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Hangbrug over do Xiagarn 1 

Over bowccgbarc inililaire bruggen van Deiiianel. (1'laal 1, 

ligg. 1-4 ) « 

liosclirijving van bet werkluig van Ericsson. (Plaat 1, 

tigg. 0 en 0) 

lets over cle uilvindinpj van Ericsson, door Avniar-liression. 

(\V. i5eijorinck). (IMaal 1, ligg. 7-1)). 5 

Luclilinacbine, voorgesteld door den beer Louis Fran-

cbol . . . .') 

Togl met bet kaloriekc scbip «Ericsson.» (K. W. van 

Cendt J.ii/..) 7 

(3ver gegolen en gesmeed ijzeren en bouten balken en een 

onl\ver|) voor ceiie brug over de Teems te Weslininsler, 

volgens dit beginsel gebouwd , door 11. M. Marcbanl. 

(l'laat II en li l) S 

Scheprad. (J. van Stralen). (Plaat I, fig. 10) 10 

Havens volgens lict î rondbeginsel van veorkracbligcn tegen-

stand. (J. van Stralen) 11 

Do ainerikaansclic kraan , door M. Meigs. (.1. van 

Stralen). (Plaat 1, ril,'. 11) » 

ricpateiilcerde bootkraan van l-ruiidy. (K. W. van Gendt 

.l.liz.) (Plaat l, lig-. P2 en 1.") 

Het nut van veiligbeidskleppen van buitengewone groollo 

op sloond;etels, benevens die van de gewoonlijk VMorgu-

sclircven aimeliiigen , door eeno reeks van proeven aan-

getoond, door Karei Kobii. (1'\ W. van (lendl J.Gz.) . . » 

Spoorregels van P.arlow. (Plaat IV, lig. P) 1" 

Nieuwe volsvagcu /.under gOMnken spoor. (Plaat IV, ligg. 

Over de werking der belasting op de diagonalen van ijzeren 

liggers uit traliewerk bestaande, benevens litrinnleii, (laaruit 

afgeleid , door William Tbonias Doviie en William l'indoin 

P.lood. (Plaat IV, ligg. l i- l."). » 

Praktiscbo re^el om do dikte van gegoten ijzeren pij[)on 

te vinden , door John ('<. 'rrautwiii'j C.. E. (W. E. A. 

P.eijerinck) 

Seinkoord voor een spoorweglrein , door J. W. .Macqiiorn 

Uankinc. (PlaallV.l ig. l i ) • 10 

PJiepstow-brn;; over (lü Wvo in den spoorweg van Zuid-

Wales, door .1. K. P.ruiiel. fPlaat V) 17 

X IX. Hescbrijving van eens brug, volgens bet stelsel van Xeville, 

over de Iiupel, Inssclien de dorpen l'oom en Klein Wille-

broeck, gebouwd door den beer ZIIIKM*. (Plaat VI en Vl l) . 

XX. Over den wederstand van afzonderlijk liggende en van 

zamenverboiidene liggers in bruggen, en onderzoek over 

den afstaiül van pijlers in brng;ĵ eii met verscheidene ope-

ningen, door von Kaven. (Plaat Vl l l) 

XXI. l>e bruggen in do niouwo spoorwegen in ll.iimover, volgens 

mededcelingen van den bouwraatl Mobii. (Plaat IX). . . 

XXII. Hoeveel g<!wigt kan men met i;eiioeĵ zanie zekerheid een' 

ingelieiden paal te dragen geven ? 

XXI I I . Middel om slijpsteenen zuiver rond te bomlen . . . . 

XX IV. Veiligbeiilsklep met échappomeut voor loromotiefketels, van 

l.emoiiiiier en Vallée. (Plaat X, ligg. 1—ö) 

XXV. Pontez's wijze om oiiderzeescho londeringen te bouwen. 

(1'laal X, figg. i-C.) 

XXVI. IJzeren lichttorens 

XXVI I . lie oiiderzeescb'; telegraaf Inssclien Engeland en Frankrijk. 

(1'laal X, lig. 7). . 

XXVI I I . Over liet verhang van rivieren 

XX IX . Verschijnsel van ei iie wel met vloed en cbbo in Duitscbland 

XXX. Iloberts geoctroyeei'do elektrixdie lamp. (Plaat X, lig. 8) . 

XXX I . Iets over dc kwestie van watcrvnorzieiiiiig 

XXX I I . liookvertercnd fornuis van Aitcbisoii, 1'̂ 'ansen I-Varun . . 

XXXI I I . (jeoctroijeerd rookverteiviid fornuis van Sorrell. (F. (1. van 

r.eiultJ.C.z.) (Plaat X, ligg. 'J—1.') 

XXX IV. Uittreksel uit het verslag van bet verbandelde Ier vergade-

ring van het instituut van civiele iiigenieuis te London, op 

.lanuarij 1850 

iXieuw stelsel ter verbetering van rivieren. (.1. (1. van 
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XXXV. 

XXXVI. 

XXXVI I . 

(iendt.lr.). 

Nieuw smeersel voor werktuigen, door .iohii Lea. {V. \V. 

van (lendt J.CiZ.) 

Verplaatsbare enkel werkende stoommacbine van (!ox en 

Wilson, door T. T. Clielliiigwortli. (F. \V. van Gendt J.Gz.) 

(Plaat XI, ligg. l - i ) 

XXXV l l l . Uittreksel uil eene memorie omtrent de lierslellingen, aan-

gebiMgt aan de brug de niritel-Dieii over de lUione, ti; 

Iaoii , door Perrev. ingenieur der bruggen en wegen. 
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(Plaat XI, ligg. a-S) 
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Zelfwerkende olie-smcer-toeslcl voor spoorwegrijlui^'en , 
van Uusse 

De Kj,7plische spoorweg van Alc.xanilrie naar Cairo. Mede-
tjodoelii door den bouwinspecleur Wild. (Plaat X I I ) . . . 

VL'rsclieidenliedcn 

Nieuwe oiider/.cescho lelegraafkabel. (IM. XI, fiĵ g. Oen 10) 

Onderzoek naar den slaat der riolen in Croydon. {II. A. 

Insinger). (riaat X I , lî ĝ. 11—17) 

Over den elektrisclien liclilloeslel, uilgevonden en vervaar-

digd door.!. Jaspar, iiisirnnionlniaker Ie Luik. (G. G. van 
der Hoeven). (Plaat XI, fii;. 18) 

Monslcr-slooniscliepen 

Nieuwe kruiwajjen. (Plaat XI I I , figg. 1 en 2) . . . . 

Over liolle spoorwr^r-asscn, door J. K. iM'Coniioll van 
Wolverion. (Plaat X l l l , figg. o en i) 

Geoctroijeerde wij/.c om lioolen te houwen , van P. II. 

Astley ei) J. \\ Stevens. (Plaat XII I, ligg. ü—0) . . . 

Aanwijzer van de snellieid der schepen van J. Z. A. 

Wagner, Ie Philadelpliia 

Geoctrnijoerdo as voor spoorwegwagens van George French. 
(Plaat XI I I , lig. K») 

Zaniengestelde dubbele stoel van James P.ell. (Plaat XI I I , 
iigg. 11-13) 

Over steigers 

Zamengestelde spoorstaven door II. A. Tappe. (Plaat XI I I , 
ligg. l'.i—2ü) 

Iiookverbrandendc vuurhaard voor stoomketels van John 

Leo Steven. (Plaat X l l l , lig. . 

Aanleekeningeii bijeenverzameld op eene reis in Duitsch-

land in ItS.ji, door de Villers, ingenieur der bruggen en 

wegen. (Plaat X IV en XV) . 

beschrijving der in Oostenrijk en Pruissen gebruikelijke 
ijzeren of houten balk- en boogvormige draï̂ ers voor brug-
gen, overdekkinaen, eir/.., door Piudoll'Scliil'korn. (Plaat 
XVI en XVII). " 

Verslag van den hoer l'aumgarten, ingenieur der bruggen 

en wegen, aan den nunister van openbare werken over 

onderscheidene in Italië uitgevoerde werken van bcvloeijing, 

afwatering en besproeijing (Plaat XV I I I en XIX) . . . 

Eenige niededeelingen over plaatijzeren daken en over liet 

.Stelsel van metalen bedekkingen van Uatabel, te Parijs. 

(Plaat XX, figg. 1—5) 
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. Verbeterde spoorvorzettingdoor Wolf Pender, oostenrijksch 
ingenieur. (Plaat XX, Dgg. 4—12 en XXI, figg-1—7) . 

- Piolvvagens voor sjioorwegen oj) de Londensclie tentoon-
stelling 

Toepassing der elektricilcil lol verzekering van het verkeer 
op s|)oorwegon. (P. J. Moutliaan, civiel-ingenieur). , . 
Zelfbewegeiide draaischijven voor spoorwegen. (Plaat XXI , 
liSg. 8-11) 

Mededeelmijen botrenende hetgeen in de jaren 1845 tot 

1855 in Frankrijk ten opzigte van de verwarming en do 

luchtververscbinn van openbare gebouwen is gedaan, door 

Delbrück. (Plaat X X I I - XXV ) 
Nog iets over Ericsson's toestel 

Amarilvijlen ten gebruike op glas en metaal, door Karl 
Karmarsch 

Iets over de scheve bogen, naar aanleiding van eene me-
morie van den heer Graefl', door den heer de la Gournerie, 
ingenieur der bruggen en wegen « 
Mededeelingen omtrent hel roesten van liet ijzer in de 

bouwwerken, omtrenl liet onvoldoende van verwen en ver-

nissen en de beveiligende kracht der kalksoorten en mortels, 

door Vicat, oud-inspecteur-generaal der bruggen en wegen. 117 

Peschrijving der in Oostenrijk en Pruissen gebruikelijke 

ijzeren of houten balk- en boogvormige dragers voor brug-

gen, kappen, enz., door Rndolf Schifkorn. (Vervolg cn 

slot van bladz. 70). (Plaat XXV I cn XXVI I ) 

(leoclroijeerde masten cn raas van IlobcrliM'^ Gavin. (Plaal 
XXVI l l , figg. 1 en2) 

IJzeren dak voor de Smithfield-markt, te Manchester, door 
V. Wheeldon, ingenieur. (I»laat XXVI I I , figg. 5—11). 
Over de verbetering van den algemeenen gezondheidstoe-
stand, door Southwood Smith M. D 
Ilekleeding of bedekking van materialen, die aan de wer-
king van zeewater zijn blootgesteld. 

Geoetroijeerdc hydraulische pers van Dudgeon. (PI. XXVl I l , 
lig. 12) 

Spoorwegen in Australië en de koloniën, door Ilyde Clark , 
Over do kosten van hol elektrisch licht. (G. G. van der 
Hoeven) 

Draagbaar stoomwerktuig mei ketel van liennes, te Parijs. 
(G. G. van der IIoeven).^(Plaat XXVI I I , ligg. 15 en 14) . 
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IIANGBUUG OVEl\ DE NIAGARA. 

(Äll'jmeinc Bauzeitung, IS'otizblaU, 1852, S. 200.; 

Ueze brug wordt aangelegd, een weinig boven den beroemden water-

val, ter plaatse waar de stroom hel smalst is, en zal 800 voel (214 el) 

lang zijn. Zij zal twee vloeren boven elkander hebben, den eenen voor 

het gewone verkeer, den anderen voor den spoorweg, die Kanada met 

ilcn New-Yorkschen s|u)orweg zal verbinden. De Amerikaansclie ingenieurs 

hebben voor dit werk ijzeren kabels verkozen, wijl zij deze het geschiktst 

achten om grootc lasten te dragen en aan hevige schokken wederstand te 

bieden. Van buiten zal de brug het aanzien hebben van een kolossalen 

hollen balk van 20 voel (0*'.1) breedte en 17 voet (5«'.19) hoogte. De 

bovenste, voor den spoorweg bestemde, baan zal 24 voet (7*'.52) tusschen 

do leuningen breed zijn en wordt aan twee ijzeren kabels gehangen, die 

door stutten versterkt zijn. De onderste baan voor hel gewone verkeer wordt 

y voet (5®'.8) breed en hangt 15 voet (4«'.58) onder de eerste, waar-

mede zij door loodregte slangen verbonden is, die tevens als leuningen 

dienen. De beide ijzeren kabels, welke den ondersten vloer dragen, zullen 

10 cl meer bogt maken dan die van den bovensten, De brug wordt in 8, 

in de rotsen gehouwen, kokers van 25 el diepte verankerd; de bodem dezer 

kokers wordt zooveel wijder gemaakt, dat de als ankers dienende blokken 

van gegoten ijzer, die O voel (1«'.85) in het vierkant groot zijn, daar plaats 

kunnen vinden; de kokers worden prismatisch uitgebroken cn wanneer zij 

eenmaal met stevig metselwerk zijn aangevuld , dan kunnen deze steunpun-

ten niet bezwijken dan wanneer de rotsen zelf van hare )laats wijken. 

De torens, die de brug moeten dragen, zijn 00 voet loog(ruim 18 el) en 

meten 15 voet (4«'.57) in hel vierkant aan hel grondvlaken 8 voel (2'-''.44) aan 

den top. De harde, digte kalksteen, die voor het bouwen dezer torens wordt 

.gebezigd, zal aan eene drukking van 500 ton de vicrk. voet (4717 ned. ton 

devierk. ned. el) wederstand moeten bieden. 

Hel bovendeel der torens wordt van een zadel van gegoten ijzer, waarop 

de kabels dragen, voorzien en zal uil twee deelen bestaan, waarvan hel 

benedenste vast en hel bovenste bewegelijk is en oj) rollen van gesmeed 

ijzer rust. Deze zadels zullen telkens wanneer een met het maximum van 

gewigt beladen trein over de brug gaat aan eene drukking van OOG ton (009.0 

nĉ ]. Ion) wederstand moeten bieden. 

De brug zal het navermeld gewigl hebben : 

aan houtwerk 455005 ned. pond. 

gesmeed ijzer 50500 » u 

gegoten ijzer 22100 • » 

spoorslaven 55570 » » 

ijzeren hangers. 20771 

Te ramen. 854801 «ned. pond. 

Het gewigl der treinen , die over dc bru{̂  zullen gaan, wordt volgender-

îjzc berekend : 1 locomotief 25 ton ; 27 goederen-wagens ieder van 25 

"̂oet (7«'.0) lengte en 15 ton gewigl, 405 ton ; in het geheel een last van 

•1̂ 0 Ion (457 ned. ton) die dc ijzeren kabels zal bezwaren , wanneer ccn 

f̂oin de gansche lengte der brug inneemt. Voegt men bij dit gewigl 01 ton 

ten honderd als gevolg eener snelheid van 2 Iieues(8ned. mijl) 

hel uur en 782 ton voor de beide brug-vloeren, dan heeft men eene 

Sozamenlijke belasting van 1257 ton (1257 ned. ton). 

l̂ c door dit gewigl en door do gemiddelde doorbuiging van 59 voel (18«') 

'•»jilstaande spanning der draden wordt op 2240 Ion (2275 ned. ton) geschat. 

iJaar deze spanning echter slechts zeer zelden zal plaats vinden, zoo vertrouwt 

"̂ cn met een viervoudig wederstands-vorraogen of 890Ü ton (9100 ned. ton) 

voldoende veilisheid te zullen hebben. 

Wanneer men echter 2000 ton (2052 ned. ton) alsdespanningaanneeml, 

zoo verkrijgt men een vijfvoudipn wederstand, groot 0000 ton (10100 

ned. ton); voor deze kracht zijn 15000 draden n°. 1 noodig. 

De spoorweg zal 18 voel (5®'.5) boven den Kanadaschen oever en 28 voet 

(8«'.55) boven den Amerikaanschen liggen. Nergens vindt men eene sjioor-

wegbrug van zulk eene spanwijdte. 

OVEIl liEWEEGIiARE MILIÏAIIIE I5RUGGEN VAN DE.MAISET. 

(AWjcmcine Bauzcitunij, 1853, S. 72.) 

(Plaat I , ligg. 1-4.) 

De voorwaarden , waaraan bij het bouwen van beweegbare miiitairo 

bruggen voldaan moet worden, zijn deze: 

1. Stevige, min kostbare, zeer eenvoudige, zelfs ruwe zamenstclling, 

opdat bij eene belegering, wanneer men gebrek heeft aan middelen voor 

eene zorgvuldige uilvoering, beschadigingen gemakkelijk cn in korten tijd 

hersteld kunnen worden. 

2. Eenvoudige, snelle cn gemakkelijke wijze van behandeling, zoodat 

een ieder die verrigten kan; de daartoe te bezigen werktuigen mogen 

bovendien door den vijand niet gezien worden en slechts weinig plaats in~ 

nemen. Wanneer men de bestaande bruggcnstelsels nagaat, dan vindt men 

daarin nog vele gebreken, welke dc belgische overste Demanel wil weg-

nemen door eene zamenstclling als die, welke op plaat I is afgebeeld, 

en welke hij in de Anmilcs des tmvnux jmblics beeft beschreven. 

In vele gevallen zijn bij de beweegbare vestingbruggen, volgens welk 

stelsel ook gebouwd, poorten o( barrières, en vaak zijn deze zoo ingerigt, 

dat zij moeten worden gesloten alvorens dc brug wordt opgehaald, waar-

door vertragingen kunnen ontstaan, die in tijd van oorlog de onaange-

naamste gevolgen kunnen hebben; cn zelfs in vredestijd zijn zij niet zonder 

nadeel, want de tijd, die benoodigd is voor het sluiten der poorten, hot 

wegnemen of nederslaan der leuningen, het oj)- en nederlaten der brug, 

vervolgens lol hel weder openen der poorten en lol hel weder oprigtcn 

der leuningen, duurt zoo lang, dat er eene aanmerkelijke storing in het 

verkeer ontstaat. De lieer Demanel kwam daardoor op de gedachte de 

beweging der poorten en barrières te doen dienen, om aan de beweging 

der draaibrug de haar ontbrekende eigenschappen m(?dc tc dcelen , cn 

daarbij de beweging der poorten te vereenvoudigen. 

Zij A E F D (lig. 1) de rcgtlioekige iigunr van het dek eener gewone 

ophaalbrug, welke wij ons, volgens de regie lijn CU, in twee gelijke 

helften gedeeld denken, welke beide volgens C F en C D volgens cirkelbogen 

zijn afgerond, wier middelpunten in E en /I liggen. Xemcn wij verder 

aan, dal de draaiposten of achterharren der deuren in .1 en E slaan, < n 

dal zij lang genoeg zijn, om stevig melde beide hellten der brug te worden 

verbonden, dan is het klaar: 

1°. dal men hel gewigl van de brug met dal van dcpoortdeur in evenwigt 

kan brengen cn omgekeerd, indien men dc laatste, zoo noodig, met ijzcraii 

staven belast; dat gevolgelijk de beweging der brug gcrnakkerijker gaat, 

wijl op deze wijze hare neiging om te dalen wordt verhinderd; dat du 

brug in denzclfdcn toestand verkeert als de draaibruggen met broekstuk-

ken , die dienen om hel openen en sjuiten gemakkelijker te maken , en 

als dc draaibruggen zonder broekeiud, wat de ruimte betreft, die zij be-

hoeven ; 

2". dat men bij hel sluiten van dc poort de bru„' opent, cn omgekeerd; 

5°. dal de brug zonder bezwaar van onderen door schoren of van bever, 

door spanwcrken versterkt kan worden; 

l 



dat de Icniiingcn vast aan dc brug bovesligil kunnen zijn, zonder de 

geringste ongclogenlieiil Ie veroorzaken. 

Deze inrigling heeft slechts éc-ii gebrek, dat namehjk als de brug open is 

(Ie te overspannen ruimte geringer is, dan wanneer de opening met eene 

wil)brng om de as .4 I'J draaijende gesloten ware. Doch dit gebrek is ligt te 

verhelpen, wanneer men, zonder de breedte te veranderen, de lengte van 

(ie brug vergroot, liet is duidelijk, dat wanneer de ophaalbrug b v. 5 cl 

breedte en gelijke lengte had, meu voordeeliger eene dubbele draaibrug zal 

maken, waarvan elke helft l^'.r) breed en lang is; door deze meerdere 

lengte wordt wel het gewigt der brug vermeerderd, doch dit nadeel zal 

minder zijn dan dat van andere stelsels. 

Eene zoodanige zamenslelling zal derhalve aan alle voorwaarden voldoen 

en brengt nog andere voordeden mede; onder andere is de halve brug vol-

doende om de buitenste posten Ie verwisselen ofte bewaken, en is do eene 

helft beschadigd, dan kan nog altijd van de andere worden gebruik ge-

maakt. 

Dit denkbeeld om de poortdeuren of barrière-vleugels te gebruiken lot 

hel bewegen der bruggen en omgekeerd, voorde den heer Üemanet nog tot 

luidere zaïnenstellingen.'die wij kortelijk zullen beschrijven, 

Zij fig. 2 A IJ Cl) eene gewone ophaalbrug, die men in twee driehoeken, 

A DE, FClI en een trapezium AEFD verdeelt; de beide driehoeken AUE 
en h'CÙ worden aan de behoorlijk verlengde draaiposteii der poort of der 

barrière bevestigd. Op deze wijze komen de beide d r i e h o e k e n e n 

FCl)^ als men de i)oort sluit, in don stand /I D'E' en F CD, en blijft 

alzoo, om het verkeer geheel af te breken, alleen het wegnemen van het 

traj)ei:iuni AEFD over. De voordeden van deze zanienslelling zijn op-

merkenswaardig. 

1. De driehoeken AED. maken de behandding der deuren van de 

jioort even als in bet zoo even beschreven voorbeeld gemakkelijk, zonder de 

ojienini; der brug te verkleinen. 

2. Deze driehoeken dragen de leuningen, die men zoo stevig kan maken 

als men wil, zonder oenig nadeel te doen ontstaan of eene bijzondere vooraf-

t̂ aande behandeling noodig te hebben, 

5. De brug wint in stevigheid, daar de driehoekige zamenstdlingen bij 

timmerwerken de meeste vastheid geven. Hehalve dit voordeel mok men 

nog opmerken, dat de driehoeken A E D qu D F G, even als in het voor-

gaande ^eyal, door schoren kunnen worden ondersteund, zoodal de balken, 

waaruit zij zijn zamengesleld , minder sterk kunnen worden genomen ; 

bovendien verschaHen zij, als de brug gesloten is, een zeer voldoe'nd steim-

|)unt aan de zijden van het middensle trapezium, welks raamwerk insgelijks 

voel ligter kan zijn dan bij de gewone zamensidling, waarbij de brug-

li-gers slechts aan de einden ondersteund zijn. 

4. Daar de driehoeken AED onDFC van hel middenstuk der brug 

afgescheiden zijn, zoo kan het overige gedeelte door middel van een togen-

wigt zeer ligt worden opgeiieven. Zoo doende wordt werkelijk niet slechts 

iiel ginvigt van de brug voor de helft verminderd, maar ook het zwaar-

tepunt \vordt op eene vonrdeolige wijze verplaatst. Hij den vierkanten vorm 

dt r brug bevond het zich in het midden der lengte, bij het trapezium , dat 

er overblijft, ligt het, bij de in het voorbeeld aangenomen afmetingen, 

ongeveer op een derde van diezelfde lengte, van de bewegingsas gerekend; 

ĵ o.volgelijk is het nionienl van hel trapeziumvormige gedeelte der brug iia-

g. noog slecbls hel derde gedeelte van dat van hol vïerbnte. 

Uit dit alles volgt, dat men met een gering logenwigl, ofschoon sledils 

aan een kldneii bdboom werkende, evenwigi met de brug kjn maken, 

helgoen ten gevolge heeft, vooreerst, dat de talrijke bezwaren, die bij wip-

bruggen van -i of ïi el longle beslaan, groolendoels verdwijnen, wanneer 

men de lengte kan verniiiidoren; ten tweede, dat de passieve wedcrslimd 

dor ophaalbruggen lii( r aanmerkelijk verminderd wordt, en dal men gevol-

gi.lijk bij (Ie behandeling do windwerken missen kan. 

ü. Linddijk mooi nog opgemerkt worden, dal de zoo even genoemde 

voordoelen zunder het miuslo lijdverlios verkregen woi'don, wij l bet o[)enen 

dor driehoeken AEUnuDFC te gelijkertijd plaats heeft met het vol-

stn kl noodige sluiton der poort, en dal de ;.M'Volgen van hot verdeden van 

de brug in ondersdieidone van elkander niet afiiankelijko deden zoowel 

in hol laatste als in hel eerste geval worden vorkregen. 

Hij do volge nde inrigling verkrijgt men dc vermelde voordcelen in nog 
Ijoogore male. 

Men maakt do ]ioort-deuron of barrière-vleugels driehoekig of trapezium-

vormig, zoo als in lig. 5 is afgebeeld, zoodal zij, gesloten, eonc opening 

in u O k vorloonen, die iets grooler is dan liet trapeziumvormige stuk dor brug. 

Vorvdigt'iis dedl men dii laatste in twee gdijke deden vdgens de as 67/ 

ilig. '2) en geeft aan elk dier deden afzonderlijke togenwiglon en bewegings-

assen; wanneer men dan aan de draai losten een konisch rad D (lig. 5.) 

bevesligt, laat men daarop een dergelijk rad 11' werken, dat aan de as van 

lie opgaande gedeelten der brug is aangebragl. Oj) deze wijze sluit zich, te 

gelijkertijd als de poortdeur op hare hengsels draait, dc brug geheel en het 

verkeer is in een oogenblik en o ) do eenvoudigste wijze gestremd. Door dc 

tegenovergestelde beweging woi-i l hel even snel hersteld. Men moet daai'bij 

oj.mcrken, dat elke deur als hefboom werkt, en dat men doormiddel 

vaii de sluitboomen dc kracht zoo ved kan versterken, dal men, uilhüofde 

van hel geringe gewigt van de bewegende deelen der brug, de geheelc 

behandeling, strikt genomen, zonder legenwigl kan ten uitvoer brengen. 

Vooi'ts moet men nog opmerken, dal men op deze wijze, even als in hel 

eerste geval, meester blijft om slechts de helft der brug voor het ver-

keer te openen, en dal van do vier overige deelen dor brug*, die geheel oiial-

hankdijk van elkander zijn, er een geheel kan vernield worden, zon-

der dal de brug onbruikbaar wordl. Elk van die deelen is zoo kloin, da; 

het oogenblikkelijk door eenige planken of deden kan worden vervangei;, 

die men lijddijk over de andere legt. 

Tegen deze door den heer Demanrt voorgestelde inrigtingen bragt de 

majoor Lagrange, professor in de versterkingskunst aan de Delgische mili-

taire school, eenige zwarigheden in, welke daarin bestonden, dat men, bij 

de tegenwoordig in zwang zijnde stelsels, twee geheel van elkander onaf-

hankelijke middelen heeft om de deuren te sluiten, en dal men, wanneoi 

het eene onbruikbaar is geworden, hol andere kan bezigen, welk voordeel 

men bij de inrigtingen van Denianel niet beeft. Bij dit stelsel zijn dc deuren 

noodzakelijk voor dc bdiandding der brug, cn deze wordl onmogelijk nis 

de deuren vernield zijn; deze nu zijn even als de opstaande klop eenci 

ophaalbrug aan het kanonvuur blootgesteld , en bovendien ook de bddt 

helften van de brug aan het loodregie vuur der belegeraars en aan hoi 

vuur dat op de grachten gerigt is. Hut gevaar van vernieling is dus grooler. 

dan bij de gebruikelijke bruggen. Eindelijk bieden dc beide helften van 

de brug den vijand buiten de escarp eene gunstige gelegenheid aan om dt 

poort en de brug door middel van buskruid of een dergelijk middel te ver-

nielen, en de plaats bij overrompeling in te nemen. 

Al deze nadeelen wil de heer Demanel door eene dodmalige insliiitini; 

der brug wegnemen, zoo als die in lig. 4 is afgebeeld. Daarbij zijn dd dc 

beide helften van de onder hel gewdf ai/o' opengeslagen bruj;; t'c zijn de 

deuren die hel legenwigl uitmaken, f f de draaiposlen, (jg de halsbeugels, hh 
de pollen, ii een paar veiligheidsdeuren , die gebruikt worden , wanneer 

de andere onbruikbaar moglen zijn geworden, bij k zijn sdiietgalen, waaruil 

men bel onderste gededte van hel gewelf «i^a' bestrijkt, in geval de vijand 

most beproeven zich onder dc helften dd van de brug te nestelen. 

Tot vermeerdering der veiligheid kan men dc ruimte mol muur-

werk aanvullen, dat door een ijzeren raam gedragen wordl, hetwelk aai: 

het gewelf fl6a' door middel van ijzeren stangen is gdiangen. Om geen 

ruiiiiie lusschen de opengeslagen brug en den onderkant van het muurwerk 

te laten , vormt men de leuning van houten balken , die eensdeels mei 

scharnieren aan de leuning der vaste brug zijn bevestigd, en anderdeels met 

ijzeren haken in oogen wurden gehangen, die in hel muurwerk zijn vaslge-

melscld. In oorlogstijd worden deze balken weggenomen , in vredestijd 

dienen zij daartoe, om door middel van een kwart omdraaijing bel verkeei 

te stremmen als de brug geopend is. Dij vestingwerken in aardewerk zijn 

deze laatste inrigtingen nultdoos, want alsdan worden de bdde brugge-

lielflen eenvoudig op dc berm gelegd. 

HESCIIIIIJVING VAN HliT WEllKTUlO VAN lilllCSSON. 

(AUgcmcinc Vauzcilunfj, 1853, S. S-i.) 

( I I 1, flg. O en G) 

De figuren ö cn 0 op |)l. I stellen Ericsson's werktuig voor, hetwelk 

door de drukking of uitzetting der lucht werkt. Zij zijn met de volgende 

beschrijving door het franschc tijdschrift rinslilut aan een Noord-Ame-

rikaansch blad ontleend. 

In fig. 5 zijn /I en /> twee cilinders van ongelijke middellijn, die zorg-

vuldig uitgeboord en met zuigers a en b zijn voorzien, waarvan de laatste 

met een volkomen luclildigt sld van metalen ringen is voorzien; hed 

de voedings- en D de drijf-cilinder; a' is dc slang van den zuiger o. 

welke door eene hennipdoos op het deksd van den vuedingscilinder gaat, 

C is een cilinder met bolvormigen bodem, die in cc aan don drijl-cilinilei 

bevestigd is en de uilzdlings-vei'warmer (Expanslom-hcizev} geiioi'iinl wordt, 

D D twee siingeii, welke den voedingscilinder /I en den drijfdlinder/>' 

niet elkander verbinden ; E eene zdfwerkende klop, die zich naar binnen 

in den voedingscilinder opent; /''eene dergelijke klop, die zich naar buiten 

0[)enl cn in de doos f besloten is; G een cilindorvormige vcrgaderl)ak 

de ontvanger (llecijnciil) genaamd, en met de doos /"door de buis g verbonden; 

I I een cilindervorniige bewaarbnk met een naar binnen gebogen bolvormigen 

bodem en de verwarmer genaamd; J eene kegdvorniige klep, aan de klop-

stang;, die in do doos J', welke ook den uilzellingsverwarmer 6' md 

den verwarmer IJ, door middel van dc buis h in gemcciischap brengt, 

werkt; A' eene andere kegelvormige klep met de bolle stang A, die doui 

de doos K ' gaal; L en M twee teerlingvormige ruimten, welke, met uitzon-

dering van een klein gededic van boven en van ondoi'en, geheel met 

bladen van mctaaldraadweefsd, of wel met regie, stevige, zeer nabij elkan-

der goplaatsle draden, of ook mot andere fiielallioke ligchanien en lijnt' 

mincralien, b. v. asbest, gevuld zijn, »lie men zoiulaiiig iieeft geschikt, 

dal zij een aantal van kldiic loodro^te kanalen vormen; dezo ruimicn 

IS54.] 

worden de regeneratnrs genaamd; 11 m m zijn kanalen die den onhanger 

i; cn den verwarmer II door middel van dc regeneralors verbinden; A iV 
,iiu twee gewiuie schuiven voor dc afwisse.lendc verbinding lusschen de 

kanalen /1 en m m en de uitstroomings-kanalen O en l\ overeenkomstig 

hf>i slelsd van schuiven bij stoomUiigen met boogc drukking; ) jn zijn 

,1e schuifslaugen, welke door de bennepdoozen n'n' gaan; p verbmdings-

buis lusschen de kast k en hel uitsiruomingskanaal O' is eene uil de 

k3sl O gaande buis; f i eene buis, die in den ontvanger O uitloopt, en 

die met eene kraan q is voorzien; D II zijn de slüoki»laalscn ter verwarming 

van dc bakken II en C; zijn de kanalen , wdke uit deze stookplaatsen 

„aar r ' loonen; S is een aan den zuiger b bevestigde cihiidoryormige 
. . ' . . . I I n .1 .1:.,.. -l,-..» •• I l l . l l t I i n rc l i ' i L-

cilinder /I gevoerd wordt. Aan het dnde van de daling sluit zich de klep A 

en de klep J opent zich op nieuw, waardoor alzoo eene afwissdende, zich 

zelf onderhoudende beweging onlstaal. 

liet is duidelijk dal na een zeker aantal slagen do warmtegraad der 

metaaldraden of dor andere in den regeneralor zich bcvind- nde ligchamen 

minder moet worden, cn dat die van M Iraps^'ewijze loenooint, terwijl die 

van L vermindert. De plaatsing der schuiven A'A'' moet alzoo na ilO zwak-

kere of sterkere slagen iler niadiine omgekeerd worden, iels dal men mol 

de hand of door lusschenkomsl van hol wvrkliiig vorrigten kan. Hare plaat-

sing is in lig. T) omgekeerd afgebeeld ; de warme luclil 

licwaarbak met bolvormigen bodem, welke met dien van den uilzeiliiigsbak 

C hetzelfde middeniiunt hoeft. Deze bak S, dien men den warmieoutvanger 

noemt, is op den bodem met vuurvaste sleenen en van boven met asch, 

steenkolen of andere slecht warmte-gelddende stolïen voorzien die ten 

iloel hebben te verhinderen, dat eene intensieve cn schadelijke liille üe 

zuigers bereikt; T T is metselwerk van baksieeneii of andere vuurvaste 

bouwstoflcn voor do stookplaatsen cn de vuurhaarden. ^ 

Wij gaan thans tot de beschrijving van lig. O over, waarin de overeen-

komstige deden van het werktuig met dezelfde letters als in de eerste 

fmiur zijn aangewezen. de voedingscilinder met zijnen zuiger a; // dc 

(Injfcilinder met den zuiger b; cc verbinding lusschen den drijlcilmder 

en den uilzellingsverwarmer; D de slangen welke de beide zuigers fl en 

b verbinden; E inlaat-klep van den voedingscihnder; c de kasl; / aflaat-

klep van dien dlinder en /"de kasl; 6'ontvanger f/kci/jjeHij; y buis die 

zidi met de kasl f van de uitlaatklep verbindt; L regeneralor, / verbin-

ding van dezen met den ontvanger; l ' kanaal lusschen den regeneralor 

en den uitzetlingsverwarmer; A'' schuif met de slang n ; Ü aflaat-karaer 

onder de schuif; O' afvoerbuis; Q eene buis, die in den ontvanger uitkomt 

en van de kraan n voorzien is; H stookplaats met de kanalen r en den 

uitgang r ' ; T melsdwerk van gebakken steen voor de stookplaats cn dc 

kanalen; ü as met bdde einden in pannen ruslende; n u'arm dor aan 

(ieze as bevestigde kruk; u" stang, welke dezen arm met den zuiger 6 

verbindt; i' een andere krukarm, die aan hel einde van de as U bevestigd 

is; A' eene andere as, waaro) eene kruk 1'is vaslgewigd, y slang, welke 

don arm V' met dc knop y der kruk 1' verbindt; y pan van dc as \; 

Z Z omtrek van het scheprad of eiken anderen tocsld, die door hel 

werktuig in bewoging moet worden gebragt. ^ 

Alvorens nu den gang van hel werktuig te beschrijven, is hel noodig 

op te merken, dat alleen de zuigerstang a' de differeiiliëde kracht van den 

zuiger b, namelijk het meerdere van hare drijfkracht boven de terugwerkende 

kracht van den zuiger a ontvangt en voortplant. Insgelijks moet men 

opmerken, dat deze dinerentii=de aan de vermelde zuigerstang medege-

düdde kracht aan het werktuig op eenige mechanische wijze medege-

deeld of regtstreeks voortgeplant kan worden, om pomjicn of blaasbalgen 

in beweging te brengen; eindelijk dat de kegdvorniige kleppen A'en / 

door eenig middel in werking kunnen worden gebragt, ondersteld, dat 

dit middel zoo gekozen zij, dal de klop A zich opent op het oogenblik, 

waarin de zuiger b den oi)gaandcn slag beeft volbragl en zich in hol-

zelfdc ooc^enblik sluit, waarin^de zuiger den terugslag heeft volbragl, terwijl 

de klep 7 zich terzelfder tijd opent en zich bi jheidnd der daling ol iets 

vroeger sluit. Eveneens moet zidi de schuif N ' openen en sluiten, wan-

neer de zuiger respectievelijk dc grens van stijging en daling bereikt, 

even als de schuif bij eene gewone stoommachine. Men ziel dat de slang 

u", even als de slang a', levens de diirerenliiidc of nuttige kradit van 

den zuiger b overbrengt. 

Wi j willen thans den gang van hel werktuig in fig. l) nagaan. Wanneer 

het werken moet, zoo wordt in de s tookp laa tsenhe l vuur aangemaakt 

on langzaam onderhouden, tol dal de verwarmer cn de onderste deelen 

der regencralors tol op ongeveer -iOO" E. verwarmd zijn. Alsdan drijft men 

met eene handpomp of eenigen anderen toestel door dc buis Q dampkrings-

lucht in den rocipienl G, lol dal daarin eene drukking jilaals heeft van 

'KG tut 0.7 pond op den vierkanten duim oppervlakte. iMen opent dc klop 

I cn do op den zuiger b werkende drukking heft dozen omhoog, terwijl 

'Ie in A aanwezige lucht door de klep T in den reciiiient F gedreven 

wordt. Nadat de sehuivon hW' door middel van de slangen n vooral zoo 

» l d zijn geworden, dat do kanalen I I open zijn, gaat de lucht des onl-

''ï̂ '̂ gers door !iel melalhokc draniliiel in L naar den vevwarmor //eu vaii-

'l̂ ar naar C, terwijl dc warmtegraad van de lucht en haar vuluine loe-

"ernen, naarniale zij door hel ilraadwork en den verwarmer trekt, llei 

^oringe uil .1 gekomen volume is gevolgdijk voldoende om de groolore 

ruimte 6' te vullen. Alvorens de zuiger zijne grootsie hoogte hcefl bereikt, 

I- '̂ liiit zich de klep F, en als do sk^' geheel volbragl is, opent zich de 

l̂ lep A. De naar boven werkontle drukking houdt zoo doende op, de zuiger 

VNLT en de warme lucht van 6' gaal door A/J I' en m in don regeneralor 

doorstroomt de lallooze mazen van hel draadiiot en geeft hare warmte 

f̂, daar zij zich langzamerhand zoo afkoelt, dat zij bij het ontwijken in 

«laarvan bijna gohod beroofd is. 

Zoodra dc zuiger a begint Ic dalen, sluit z idule klop F cn do klep 

'̂ P̂ 'nl zich , waardoor ecnc nieuwe hoevedhdd dampkriiigslucbl in den 

j, „ - ludil of hot gas, dat van 

G komt, gaat door de eenigzins afgokodde draden in E, terwijl dc gemid-

delde koudere lucht van don ontvanger door de warme dradon van M strijkt 

en bij hare intrcile in 11 bijna don warmtegraad beroikl heoll, waarmede zij 

werken moet. Op iloze wijze nemen en geven de rogenorators afwisselend 

de warmte, welke voornamelijk den warmtegraad van dc middenstof ver-

hoogt, die, zonder hel vuur Ie behoeven, circuleert, wanneer eenmaal hol 

werktuig in bo.weging is gebragt. 

Dc in fig. O voorgestelde machine hcefl volkomen donzdfilon gang, de 

regeneralor heeft hier echter slechts eene enkele afdeding, en de nielallieke 

ligchamen, welke bij bevat, nemen de warmte van dc uil den oilindcr 

komende drculerenile middenstof op en geven die aan die middenstof weder 

af, die bij eiken slag dor inadiine in den dlinder gaat, in plaats van zc bij 

tusschenpoozingen, zoo als in fig. 5, over te brongen. 

De wijze, waarop dc differcntiöde of opstijgende nutiigc kracht van den 

zuiger b (fig. 0) in verbinding met de uil de zwaartekracht omstaande daling 

aan de krukas x cenc bewoging mededeelt, blijkt, wanneer men de voort-

stuwende deelen der machine beschouwt. Men zij indachtig dal dc respec-

tieve middellijnen van den voedings- en den drijfciliiidor van de kradit van 

uilzelling van de te gebruiken middensiof afhangen. Ook kan hel verschil in 

de oppervlaklc der zuigers, wanneer men zich van dampkriiiiïshiclit of 

andere permanente gassen bedient, ongeveer lot 1 bedragen, terwijl bij 

vloeisiotien (oliën b.v. die slechts eene geringe uitzetting hebben) dit ver-

sdiil naauwelijks meer dan '/lo bedraagt. 

Verder valt nog op te inerkon, dal, wanneer men zich van elke andere 

middenslof, dan dampkringslucht bedient, het noodig wordl de iiilaatbuis 

O' en de kast c van de allaaiklep E met elkander in verbinding te bron-

gen, zoo als in beide figuren met gestippelde lijnen is aangewezen. Dij 

deze inrigling zal dc bij O' ontwijkende lucht, na hel aanbrengen van 

eene dergelijke buis, voortdurend door hel werktuig firculeron. Overigens 

licofl de werking geheel op dt! boven beschreven wijze plaats. 

Hel is duidelijk^ dat de verschillende deelen, waaruil dit werktuig bf;-

staat, op oneindig verschillende wijze kunnen worden aangebragl en dat 

men den uitcrlijken vorm kan wijzigen , zonder dat do grondslag van 

zamensidling verandert. Men kan ook den drijfciliiidor horizontaal nl 

schuins sti.'Hen, hem dubbele werking geven, en eene ruimte lot opneming 

der warmte cn eindelijk ook een uilzeltingsverwarmer aan elk dud van 

den zuiger aanbrengen. 

De oostenrijksche regering is, naar men vornoomt, van plan, bij wijze 

van proofnemiiig eene machine vul;jeiis van Eriossoii zelf bokomone op-

gaven te doen vervaardigen, ten einde daarna over do invoering bij d'.> 

marine ecnc beslissing Ie iicmeii. 

ILTS OVELL DL' UITVINDING VAN KIÜCSSON , DOOK AVMA« LUU'.SSLON , 
Algemeen Sccrctarit der ylcadtlmic ^\ulionùle. 

[Journal mensuel des travaux do l'Arailèmic IWiliouulc, olc. XX l l I ' Aiiinit', 

Février IBfjlJ, i>:i(;. 78.) 

(NV. F. 151'IJElU^•CK, D. L. Iv. I.) 

(Plaat 1, fig. 7-1)). 

Sedert eenigen tijd maakt in de wetonschappdijko worold het door 

verwarmde luchl bewogen werktuig van den zwoeilsclion kapiloin Ericsson 

groolen opgang, en, met uitzondering van een gomoeddijk medearbcidrr 

aan het dagblâ(i la Presse, den beer Victor Mouiiior, is er, voor zoo vcr 

wij welen, niemand opgestaan, om voor Frankrijk, zoj al niet geheel, dan 

toch voor eoii goctl doel aanspraak Ie inuken op do eer dezer wond' lijaro 

ontdekking, die door dc Amerikanen met hunnen gewonen ondenieuiing^ 

geest is toegepast geworden. 

Wi j voor ons willen trachten met bewijzen onwedorlo;,d>aar aan le loonen, 

aan wion dc eer ili-r uilviiuling tucbohoort, en ton spijl van sommige gc-

zaghebbenden in dc weleiischappdijko wereld, zal ile waarheid aan den 

dag komen ; naast Eiicsson's naam zullen wij dien van oenen Kransdiman 

plaatsen ; met dc eervolle aanmoediging, die don zweedsdion kapitein in 

dc Verconigde Slaton te beurt viel, zullen wij de onvorsrhillighdd, om 

niet te zoggen de minachting, vergdijkon, welke ilc franscho uitvinder 

(hol valt smartelijk te zoggen) te midden van zijn eigt n vaderland hoeft 

ontmoet. Eindelijk slaan wij er voor in, dal wij door eenige dagloekc 

ningen en cijfers de openbare mecning omtrent dit piml zuüon viiiti-on 



De eerste tijding van deze ontdekking is door dc Amerikaansclie dag-

bladen aan Enropa medegedeeld. Zie bier in weinige woorden, en voor 

dat wij eene meer uitvoerige beschrijving aanvangen, waarin deze uit-

vinding bestaat. De kai)itein Ericsson heelt eene beweegkracht voortgebragt, 

lot welke hij dc uitzeilende kracht der dampkringslucht aanwendt, en 

bet is lieni gelukt alle verlies van warmtestof te vermijden. Wanneer de 

warme lucht den cilinder ontsnapt, doet bij baar stroomen door eene lange 

reeks uiterst lijne mctaalweefscls. — Deze weefsels zijn koud; de warme 

lucht stroomende door dit oneindig aantal kleine kanalen, welke elkander 

in alle rigtingen kruisen, laat bare warmte los en komt er nagenoeg 

koud uit. Wanneer deze reeks van weefsels door verscheidene opvol-

gende doorslroomingen goed verwarmd is, verwisselt men haar door eene 

beweging der machine tegen eene andere reeks, welke koud is en die 

dan weder even als de vorige warm wordt. Laatstgenoemde, lol op eenen 

lioogen warmtegraad gebragl, dient tot inlalings-kanaal voor dc koude 

lucht die hier het omgekeerde verrigt van betgeen vroeger de warme 

lucht bewerkstelligde, namelijk zij wordt aanmerkelijk verwarmd. Wan-

neer de temperatuur van deze reeks van weefsels gedaald, en die der 

andere gerezen is, verwisselt men beiden op nieuw en zoo vervolgens. 

liet groote vraagstuk om do beweegkracht van den stoom te ver-

vangen door eene kracht, die minder kostbaar, van een gemakkelijker ge-

bruik en aanzienlijker vermogen is, zoude dus in Amerika volkomen zijn 

opgelost, en sedert dat tijdstip zou de verwarmde lucht geroepen zijn 

om den stoom te vervangen, zoo als de stoom eene halve eeuw geleden 

dit de andere beweegkrachten beeft gedaan; en aan den kapitein Ericsson 

zou de eer loekomen dezer uitvinding, dc vrucht van eenen twintig-

jarigen arbeid. De Amerikaansclie dagbladen melden ons ook, dal kapitein 

Eiicsson niet gelukkiger in Zweden, zijn geboorteland, en in Engeland, 

werwaarls hij zich eerst bad begeven, zoude zijn geweest, dan de fransche 

uilvimlcv, van wicn wij weldra spreken zullen, bet in Frankrijk ge-

weest is. 

Amerika, dal ons somtijds lot voorbeeld zou kunnen strekken, heeft 

zich niet doen bidden, en twee mannen, wier namen in de jaarboeken 

der wetenschap ongetwijfeld niet zullen gemist worden, de lieercn Kit-

ching en Sloughton, verleenden den kapitein Ericsson de kraclildadigste 

hulp, zoodat den Januarij 11. het door verwarmde lucbl bewogene 

vaartuig [mvire cnlorvjiie), vervaardigd door den ka[)ilei!i Ericsson die het 

zijnen naam beeft gegeven, cenc eerste proefreis in de baai van New-

York deed , bewogen niet door stoom maar door verwarmde lucht, on-

middellijk op de machines overgebragt. 

De Amerikanen verslaan den scheepsbouw volkomen, hunne pracblige 

paketboolen doorkruisen alle zeeën en het is moeijelijk, althans wat groolseiie 

afmetingen en de gemakkelijke inrigting hunner scliepen betreft, met hen 

in bet strijdperk te treden. — Dilma?l hebben zij zich zeiven willen 

overtrellVn. llei schip AVicssonmeet'2-200 loiincn ; zijne afmetingen zijn: 

lengte op het dek 200 voel ("O el); breedte op het verdek -iO voel 

(1'2 el); diepte van hel ruim 27 voet (8''.2). De proef is dus met 

de grootste afmetingen en under de beslissendsle omstandigheden geno-

men. ïEven gerucht makend als bet mislukken zoude zijn geweest, heeft 

de heer Hippolyle Vagnac gezegd, even zoo onbetwistbaar is hel wel-

slagen.» 

W i l men nu de besparing in bet verbruik van brandstof kennen? Na 

de naauwkeurigste berekeningen, heeft men hol verbruik van brandstof 

bevonden te zijn G engelsche ton in dc 21 nren, met anderewoorden 

eene besparing op te leveren van meer dan 80 °/o op het verbruik van 

de beste stoomtuigen (1). 

Daarbij bedroeg de verkrcgenc snelheid omstreeks lo mijlen of knoopen 

in het uur. 

Geene overdrijving is het dus, te beweren dal dit nieuwe beweging-

stelsel onbetwistbaar het sein is tot eene geheele omwenteling in 'de 

maiitiemc betrekkingen van alle volken. 

De maatschappij lot aanmoediging der nationale nijverheid, aan welke 

de fransche nijverheid zooveel gelukkige uitkomsten te danken beeft, 

hoorde onlangs in eene liarer zittingen eene lezing over Ericssons werk-

tuig. — Deze mededreling werd baar duor een Ingenieur van groote 

vordionste, den beer (]aly-Caznlat gedaan. — Zie hier in bet kort de 

beschrijving, die aan de'maatschapi)ij werd gegeven. 

Het door uitzeilende hichl bewogene werktuig van Ericsson is zamen-

gesteld uit dezelfde onderdeelen als de sloom-inriglingen zonder con-

densatie. 

1°. l'it een vergaarbak voor zamongeperste lucht, welke men naar 

gelang van dc werking verwarmt, oven als de stoom uit een ketel bij eene 

enkel werkende machine wordt aangewend. 

2®. l'it een cilinder, waarin de bewegende zuiger werkt. 

5®. l' it een' voedings-cilinder, wiens zuiger zooveel lucht in den ver-
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gaarbak perel als er benoodigd is om den cilinder ic vullen. — Deze 

beide boven elkander geplaatste cilinders zijn door eene gemeenschap-

pelijke slang verbonden, die hen noodzaakt gezamenlijk te" bewegen. 

•1°. Uit een cilinder, geplaatst boven het fornuis en welke in gemeen-

schap staal met den eersten cilinder, wiens zuiger bewogen wo'rdldoor 

de zamengenerste lucht, welke uit den vergaarbak stroomt om zich ucf 

sterker in den derden cilinder te verwarmen. '' 

Eindelijk, ui l eene kist, die een pak metaal-weefsel bevat, door 

welke de heete lucht heenslroomt om hare warmte af Ie geven wanneer 

de zuiger naar beneden gaal, waarna cr de koude lucbl doorvloeit oin 

dezelfde warmte op tc nemen, voor zij den zuiger weder doet rijzen. 

De beide tegengestelde en opvolgende stroomen van warme luclit, die 

zich verkoelt en van koude lucht, die zich verwarmt bij het gaan door 

dc weefsels, worden door eene schuif zooals bij de stoomwerktuigen 

geregeld. 

Wi j betreuren, dat wij den heer Galy-Cazulal niet kunnen volgen in 

(1) Do IS\'W Torh Ifcrald l)ron(]t die l)C.spni iM{; lol op 94 »/o, doch doa» 
opijaaf soliijiil zoo wonderhaai lijk, lial wij aan do ccisle opgaaf do vooikrnir jfcveii. 
lU' ecrsiL' reis, die do Ericsson naar Europa zal doen, kan ons in dc 
Jieid stellen tcu juisler cijfor Ic ijcvcn. 

geplaatst. 
Met gevaar van in eenige herhalingen Ie vervallen zullen wij den ge-

heclen inhoud van dit stuk hier overnemen. 

»iiel voorname beginsel dat lol grondslag dient, het herhaald ge-

bruiken der warmte, heeft aan den uitvimlcr twintig jaren overweging 

gekost om op een werktuig te worden toegepast; hel beslaat daarin om 

zich lelkcnreize te bedienen van dezelfde warmte, ten einde de lucht, 

die men binnen de cilinders laat, te verhitten. De toestel, waardoor men 

dit beginsel aanwendt, heel warmle-houder (refjeiierateur), en men kan 

er zich een duidelijk denkbeeld van vormen als men zich voorstelt, dal 

iemand in den mond eene verwarmde metalen spons heeft: als hij adem 

haalt, zal dc buitenlucht door de poriën der verwarmde spons been 

dringende, zich verwarmen eu warm in de longen komen, terwijl de 

spons bare warmte hebbende verloren zich zal hebben verkoeld; als hij 

de dus verwarmde luctit uitademt zal zij de spons weder doorstroomende 

deze verwarmen cn kond naar builen stroomen. Indien er, in plaats 

dat deze bewegingen door de zameiitrckking der borstspieren worden 

verrigt, eene klep op den mond wordt aangebagl, om in- en uitademing 

te veroorzaken, lan heeft men bijna de machine van Ericsson. 

«Deze machine bestaat uil twee boven elkander geplaatste opgaande 

cilinders; de onderste is dc werkende cilinder; de bovenste is eene 

pomp die dc lucht in een boven haar geplaatsten vergaarbak zaïncn-

drukt. Deze vergaarbak en de cilinder zijn vcreenigd door eene 

buis, welke den warmteliouder (/T^tviera/cHr) doorsnijdt, cn beval gewone 

kleppen om de gemeenschap af tc sluiten; onder den cilindcrbodem is 

een vuurhaard. 

lAls hel vuur is aangemaakt, is de eerste bewerking die men te doen 

heeft om hel werktuig aan den gang te brengen, dal men de lucht door 

een uitwendig middel in den vergaarbak zaniendrukt; dit gedaan zijnde 

opent men de gemeenschap met den cilinder; dc lucht drukt, cr binnen-

stroomende, den zuiger naar boven , en daar deze met ijzeren slangen 

aan den lucbtpompzuiger is verbonden, zoo drukt deze onmiddellijk in 

den vergaarbak de hoeveelheid lucht die cr uil is gegaan. Daar het 

oppervlak van den bewegendeii zuiger nagenoeg hel dubbel van dal der 

pomp is, zoo heeft die lucht, in aanraking met den bodem des cilinders 

gebragl zijnde, eene genoegzame hoeveelheid warmte opgenomen om 

haar volume te verdubbelen met behoud van bare spanning. De helfi 

der kracht, door die zamcngeperslc lucht te weeg gebragl, wordt door 

de luchtpomp gebruikt om koude lucht zaïnen te drukken; de andcri' 

helft maakt hel vermogen der machine uit. 

»Wanneer de zuiger aan hel einde van zijnen slag is gekomen, wor-

den de kleppen zoodanig bewogen dat de vergaarbak der koude 

lucht uil den cilinder door den warmlebouder kan ontsnappen. Deze 

lucht wordt er, vóór dat zij den dampkring bereikl, verkoeld en 

laai er de warmte in voorraad achler; bot gewigl des zuigers is vol-

doende om dit resultaat te bewerken cn hem zelf lot den bodem des 

cilinders te voeren. Als de kleppen weder in den oorsproiikclijken toe-

stand geplaatsl zijn, rijst de zuiger op nieuw; maar van dit oogenblik 

af aan heeft de verhitte bodem des cilinders slechts aan te vullen df 

kleine hoeveellieid warmte, die door de onisnaple luclil is medegevoerd en lii»? 

welke door de afstraling van verwarmde oppervlakken verloren raakt, omda' 

de lucht, die uit don vergaarbak naar den cilinder wordt gevoerd, zich 

verhit wanneer zij den warmlebouder doorstroomt. 

11 De zamenstelhng van den Ericsson is geene handels-onderneming, 

maar eene op grooische schaal gevoerde natuurkundige proefneming van 

den jeugdigen Amerikaanschen reus. De romp van hel schip is merk-

waardig door den uilnemenden vorm. Uil hel dek verhellen zich tol 

12 voel (ó'̂ '.Oo) er boven vier schoorsleenen van 50 duim (0'-''.70) miJ' 

dellijn; twee daarvan zijn voor dc vuurhaarden; de twee andere dienen 

om de uil de warintehouders stroomende lucbl tc doen ontsnappen. ^̂  

schepraderen hebben 52 voel (ü''.7o) middellijn en 10 voel (5 el) breedtf-

»De werkas, van 10 duim (0"'.2ü) middellijn, heeft in het midden een' 

16M.] 

woord niemand heeft doen gelden wal wij thans openlijk in naam des 

vaderlands eischcn. 

Zie hier dc getrouwe overbrenging, de eigen woorden cencr memorie, 

uitgegeven in de maand Maart 183Ü in een wetenschappelijk tijdschrift, 

dal 25 jaren heeft bestaan (1). 

iMcht-machir.c y voorgesteld (hor den hctr LOUIS FHANCIIOT, 

Lid der Académie ^'ationalo, (i'jrkola, mauufacturière ct commcrciale, enz. 

Mijne Heeren. 

Wie is cr, die bij hot zien der stroomen heele lucht, sloom of kokend 

water, welke onze vuuimjcbines als zuiver verlies in den dampkring 

uitwerpen, niet door hel denkbeeld is gctrolTen geworden, om dc dus 

verlorene beweegkracht der warmtestof te benuttigen. 

En echter hebben zoo veel wetenscha[)i)elijke mannen tol dc volmaking 

der stoonimachinc bijgedragen , dal naar alle waarschijnlijkheid de beste 

wijze van zamenstelliiig verkregen is. 

Wi l dit echter zeggen , dat men van de warmtestof dc meest moge-

lijke partij heell getrokken ? Zonder twijfel neen; want uil de merk-

waardigste eigenschap dezer beweegoorzaak , als beweegkracht beschouwd, 

hare ono|)houdelijkc werking, wordt naauwelijks voordeel getrokken. 

Men krijgt niet een vijfde gedeelte der warmtestof, die door den 

voorlgebragten sloom is opgenomen, terug; hel overige gedeelte raakt in 

de warme lucht van den schoorsteen of in liet condensaliewater verloren. 

Doch deze verbazende verliezen heeft men alleen aan den aard der 

beweegkracht, den stoom of waterdamp, tc danken. 

Inderdaad, kan deze luchtvormigc vloeistof slechts bij hoogen warmte-

graad lol beweegkracht dienen. Vandaar dc onmogelijkheid om al dc door 

de brandstof ontwikkelde warmte te benutiigen ; meer dan een derde ge-

deelte ontsnapt door den schoorsteen. Aan een anderen kant, neemt de 

sloom vijf cn een half maal zooveel warmte op als noodig was om het water, 

waaruit liij zijnen oorsprong neemt, te verwarmen. Deze warmte wordt, 

naar men weel, gebonden, dal is te zeggen, zij is niet voor overbrenging 

vatbaar. 

V» — / - -- ^ , , ' - ,, . . . . .. oiin I ilampkringsluchl heeft veel gunsliger eigenschappen ora de beweeg-

rierk. voet (2.25 vierk. el) oppervkikle; voor eiken cihni er z i j n e r ^ , ^vannteslof over tc brengen. 

maakt d u s v o o r v i e r c i l i n d e r s bijna 20,000 vierk. voel fibop vierî .^et). Eerstelijk heeft zij boven hel water het voordeel, bij gelijke hoeveel-

heid van warmtestof viermaal meer dynamisch elTect te weeg te brengen. 

Vervolgens, daar zij op alle bewoonbare |)laalscn verspreid, cn be-

ginsel der verbranding is, is zij van alle ligclianien het gemakkelijkste 

tc verwarmen. 

Eindelijk , daar hare bewegende werking door don invloed der minste 

warmteontwikkeling aanvangt, kan men het grootste gedeelte dor warm-

. i , , ^ 1 r ^^slof weder gebruiken, welke dc ijle vloeistof nog na hel verrigten van 
die men heeft willen vermijden. NNanncer de lucht, na den voor haar ,„eehaniscb elfecl bevat. (2) 

bestemden arbeid in de m a c h i n e verrigl te hebben, het vaartuig ontsnapt, beschrevonc lucbtwerktnig (fig. 7) is veel eenvoudiger dan 

al dc andere bewegings-werkluigen, die hunne werking aan hel vuur 

onllecnen. 

Eene dubbel werkende luchtpomp ah drnkl de dampkrings-luchl in 

eene tweede pompbuis /I D , nagenoeg op dez» Ifdc wijze geplaatst als 

die van hel stoomwerktuig. De lucht wordt in het doortrekken van den 

cilindtT a b, naar den cilinder /I B, in eene bijzondere soort van warm-

teliouder, welke later beschreven zal worden, verhit. 

liet vermogen van den cilinder .-1 D is grooler dan dat van d(Mi cilin-

der a b, echter niet in die mate, om aan de verhilte lucht hare geheele 

toe te la tun. 

n de ijle vloeistof onl.̂ taat dus eene zekere spanning, grooter dan die 

des daiiipkrings. Deze spanning wordt te gelijker tijd op den zuiger 

des ciliiiihM'S AI» en op dien van den ciliiidfr nb overgebragt. 

l i f t t'llecl is dus in reden van de oppervlakken , en daaruit volgt, 

dal hel vermogen van den zuiger A grooler is dan di; wederstand van 

den zuiger l'. Daaruit ontslaat eeno beweegkracht welker vermogen be-

paald zal worden door de inwendige spanning, vermenigvuldigd met hel 

verschil der ziiigcroppervlakten. 

De zuigers der twee cilinders zijn aan de twee uiteinden eener zelfde 

balans verbonden, welker bewegingen, even als bij de stoomwerktuigen, 

door een voerwiel geregeld worden. De werking der schuiven van den 

ciliiuler /I U is ook dezelfde. Dc cilinder ab, slechts luchtpomp zijnde, 

wordt door kleppi'ii geregeld. 

De warmlebouder, die het voornaamste bestanddeel der luchtmachiiie 

uitmaakt, bestaat uil ceno roglhoekige en langwerpige kist A'iV, M M , 

welke men zich voor een oogenblik moet voorstellen tc zijn doorsneden 

en gevuld met buizen van eene kleine middellijn, door welke de heele 

lucht, komende uit den cilinder AD, waar hare uitzelling beeft plaats 

gehad, ontsnapt. 

iriik van 5 voet (fK'.Ol.t) lengte; hieraan zijn twee vorbindings-slangcn onder 

penen hoek van 45° verbomlen; aan de voorzijde der werkas zijn twee 

toestellen zoo als wij hebben besclirevfn; die twee toestellen Oj) eene balans 

we'rkoiide, doen rene derstangen Icwegcn; iwee andere cilinders, met hunne 

„onipen aan de achterzijde der werkas op dezelfde wijze geplaatsl, brengen 

dc andere stang in beweging. • n u -

»CMhuler en zuirjer. — Dc cilinders hebben U voet (4''.2G) middellijn, 

en de zuiger heeft O voel (h'.85) slag. Naauwelijks een jaar geleden hadden 

de wijdste cilinders die ooit gegoten zijn geworden slechts 8 voel 

middellijn, cn men twijfelde of bel wel mogelijk ware, cr groolerc zonder 

mislukking tc «ieten. Thans zijn de heeren lloggs en Delamatcr gereed, er 

van 20 voet (0"-''.l) op hunne verantwoording te gieten. Een ander 

fcezwaar, door velen als onoverkomelijk verklaard, was dc verwarming der 

ziii<'ers tc verhinderen, hetwelk de pakking vernielde door bet snieren 

te beletten. De zuigers zijn uitgeholde doozen, vlak van boven cn hol 

van onderen; dc buitcnwerkschc dikte is O voel (l'^'.Sö), maar de pak-

king is slechts aan den bovenkant aaiigebragl. Het inwendige dtr zuigers 

is gevuld met kalk cn houtskool, die slechte geleiders der warmte zijn. 

ÜPzo inrigting is zoo goed geslaagd, dat dc warmte der pakking naau-

welijks genoegzaam is om hel vel te doen smelten. 

V Vuurhaarden en ulindcr-bodems. — Dc bodem der cilinders is eene 

naar boven bolvormige oppervlakte cn zoo gemaakt, dat bij volkonicn in 

den zuiger pasl als deze daalt. Deze bodem heeft cenc dikte van 1'/, dm. 

(0'='.057), en wordt verwarmd door de afstralende warmte van het vijl 

voet (1®1.52) lager geplaatste vuur van anlhracicl of coke. Die afstand 

is aangenomen opdai de bodems niet gloeijend zouden worden cn heell 

zoo goed aan de verwachting beantwoord , dal men reeds Ycrondcrstell 

dat z i j , hoewel aan de lucbl blootgesteld, vier jaren kunnen duren , 

hetgeen de gemiddelde duur is van do stoomketels in dc Verecnigdc 

D Warmlchoudcr (Hegeneralcur). — Dit zonder twijfel opmerkelijkste deel 

der inrigting is hel eerste uitgevonden en heeft sedert aan den uitvinder 

de minste moeite gekost. De warmlebouder is zamengeslcld uil eene reeks 

metaal-weefsels, en'venwijdig naast elkander geplaatsl in cenc kast van O 

voet (l«'.85) breedte cn i voet (1«'.22) hoogte. Elk weefsel beeft dus 
.21 ... M;..!.... Oiiii 

nVaTnïai niazen wordt op 100 milhoen geschat. De draden der weefsels 
hebben'/iB (^'/i streep) middellijn. 

» Drukking en temperatuur. — De drukking, die men het voordeehgst 

heeft l)evonden, is 12 pond op den vierk. duim, d. 1. iets meer dan eene 

almospheer. De hoogste temperatuur lot welke de lucht binnen in den 

cilinder klimt is 584« Fabrenheil. Om het volume te verdubbelen zoude zij 

•iiiO» moeten bereiken, maar deze temperatuur zou zwarigheden medebrengen 

heeft zij niei meer dan 50- warmte boven de lempei-atuur van de buiten-

lucht, indien de machine 15 slagen in de minuut doel, bedraagt dc hoe-

veelheid lucbl in hel uur, die in den toestel gewerkt heelt, m gewigt 

V6 ton. Met dit gegeven kan men dc hoeveelheid door de lucht naar 

buiten gevoerde warmte berekenen, als men zich herinnert dal dc warm-

lehoudeiide capaciteit van dit gas slechts van die des waiers bedraagt. 

» Uitzelling. — Eene zeer belangrijke inrigting is nog die der toestellen 

voor dc nilzetling, die, dc kleppen voor het einde van dtn slag sluitondc, 

hel gebruik van hel uitzeilend vermogen der lucht toelaten. De v.in buiten 

in de iiomp opgcnomene lucht verkrijgt eerst de drukking van 12 pond (eene 

atmospbeer) ais do zuiger 50 duim (O«'.70) van zijn slag heelt doorloopen 

Gedurende twee derden van den slag is de drukking in den cilinder 12 

pond op den duim; de klep wordt alsdan gesloten en bet laatste derde gedeelte 

Würdi door de uitzettende kracht der lucht doorloojK-n. Daar er echter 

aan dc eene zijtlc 15 pond atmospherische druk bestanl.e^i men 12 pd. 

iiiittigen druk "heeft, moet dc drukking in den cilinder 27 pond op den 

vierk. duinn2 ned. poiul op den vierk. ned. duim) zijn; deze in reden 

van 2 lol 5 volume uitzetb-nde, laai aan hel einde van ilen slag 18 pd. 

ovor. Dit is slechts drie pond op den duim (0.22 ned. pond op den vierk. 

ficd. duim) boven den gewonen luchtdruk.» 

. De overige deelen der macinnc Icvcvcn geene inviglingcn op, die ons 

l̂ ijzonder iiieldenswaardig voorkomen. 

Men zal ligtelijk toestemmen, dal wij niels verzuimd hebben, om dc 

"lacbine Ericsson 'in het helderst daglicht te plaatsen, cn toch kunnen onzcs 

""•/lens onze herhaalde beschrijvingen niet opwogen legen een onderzoek 

van de machine zelve, in Frankrijk door fransche ingenieurs gedaan; niet-

leniin verklaren wij al hel voorafgaande als volkomen met do waarheid 

'Overeenkomstig. Men hoiidl het cr in New-York voor dat deze grootsche 

•^ntdekking wel degelijk aan den kapitein Ericsson te danken is. Dc meeste 

'"'•anscbc dagbladen hebben dit eigendomsregt, zonder er een woord legî n 

^̂  i'-i-ggcn, aangenomen en wij gelooven dat, iii den boezem onzer inaat-

scliappij, na de belangrijke lezing van den heer Galy-Gazalal, geen enkele 

den naam dien wij willen doen kennen licefl uitgesproken; zelfs de 

l̂̂ adcnnc van weienschappen bedt zich dc zaak niet aangetrokken, in een 

uitzetting 

(1) Zie diî vorzainclinfî van lirt Journal dos travaux du I'Academic yatio-
mlc, (ujricolc, tnanufacluricro ct commcrciale, Atlevciini; van Maart, jaar 18;i0. 

('1) i\loii kan or noi; tiijvocjjcn dal bij hel luclitwerktuiy hcl {jevaar voot 
onlplollino'cn ijchoul vctdwijnl. 

0 



Dc pomp Q b stiiNvl iiilcgcndcel de koude luclil in de kist en door hel 
legcnovcrgeslcldc einde, zoodal de koude en warme luciilstroomcn elkander 
kruisen ; daaruil volgl verwisseling van temperatuur. 

Men gevoelt dal uil dien hoofde hel eiïecl dezer inrigting meer volkomen 
zal zijn naar male de aanraking der in tegengestelde rigting loopendc stroo-
men mcnigvuldiger en meer onmiddellijk zal wezen. Zeer lijne en digt 
naast elkander geplaatste haarhuizen zouden waarschijnlijk eene volmaakte 
verwisseling te weeg brengen. Inderdaad neeml het gas, door deze soort 
van buizen stroomende, oogenblikkelijk de temperatuur van dc buis aan. 
Nu is, naar bovenstaande stelling , de buis aan beide luehtstroomen gemeen. 

Dij den eersten oogopslag schijnt hel niet gemakkelijk eene inrigting, 
zooals wij daar even beschreven , te vervaardigen en zooveel tc minder 
daar het doorsnijdingsvlak voor den luchtstroom aanmerkelijk moet wezen, 
om dc beweging niet te benadcelen. Men kan echter aan dit vcreischto 
door ccn eenvoudig middel voldoen. 

Stelle men zich voor een blad koper c d, eene reeks langwerpige 
groeven vertoonende; zamengevoegd njcl een ander vlak blad , lig. 8, 
aan hetwelk bet met dc streksche zijden gesoldeerd moei worden. 

De verceniging van twee zoodanige bladen , welke men ccn koppel kan 
hccten, zal eene eerste reeks evenwijdige en met elkander in gemeen-
schap zijnde huizen vormen (dal zonder bezwaren gepaard gaat), die echter 
van de buitenlucht afgesloten zijn. 

De kist van den warmtehouder moet met koppels gevuld worden,en 
men begrijpt dal de uitwendige en inwendige doorsnijdingsvlakkcn gelijk 
zijn. Overigens wordt de koppel door zijne ribben gesteund , cn kan dus 
niet uit zijnen vorm geraken. 

Aan de uiterste einden moet het geribde blad vlak wezen om de 
lucht uil dc kist tusschen de groeven te doen dringen; ten laatste moet 
de koppel op den bodem der kist Z reiken en daaraan gesoldeerd worden. 

Deze zoo eenvoudige inrigting is van een groot belang, omdai zij dc 
merkwaardigste eigenschap der warmte, als beweeg-oorzaak beschouwd, 
moet verwezenlijken, namelijk hare onophoudelijke werking. 

Voegen wij er echter spoedig bij, dat de uitwerking niet volmaakt kan 
wezen; men zou dan inderdaad hel pcrpdnnm mobile hebben gevonden. (1) 

De uit den warmtehouder komende lucht zal altoos meer warmte bezitten 
dan de binnenslroomende lucht. Slechts op deze voorwaarde kan cr eigenlijk 
eene temperatuur-verwisseliiig tusschen de twee ijle ligchamen plaats 
hebben. 

De afstraling der verwarmde toestellen zal eene tweede oorzaak van 
warmte-verlies worden. 

Deze beide verliezen zijn zonder twijfel niets, vergeleken bij die welke 
uit de aanwending van sloom voortvlocijcn; overigens kunnen zij aanmer-
kelijk verminderd worden, maar bestaan zullen zij altoos en daaruil vloeit 
voort, dat er eene bron van warmte moet wezen oin deze verliezen te 
herstellen. Hier biedt de lucht weder een groot voordeel boven den stoom 
aan; want door dal zij hot vuur onderhoudt kan men den vuurhaard binnen 
de inrigtingen zelve [»laatson. 

De lucht zal dus, den werkenden cilinder A D verlatende, onderdoor 
den rooster van eenen vuurhaard trekken , en voor dal zij de kist van den 
warmtehouder binnenstroomt meer warmtestof opnemen, cn dit zal de 
Tcrwisseling van temperatuur gemakkelijker maken. 

De beschouwing van de afbeelding der machine zal ccn denkbeeld dezer 
inrigting geven, cn wat dc voorafgaande beschrijvingen duisters of onvol-
ledigs bevatten, ophelderen. 

Dcsdirijving der Lucht-machine. 

Fig. 7. Loodregte doorsnede over de as der iwcc cilinders en de kist 
van den warmtehouder. 

Fig. 8. Loodregte doorsnede over het midden der kist, hel profiel der 
ribben vertoonende. 

Fig. 0. Loodregte doorsnede over dc deksels N N of .)! M der kist. 

/IP. Zuigers aan de uiteinden derzcllde balans door de zuigcrslangen 
L L verbonden. 

c h. Cilinder voor koude lucht of atmospherische luchtpomp, 

(](]. Klej)pen om de buitenlucht in te laten. 

li II Kleppen om do gemeenschap met liet inwendige af Ie sluiten. 

A B. Cilinder voor de verwarmde lucht. 
T T. Schuif. 

DD'. Kanaal om dc hecte lucht na dc werking uit te laten. 

Sfj. Uooster. 
//. Vuurhaard gemeenschap hebbende met het omhulsel J/A'waarde 

verbrande lucht doorstroomt voor dat zij in den dam|)kriiig ontsnapt, 

tusschen dc koppels doorgaande welke de koude lucht uit de pomp Ü b voeren. 

Hei aanzetten der machine. 

(1) Deze Ihcorelisclie bescliouwinfren waren onvollcdifj. Dc heer Fr.incliot 
zelf heeft cr hel overdrevciu'van aaiiijelcoiid, in memorie, welke iii 1H40 
ênine .'liijemeene bekendheid lieofi vei kiei;(;n. - Zie liel Femlleton scmti/i<mc 

der /'re«c. van den 15" rcl.iuarij j l di de onlledin/; van ijezeijde memorie, 
in Ijtl eerste deel van den T«chnolo'jiste. Cctobcr 1840. 

De steenkolen worden in den vuurhaard gebragt door eene opening, 
welke men wederom sluit. Men begint hel vuur op te stoken lot dal de 
cilinder A D en de warmtehouder 3iiVgenoegzaam verwarmd zi n. De lucht 
in de ruimte N M T besloten, door de warmte uitgezet zijnde, werkt op 
de twee zuigers A P in reden van hunne oppervlakken, zoodat de eerste den 
laatsten medevoerl, dc eerste daalt, de tweede rijst. Daarop is de in bewegin«,' 
stellende luchtstroom niet meer noodig, want de warme lucht in Ü wordt 
door de opening V' D in D D' gestuwd tot onder den rooster waar 
zij hel vuur onderhoudt, en vanwaar zij in den dampkring, tusschen dc 
geribde koppels c (/ door, onlsnapt. Onderlusschen ligt de lucht, door den 
zuiger P voortgestuwd, de klep Pi op, dringt in de opening N iV en 
stroomt door dc ribben nm in de kast van de schuif 7"/'Ken op den 
zuiger A. 

Dc uitzetting door dc warmte in het traject verkregen veroorlooft haar 
om in de ruimte .1 genoegzame drukking tot het werken der machine 
Ic onderhouden. Doch indien deze druk tol aan hel einde van den zuigerslag 
in den grooten cilinder standvastig bleef, zoude er verlies van dynamisch 
efTcct plaats hebben, omdat daardoor de inwendige luchl eensklaps aan 
den atmospherischen druk zoude worden blootgesteld, en dus moet men aan 
de schuif T eerst eene beweging geven, welker doel is om dc opening 
V voor het einde van den zuigerslag af tc sluiten, in dier voege dat de 
lucht, bevat in A, voor hel openen der gemeenschap V'/j volkomen kan 
uilzelten. In dal tijdperk van beweging, zal dc lucht, begrepen in de ruimte 
A in de deksels NN, iVJ/zamengepcrst worden, welke deksels men kan 
beschouwen als vergaarbakken, ingerigt om eenen nagenoeg standvastigcn 
druk gedurende den slag der zuigers te onderhouden. 

Als men aanneemt dat hel volume van den grooten cilinder /I B hel 
dubbel van dat des kleinen ah zij; dat dc lucht van den kleinen cilinder 
in het traject N M tot ccn dubbel volume zij gebragt, hetwelk door 
omstreeks öOO graden warmte wordt aangegeven , dan is hel ontwijfel-
baar dat, indien de schuif niet vroeger dan aan het einde van den slag 
des groeten zuigers gesloten werd, de inwendige druk nul zoude zijn. 

Doch als de schuif op van don slag gesloten wordt, zal de druk 
weldra gelijk worden aan 1 gedeeld door of aan een en een derden 
dampkring. 

Dit aangenomen zijnde zal dus een derde atmospheer, werkende op 
het verschil der zuigerop lervlakken, de machine bewegen. 

Men kan tegen dit stelsc aanvoeren de hooge temperatuur welke men aan 
dc lucht zal moeltin geven om eene eenigzins merkbare uitzetting Ie ver-
krijgen, daar de lucht, even als alle gassoorten, slechts 0,575 maal op 
de 'lOü graden (hoiiderddeeligc schaal) uilr.et. Deze uitzetting is niet 
eens eenparig bij hooge temperaturen, zoo als men uit de volgende tafel, 
volgens de beeren Ünlong cn 1'elit, zien ka:i: 

Temnernluur aan{ïe{;cven 
door een lucliilh<Tmoinc-
ter nu!l correctie voor dc 
uilzetlinjj van hel (jlas. 

- 50 

Temperaluur ann{;o{j»'ven 
door den kwiklliermo-
ineler met ijlazen buis. 

- 50 
O 

+ 100 
150 
200 
250 
500 

Kookpunt van het kwik 500 

O 

+ 100 
MS 70 
11)7 05 
215 05 
202 70 
550 00 

Overpenkomsli{;e 
vohnneii van 

eone zelfde 
luclilmnssa. 

0 80;j0 

1 0000 
1 5750 
1 5570 
1 7580 

1 OIS'J 
2 0070 
2 5 1 2 5 

üit deze tafel volgl, dal om cenc luchtmassa op een dubbel volume 
tc brengen men hare temperatuur van O tot onisireeks 500® zou moeiwi 
opvoeren, en men moet vreezen dal dc vette siollen, dienende om den 
bewegenden zuiger glad tc doen loopen, aan deze warmte geen wederstand 
kunnen bicden , of althans eene onophüiidelijkc vernieuwing vcrcischcn. 

Doch men merke vooreerst op dal men gebruik moet maken van ccn 
metalliekeii zuiger, en slechts werken 0|) '/t of op zijn hoogst op '/a damp-
kring, hetgeen weinig wrijving zal veroorzaken ; ten tweede dat men op 
eene geringere temperatuur dan 500' kan verblijven , bijv. op 200° of 
250®, te meer daar de uitzellingen met die temperaluur-hoogte aanmer-
kelijk verminderen. 

Overigens zal men altoos verpligt zijn groolc afmetingen aan de cilin-
ders, welke de bewegende werking ontvangen, te geven, omdat hel volume 
der uitgezette lucht, bij gelijkheid van dynamisch effecl, omstreeks vier-
maal grooter dan dat van den sloom zal wezen. 

Maar wal hierin te gcmoet komt, er zal cenc aanmerkelijke ver-
mindering ontstaan bij dc plaatsinneming der verwarmings-locstellcn, 
zooals ketels, fornuizen, schoorstcenen, welke zulk eene aanmerkelijke 
ruimte bij de stoomwerktuigen beslaan, en die bij dc luchtmachinc kunnen 
worden weggelaten. 

Zonder hel hierboven beschrevene stelsel met tc veel vooringenomenheid 

Ie beschouwen, zoo mag men toch als waarschijnlijk aannemen, volgens 

dc gronden waarop de toepassing berust, dat de uitzettende lucht be-

1854.] 

stemd is om den stoom van water als beweegkracht te vervangen in dc 
f/jccste omstandigheden, waar deze wordt aangewend.» 

(Maart 1850). 

En wie heeft nu deze memorie over dc lucht-machine van den heer 
Francliol openbaar gemaakt? Wie heeft, van den beginne af aan, de 
niogelijkhoid en dc oiiiiielclijkc voordeden van dit nieuwe stelsel begre-
pen ? Het is de Acadcmk nationnle, agricole, manufactunère et comrnereiale. 

Ziedaar dan weder Mijne llceren, een aanmerkelijkcn .stap van vooruit-
gang, dien wij het eerst liebben vooruitgezien; wederom eene overwinning, 

wier voorloo|»ers wij geweest zijn. 
Dc heer Francliot, lid onzer verceniging, kwam in lvS50 tol ons, 

namelijk 17 jaren vóór dc proefneming mei hel werktuig van Ericsson; 

fiij heeft zich tc midden van onze commissie voor kunsten en hand-

werken vervoegd, zijne denkbeelden blootgelegd cn de Academie nalionale 
aarzelde niet om ze als wetenschappelijk aan te nemen. 

Dat deze memorie dan ook eene onbetwistbare aaiis|)raak geve I cn 

dat zij ten minste daartoe diene om voor Frankrijk en den heer Franchot 

het aandeel op tc eisclien, dat hun in deze groolc industriëelc omwen-

teling toekomt. 

Wat is er van den heer Franchol sedert 1850 geworden? De heer 
Victor Meunier maakt ons met al zijne tegenspoeden bekend. 

ü|) dat reeds zoo lang vervlogen tijdstip, zette do heer Franchot dus 
op duidelijke en naauwkcurigc wijze hel denkbeeld uiteen, oni de tem-
peratuur van eenen kouden naar den cilinder gaanden luchtstroom met 
een daaruit komenden warmen luchtstroom te verwisselen. Deze stroomen 
kruisten elkander cn waren door geribde ijzeren bladen van elkander 
gescheiden. Later, in 1858, bedacht hij om die beide stroomen door het-
zelfde kanaal beurtelings te doen vloeijen. Hel bezwaar ingezien hebbende 
om gebogene oppervlakten aan dc werking der warme lucht bloot te stellen, 
zocht en vond hij cenc andere inrigting, waarvan hij de proef nam. Deze 
machine, die te Parijs werkte, werd door onderscheidene leden der /laz-
dcmie des Sciences, onder andcien door dc lieeren Arago, Poncclet, Pouillet 
cn Sésuier bezii,'tigd. Uit de gege.vens dezer eerste proefneiniiig werd VII »JV jjUlUl UV. l.lp.lQV. . .w.. -w Jl- p- , „ 

eene memorie opgesteld, die den lO«̂ " Augustus 1810 aan de .'Icac/t-mic 
lies Sciences werd medegedeeld en tol onderzoek waarvan eene commissie 
werd benoemd, welker rapport men nog wachtende is. 

Zes machines, welke sedert dal tijdstip zijn vervaardigd, zonder dat 
er iets aan do in dc memorie van 1810 ontwikkelde theorie is veranderd, 
hebben gestrekt om een groot aantal lu'aktische mocijelijkhedcn op te lossen; 
ile laatste, in 1818 cn 1810 vervaardigd, vercenigden in eenen meer bc-
linoptcn en handelbaren vorm, al de voordeden der vroegere ontwerpen. 

Ik twijfel niet, zegt dc heer Franchot in cenc den 51'" Januarij 1855 
aan dc Academie des Sciences gcrigte nota , of de machine waarvan 
hier sprake is, zal , onder den ecnvoudigsten vorm gebragt, al die 
voordeden in besparing aanbrengen, welke men aan gene zijde des 
Atlantischen Occaans heeft kunnen verkrijgen, cn zoo mijne geldelijke 
middelen niet zoo uiterst beperkt waren geweest, dan zoude ik dc Aka-
dcniie reeds in dc gelegenheid hebben gesteld om dc regtmatiglieid mijner 
verzekering Ie kunnen beoordeelen.» 

Wij herhalen het, van dezen oogenblik af aan wcte men welk aandeel 
de heer Franchot heeft in dc toepassing van een beginsel, waaruit cenc 
•omwenteling in de beweegkrachten moei ontstaan. De Académie des 
Sciences heeft onder anderen aan tc tooncn, dal in de memorie welke 
sedert meer dan 12 jaren onder hare berusting is, duidelijk het denk-
liceld is uitgedrukt, welks toepassing eene hoofdzaak in hel werktuig 
van Ericsson uitmaakt, namelijk : dat men de verwisseling van temperatuur 
moül trachten te verkrijgen, door de beide luditstrooinen (heeu en terug-
gaande) te doen loopen door een kanaal dal mol metaal-weefsels of ge-
deelten fijn verdeeld metaal gevuld is. 

Waarom dan de kostbare, geheimvolle archieven der Académie des 
Sciences niet geopend? Siilzwijgendheid is geen vooruitgang I Zij moet 

oplossing bevatten van vele vraagstukken, welke de menscliheid voort-
durend tracht uit te vorschcn. Gij bezit ongehoorde rijkdommen, waaraan 
slechts een wdniij leven en licht ontbreekt om over de wereld verspreid te 
pkcn! Zorg dan dat Frankrijk niet onophoudelijk at lilcraan korne hij ontdek-
^'inen, die op zijnen bodem haren oorsprong hebben gevonden. 

Onze taak is geëindigd; wij hebben alle stukken ter lafd gobragi van 
'•el wetenschappelijk gcscliilsliik , dat thans kan worden onderzoclil cn 
v̂annecr wij doen uitkomen hoe vaak onze maatschapiiij in sommige vraag-

siukken, dio reeds aanmerkelijke vcramlcrifigcn hebben te weeg gebragt, 
moedig hel initiatief heeft genomen, dan was hel immer alleen met het 
doel, om dc nederige plaats tc reglvaardigen, welke dc Académie nationale, 
Jflnco/c, manufaclurière cl commerciale in de wctcnscha|)i)clijke wereld 

«Op nieuvf het ontwerp ccncr luchtmachinc onderzoekende, dal iksinis 

twee jaar onder mijne papieren had, toen de akademie het in haar tijdschrilt 

openbaar maakte, betreur ik , bij hetgeen men van Ericssons proefne-

mingen verhaalt, niet den weg te hebben blijven betreden, waarop ik 

met mijne machine van 1850 de eerste schrede gezet had. 

tEene enkele overweging had mij tegengehouden, namelijk de nietig-

heid der beweegkracht, vergeleken met het volume voor dc zuigers be-

noodigd. 

• En echter is cr tusschen deze machine en die, wdkc thans de heer 

Ericsson aangeeft, slechts cén verschil, dc praktische toepassing van het 

denkbeeld, hetwelk bij herhaling in mijne octrooijcn van 1858 lot 1815 

is beschreven, —octrooijcn welke overigens op machines van eene verschil-

lende soort betrekking hadden. 
«Dit denkbeeld bestaat daarin om den bewegenden zuiger voor de na-

decligc werking der verhitte lucht te bewaren. 
Door dit bewegend ligchaam enkel werkend aan Ie wenden. 

»2°. Door hel mei cenc vuurafwerende zelfstandigheid tc bedekken, 
volkomen gdijk aan die wdkc door den heer Ericsson is beschreven. 

O Wal betreft hel tegenover elkander plaatsen der twee zuigers melde 
opening der cilinders naar elkander toe {en Iele bcche), dit was eene ver-
eenvoudiging, wdkc aan geen werktuigkundige kon ontgaan, vooral nadat 
men beide zuigers enkel werkend aanwendde. 

«Deze praktische en eenigc andere minder belangrijke verbeteringen, welke 
ieder werktuigkundige gemakkdijk kan vinden, in dc hierboven beschre-
vene machine aanbrengende, zal men, naar alle waarschijnlijkheid, voor-
deeliger uilkomsten verkrijgen, dan die welke de machine van Ericsson 
kan geven, uithoofde van de plaatsing van onzen inwendigen vuurhaard, 
welke veroorlooft in gelijke mate nut te trekken: 

«1°. van dc warmte der lucht welke uil den bewegenden cilinder komt; 
«2". van dc warmto der gassen die uil den vuurhaard ontsnappen, 
a Voegen wij er bij dat de verbeteringen, die in onze dagen in de ver-

vaardiging der ijzeren buizen zijn aangcbragt, zouden veroorloven om 
met weinig kosten en Oj) zeer praktische wijze ecu warmtehouder {cale-
facleur) of warnitevoortbrenger {réijenémlcur) tc vervaardigen. 

Darijs den 17''° Februarij 1855. 
fßcl.) L. FUANCIIOT. 

Ingenieur wcrtuigkundigc, 

5 t ruc du Chaillot. 

tc 
Parijs, den 11*" Februarij 1855. 

Gelezen cn goedgekeurd in eene algemeenc zitting, op hel Stadhuis 

'^rijs, gehouden den lO"" Fd>ruarij 1855. 

Op hel oogenblik dal dit stiik ter drukpers zou worden overgegeven, 

ontviugeu wij van den heer Franchot zdf de volgende medcdeeliiig, wdke 

v̂'J meenen tc moeten oi>enbaar maken. 

TOGT MET HET KALORIEKE SCHIP «ERICSSON». 

{3Jcchanic's Matjazinc, 1853, Pari 3f)'2, Vol. 58 pag. 233.) 

(F. VAN GENDT J.Gz., B. L. K. I.) 

De navolgende beschrijving van ccncn togt van dc tEricmnt komt voor 
in den i\«u'-ïovk Herald, in eenen brief van den correspondent uit 
Washington, gedagtoekend van den 22"' Februarij. 

»Het kaloriek schip Ericsson kwam eergisteren na den middag tc Alexan-
dria (nabij Washington) aan , laatstelijk van den mond van dc Potomac, 
waar hel uithoofde van de jagtsneouw en de donkere luchl 27 uren ten 
anker had gelegen. Kapitein Lowber ligtte het anker Woensdag morgen ten 
O'/a urt! bij Sandy Hook, en wondde den steven overeenkomstig zijne in-
struction oostwasrls mei eene frissche koelte en hooge zee. In dezen koers 
s'.üvende hij tachtig mijlen voort, toen de wind naar liet noordwesten liep; 
hij riglte nu zijn koers landwaarts, niettogenstaande den krachtigcn wind. 
Het vaartuig stond de i)rocf gedurende deze twee windstreken meesterlijk 
door; hoowd de boegspriet en dc verschansingen aan lijzijde onder water 
doken, werkten dc machines met de grootste regelmatigheid en dc schop-
raderiMi maakten O'/, slag in de minuut, met bijzondere gelijkheid Viin be-
weging. Men kon niet de iniiistc schudding in de werktuigen waarnemen. 
Nadat alzoo het schij» en de werktuigen hoprocfd waren, riglte ka|)ileiii Low-
ber zijnen koers naar Chesapeake, en word bij het opzeilen der baai met 
eenen N. N. 0. wind door een hevigen sneeuwstorui overvallen. Pij hol 
naderen van den mond der Potomac, wenl het weder zoo i'iiw, dat de loods 
w<̂ igcrde den togt te vervolgen, cn het schip wierp Zalurdag morgen ten 
10 ure hel anker. De madiines hadden ini 75 \ircn zonder lussehcnpoozing 
gewerkt en niet de minste lier.<̂ teHing gevorderd, terwijl trn sloker gedu-
rende het gansche reisje de dienst had verrigt. Het verbruik van brandstof 
was heneden de 5 ion (5.08 ned. ton) in het etmaal. Kapitein Sands, van 
dc marine der Vercenigde Staten van Noord-Amerika, was aan boord en 
getuige van den procftogt, en hij was met den uilslag zoo ingcnomefi, 
(lat hij met het schip gaarne eene rdsjc naar Australië wilde maken. Zoo 
is het groolc bcginsd van de nieuwe beweegkracht een feil geworden.» 

(Lie uitslag van deze proefneming schijnt groot vertrouwen in hel bestaan 
van het kaloriek stelsel, aan gene zijde van den Allantisclicn oceaan inge-
boezemd to hcblicn; wij irclTen dan ook onder dc tijdingen, die Maandag 
door dc Amrrikaanschc mail zijn aangobragt, aan, dat hel congres daarop 
zijne aandacht beeft gevestigd. De secretaris der Amcrikaanschc Mannc, 



licefi ccricn brief gcschrevcn aan do commissie voor de zecmagt van hel Huis 
der Vertegenwoordigers, waarin aan het congres hel uitvaardigen van een 
besluit wordt aanbevolen, waardoor liel departement gemagtigd worde, over 
hel bouwen van een fregat, van niet minder dan'2üfJ0 ton, te contracteren, 
dat met kalorieke werktuigen zou worden voorzien. Hij verzocht een crediet 
van üUO.UOü dollars, om liel werk te beginnen, zich overtuigd houdende 
dat de proeve lot invoering van hel kaluriek werktuig bij de dienst der 
marine volkomen zou sla<̂ en.) 

Hel volgende is een uittreksel uil oenen particulieren brief, dien wij van 
eciien correspondent te Mew-York onlvangeu hebben: 

rik sla geheel verwonderd over de opschudding, die bovengennemdc 
zaak in gansch Europa heeft te weeg gebragt. Over hel algemeen beschouwt 
men hier deze beweegkracht, toegepast op do scheepvaart, als eene zaak, 
die volkomen mislukken zal. IN'iellegenslaande de groote behoedzaamheid, 
om de ingenieurs verwijderd te houden, daar geen hunner nog aan boord is 
toegelaten, is er genoeg uitgelekt om zaakkundigen slof lot nadenken en 
nacijferingen te geven. Wal de veiligheid aangaat, wordt zij door som-
migen gevaarlijker dan sloom beschouwd. Kunnen gegoten ijzeren cilinders 
van lü tol 20 voel (î '.O tot 1) middellijn niet door noodlottige om-
standi.ïheden onder eene drukking van 8 lol 10 pond op den duim (O.tiS 
tol 0.73 ned. pond op den vierk. iied. duim) bersten? En is dil hel 
geval, wal is dan verkieselijker: door stoom van verbrand of door 
lucht van 480^ verschroeid Ie worden? De maatschai)pij maakt bekend dat 
zij bestellingen heeft ontvangen voor 4-2;) werktuigen naar dit plan en 
tracht nu op alle wijzen het gouvernement over to halen een conlracl voor 
2 schepen te sluiten! en dal wol nu zij verklaren nog niet ingerigt te 
r.ijn om bestellingen aan te nemen! Ten slotte wat hel nieuwe der uilvin-
ding aangaat, zij hel alleen noodig aan te halen , dal dit stelsel uitge-
vonden en in volle praktijk gebragt werd , voor jaren herwaarts door 
D^ Slirling uil Schotland. Genoemde doctor is den heer Ericsson voor 
geweest, zelfs in die male, dat iiij bij eene aanvrage tol patent bij ons 
gouvernement, op bijna alle punten van zijne toepassing werd afgewezen 
en zich moest bepalen lol enkele bijzondere wijzigingen.» 

eene verdere vermindering van materiaal is daarvan het 

OVLR GliGOTLN EN GESMEED IJZEUEN EN HOUTEN r.AI.KEN EN EEN 
ONTWEIII' VOUK EENE lUlLÜ OVEll UE TEEMS TE WEST-

MlNSTEIl, VOLGENS DIT l'.EGlNSEE (lEliOUWD, 
DOOK i;. !\I. I\I.\HC11ANT, ÜV. Ingenieur. 

{Civil Eiujinccr and ArchtlecCs Journal, Dcccniber 1852, p. 401.) 

(PI. 11 en 111.) 

Hel gebruik van gesmeed ijzeren balken, zoo aanmerkelijk uitgebreid 

bovou dat van gegoten ijzeren balken, heefl de oplelleiidheid meer bij-

zonder oj) de eerstgenoemde doen vestigen, en op de voonleelen die zij 

opleveren bij zulke groole werken als de llritannia- en Conwayhruggou 

(Ml laatstelijk de Chepslow-brug. l)e uitkomst der proeven, welke'deze loe-

passing van hel gesmeed ijzer zijn vooraf gegaan (van welke proeven een 

vi>rslag wordt gegeven in hel zoo belangrijke werk van den heer Edwin 

Clarke: «0/t Ihe llnlaun'm and (jonwiuj jlriilfjes ,ii) loonl aan, dat het 

goheele wederslandsvei'niogen van gesmeed ijzer in balken to 

ten ijzer staat, als 17^/^(1) tol \'2 (2), en daar waar het 

een doorloopenden balk mo'.'t gebezigd wurden zal eene gedeellelijke ver-

andering van eene uilrekkeiide in eene zamendrukkende kracht op den 

bovenkant van den balk di; voordecleu van la t gesmeede ijzer als bouwslof 

voor balken vermeei'deren. l id is door jirueven gebleken dat het betrek-

kelijk vermogen van gesmeed en gegoten ijzer oni wederstand te bieden 

aan eene trekkende kracht is als ongeveer 20 tdl 7 , en aan eene 

zamendrnkkende kracht als ongeveer 10 tot 40. liet uilerste weder-

standsvermdgen van gesmeed ijzer legen eene Irekkendu kracht is ongeveer 

drie malen zon groot als dal van gegoten ijzer en legen zamcndrukking 

slechts twee vijfde, waaruil volgt dal een zamengesteld gebruik van gesmeed 

(Ml gegoten ij/x-r ibeiile op hel voordeeligsl aangewend) niet kan missen, al 

dio voordecleu Ie geven, welke uil hunne verschilloude eigeuschappeu voorl-

vloeijen. 

tot dat van gego-

matei'iaal voor 

(1) Als men voor licl wodiü'slaudsvcrmogcn vati fjcsmpcilijzer lPf[cti zaïiicn-
ili ukkiiif; Kt Ion oi» dmi vioi k. eiiji. duim door.siicdc cii voor lipl wcilcrslaiiils-
vermoijcii l('(;eu uilrekkiiij; '20 Ion op den vicik. eni;. (hiini doorsnede ;ian-
iiccnU, zoü is de vcrlioudini; van de iioeveellicid metaal, benoodigd boven 
in (liMi top lol die nnn den onderkant van den balk als 'ió lol 'iO en een (.be-
middeld wederslandsvcnno{;en van 17i} loii op den vierk. eiiy. duim doorsnede 
('i.SS.'i ned. Ion op den vierk. ned. duim). 

('2) Als men vooi' hel \vederslandsverin(){ïen van gcfiolen ijzer tecen zamen-
diukkini; ton op den vierk. enp. duim doorsnede en voor liel weder-
slandr-verniojcn leijin nilrekkiiif; 7 Ion op den vierk. onjj. duim doorsnede 
aamieeml zoo is do veilioudinf; van liel inelaal in den lop en in den bodem 
als 1 en een gemiddeld wederslandsvermnjjen van Ti Ion op den vierk. 
Qnp. duim doorsnede (l.D.) iial. Ion op den vierk. ned. duim). 

(1853-

Hel is duidelijk, dat in een balk, waarin gegoten ijzer de stof is, dio. 
zamengedrukl wordt, en gesmeed ijzer, die welke gespannen wordt, dn 
verschillende stollen volkomen naar hunnen aard zijn aangewend , en dat 
men, voor hel bovengedeelte van den balk gegoten ijzer in plaals van 
gesmeed nemende, dezelfde sterkte met drio vijfde van de hoeveelheid 
kan verkrijgen; en daar de balk zooveel ligler wordt, zoo heeft men 
minder ijzer noodig in den bovenkant en het onderste gedeelte van den 
balk om een lialk van gelijke sterkte Ie verkrijgen, in slaat om zijn eigen 
gewigt en den (laarop drukkenden last te dragen. Nu verkrijgt men door 
alleen gesmeed ijzer in plaals van gegoten te gebruiken, dezelfde sterkte met 
ongeveer een derde minder materiaal en bij gev(dg, daar men minder 
sterkte noodig heeft om hel gewigt van den balk zelf te di'agen, levert 
dil grooter gemak op ter toepassing op eene groote schaal en hel is bewezen, 
dat liet gebruik van ijzeren balken, gedeelleiijk gesmeed en gedeeltelijk 
gegoten, in plaats van alleen gesmeed ijzeren balken, dezelfde voordeden 
in grootere male oplevert. De evenredige hoeveelheden stof aan den boven-
kant en den onderkant van eeneu gesmeed ijzeren balk zijn als 20 tot 10 
of als 1 tol »/i (1); door hel gesmeed ijzer in den lop door gegoten 
ijzer te vervangen wordt de gelieele hoevoellicid door 1 voor-

gesteld bespaard en de geheele hoeveelheid slof in den toj) en den bodem 
voorgesteld wordende door P/;, zoo wordt do bespaarde hoeveelheid 
en dus ^̂ jŷ  van de geheele hoeveelheid ijzer, 

Alzüo fle standvastige drukking o|) een balk, voortkomende van zijn eigen 
gewigt, door deze verniindering van zwaarte geringer wordt, zoo is er 
minder bouwstof noodig om eenen balk van dezelfde sterkte te ver-
vaardigen en 
gevolg. 

Hel is insgelijks aangenomen, dal (behalve bij buisvormige balken 
waardoor de last heen gaat) de balken dus zamengesteld gemakkelijker 
kunnen woi'den toegepast op eene groote schaal. Een ontwerp voor eene 
brug mei balken naar deze grondregelen zamengesteld over de Teems 
bij Westminster is hierbij gevoegd, de toepassing aanwijzende van de 
bouwstolVen op de voorgestelde wijze met de voordeden die deze aanbiedt, 
(Zie 11 11. lig. 1.) 

In dil ontwerp hebben de balken van de middenste opening een lengte van 
501 eng. voel (l.'ii cl) tusschen de pijlers; en de standvasligedrukkingop 
het midden van eiken balk, voortspruitende uil zijn eigen gewigt en dal 
van hel dek, bedraagt IGio'/s ton (1720 ned. ion) zoodat dus het gewigt 
of de drukking op de beide balkên 0201 ton. (9410 ned. Ion) bedraagt. Deze 
standvastige drukking op de balken bedraagt nog geen vim ilegedeelle van hel 
wederslandsveriiiogcn der bouwslof, zijnde de doorsnede van hel bovendeel 
van gegoten ijzer, in het midden van eiken balk, 4007s vierk. eng. duim, 
dus O'Jl) vierk. eng. duim (0.02 vierk el) voor de beide balken en die van 
het gesmeed ijzer in den bodem iii het midden van eiken balk 000 eng. duim 
dus 10.J8 eng duim (l.2o vierk. el) voor beide halken, terwijl de grootste 
last, geschat op 2000 ton op deze middenste opening (veel grooter dan eenige 
waarschijnlijke last) nog geen derde vaii het wederstandsvermogen zal be-
dragen. Hel gewigt van eiken balk in zijn geheel bedraagt ongeveer 1105 Ion, 
doch indien de bovenkant uit gesmeed ijzer ware zamengesteld om de stand 
vaslige drukking of last van zijn eigen gewigt en die van hel dek binnen 
dezelfde grenzen te brengen, dan zou het gewigt van eiken balk met ongeveer 
1080 ton d. i. bijna hel dubbele van hel tegenwoordige gewigt zijn vermeer-
derd, en de kosten zouden meer dan verdubbeld zijn, zonder eenig meerder 
voordeel op te leveren (2), terwijl men hel materiaal minder gemakkelijk 
eene sierlijke gedaante zou kunnen geven, daar men ongeveer v 
tegenwoordige hoeveelheid bouwstof boven zoude moeten aanbrengen, die 
dan een massief van ongeveer 10'/, vierk. voel(l vierk. cl) in doorsnede 
zoude moeten hebben. Het is duidelijk dat de gegoten ijzeren kokers, den 
bovenkant uitmakende van de hoofdbalken, daar zij aan de uiteinden met 
(Ic gesmeed iizeren platen verbonden zijn, eeiie voordeelige en geschikte 
toepassing opleveren voor balken van groole afmelingen en dal de Inssclien-
gelegen verceniging-siukken van gegoten ij/er en de platen en koppel-slaven 
eene goede vurueinging uitmaken tusschen den buveukaiit en den bodem 
der balken. 

De dwarsliggers, lang 70 eng. voet (21 el) tusschen de hoofdliggers, 
hebben insgelijks, zoo ais in de' afbeelding te zien is, een gegoten ijzeren 
boveiikaul en een gesmeed ijzeren bodeui. Hel gewigl van hel gegoten ijzer 
in het bovenste deel bedraagt 272 Ion, en dat van hel gesmeed ijzer in den 
bodem 4 ton. 

Men stelt zich voor, het bovendeel en den bodem dezer liggers te ver-
binden door de tusschenruimte tusschen hel gegoten en hel gesmeed ijzer 
te vullen mol eiken-of dennenhout, met eenige tussciienliggende vereeni-
gingsstukken, cn hel geheel door bouten te versterken. I\len gelooft, dal 
zelfs tol 100 eng. voet (50 el) lengte d e z e v e r e e n i g i n g door middel van 
bouten en hout óp eene zuinige cn voldoende wijze kan verkregen worden-
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I\lcn vertrouwt verder, dat de gesmeed ijzeren platen, die den bodem der 
dwarsliggers uiimaken,zoo als uit de plaat te zien is, met voordeel door 
lioiiten ribben kunnen worden vervangen. De tusschenliggers bestaan alleen 
uil eene gegoten ijzeren plaat voor den bovenkant, en eene gesmeed ijzeren 
voor den bodem, mei tusschenli.ijgcnd hout en eene verbinding door bouten, 
en zijn berekend te moeten wederstaan eene kracht van 28 ton in hel mid-
den, zijnde minder dan é(̂ n vierde van hun W T d e r s l a n d s v e r m o g e n . 

Ten eiiido de toepassing van dit stolsel prakli?.ch aan te tooiien heeft de 
oiitW(M'|)or de volĵ ciide afmetingen opgegeven en berekeningen gemaakt 
voor de voorgestelde Westininsler brug. 

Wdden-opcnimj lang aOt voet (154 el); hoofjle der hdkcn 50 voelGduiui 
(9''.5). Het geheele gewigt van de brug met hel dek kan ten naastenbij 
geschat worden op 4500 ton (4572 ned. Ion), welk gewigt gelijkelijk of ten 
naasten bi] over de geheele liMigte verdeeld is, en daarom kan men aannemen 
dal hel halve gewigt ol 2250 ton op hol midden der opening is geplaatst; 
dus bedraagt de geheele kracht op de balken in het midden van de opening: 

••»'»r./i 
X — = 9205 ton (0444 ned. ton). 

De standvastige drukking op de balken, voorlvloeijende uil hun eigen 
gewigt en dat van hel dek, mag nog geen vierde van hun wederstands-, 
vermogen bedragen, welk vermogen, laag geschat, genomen mag worden 
10 ton op den vierk. duim ('1.020 ned. ton op den vierk. ned. duim) door-
snede voor hel gegoten ijzer in zamcndrukking en 5 ton oj) den vierk. duim 
doorsnede voor het gesmeed ijzer in uilrekking, hetgeen eene doorsnede vor-
dert van niel minder dan 929 duim (0.0 vierk. el) voor de gegoten ijzeren 
cellen, die den bovenkant der balken uitmaken en niet minder dan 1 858 
duim (1.20 vierk. cl) voor de gesmeed ijzeren platen, die den bodem uitma-
ken. Er 'zijn twee balken, dus moeten deze doorsneden voorelken balk in hel 
midden bedragen 4ü5 duim voor hel gegoten ijzer en 929 duim voor hel 
gesmeed ijzer. 

Nu zijn dc drukkingen van een gelijkelijk verspreiden last op de onder-
scheidene afstanden van ö5 voet (19 el) tussehen de pijlers in reden van 
a 1/ e d 
1, 12, 15, 10, 15, 12, 7, en daar de doorsnede van hel gesmeed ijzer in 
hel midden bedraagt 929 duim, zoo zullen die doorsneden op do andere af-
standen, a, 6, en c, moeten zijn niel minder dan a =.407, h=z 1)97 en 
c 871; zoo is ook op 947o voel (29 eO van de pijlers de vereischie 
doorsnede 500 vierk. duim, en men steltvoor, deze platen, die 28'/, duim 
(O"'.7) breed zijn, aldus te verdeden: 

20 philen (eene doors. gev. van 570 d.) voor 5 tussrhenruimten van 
dwarsliggers, zich iiilstrekkcMide lot 70 voet (21 el) van de pijlers. 

22 idalen , doorsn. 027 d. 

712'/, 
709'/, 
855 
912 
9i;9 

25 
27 
50 
52 
54 

Daar 

voor 2 tusschenr. 
. 1 

O 2 

» 1 

» 2 

tol 92 voet. 
112 » 
140 . 
154 . 
182 « 
252 . 

De standvastige bidastiug der balken, voorlvloeijende uil hun eigen ge-
wigt en dal van hel dek, mag geen vierde van hun wederslandsverniogen 
bedragen, hetgeen, laag geschat, U) ton o|» den vierk. duim doorsnede 
voor hel gegoten ijzer in zamendrnkking, en 5 ton voor hel gesmeed 
ijzer in uiln^kking op d(;u vierk. duim doorsnede zal hedragiMi ,\vaaruit 
volgt eene doorsnede over hel midden der balken van niel minder dan 
259 duim voor h(!t gegnbMi ij/er, en 5IS duim voor (bi gesmeed ijzeren [)laten. 
Kr zijn twee jialken , hijî evol̂ ^ zijn deze doorsnediMi voor eiken balk in 
hel niidden 150 diiitii (O'.OS vierk. el) in den top voor het gegolen ijzer, 
en 259 duim (0.10 vierk. cl) in den bodem voor de geslneed ijzeren 
plalen. 

Dc afmetingen van dke der gegoten ijzeren cellen, waarvan er acht den 
bovenkant van den balk uitmaken, znllcli buitenwerks zijn 12X 12 duim 
van duims (l)-̂ '.1)094) metaal, te rekenen van de jiijlersen landhoofden 
lol op een afstand van 50 voet (17 el) vandaar, hetwelk eene doorsnede 
geeft van 1597, duim (().0<S7 vierk. (d) en tusschen deze punlen zullen 
de kokers van 7, duims (O-̂ LOD̂ ) ijzer zijn, met eene duorsnede van 181 
duim (0.12 vierk. cl). 

De drukkingen van een gdijkelijk verdoelden last zijn op de ver-
schillende afstanden van 28, 50, 81, 112, 81, 50, 28, tusschen dc 
pijlers respectievelijk in reden van S, l i , 18, 20, 18, 14, 8, endaar 
de vereischte doorsnede van de ijzeren plalen in hel midden bedraagt 
259 duim, zoo zullen die ver.schillendo doorsneden op de onderscheidene 
afstanden niet minder zijn dan l O l , 182, 251 en 259 duim (0.005, 
0.11, 0.15 (Ml O.IO viiM'k. el); deze platen waarvan er 22 zijn, en dio 
1 voet 1 duim (O"'.54) breed zijn, zullen'/, duim (O«'.015) (lik moeten 
wezen voor het eerste vak, reikende tot op 28voelfS<' 5) van de steun-
punten. met eene doorsnede van 115 duim (0.09 vierk. el); — 7s duim 
(0^'.022) dik voor het volgende vak, zich uitstrekkende tot op 51) voel 
(17 el) van de steunpunten, met eene doorsnede van 20574 duim (0.15 
vierk. d), en het daarop volgende vak 1 duim (O''.025) dik met eene 
doorsnede van 280 duim (0.18 vierk. el). Elke plaat zal aan de kopjiel-
pkial bij do vereenigiiii,̂  door zev(Mi bouten van 2 duim (O' '.05) middellijn 
elk, en 2 bouten van 1'/̂  duim ((V '.05) middellijn verbonden worden. De 
kopiielplalen zullen langer dan de platen zelve zijn. 

lluHirslhjiicn. — Mimi kan als ma.ximnm van belasting, gdijkelijk over 
iede.nMi ligger verspreid, aannemen 50 ton, hieronder begrepen het dek 
en hel gewigt van den ligger zelf. Deze last staat gelijk' met 25 Ion in 
hel midden van den ügger, dus is hel geheele moment in het midden 
van den liggei 

( I j liet verzwakken van den jjodem door hel ncwnne klinken scbijnl eclitf' 
ongeveer de slerkle i;elijk le maken eii vorderl dus evenveel maleriaal 1" 
den bodem als aan den Ixivenkanl van den balk. 

('2) De balken zouden wel yrooler last kunnen draden, docli dilisoiinoouir' 
cii dus daarom cetn voordeel. 

de slaiidvaslig werkende kraehl o|) het midden van elkiMi balk 4047 
Ion (1721 ned. ton) t)edraa^ l̂, zoo bedraagt tie uilnïkkeiide kracht op 
elke jihiat (daar er 51 plalen zijn) ongeveer 157 ton, heigeen dus ook de 
kracht is, die op de IIOIIUMI weiit, welke hen mei de koppelplaten op du 
vereenigingen verbinden; en alzoo deze kracht niel meer mag bedragen, dan 
5lon voorden vierk. duim (0.SI5 ned. ton voonltMi vierk. ned. duim) (loor-
snededezrr bouten, zoo krijgt IIKMI eene düm'siiede van ininsltMis 27'/2 duim 
(0.017 VIIM'k. el), en men zal dke plaat aan dc koppelplaten vei'biudeu iu de 
vereeirigingen door zeven boiileu van 27; ihiim (IK'.00) middellijn en twe(! 
houten van 1'/, duim (()''.05) midildlijn elk, en de kojipeljilaten 8 duim 
(O''.2) langer nemen dan de platen zelve. 

De annetiusen van elke gegolen ijzeren cel, waarvan er 8 den boven-
küiil \an dk dezer balktMi uilinaken, zijn buitenwerks 18 x 12 duim 
(0̂ '. i5 X D'' 5) van •'/« duims (O"'.000) metaal vaii de jiijlers lol op eenen 
'ifslaiid van 51) voet (17 el) van deze, hetwelk eene doorsneile ^ed't van 28S 
^̂ iiim (0.18 vifM'k. el) (1); van hier tol op eenen afstand van 98 voel(5Ü el) 
ân de pijlers zijn deze cellen van 'j^ iluims (O'''.022) metaal, gevende eene 

dwrsnede van 595'/, diiiin (0.25 vierk. el) (1); van deze puni'en lol op 120 
ôet (58 d) van de pijlers moeten zij 1 duim dik zijn, gevende eene door-

snede van 4 '18 duim (O 58 vierk. d) (1) en liisseheu dez(; punt(Mi moet het 
î'-t'r 17̂  duim(0''.D5) dik zijn, hebbende alsdan eene doorsnede van 499'/. 
ûim (0.51 vierk. el) (1). 
fh lilcliH' of iievmtpfninficn, lang elk 252 voel (77 el), Z/omy/t'«/er 
voet O duim (G el). Het gdieele gewigl der brug en van het dek kan 

'̂oor elke dezer spanningen geschat worden oj) 1 000 ton , welk gewigl 
f5»̂ Tijkdijk of ten naaslenbij over do lengte verdeeld is, (mi dus kan men 
?aimcnien o\) hel midden een last van 800 ton (815 ned. ton); bijgevolg 

de kracht op h(>t midden der balken werkende 

X = li»» ned. ton). 

(') Oe o|islaaiide randen ^ijii niel bf';;n'pen in de liier op,'if';;even doorsne-
'Ij b('dia;;.'n :V2 dinm (i''..s:. 

I f X = 110 ton (112 ned. ton). 2 
Volgens dezelfde voorwaarden als vroeger heeft men hier noodig eene 

doorsnede van 11 duim voor hel gegoten ijzer, en 22 duim (0Ó07en 
(I.IM i vierk. d) voor het gesmeed ijzer. Hel gegoüMi ijzeren bovenvlak 
van deze liggers bestaat uit twee cellen of kokers elk 8 bij iduim (()•'.2 
hij 0'''.1) \an '/̂  diiims ijzer, over do gehet'le lengle van den ligger, 
hetwelk eene doorsnede geeft van 22 diiiin. De ijzeren jilaten, wirarvan 
er zes zijn, zijn over de'gdiecle lengte van diMi l igg(M'duim (0«'.019) 
dik en 8 duim (O''.2) breed, met eene duorsiieuè "van 50 duim (0.025 
vierk. el). 

Tusscluni-lhpjirs. — Als de groolslo last, die over de brug trekt, ge-
rckiMid is op 4 Ion den slrekkeiidiMi voet, zoo k.iii elke ligg(M' be.sciiouwil 
worden als bezwaard met e(Mi gdijkelijk venleeltleii hisl'van 8 ton, en 
dus is de grootste last iu hel midden van eiken ligger 

y X ^ = 2S ton (2.S7, ned. Ion). 

en wij vrrkrij;en eiMie doorsnede van 5 duim voor het gegoten ijzer, 
en van O duim ('0.002 en O OOi viiM-k. el) voor het gesmeed ijzer. 

(icijiitrii ijzeren jilulen onder den r/ocr. — Deiizdfdeii iasi ais hierboven 
aauiKMueiide, hebbiMi wij een gelijkelijk verdeelden last van '/, ton op 
d(M) sirekkenileii voel jilaal (van 5 voet breedte); de last iu het middeii 
der plaat is voor d(Mi strekkenden \uel 

= minder dan Ion; 

deze phlon 7A\llen dan duim dik zijn. 

Nu moet men de sterkte op de veiKhilliMide punten van de brug nagaan, 
bezwaard met diMi groolslen last, eii men heeft aangenomen, dat do 
groolsle last gelijk zou zijn aan vier rijen loeomolieven o|) do brug, ol 
25 250 mail staande op de miihlenopening, cn half zoo veel op elke 
iiev(Mio|)eniug. 

De eerste veronderstdiing geeft een gelijkelijk verdeelden last op de 
middenopening vaii ongeveer 2 000 ton en o|) elke nevenopening van 
1000 ton, (Ml de laatste (P/, cent', per man) geefl een gelijkelijk ver-
deelden last van 1591 ton" op de iniddenopCMiiiig en van 197 op dke 
neveiioiiening, welke laslen in l;eide gevallen kiinneii beschouwd worden 
gelijke wiM'kiiig te doiMi, als d e hellt in het midden. NiMiien wij den 
groolslen d(M' Iwee laslen, dien van de locomolievdi, en met zulk «HMI last 
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is lie si):ii)iiiiig op tic hunk: lialkon van 1)00 vücl (UiS el) opening in 
liel midden 

252 22:)0 H- 1000 
X J- == 1.420 ion ( l ù b i 2 ned. ton) 

of op eiken halk van O 713 ton in het midden, waarvoor men in het 

zwakste punt van den halk lieefl eene doorsnede van -U)'.)'/, X 32 duim 

voor liet gegoten ijzer, waar iddns eene kracht werkt van iets minder 

dai» 13 ton op den vierk. duim (2.11 ned. ton op den vierk. ned duim) 

doorsneile; en UK n heeft eene doorsnede van '.Itjll duim voor de gesmeed 

ijzeiVM platen, waar aldus eene kracht werkt van iets minder dan 7 ton 

op den vierk. duim ( l . l i ned. ton op den vierk. ned. duim) doorknede of 

in heide gevallen ongeveer een dei'de van do hrekingski-.ichl. 

Daar de gelijkmatig vei^preido last minder (hm van die kracht 

geelt, zoo is de geheele kracht in hel midden van eiken Lalk der neven-

openingen hij deze grootste belasting 

120 800 -I- ÖOO 

X 

2ljalkên ~ " 100 ton (2 133 ned. ton), 

waarvoor op hcl zwakste punt van den balk eene doorsnede is van I S l 

(luim (0.12 vi(M-k. cl) vuor bet gegolen ijzer, en dus eene kracht van 

iets minder dan 12 ton op den vierk. duim (1.1J3 ned. ton o|) den vierk. 

ned. duim) doorsnede; en van 2.S() duim (0.18 vierk. el) vuor dc ge-

smeed ijzeren jilalen, en dus eene kracht van iets minder dan 7'/j ton 

op den vierk. duim (1.22 ned. ton op den vierk. ned. duim) doorsnede, 

of eene kraihl van ongeveer een derde van het brckingsvermogen , 

terwijl dc gelijkmalig verspreide last minder dan een vierde van deze 

kracht geeft. 

I'ij zulk een maximum van last komt nog een last van oG ton, gelijk-

matig over eiken dwarsligger verdeeld. Deze kan gelijk gesteld worden 

met bel halve gewigl op het midden van den ligger. De geheele last, 

op licl midden van den dwarsligger zal dan zijn 

- X ^ — = -'"2 ton (230 ned. ton), 

legen welken last men op het zwakste punt van den ligger beeft cenc 

doorsnede ven 22 duim (O.Ol i vierk. el) voor het geguten ijzer, waar 

dus een last zal zijn van ongeveer lO'/j ton op den v'ierk. duim (1.71 

ned. ton oji den vierk. ned. duim) doorsnede, en van 30 duim (IJ.023 

vlerk, el) voor hel gesmeed ijzer, waar cenc uitrekking zal zijn van 

minder dan O'/, ton op ileii vierk. duim (l.Oü ned. ton op den vierk. neil. 

duim) doorsnede, zoodal men dus met dezen grootstcn last eene kracht 

hcofl van een weinig meer dan '/. van dc 'brekingskrachl. De sterkte 

voor alle overige gedeelten van de brug is bij deze grootste helasting 

gerekend binnen du grenzen van 10 ton op den vierk. duim doorsnede, 

voor het geguten ijzer in zameniirnkkiiig cn van 3 ton op ileii vierk. 

duim doorsnede, voor bet gesmeed ijzer in uitrekking, cn bij deze be-

rekening is niet gerekend op de sterkte, verkregen door dc dwarsver-

bindingen ol' koppelingen. De voordeelen die men in dit geval, door het 

gebruik van gegoten ijzer in den top of het bovenvlak der balken beeft 

verkregen, blijken door dat, indien dc balken van aOl voet (13'J el) span-

ning geheel van gesmeed ijzer waren vervaardigd cn daar dc verhouding 

van den wederstand tegen zamendrukking tusscben gesmeed cn gegoten 

ijzer 10 lot iO is, en gegotcni ijzer ligter is dan gesmeed ijzer, 

men in plaats van 313 ton gegolen ijzer, die nu den top uitmaken 

van eiken balk, dan S22 ton gesmeed ijzer had moeten bezigen, om de-

zelfde sterkte binneii de vereischte grenzen te verkrijgen, en daar elke 

balk hierdoor 30'J ton zwaarder zoude geworden zijn, zoo zoude men dc 

sterkte hebben moeten vcriiK^erderen om dc standvastige kracht, voorl-

vlücijendc uit het eigen gewigl des balks cn dat van bel dek binnen dc 

vercischlc grenzen tc brengen; en dc verdere belasting in hel midden van 

clkcn balk wordt, door deze bijkomende 3011 ton, nu 1 033 ton, helwclk 

ecric verslcrking vordert van eiken balk, door cenc vermeerdering van 

metaal, ten bedrage van 137 ton in (len top en van 110 ton in den 

bodem; cn door aldus de sterkte tc vermeerderen, om aan dezelfde ver-

cischteii tc voldoen , krijgen wij op nieuw een bijkomend gewigl van , 

217 ton, waarin moet wonlen voorzien; en men zal zoodoende zien, dal i 

nicii zal moeten voortgaan de balken te verzwaren, cn wel mcl 170 ton 

in don lop, cn 113 ton in den bodem. Waren de balken dus alleen van 

gesmeed ijzer, zoo zoude elke balk 1 080 ton zwaarder wegen, dan hij nu 

weegt (1 100 ton) hetgeen dc kosten meer dan verdubbelen zoude voor dc 

middenopening van ."iOi voel. 

lÜj balken gohocl van gesmeed ijzer, zoo als hierboven verondersteld 

is, zal, schoon dc standvastige drukking binnen de voorschreven grenzen 

zij, cciic aanmerkelijke vermeerdering van sterkte zijn verkregen voor over-

trekkende lasten; doch dit is onnoodig, daar hij den gegoten ijzeren top 

de grootste drukking binnen dc grens van '/a van den tegenstand ligt, en 

deze drukking is ver boven die, welke door eenige gelijktijdige belasting 

zoiido veroorzaakt worden, en len minslo viermalen die dir waarschijnlijku 

b c l a ö t m g , e n d e b a l k e n z u l l e n JIVOICIÖ biok'.'n, zciinjlen deze gioolùle 

drukking kunnen dragen, iiclwelk verre die van eenige waarschijnlijke 
belasting overtrell. 

Het zoude bijna oiidooidijk zi jn, behalve bij eene kokerbriig, eeiieii 

balk zamen tc stellen enkel van gesmood ijzer, die deze dikte en lengte, 

cn (laarbij de noodige sterkte zou hebben, om hel vereisclilc gewigt l i 

dragen, want in het hierboven npgcnoemdc geval zoude de doorsnede van 

den gesmeed ijzeren top van zulk een balk moeten zijn 1317 duim (O.!)-) 
vierk. el), gelijkstaande met eene solide massa gesnicî d ijzer van 3 V(jel X ?> 

voet O (luim (O''.'J3 en I ' ' . l )e i i dio van den bodem 1 110 duim (0.72 

vierk. el) gelijk aan rene massa gesnired ijzer van 3 voel X 2 voet 8 

duim (l>"J3 en 0'-"'.<S3), hetwelk in den top eene hoevî elheid metaal geeft 

van ungeveer viermalen die, welke nu vereischt is in den balk met ge-

goten ijzeren top, en in den bodem P/a maal ongevpcr, waarbij nog in 

aanmerking moet genomen worden dc noodzakelijkheid van veel gruotcr 

breedte en meerder moeite om bot materiaal voordcelig in den top te 

plaatsen, tenzij men den balk in een kokerbalk verandere. 

Daar deiiiienboiit een wederstands-vermogen tegon uitrekking bezit van 

r3 ton op den vierk. duim doorsnede ol '/* van dal van gesmeed ijzer, 

terwijl het 

gewigl slechts '/jq van dal ,vaii gesmeed ijzer bedraagt, zou 

doet zich hier de vraag op uf de moeijelijkheid om halken van (ïit hout 

zoodanig te vereenigen , dal zij (!en gelijkmatig vermogen bezitten om 

cciie uitrekkende kracht te weerstaan , niet kan worden weggenomen. 

Deze moeijelijkheid vlooit voornamelijk voort uil het gering vermogen 

van hout om cenc kracht tc weerstaan, die de vezels tracht te scheiden 

cn over elkander tc doen glijden; daar dii vermogen slcchts 3 tol O ccnl. 

op den duim oppervlakte bedraagt, hetwelk o > dc lasschcn cenc bijko-

iiieiidc kracht noodig maakt, zal 'de Icgenstaiu van hel hout legen zoo-

danige kracht bet vermogen evenaren van een ongelaschten balk, om de 

uitrekking te weerstaan. Yeronderstellcndc, dal in de plaats van dc ge-

smeed ijzeren platen, die den bodem dor middensle balken van de brug 

uitmaken, men een budcni had van 8 balken, elk 10 duim (O«'. 18) in hel 

vierkant, cn dal dc vcreonigingen werden gevormd door lasseben met 

platen en bouten (dc dikte van de middenplaat moet gevonden worden in 

den koppclhalk cn niet in dc lasch), dan verkrijgen wij cenc doorsnede 

van 501 X 8 2 888 duim (1.8 vierk. cl), maar daar cr ongeveer '/„ 

der kracht van hel hout verloren gaal, door de bouten en platen op de 

verschillende vereenigingen, zoo kimnen wij slechts op eene nuttige door-

snede van 2 000 duim (1 O vierk. el) rekenen, in slaat om cenc grootste 

uitrekkende kracht van minstens 13000 ton (13 200 ned. Ion) te verduren. 

Het gebruik van .lellVtw's veerkrachtige '/(^elijin, om de balken en las-

scheii in hunne gelujolo iengle ouderling tc verecnigcn , zal , naar wij 

g(-;loovcn, de platen en bouten grootcndccls vcrvangèi); doch hier zullen 

wij dit niet in aanmeiking nemen. 

I5ij zulk cenc vervanging beeft men, in plaats van 038 ton gesmeed 

ijzer voor eiken balk, 220 ton bont en ongeveer 100 ton ijzer; dit g(.'elt 

eene vermindering in gnwi;;t voor elkni balk van 358 ton of van'07ü 

ton voor beide; cn wal de kosten voor dit gedeelte der balken aangaat, 

zoo verkrijgen wij, indien wij den prijs van hcl gesmeed ijzer op 50 £ de 

ion {/'53i. de ned. ton), en het Iiimii op 8 s. lieii tecri. voet (/'1(10 de 

tc^erl. el) stellen, 7400 £ in plaats van 10 710 i' of voor beide balkten 

1 i 800 i.'_in jilaats van 30.1801' (/" 177 (100 in plaats van /' 173 700). Wij 

hebben 070 ton minder standvastig gewigt te voorzien, cn dc standvastige 

uitrekking op den bouten bodem wordt voor beide halken 

X ~ ï ton (1 02 i ned. ton), 

of 5 010 ton in eiken balk, hetwelk een standvastigen last o|) ih; door-

snede van meer dan l '/ j Ion op den vierk. duim doorsntdo geeft en met 

dezelfde zwaarste belasting als verondersteld is voor den gesmeed ijzeren 

bodem, een ma.ximiim van belasting voor beide balken van 

X = 10 0211 ton (12 221 ikmI. ton), 
•m'i 

of (1013 ton voor eiken balk, gevende een maximum van uitrekking in 

den bodem van 3'Yj ton op den vierk. duim. De dikte van den balk met 

houten bodem zal waarschijnlijk met 3 vort moeten vermeerderd wirden 

CU de hoogste belasting moet beneden de 5 ton op dciii vierk. duim ge-

houden worden. Kr zal ii'i geeii twijfel bestaan, dat mon de dwarsliggers 

op ()(!zelldc wijze kan inrigten, daar men lialken van geiiot?gzame aliiie-

lingen kan verkrijgen , cn men bij du dwaisliggcrs geene verbindingen 

noodig heeft. 

S C I I t T I ' v A l ) . 

(Uil ticl Journal nf the I''i(nilillii liisiHtilc ovci/iciinmen in tid Civil EnijincJ 
and Arvhitvct'x Junnial, N. 2:50, V(,l. XVt. I\It'i I85;>, l»lz. l(i:i.) 

(,i. VAN STI;AI.I:N, w. !.. K. i.) 

( I I I . lig. 10.) 

De iiirigtiiig v.m het schepr.iil, d.it oiilaniis Ie l'Jie,>apeak(ï ;in de Ver-

cenigd'.: StJlciil gepl.i.ilJ, I.\iit ;/nij;-: bij/.oiidoiliLd' n-»p, die wij l 

1 1 
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lan̂ r̂ijk genoeg achten om ze hier mcMic tc doelen, liet scheprad is vervaar- , onlangs dit stelsel in cenc vergadering van dc Lwcviml rohjlechnw Socicly, 
'Hi.rc| leirdienslc van de Chesapeakc cn Dclaware kanaal-maatschappij, door cn lichtte bet door modellen toe. 

feck cn zoon van Dhiladelpbia, cn moet dienen lol voeding van hel i I l i j ving aan mcl ccnigc algemecnc beschouwingen, waarbij hij gewaagde 

hnaal van Dack Civck (in de Eik-rivier uitloopendc), dat in verbinding is : van den hoogen prijs, welken de oude volken op havens stolden, cn ver-

i r̂ pjira'n met dc baai van ('iliesapcakc. De vervaardigers verzekeren dal bel I scheidenc verdedigingsmiddelen van dezen aard tc Home, in (.Iriekcnland, 

' ooo'ooo teerl voet (3 037 tecrl. el) water in het uur op zal voeren bij een : in Kgy|itc cn elders beschreef. De liaveii van Syracuse, b. v. bad cenc nil-

Jerbruik van i'itlO pond (231 ned. ĵ ond) aiithraeietkool. i gestrektheid van tien mijlen, en kon 500 schepen bevatten, terwijl op de 

liet r'd beeft ceiie midd"Hiin van 30 voet (12 '̂'.3), bij rene breedte van hoofden ol havendammen {hreuhwnlers) tempels en paleizen gebouwd waren. 

midilellijn dier wielen is op den sleekcirkel 50 voet (12«'.5), dc tanden zijn andere plaatsen. Zelfs de lüshop-Uock viiiirloren van gegolen ijzeren kolom-

11 duim (O"' '-"'75) lan" cn 5!i duim (0">'.08) diep. Deze spoorwiclen wer- men werd kort na dc oprigting vernield (1). Hij wees echter op den Ed-

ken op twc(;'rüuds(!ls%an 1 voel (!«'.2) m i d d e l l i j n , welke bevestigd zijn ! dyslone vuurtoren, die zoo stevig staal door zijnen bijzonderen vorm, daar 

aan de as van bel voerwiel van een balan.s-stoomwerktuig, werkende mei | de golf langs cenc fraaijo parabolische kromme lijn wordt opgevoerd, terwijl 

condensatie waarvan de cilinder (!cnc m.ddellijn heeft van 50 duim (Ô '-O) ' daarna baar ganschc gewigl dient om hare eigene kracht Ie breken, 

en oen zuî érsla«^ van 7 voet (2'-''.l5) len-lc. vvaarbij het water dikwijls over den top van den vunrloren wordt heen g o 

Dii de^'ewonc snelhiMd (21 .-lagen ui de minuni) doel het rad 2.10 worpen. Eindelijk wijst de uitvinder op lu.'t groote verlies van levens cn 

omwentelii?"cn en brengt bel water op van 21)'/i schoep. De diepte van , goederen, (lal jaarlijks op onze kuslt'n plaats hoeft door het gemis aan havens 

tastin'̂  wordt op 1 voet 8 duim (fJ"'.3) onderhouden door kleppen tusscben i cn ook door de gebreken der beslaande havens. Hij schal diljaarhjksch 

de Kreek en dt! voedingsluis, welke door drijvers geregeld worden. Hel ; verlies op 1800 mensclienlevens, en wel iiitsluilcnd onder dc visschers, cn 

verschil in boo"tc tusscben dc waterstanden in dc sluis cn hel ontlaslings- 5000000 p. sl. (5G milliocn gulden) aan goederen. __ 

kanaal bcdraa- l̂'' 17 voel 5 duim (3"'.23). Dc geheele hoogte waartoe hel Hij beschouwt de vcr.schillende wijzen van havens aan tc leggen, den lijd 

NMlcr wordt oii'̂ cvocrd kan niet naauwkcurig berekend worden, daar de daaraan besleed en de groote cn onnoodigc uitgaven veroorzaakt door zulke 

schoepen niet ''dicel geledigd zijn als zij voorbij dc loodlijn komen; zij be- I ondernemingen. Hel doel zijner uilvinding was dc gebreken van stccncn 

draaft echlcr ongeveer 18 duim (0»-'.13) meer cn dus kan men, zonder ; bavens Ie vermijden, en (cnc even goede wijkplaats te vormen met '/.o der 

cevaar v a n c e n c «-"we feil Ie begaan, de h()ogte aannemen op 18 voel O duim tacn bij bet gebruik van ijzer, en bij hcl gebruik van hout. Eene 

7) Geen water wordt cr door dc dalende schoepen medegevoerd, | l̂ lcmc haven volgens hcl terugwerkend beginsel frrco///)n7ic?/)/(?j kan gc-

behalve dal aan de wanden blijft hangen. 

De sloom wordt gevormd in 4 ketels van 42 duim (^>.03) wijdte en 

50 voet (15 el) lengte en wordt gewoonlijk op zuigerslag afgesneden. 

Dc vcrwarmingsopporvlaklc bedraagt 1 100 vierkante voet (102 vierk. cl). 

Het stoomtuig cn hel rad hebben gedurende zes maanden met hel beste 

gevolg gewerkt, lot dat hcl kanaal werd afgesloten. Voor dal liet door de 

iiiaalscha])pij werd aangenomen is het van den 12'̂ «'' tol den Jiilij 

beproefd, cn zijn alle waarnemingen belrekkclijk den verrigten arbeid en 

de gebezigde brandstof naauwkcurig opgcleckciid. Dc volgende uilkonislen 

heeft men van deze proeven, die 78M? uur geduurd hebben, verkrc^Tn. 

Sloomdrukking in dc stoomkasl 32% pond op den vierkanten duim (5 03 

ned. pond op dc-n vierkanten ned. dnim), vacuiim 23 duinn0"'.38) kwik. 

Geheele hoeveelheid verbruikte steenkolen 2 n !̂ ton (21.8 M ned. Ion), dal 

is 015 pond (278 ned. pond) in hel uur. 

Hoeveelheid opgevoerd water in hel uur: 227 100 tecrl. voel of 200 000 

teerl. voel met 3o0 pond. 

Dc nulligc werking was dus 200 000 X 02% = 12 300000 pond op-

gevoerd tol de hoogte van \T,i voet, gelijk staande met 32 000000 ned. 

pond 1 el hoog opgebrai^t, bij een verbruik van 330 pond brandstof, of per 

ned. pond brandstof 133000 ned. pond water. 
Dc cigenliike arbeid zou, wanneer men do hoogte van opvoering op 

° . 37 OOI 3 2 i x 18.73 
18 voet 9 duim aanneemt, wezen- — j- = 40 d)/ OJO, 

of in ronde gelallcn cenc hoeveelheid van 40H milliocn pond water 

(2 130 300 teerl. el). 

Men is van vooriicmen om gedurende hel volgende saizoen pasgangers 

3an den cilinder te hechlen, om, als het rad in werking is, tii kunnen 

nagaan dc verhonding tusscben dc kracht cn dc nuttige uitwerking. 

De hocvrclbeid afg'cvueid water werd berekend als volgt: cenc lengte van 

^0 voet (O el) werd afgebakend in hul afvucriiigskanaal, waar bet eene 

{gelijkmatige breedte van 131 dnim ^' .78) had. (lp afstanden van 1(1 voet 

(3 el) werden 4 diepten gepeild, gevende dus 12 in bet gelicrl, ci: deze 

gemiddelde diejite, met dc breedte v(!'rnicnigvuldigd, gaf nagenoeg hel profil 

van doorstrooming. 

l>o stroomsneiiieid word bepaald door herhaalde jiroeven met een ligt 

•'/'jvciid ligcbaani en een uurwerk, dat vierdu deelen van seconden aanwees, 

•̂̂ hfioii niel geheel naauwkeiirig, wâ  de verkregen uitkomst echter waar-

^• Înjnlijk zoo nabij dc waarheid, als zij zonder hd gebruik van een slroom-

"lOltr bepaald kan worden. 

vormd worden door cenc aancciiscliakcring van open ramen of traliewerken 

van hout of ijzer, cn cenc voldoende diepte hebben om een twaalftal groote 

schepen tc besciiultcn, voor dc .som van 8 000 pd. sl. (fl)G(JOO), waarvoor 

men, zoo men steen wilde gebruiken, eene uitgave zoude moeten doen 

van ongeveer 200,000 pd. st. {[ 2 400 000). 

Het beginsel dezer uilvinding werd duidelijk cn schoon uiteengezet door 

hcl voorbeeld van hel iroinpclvormigc gras van de Kaap de Goede Hoop 

(lamimiria buximilis), dal tot cenc hoogte van 30 tot 40 voel (9 tol 12 cl) 

groeit, cn ecu natuurlijken nicdegoveinlcn dam vormt, achter welken ds 

schepen van dc grootste soort veilig kunnen liggen. 

Dc beer Sinilh bevestigt bel traliewerk op den bodem der zee op 

schrocfpalen, verbindt dc geraamten onderling door ijzeren koppclstavcn, 

L'ii trekt dcii dam tol 13 voel ( 4 c l ) boven boog water op. Elke balk of, 

zoo men ijzer gebruikt, elk hoekijzer, is geplaatsl met (Jen regtcii hoek 

naar builen, mcl eene gelijke lusschcnriiinitc aan elke zijde, Uisschen welke 

ilc verdeelde goll In̂ cn spoelt en even zoo bij bet achterste traliewerk. Dc 

koppelingen zijn van ijzer met houten kokers, met ijzeren gewiglen be-

zwaard, dc grondverankering is schuins in den bodem der/.cc. De ge-

wiglen zijn voldoende om elk stuk traliewerk onbewegerijk te houden , 

behalve in stormen, als waiimMn' stijfheid gevaarlijk zou worden ; de golf 

beweegt dan langzamerhand elk deel zoo veel, dal dc gewigtcii eenige 

voeten opgcligl worden even als een vast ligchaam b. v. een schip ol ton, 

die slechts 10 voet (3 el) onder den wind door eene golf wordt voortge-

dreven. Dc verankeringen, nu ontlast zijnde, hebben de gidiecle kracht der 

golf uitgeput, en springen met hare ganschc leriigwcrkcndc kracht in hare 

oorspronkelijke loodrî gte stelling terug; hel achterste gedeelte vernietigt 

volkomen door zijnen wederstand dc kracht der golven, die nog achterna 

niogien komen. Elk gedeelte, geheel onafhankelijk/.ijiidu van bel daarnaast 

slaande, heeli cenc geheel vrije wci kiii'„' legen de golvende beweging der zee. 

Dc lH!er Siiiith eindigt met aan te wijzen do onkostbaarbcid zijner uitvin-

ding , dc verzekering togen aanslibbing , hcl gemak van verplaatsing cn 

andere voordeelen die dit stelsel bezit. Hel plan is reeds voorgesteld aan 

dc Livcrpool-Dock as.siirantic, dc Kamer van Koophandel, en vele der 

vooruaamstn letterkundige cn wetcnschapiielijku maatschappijen cn vereeni-

gingen in vcrschillciidc deelen van het Koningrijk. 
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h •ih \ I r Ml. L:'";r<>:;d op 1. 'i • .Iniilii ••. vi'i'klcirdp 

D l i A M I i l l l K A A N S C I I t ' . K U A A N , D O O K .M. C . IMl ' .KiS. 

(CAvil En'jincer and Architecl's Journal N". \ol. XV I Wi tS.VJ, l)lz. 191.) 

(J. VAN STllALKN, V,. L. K. 1.) 

(PI. I, lig. 11.) 

Nergens heb ik cenc gedrukte beschrijving g(n'on(lcn van dc kraan, 

dio sints verscheidene jaren algomcen in gebruik is in dc Vcreenigdc 

Staten. Zij is zoo weinig kostbaar en zoo eenvoudig in bare zamenstelliiig, 

zoo naauwkcurig cn geschikt tol gebruik, terwijl zij den zwaarsteii last, 

dien zij kan dragen brengt op elke plaats binnen een cirkel, welks straal 

(1) î ie lii'if.mlKiil 1S52'.'..M.I. s'., 
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gelijk is aan dt; lengte der spruit, dal ik geluof slechts noodig te liebbcn 

haar meer bekend te maken, om een meer algemeen gebruik te bevorderen. 

Dc bijgevoegde afbeelding kan een duidelijk begrip van de zanienslelling 

geven. De mast wordl in een loodregten stand gehouden door vier lui-

touwen die aan een ring zijn bevestigd rondom den gegoten ijzeren kap 

op den top, Denedeii (lezen ring en vrij om den kap draaijende is een 

gesmeed ijzeren rand bevattende twee gegoten ijzeren schijven. Het onder-

einde van den mast is rond tol op eene zekere lioogle, waar hij dikker is. 

Op den door deze verdikking gevormden rand rust een ronddraaijende 

houten vloer, waarop Iwee windassen zijn geplaatst. Dc sjiruil is aan dezen 

vloer verbonden, en eene kleine bouten bevloering is een weinig lager 

aangebragl voor de mensclicn die aan hel windas werken; zoodatbooni, 

vloer en windassen te zamcii om den mast heen draaijen. 

^Yij gebruiken gewoonlijk spruiten van 50 voet (1;> el) lengte; het uiteinde 

is niet touwen aan de ronddraaijende ijzeren muls boven aan den mast 

bevestigd. 

Twee takels worden gebruikt, eeno aan het uiteinde der spruit, de 

andere boven aan den mast. Deide kabels loü|)en over dc schijven boven 

aan den mast en vandaar naar beneden naar de windassen. 

De benedenschijven der takels zijn bevestigd aan de twee hoeken van 

cenc! driehoekige ijzeren plaat, terwijl aan den derden een haak is, zoo 

als men in dc afbeelding zien kan. liet is duidelijk, dal men nu door 

beurlelings de windassen oj) en af Ie winden , den last aan den haak 

hangende zal kunnen brengen aan den voet van den mast of op eenig 

ander ))nnl onder de s|)ruil cn daar deze de slraal is van een cirkel, 

zoo kan men den last brengen op elk punt in den omtrek van een cirkel 

van 100 voet (öO el) middellijn. 

Ik plaats gewoonlijk den onderkant van den mast op een houlcn voel 

waar eenige ligtc gordingen of klossen hem beletten uit te glijden. Drie 

zulke toestellen van oO voet ( la el) middellijn, zoodanig gojdaalst, dal 

hunne cirkels elkander snijden, zullen eiken steen in een groot gebouw 

of eene zeewering over eene lengte van öOO voel (00 el) kunnen plaatsen, 

lücn woord of teeken is voldoende om de arbeiders die aan het windas 

werken te besturen, cn de steen komt met dc grootste naauwkcuriglieid 

en hel grootste gemak op zijne plaats. 

GliPATI'NTI'I'llDI': UOOTKISAAN VAN GiaJM)V. 

(Mcchamc's Maijnzinc, 1852, I\iil. ?.')!, Vdl. 57, p.iif. '271.) 

(1'. W. VAN GKNDT J. Gi. H. L. K 1.) 

(Dl. 1, lig. 1:2 en 17).) 

Figuur 12 der afbeeldingen is eene dwarsdoorsnede genomen over 

het schip , zooveel als noodig is om dc verbeterde boolkraan aan te loonen, 

cn lig. 15 is een opsland van een gedeelte van hel schip van binnen 

gezien. A is dc boot , die aan ile davids HU op de gewone wijze 

is gehangen. C is een hefboom, die bij a legen "de zijde van licl scliiii 

liet sleunpunt heeft. Aan dc andere zijde van dezen hefboom be-

vindt zich hel kwadrant I), waarvan hel uileinde door enne opening in 

het schip gaal, en tegen eenen boom A' sluit. De reep F , gaande over 

een blok h aan dc david li, is aan den hefboom C bevcsligil, en dieiil 

tot hel omhoog of omlaag breiigm van den hefboom , en dus ook van 

hel kwadrant. Cz is di; gewone lakelaadje bij dergelijke loestelleii in ge-

bruik. W i l men de sloep doen zakken , zoo wordl de sluitboom E 

opgeligl ; hel kwadrant en dc hefboom C komen in den stand door de 

gestip|)elde lijnen aangetoond , do boot wordl uicl meer ondcrsleuiid cn 

daalt in hel water neder. 

iii'.T NLIT VAN viai.ir.IIR.insKi.Mi'i'KN VAN l u i m NGI'.woNi: GIIOOTTI'. OP 

STOOMKKiKI.S, liOVKN 1)11', VAN DK GKWOONM.IK VOOIIC.KSCIIKKVl'N 

AVMI'TINGKN , DOOK l'KM'. liKKKS VAN IMK(KVKN AANGLTOOM), 

1)0011 KAtU-l, KOllN , ciiucl Jngtnieur. 

(Uil liel Zcidiclirift des Oestcrr, Ingcniour-Vcrcins, ovcrijcnomcn in iiel 

Vohjlcchuischcs Journal, IVinil CXXV l l l , l ld t '.), S. KiU.) 

(I-. \\. VAN GKNDT J.ll/.., 11. l.. K. l.) 

Tot hel doen der proeven bediende men zich van oenen stoomkotel van 1;> 

voet (i'''.7) lengte bij coik! niiddllijn van i voet (D'.-j), voorzien van eenen 

doorgaandon viiurgang van ilO duim ((>''.;>) middellijn; dc ketel stelde eene 

gezamonlijko oppervlakte van 207 vierkante voet ('iOC»!) viork. ol) aan het 

'vuur bloot, was van sterke ijzeren jdatoii ter dikte van lijnen (O®'.f)l 1) 

gemaakt en voorzien van twee golijko on o[) do gewone wijze ingerigtc klc[>-

poii van 2M! duim (H '.»!!'».')) middellijn of -i 0 vicrkaiilc duim (."5 viork. 

lied. dm.) oppervlakte. Dehalvo de genoemde was in hel dek.̂ el van hel 

maiigal voor do prooltiomingcii eeno klep van 12duim (i^'.r>iril middollijn ol 

[1853-, 

115.17 vierkante duim (705 vierk. ned dm.) oppervlak. Deze drie veilijr-

heidskle|»j)cn werden voor drie atinospheren drukking belast, door middfj 

van eene |)ersponip beproefd en gesteld overeenslemniendc met een openen 

ijzeren kwikmanomeler, die tot hol waarnemen der binnenstoomspanningeii 

dient, met den stoomketel vereenigd en op de behoorlijke plaats met eene 

glazen buis verbonden is. Dc proeven werden onder drie verschillende 

omstandigheden genomen en wel: 

Eerste oiulerzieh. 
Do beide kleine kleppen werden overbelast om de gevoeligheid te ver-

minderen , dc ketel werd verwarmd en zoodra de manometer 5 almos-

pheren aanwees, begon de groole klep geweldig af le blazen, maar sloot zicli 

echter zoodra dezeï4"lijn (0®'.00055) (door eenen nonius waar te nemen) onder 

het merk van 5 atmosphoron daalde Hot afblazen begon telken male als 

de stoomsiiaiming door verdere verwarming tot 5 atmosphereii geklommen 

was. Deze si)annin^, door slorke verwarming verhoogd, matigde zich in 

weerwil van dc golijkdjdige afsluiting dor sloommacliiiie, en alzoo van de 

stoompijp, zeer spoedig cn kwam na 12 lot 15 seconden lol hel normale 

punt terug. 

Tweede onderzoek. 
De groote klep werd door overbelasting huiten dienst gesteld cn de 

belasting der twee kleine overeenkomstig 5 alniospheren drukking gere-

geld ; de machine werd daarop in beweging gezel zonder het stoken te 

verminderen. Hoewel de kleine kle/)pen goed gesteld waren, had crgeen 

onmiddellijke alblazing plaats, toen de manomcler de spanning van 5 al-

niospheren aantoonde, maar wel nadat dc kloppen even opgeligt waren; 

bij verhoogde spanning duurde hel ruim 2 niiniiten alvorens de sloom in 

den ketel naar den stand van hel kwikzilver tot hel normale punt terug-

keerde. Deze jirocf gaf bij elke herhaling, die lol staving van hel aan-

gehaalde gedaan werd, een ander resultaat, hoewel niet de minste hinder-

nissen of Ijelmnmeringen aan de kleppen te bcs|)euren waren. Dc kleine 

kleppen zijn dus volgens deze proeven niet geschikt om de slüoms|)anning 

op ecnc bepaalde hoogte te houden. 

Derde onderzoek. 
De kleine zoowel als de groote klopjion werden voor de normale span-

ning beiiutligd. Als de sloomspaimiiig volgens don kwikzilver manometer 

5 almospheron bereikte, blies de groote klep af on na 8 tol 12 seconden 

was hot ovonwigl hersleld. Hierna werd de machine afgo.s|)aiinen, de ver-

warming vorv(dgtl on do belasliiig van de groole klep mol atmosphocr 

verhoogd, alzoo op gebragt; zoodra de manomelor 1'4 lijn (1)''.00275) 

hoven dc vcrdeelio^' van 5 almospheron Icekoiide, begonnen de kleine klop-

pen sloom af Ic blazen on kort daarna sloe^ de manometer lol öl^i, hoewel 

de kleine kleppen steeds afbliezen; onmiddellijk opende zich de groole klep, 

terwijl de kleinere slechts zwakke sporen van den afvoer des slooms 

toonden. De î rooto klop lierslolde het evonwigt cn de kleinere opendon 

zich eerst nadat de eerste 10 tol 15 socondeii gosloton was en bliezen 

met gewidd don sloom lot hunne belasting van 5 atinospheren terug, hoe-

wel dil eerst na verloop van 5 minuien plaats had. 

Toevoegsel. 
Deze î roeven bevesligon Ion sterkste dat groole kleppen verre boven 

die van dc gewone afmoliiigeii te verkiezen zijn; zij werken gorogelder 

en boantwoordon boler aau hol doel, om de spanniiigou sjioodig lot den 

normaieii toestand terug lo breiigen; bij bovoiii:laaiKle jiroevon was hier-

voor slechts '/lï 'Ü'' beiioodigd , Iniowel het oppervlak slechts 

maal grooler was. De Zekere en snellere werking laat zich daaruit 

vorklaroii, dal bij kleine kloppen alle sloom onder dit vlak in beweging 

of uilslroomond is eu do ooiulensalio van ilon uilwijkenden stoom diepoi' 

onder het vlak van do klep gesch cdl on zieh daaronder gelijkmatig ver-

spreidt, l( rwijl onder het vlak van ilo groole klop dc rondom h(;l middelpunt 

in gelijkmalii^c rust verkeeronde sloom , die door de oondoiisatie nitl 

wonll aangedaan, omboog gaal en zijne gansche kracht bewaart. 

Jirootc klejipon houden de spanning met imierdore juislhoiil op bet nor-

male punt 011 vernietigen spoediger de verlioogingeu der sloomspanning; 

zij zijn dus doolmatiger on verzokoren beter den rogolmaligen gang van 

een slooinwerktiiig, terwijl zij dc gevaren met meerdere zekerheid af-

wenden. Kvoiizoo zullen zij, en waarsehijnlijk in groolore mate, nakende 

govaron vertragen on inoosial zelfs id'wcmlon; dal zij alk gevaren zullen 

afwenden , durven wij mol aaiincmeii, zoo lang al dc aanleidingen lol 

ongelukken niet volledig bekend zijn. 

Naar deze uilkomstoii moeien wij hel vergroolen van het oppervlak als 

eerste voorwaarde lol verbetering der veiliglieidskleppcn aanraden, hetzij 

deze voor eenen vasten uf locomolicven-kclel bestemd zijn. 

185<.] 

SPOORREGELS VAN BARLOW. 

{Alhjmcim Bauzcitung, 1853, S. 130.) 

(PI. IV, lig. 1.) 

[j In Engeland heeft men op voorstel van den ingenieur Barlow beproefd, 

jile sporen geheel van ijzer en zonder dwars- of sireklioulen te vervaar-

jtligcn. Daartoe zijn gebezigd zeer groole zware spoorstaven (brugstavcn) 

vyan den vorm mmIXm,, die een zeer breed grondvlak hebben, waarmede 

izij onmiddellijk op den grond komen te liggen. Deze staven zijn 18 lot 

52-2 voet (5«'.5 lol O®'.7) lang, breed in het grondvlak 12 duim (0''.50) 

jen hoog 5 duim (O®'.15); zij wogen 100 tol 110 jiond de yard (50 lot 

j55 ned. pond dc el). Op dc einden zijn zij verbonden door cenc ijzeren 

'iplaat, van binnen aangebragl en zeer naauwkeurig volgens den inwcn-

[jdî cn vorm der sporen gebogen, welke plaat met klinknagels aan de beide 

jspoorslaven is vaslgeklonkcn. Een voor dc dwarsverbinding dienend hoek-

jijzcr is op dc vergadering met dc staven verbonden en onderhoudt 

(jen afstand der beide spoorregels. Op zekere afstanden is voor de uilzel-

ling der staven gezorgd , door de galen voor de kiinkboulen ovaal te 

maken. De spoorslaven zijn zooveel mogelijk door de bedding van den 

weg bedekt, zoodat dc uilzelling ook bij groole hitte van weinig belang is. 

Men berekent dat ecnc eng. mijl, spoorweg naar Harlow's stelsel 000 

p. st., dat is f 4500 dc ned. mij l, minder zou kosten dan een gewone 

'spoorweg met staven, stoelen, wiggen en verbindingen op bereide houten 

Idwarsliggers (1). 

NIEUWE ROLWAGEN ZONDER GEZONKEN .SPOOR. 

(Onjan für die Forlschrilte des luscnbahnucscns. 1852, S. 220.j 

(Dl. IV, figg. 2 - i . ) 

De figuren 2,5 en \ op jilaal lY stellen een gedeelte voor van een nieuwen 

rolwagen, die op de groote Icnioonslelling te Londen te zien is geweest, 

cn waarbij dc spoorregels niet behoeven te worden afgebroken Kig. 2 

is eene dooi'snedc volgens A D, Dg. 5 een opstand en lig. 4 een platte 

r̂ond. 

Aan hel raam a, dal van [ilaatijzer vervaardigd, en met hoekijzer ver-

sterkt is, zijn hoven de spoorslaven twee platte spoorplaton geklonkon, 

welke eenigzins naar don vorm dor radkransen zijn uitgehold. Het ge-

licelc raam beweegt zich over dwarsloopendc spoorstaven, welke ter 

lioogte van de radkransen boven de spoorstaven van den weg liggen, 

zoodal de gcheolc toestel, zonder merkbaren stoot, dwars over hel sjioor 

kan worden bewogen. De spoorstaven c, lang G voeU2 el), die aan hol 

einde, in hel verlengde van b bevestigd zijn, hebben bij (/een draaipunt 

en kunnen door middel van een aan hel einde der as f aangebragl 

excentriek of hefboom en met behul|) van dc trede c worden geligl, en 

ook tot op de spoorstaven neergedrukt worden, terwijl dc einden f/juist 

passend tussclicn dc spoorstaven liggen, zoodal de toestel niet verschuiven 

kan. De wagens worden dan op de schuins liggende sporen c geschoven 

en klimmen lot b ter hoogte van 2 duim (0'''05). Dan worden de sporen 

weder opgeligt, en dc toestel kan nu met den daarop slaanden wagen 

'laar iiel andere spoor geschoven worden. Daar bij deze inrigling de 

'Sporen van den weg niet afgebroken worden cn zonder bezwaar op alle 

punten zulke dwarssporen kunnen worden gelogd, zuo verdient zij alle 

aanbeveling wanneer men wagens van hel cenc spoor op hel andere moet 

overbrengen. 

OVER DE WERKING DEH RECASTING OP DE DIAGONAL.EN VAN IJZEREN 
LIGGERS I;IT TRALIEWERK RESTAANDE, RENEVENS FORMULEN, 

DAARUIT AFGELEID, DOOR WILLIAM THOMAS DO^NE 
EN WILLIAM RINDOM RLOOD. 

Gelezen In cenc veruadciiiis van dc lustilution of Civil Engineers. • 

(Civil Engineer and Architect's Journal, 1853, p. 20j. 

(Dl. IV, figg. 5-15. ) 

îo t het onderzoek der werkingen op de diagonalen van liggers uit 

'raliewcrk gevormd, door verschillende belastingen daarop voorlgobi-agt 

om deze met dc uitkomsten van wiskunstige beschouwingen tc kunnen 

beschouwingen tc ontwijken, vormden de diagonalen geenc kruisen, maar 

met den onder- cn bovenregel cenc reeks van driehoeken. Hij zulk eenen 

ligger, aan de twee einden ondersteund en in hel midden belast, werken 

de diagonalen, van hel midden af gerekend, om de andere schorende en 

trekkende. Ten einde die werkingen geheel vr i j en afzonderlijk te houden, 

bestond de onderregel uit eenen liglen ijzeren kctling; dc diagonalen, 

die schorende werkten en de bovenregel bestonden uit mahagony latten, 

lang U duim (O«'500), 1,5 duim (0^'.058) breed en 0,5 duim (0^'.015) 

dik, met de einden enkel gestoken in de schalmen van den ondorregcl 

en slechls gesteund legen den bovenregel; de diagonalen eindelijk, die 

trekkende werkten, bestonden elk uit drie stukken dun bandijzer, door 

pennetjes aan elkander verbonden, zoo dat zij volstrekt niet als steunende 

of schorende, maar alleen als spaniicnde, tegenstand konden bieden; en de 

latten omgekeerd slechts als steunende. Het model was lang I 5 i duim 

(5"''.01G) lusschen de stounpunlen; de driehoeken, door de diagonalen ge-

vormd, waren gelijkzijdig, elke zijde 14 duim (O"'.50) lang , zoodal dc af-

stand van midden op midden lusschen den onder-en bovenregel 12.121- duim 

(0°'.508) bedroeg. Het geheele zamenstel woog 22 pond (0.98 ned. pond). 

Elke diagonaal kon uitgenomen cn vervangen worden door eenen dynamo-

meter, waardoor de spanningen of drukkingen gemeten cn met de berekening 

vergeleken konden worden. 

Dij eenen ligger van gelijke hoogte over zijne geheele lengte, verkreeg 

men de volgende uilkomslen. Met cenc belasting in het midden zijii de 

horizontale s lanningen aldaar het grootst, verminderende naar de einden 

in evenredig leid van don afstand uit het midden; terwijl de werking oj) 

de diagonalen over dc geheele lengte dezelfde blijft. Dij een gelijkmatig 

verdeelden last zijn de horizontale spanningen hel grootst in hel midden, 

verminderende naar de einden, in dezelfde reden als de ordinaten van 

eene parabool, terwijl dc werkingen op de diagonalen beginnen in het 

midden en toenemen naar dc einden, in evenredigheid van haren afstand 

uit het midden. 

Door llicorelische beschouwingen komt men op eene eenvoudige wijs 

lot diezelfde uilkomsten. Over de horizontale spanningen hebben wij hier 

niet te handelen, wij beschouwen alleen dc diagonalen; bij een gewonen 

ligger, alwaar dc boven- en onderkant doorgaaiule of op alle jmnten met 

elkander verbonden zijn, neemt ile horizontale uitrekking of zaniendrukking 

evenredig toe van de einden naar het midden , maar daar hier die 

verbinding enkel op zekere afstanden plaats heeft, zoo verandert de 

spanning op die punlen j)lotseling. Het verschil lusschen dc spanningen 

bij Iwec zulke achtervolgende jmnten wijst alzoo de vermeerdering van 

spanning aan, door de aldaar uilkoniendc diagonaal voortgebragt, en daar 

bij gelijke afstanden, dc spanningen met gelijke verschillen 

toenemen, uioet ook elke diagonaal evenveel spanning overbrengen; alzoo 

ondergaat dan ook elke diagonaal, waar ook geplaatst, dezolfdc drukking 

of spanniiig: of wel do s|)Hnningen op de diagonalen zijn evenredig aan 

dc verschillen der ordinaten van twee convergerende regie lijnen, waarvan 

de uiterste ordinaten dc horizonlale spanningen in hel midden on aan 

het einde van den ligger voorstellen. Uil cenc dergelijke redenering 

blijkt, dat, bij cenc gelijkmatig verspreide bolasling, de drukkiiigeu op 

dc diagonalen vermindoren van dc steunpunten af gerekend, alwaar zij 

hel groolsl zijn, naar het midden, cn wel als de verschillende ordinaten 

van eene pai'abool. 

Door de gewone regels van de ontbinding der krachten, kan men lot de-

zelfde besluilon komen: den last in lig. 5, volgens de rigting dor beide scho-

ren ontbindende, en dan weder in dc rigliiig van don Irckkenden ketting cn 

onderregel, en zoo bij afwisseling onder en boven lot aan ile slcimpunlen 

voortgaande, zal men bevinden dal elke diagonaal evenveel draagl; eu 

wel zooveel meer dan dc helft der belasting, als de lengte van de dia^ 

gonaal dc hoogte van don driehoek overlrefl. Do horizontaio spanning, 

(loor elke diagonaal overgobragl, zal eveneens lol de drukking langs do 

diagonalen staan, zoo als dc basis van den driehoek lol zijne opstaande 

zijde, zoodat de totale horizontale spanning in eenig |)unl, te beginnen 

aan de steunpuiileii, gelijk zal zijii aan dc som der siianningon van bel 

steunpunt af, lol aan hot beschouwde punt, mits gelogen lusschen hot 

midden en hel steunpunt. Deze stellingen maaklen den grondslag uit van de 

voorgaande rodenerifigen. 

Dij eenen gelijkmatig belasten ligger, zoo als in fig. O, zal het gewigt n°. 

1, even als in hot voorgaande voorbeeld, eene even groote werking op al de 

diagonalen vau 1 lol u®. 11 voortbrengen, en wel eene drukking, gelijk 

aan dc helft van dal gewigt, vermcerdenrin reden zoo als hierboven is aan-

gewezen. Het gewigt n". 2 zal op dezelfde wijs al de diagonalen vaii n°. 5 
I q I ' ' ' ' " " 1 • i:.... ,1 r : i.>i I I /i,i •/ni\ »(WAvt 

^"ergclijkcn, werd een model gereed gemaakt van z 

'^lelliii;; zou als liij. 1 ongeveer aanwijst. Om al 

zeer eenvoudige zanien-

illc meer ingewikkelde 

(1) Door liijzondcre cormitondeiilic is ons conc li'ekcniii|T; newoidoii dier 
M'oorslavco, die wij op do licMl der ware {'loolle niciledoclon. 1)l'Z(! wcycii 

<;ii|;. pomi ,1e yard (43 iitd. pond dc ned. cl) maar nillioordc van do 
'"Oi'ijolijko vervaal diijiiiu, moeien zij op de Ion 2(1 pCl. meer kosten, dan 
ii'cwone spoüistaven. (lU'd.) 

D D- •• • - I - V 

VVV 11 belasleii; n". o eveneens dc diagonalon van 5 lot 11, en zoo vervol-

gens mei al dc gewiglon lot aan hel sloun[»unl. De som dor drukkingon op 

elk« diagonaal dieiisvolgcns ojmiakeiulo, zal men bevinden, dal die sommen 

toenemen van het midden naar de einden, in reden als dc ordinaten cener 

parabool, zoo als hierboven is opgegeven. 

Dezelfde redeneringen zijn toepasselijk op de gewone traliewerken, alwaar 

de schoren elkander in het midden kruisen; de horizontale siianningon blijven 

onveranderd en nciiien volgens dezolhlc evenredigheid loc, maar wonlon 

over moer punten verdeeld, 
4 
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Dc volgende regels cn formiilen zijn uil hel voorgaande af Ic lelden. Dij 
cenc helasling in hel midden zijn de werkingen op dc diagonalen gelijk 
aan de horizonlalc si)anning in hel midden, vermeerderd in reden als de 
Icnglcn der zijden of diagonalen grooler zijn dan do hasis der driehoeken, 
waarvan zij de zijden nilmakcn; ofwel, de hasis van zidk oenen driehoek 
slaal lol dc opslaande zijde, als dc horizontale spanning in liet midden 
slaat tol de som dor spanningen op al de lallen, begrepen tusschen hel 
midden en een der sleuni)untcn. Do som dezer spanningen, gedeeld door 
dc som der lallen, geeft dc drukking op elke lat, dewijl allen evenveel 
dragon. Ilij cenc gelijkmatige belasliiig beslaat dezelfde betrekking tus-
schen de som der drukkingen op al dc latten cn dc horizonlalc spanning 
in het midden, maar is anders verdeeld over elke lat, zoo als hiervoor 
is aangewezen; want in dit geval zal de som der (lridd;ingcn, gedeeld 
door hel aantal latten, de drukking geven op de lal, midden tusschen het 
steunpunt en hel midden van den ligger gelegen; terwijl dc lat bij hel 
steunpunt juist dubbel zoo voel draagt; dc drukking op do tusschen ge-
legene lallen kan, naar aanleiding hiervan, berekend worden. 

De werkingen oj) dc verschillende dcelen van het model zijn ojtgcmaakl 
naar dc volgende formulen: 

Dij cenc belasting in het midden is de horizontale spanning .s in hel 

midden s = -—J^ , cn in cenig ander punt op den afstand x van ccn 
n' L "> X ii'x 

der steunpunten s rz-j-yj^. ^ = -y^; zijnde \V dc belasting in het 

midden, L de afstand der steunpunten cn D dc hoogte van den ligger. 

Do spanning of drukking y op ccn der diagonalen is j / = ~ j ; waarin 

h de lengte der diagonaal is. 

Dij cenc gelijkmatig verspreide belasting is dc horizontale s|)aniiing in 

het midden s = , cn in eeiiig ander punt op den afstand x , 

is u = : 

[Ix—x^]. Dc drukking of spanning op een der diagonalen 
a b 

U'; waarin a de afstand is van het midden diM* diagonaal DL ö 
lot het midden van den ligger. 

Deze formulen gelden voor eenen ligger met enkele driolioeken , zoo 
als in het bcschrevcn model; dc drukking op eiken schoor vennindrrt 
in reden van hun aantal. Do volgende tafel bevat de spanningen in het 
model berekend naar dc voorgaande formulen, alsmede dc \vaar̂ .'cnomene 
spanningen door middel van eenen dynamomolcr; de ligger, ecrsl onbelast 
zijnde cn daarna op vier onderscheidene wijzc-ii belastwaaruit men zien 
zal, dat de waarnemingen zeer nabij met dc berekening ovcrcenslcmmcn. 

Z ü tß 
r ;r 
> ü 

I j j 

Sjianiiing bij cenc belasting van: 

Ei; ,cn gc-
wu 

.1 

II 
11 |)onil m 

het midden. 
1-i pond op 
eiken top. 

J hß 

S3 

1-1 pd in elk 
snijpunt ben. 

i 

c ^ 

71». in elksnî j). 
bov. en ben. 

rj — 
a . 

tD ^ — 

1 s 0.0 t 44.0 I 8.7 t> 0.0 1 
2 1.5 1.7 45 45.7 0.5 0 8 17 17.0 15 
5 n 2.0 B 40.0 1) 27.1 D 10.1 n 
4 4 4.0 47 48.0 28.5 28.25 54 50.5 51.5 
5 D 5.2 x iO.2 » 45.0 B 57.5 D 
(i 0 0.5 48.5 50.5 40 40.7 54 5i.8 50.5 
7 7.5 D 51.5 V (3i.l 1 51». 0 t 
8 8.5 8.7 51.5 52 7 05.5 05.5 75 75.1 00 
0 I 0.8 n 55.8 D 82.5 B 74.5 t 

10 11.5 11.0 57.5 55.0 87 85.7 05.5 01.8 01 
11 s 12.1 1 50.1 t 101.1 t 02.0 1 

4.0 
\7kH 

2Ö.1 
52.-) 
'i l.0 
50..S 
00.0 
00.5 
78 5 
87.8 
07.0 

Door de toepassing dezer regels in de uitvoei'ing bij brugliggr-rs en an-
dere, kan dc juiste bctivkking, die elke diagonaal tol dc ovrrige dcelen 
van den ligger moei hebben, gemakkelijk worden bepaald; alsmede deaf-
inclingcii der klinkboiilen, die dc diagonaal met den onder-en bovenregel 
verbiiKhMi. Indien dc ligger eene gelijkmatig verspreide belasling Ie dragen 
heeft, dan kunnen de diagonalen in het midden oneindig dun zijn, doch 
lociicmonde in dikte of aantal naar de einden, in evenredigheid van haren 
afstand uil het midden. Dij cenc bclaslmg enkel in het midden moeten al 
dc diagonalen even sterk zijn; eindelijk indien, zoo als gewoonlijk hel geval 
is, dc ligger beide soort van belasling gelijktijdig te dragen heeft, benevens 
een gewigl ol laslo|» eenig bepaald punt, dan moeten de lallen in het mid-
den dc almolingen hebben, om aldaar de werking door do belasting op dit 
of cenig ander punt te kunnen wcdcrslaan, en de overige in atmelin'̂  
toenemen naar dc einden, om ook aldaar dc werking, die zij door de gelijk-
matige belasting te ondergaan hebben, te kunnen dragen. 
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Dij liggers van aani'éngcklonkcii ijzeren jdatcn gelden dezelfde regels; 
zoodat bij cenc hidasling enkel in het midden (het gewigl van den ligger 
niet mede gerekend) de afmclingcii der vcrtikalc zijden en der klinkboulen, 
aldaar over dc gehcele IcukMc dezelfde moeien zijn; terwijl hij gelijkmatig 
v(!rsprcidc belasling de zijdon en klinkboulen in dikte moeten tocnemcii 
van hel midden naar dc einden, in evenredigheid van do ordinaten, tussclicn 
twee convergerende regie lijnen begrepen. Dij elke andere vcrdecling der 
belasting kunnen dc afmetingen naar dezelfde beginselen worden afgeleid. 

Aanhamjsel, 

Dc volgende formulen kunnen gemakkelijk uil dc voorgaande beginselen 
gevonden wordfMi: 

I. (Fig. 7.) Voor eenen ligger, aan een eind bevestigd cn aan het andere 
belast, is: 

\V is dc belasting, / dc lengte van cenc diagonaal, d dc hoogte van den 
ligiicr, dc spanning of drukking volgens dc lengte van elk der diagonalen. 

II. (Fig. 8.) Ligger, aan beide einden ondersteund cn in het midden bela.sl: 

dc spanning a is voor al dc diagonalen dezelfde. 

III. (Fig. Ü.) Ligger, aan hel cenc einde bevestigd en gelijkmatig belast: 

s — n k - ; (1 
n is dc belasling op dc ccnlicitl der lengte, cn k de afsland van dc diagonaal 
lot het vrije eind Q; dc spanning der diagonalen verandert dus met den 
afstand k. 

IV. (Fig. 10.) Ligger, aan beide einden ondersicnnd cn gelijkmatig bclasi: 
zij h dc afstand van eenigc diagonaal tol hel midden Q, daii is 

s = nk-. (I 
Voor doorgaande liggers, op meer dan twee punten gedragen, kan men 

op dezelfde wijs formulen allciden: zij 

V. (Fig. I I ) een gelijkmatig belasic ligger/t^, aan dc einden cn in hi'l 
midden ondersleniid; laat in Q het maximum der horizonlalc spanning zijn, 
oï AQ = : AU cn k dc afstand van eenigc diagonaal tot Q, dan is wederom 
de spanning s langs die diagonaal: 

^ 1 ' s = n k -a 
Deze spanning neemt alzoo loc, ter wcèrszijde van Q, tot in /I en Z>, in welk 
laatste jmnt zij haar maximum bereikt, deze forninic geldt voor alle door-
gaande liggers, hoe ook ondersteund, inils melende /i altijd uil het punt, 
alwaar dc horizonlalc spanning lusschen twee steunpunten con maximum is. 
Dij gelijkmatige belasting wordt, als de belasling aangcbragt is op don 
ondi rregcl, dc afstand k gcnielen langs den bovenregel van den ligger; cn 
langs den onderregel, als de belasting oj) den bovenregel is aangebragt; rust 
dc belasiing gelijkelijk op don boven- en den onderregel, dan wordt de 
afsland gemeten midden tusschen den boven- cn den onderregel. 

M. (Fig. 12.) Zij AU een tralieligger, in cn/y ondersteund, waarover 
van A naar U cenc gelijkmatig verspreide belasting, zoo als ecu spoortrein, 
beweegt, waarvan dc lengte niet kleiner dan .1/j is; dan zal in cenig punt w, 
op dc halve Icnglc UC gelegen, dc diagonaal aldaar een maximum van 
spanning ondergaan, als hel begin of hoofd van den trein in m is geko-
men; terwijl in de helft AG eenigc diagonaal in m' het maximum van 
spanning onderhal, als het eind van den trein dit punt bereikt. Alzoo 
ondergaat de diagonaal in het midden C het maximum van werking als 
het begin of eind van den trein in Cis gekomen. Deze maxima zijn even-
redig aan de ordinaten der larabolen EQ cn QF, hebbende dc topjicn in 
A en U, en waarvan dc on inalen AE cn UF dc spanningen der diago-
nalen aanwijzen aan de einden .1 cn />', bij eene gclijkmaligc belasting. 
Dc spanning voor |)nnteu m in lUj is alzoo evenredig aan hel vierkant 
van /i m, en voor piinlen m' in Aij, evenredig aan hcl'vierkant van F̂ in'. 
Imlien alzoo AE en UF de spanningen voorslelltMi bij dc zwaarste treinen, 
bijv. van eiiktd stoomwagens, en AC en DU zijn dc spanningen door het 
gewigl van dc brug op de diagonalen in .1 en U veroorzaakt, dan zullen di' 
ordinaten, begrepen lusschen dc lijnen CC cn E(J ot Cll cn FQ dc maxima 
der s|)anningcn voor dc diagonalen bij die ordinaten bchoorcndc, aanwijzen. 
Zoo zal dc grootste spanning op dc diagonaal in het midden C liet écu vienlo 
bedragen van dc spanning, door den beweeglijken last alleen, op dc einden 
veroorzaakt. 

Om dit alles door cenc formule aan tc wijzen, zoo zij k = C m of C vi', 
L = AU, l dc lengte van cenc diagonaal, n dc belasting op do eenheid dor 
lengte voortvlocijcndc uil hel standvastige gewigl der brug, n' dc belasting 
op de eenheid der lengte door den bewegenden last, S dc spanning op do 
diagonaal in m of m', dan is: 

d 'II. d 
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ypQj. A- = O of voor dc diagonaal in het midden C is 

Voor / ( = i of voor dc diagonalen aan dc einden is 

S = i (» + «') • 

Indien de trein korter dan .4 Ji is, dan zullen alleen sommige span-
„injren nabij dc einden minder worden, zoodat dc voorgaande formule 

voor alle gevallen dnorgaal. . i • 
',ii doorloopendc liggers, op meer dan twee punten pteund, is hel 
•} ' 11 . . 1.«., /lI/, iMi.iInn fTrt nnrnn rrnt nf> lon 

VII. (tig. K)). /.ijuenggcrMwi,MM>tu.iu.... . uu... 
n de belasting op dc eenheid der lengte langs AU cn n' die op JiC, 
O hel buigpunl of hel punt, alwaar dc holle en bolle zijdc der kromme 
l,ij dc doorbuiging van den ligger elkander vervangen, dan is: 

A0 = 
7 n — n' 

15 

hebben bedragen 15 £ den slrckkendcn voet (f501 dc strekkende el) 
hel ijzer tegen 20 £ dc ton gerekend. Eene brug over het kanaal van 
Leeds naar Liverpool en cenc andere in Liverpool waren eenigzins anders 
ingerigt; men kon daar slechts beschikken over eene hoogte van 2 voet 
(0'-"'.OI) onder dc spoorstaven over de gebcelc lengte der bruggen. Er 
waren vier openingen, ééncvan 120 voet (50«'.5), cdne van 112 voet (51®'.2) 
cn twee van 70 voet (21«'.5); elke opening werd overspannen met twco 
dnbbclc tralie-liggers, één aan elke zijdc van het spoor, verbonden door 
dwarsliggers, 15'duim (0«'.58l) hoog, waarop dc spoorstajen gedragen 
werden. Dc groolc liggers voor dc opening van 120 voet (50"',5) waren 
12 voet (5®'.05) hoog in hel midden, verminderende lot O voet (1''.85) 
aan de einden; de overige liggers voor dc kleinere openingen naar even-
redigheid. De dwarsdoorsnede van het ijzer was berekend om ten vollo 
viermaal 1.5 Ion belasting op den slrekkcndcn voel (1000 pond op do 
strekkende cl) te kunnen dragen. De kosten per slrckkendcn voel waren 
bij dc opening van 120 voet (50«'.5) 28 £ (/'1102 dc strekkende el); 
bij die van 112 voet (51«'.2) 25 £ (ƒ 1002 dc strekkende el) cn bij dio 
van 70 voet (21«'.5) 17 £ (fOOd de strekkende cl); het ijzer gerekend 
op 17 £ de ton. 

8n 

De loodregte drukking in A is 

in B 

1 n - n' 
l, 

IG 

in C 
7 n' — n 

Hi 
- l. 

De horizontale spanning in O is grooter (n > «' zijnde) dan wanneer 
(Ic belastin" n' r = n ware geweest, zoodal dc diagonalen nabij A sterker 
worden gedrukt en die bij B minder, dan voor hel geval van n'=::n. 

Der'-clijke formulen zijn op dezelfde wijs af te leiden voor andere gevallen 
van doorgaande liggers. "Dijv. ccn ligger, twee openingen iK'spanncnde , ieder 
van 120 voet (57 cl), zoo is bij cenc doorgaande gelijkmatige belasting 
het buî Muint O, 90 voel (27.45 el) van het eene einde; maar indien dc 
tielastin^ op dc céne oiu-ning dubbel zoo groot is als dic op de andere, dan 
komt bel bnigpunt op 07 5 voel (20.74 el) van hel cindc. Verscheiden 
naauwkcurigc iirocven op dc doorbuiging van stalen staven, om dcjiiisthCKJ 
(lezer uitkomsten en van die voor eene staaf, op vier steunpunten gedragen, 
le onderzoeken, gaven zeer voldoende uilkomsten; dc waargenomenc door-
buiî ingen kwamen zeer nabij overeen met de berekende. 

Dij 'het bespreken van dil onderwerp in de vergadering, gaf de heer 
lloync nog op dc afmetingen van cenc ijzeren trahebrug, door hem voor 
ilc Abcrdanc iron Companv gebouwd; deze brug van 140 voet ( ri^'. i) 
snanniii'' voor eenen spoorweg over dc TalV rivier, was oorspronkelijk 
hestemd 'voor ccn enkel spoor, doch cr werden twee gelegd; dc hoogte 
(Icr li'̂ '̂ ers was 12 voel 6 duim (5«'.81), dc diagonaal ol Iralic-ijzcrs 
wnrcn''''van gewoon geplet üzcr, 5 duim (0«'.070) breed cn 0.5 duim 
lO"̂ '̂ 0127) dik, 14 voet (4«'.27) lang in hel midden, cn 4 duim (O«'. 102) 
breed met dezelfde dikte cn lengte aan dc einden; verbonden door klink-
bnuten van l duim (0«'.025) middclliju. Meermalen had de brug i.Mon 
(70 2 ned. ton) gedragen, helgcen cenc spanning van 0,25 Ion (0,oi) 
lied', ton) op den vicrk. duim (084 ned pond op den vierk. ned 
duim) geeft; het vervoer over dc brug bclicn 100 00(j Ion (101 OOü ned. 
ton) 'sjaars; aan dc brug werden gebruikt 55 ton (5a,8;) ned ton) ijzer. 

Over bet algemeen gebruikte dc heer Doync liever den Iralic-vorm , 
dan enkele driehoeken, zooals in iig. 1 en 2 is voorgesteld, oindat diarbij 
de tralieijzers van ligler afmelingen kunnen zijn, dan bij dc driehoeken; 
hel ijzer is dan gemakkelijker tc behandelen, hel boren der kliiikgaten 
vcreischt dan geene bijzonder kostbare werktuigen; hel bruggendek kan ook 
bij dc tralie-liggers hot best ter halver hoogte van den ligger worden 
aangebragt, zijnde dit de vcrkieselijkstc stand; bij driehoeken is dî e stel iiij; 
moeijelijk. Alleen voor oiieniiigi-n niet l)oveii dc 00 voel (l8'-''.o) had hij 
den driehoekigcn vorm gebruikt, doch hij meende dat deze ook voor voel 
grooterc openingen gebezigd was. Hel zijn dc kosten die hier voorname-
lijk hel geven \an dc voorkeur aan den ceiicn vorm boven den aiidercn 

nioelen doen beslissen. 
De heer C. Mav merkte op, dal er naar dc Icekcnmgen van den inge-

nieur J. Cubitt cL-nc brug naar hel beginsel der driehoeken gebouwd is 

door dc hoeren Fox llendcrson cn Coinp. voor den Great Northern spoorweg 

over dc Newark Dvkc van 250 voel (70 el) opening; dc diagonalen zijn 

uintrenl 17 voet (:̂ 2«'.0) lang. , , n 

Nog andere traliebruggcn zijn door den heer llawkshaw gebouwd: Dc 
viaduct van Daddock bij lUidderslicld is over cenc lengte van oio voet 
(105 cl) gevormd uil liggers 7 voet (2"'. 15) hoog van gesmeed ijzer 
l̂ espannende vier openingen ieder van 80 voel (24'-''.4) in den dag. De 
viaduct is voor een dubbel spoor ingerigt, één ligger onder elke spoorslaal 
t-'n twee daarnevens aan dc buitenzijde, dienende tevens tot leuningen; 
alzoo zes hggcrs in hel geheel. De last, waaronder dc ligger zon breken, 
's merkelijk meer dan drie maal 1.5 ton per strekkende voel (4000 
"Cd. pond op de strekkende el) op elk spoor; dc kosten van het ijzerwerk 

PRAKTISCHE UF.Oltl, OM DR UIIvTE VAN GliOOTliN IJZILUEN IMJPtiN 
Tli VINDEN , DOOll JÜIIN C. TUAliTVYlNli, C. E. 

(Uit lict Journal of the Franklin Instilule, ovcrf̂ ciioincii in the CkU 
Hnijinecr and Arckitecl's Journal, 1833, p. 87.) 

(w. r. A. i3i:iJi:i\i.NCK, n. L. î . i.) 

Er beslaan geen werken die voor dc praktijk regels aangeven , waar-
door men dc dikte van gegoten ijzeren pijpen , bij den druk van ver-
schillende waterkolommen, kan bepalen. Vele schrijvers, die dil onderwerp 
behandelen , vergenoegen zich ihcoretischc regels tc geven, die bekend 
zijn als veel te geringe uitkomsten op tc leveren , om in de praktijk te 
kunnen worden toegepast. Zoo geeft D»arlow's regel , voor eene 10 duims 
(O«'.4) pijp, bij cenc drukhoogtc van 100 voeten (50 el), cenc dikte van 
slechts (0"'',0ü025), omstreeks tweemaal de dikte van een blad 
gewoon schrijfpapier. Andere schrijvers, daarenboven, geven dc uitkom-
sten van ceiiigc zeer onvolledige proeven , allen tc zamen genomen nog 
te beperkt in aantal, om tot algcmecnc gegevens tc strekken , terwijl 
weder anderen over het onderwerp stilzwijgend hecnslappen , of o[) het 
hoogst, met de waarschuwing, dal het, zonder bepaald onderzocht ti* 
zijn geworden , is aangenomen. 

liet feil, dal dc theoretische dikten zoo geheel cn al onvoldoende 
zijn voor dc praktijk , schijnt weltMischappelijkc minnen lol een meer 
bepaald o:iderzoek tier zaak te hebben opgewekt; en eenigc practici zijn 
uil dien hoofde aangczoclit, om zulke bei)erktc op dc ondervinding be-
rustende alnielingen aan te nemen, als zij slechts wagen durftlen , echter 
zorg dragende, err tc zware dan tc liglc afmetingen tc bepalen. Somtijds heelt 
deze voorzorg dc nuttclooze uitgave van îruolc sommen gelds ton gevolge 
gehad. Dc begiiiseli'ii, aangcnouicn bij hot onderzoek van dit onderwerp, 
hoewel zwarigheden voor cenc wetenschappelijke oplossing opleverende, 
geven eenvoudige en genoegzaam bevredigende uitkomsten in de prak-
tijk aan. 

Dc heer D.arlow stelt, bij het geven van zijnen regel, den zui-
veren zanienhang van het gegoten ijzer op 18U00 pond op den 
vierk. duim (1500 ned. iioiid op den vierk. ned. duim); doch llodg-
kinson beeft sedert door een aantal proeven aangetoond , dat hel niet veilig 
is meer dan 1501)1) poiiil op den vierk. duim (1 OUO ned. pond oji 
den vierk. ned. duim), als uilersten zamenhaiig van gewoon gegoten 
ijzer aan te nemen. Dit zoo zijnde, heb ik 51)00 jioikI op den vicrk. 
duim (51)0 ned. poiiil op den vierk. ned. duim), in het afgelrok-
kenc beschouwd, als zekerheids grens voor walcrpij|)cn aangegeven, imi 
Darlow's regel alleen hierin wijzigende, de volgi-nde tafel vervaardigd. 
Doch bel zal ieder, die praklisch met het onderwerp bekend is, niet 
Iwijfelaclilig voorkomen , dal /.elfs dc in dc lafd gegeven afmetingen niet 
voliloeiidc voor het tegcnwoonlig gebruik zijn, cn de vraag rijst, waarom 
niet? Ilcl antwoord schijnt eenvoudig hierin Ic bestaan — dat bij diiinierc 
Iiijjtcn cenc groolerc dikh; noodig is om verzekerd Ie zijn, «lat zij bij hel 
vervoeren , behandelen , en stellen niet zullen breken , cn dat het nitersl 
moeijelijk is, diiiine zoowel als dikke pijpen , op dc gi^cliiklc lengten 
en tc gelijker tijd met cenc gelijkvormige dikte tc gielim, zonder meerdere 
of miiiderc oiivolkomcidieden, zoo als luchlbiiilcii enz. 

Door een naauwkcurig onderzoek van vele voorbeelden, uit ver-
schillende bronnen bijeen verzameld, ben ik overtuigd er voor Ic 
kunnen instaan , dat dc bijgevoegde dikte gcnocgzaain is, om onregel-
matigheden in het gieten tij voorkomen, terzelfder lijd voldoende zijnde 
om zonder gevaar tc kunnen worden behandeld , en zoo goed bestand 
tegen breken door onvolkomen stellen, als in dc praktijk kan gc-
wensehl worden. Elke proef om dc laatste moeijelijkhcid geheel cn al 
te voorkomen, zou in vele gevallen mei zulke groolc gevaren gcpaanl 
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gaan , dat men hel gebruik van waterpijpen lot zeer beperkte grenzen 

zou terug brengen. Hel is in liet algemeen daarom geraden , niel die 

proef te nemen, maar zich te onderwerpen aan hel bij vergelijking kleine 

ongerief van dil toevallig breken, dal steeds voorvalt bij hel uitvoeren 

van groole lengten van waterpijpen. 

Waterpijpen van de gebruikelijke lengte van omstreeks O voet (2 75) 

kunnen niet wel van mindere dikte dan P gegoten 

worden, cn "/s 's bij zeer wijde pijpen boven de 

berekende dikte niel te veel genomen, om zich voor onregelmatigheden cn 
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gebreken te vrijwaren. Ik waag het daarom, het volgende aan te geven 

als eenen praktischen regel, voor de dikte van gegoten ijzeren pijpen, 

om zonder gevaar verschillende waterhoogten onder gewone om-

standigheden le kunnen weerstaan , namelijk: voeg bij de dikten in de 

volgende tafel opgegeven , '/s il^im voor alle pijpen onder do 12 duim 

middellijn; '/ï duim voor die van 12 lot 50 duim; Vg voor die van 50 

tot 48 duim middellijn. Doch , zoo hel geraden mögt worden geoordeeld 

om iels voor het roesten te rekenen , voeg dan naar gelang, '/g en 

'/i duim er b i j , in plaats van Vs» " " ' V ï en Vs f^ui'n-

i - l 
= to 
c c= 

-. O a 
a t » « 

« I t 

O 

4 

5 

G 

7 
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O 

40 

12 

14 

IG 

18 
20 
2 4 

50 

50 

4 2 

4 8 

Kolom water in voeten (1). 

100 150 200 250 500 400 500 000 800 1000 1200 1400 1000 2000 2500 5000 

Druk van hel water tegen de wanden der pijp, , in ponden op den vierk. duim (2). 

45.4 05.1 87 100 150 174 217 200 547 454 521 008 091 808 1085 1502 

Dikte der pijp, in duimen (5) 

.000 .015 .018 .022 .027 .050 .045 .055 .075 .095 . I IG .159 .101 .210 .277 .552 

.015 .020 .020 .055 .010 .054 .008 .082 .112 .145 .175 .207 .242 .515 .417 .550 

.017 .020 .055 .045 .055 .072 .000 .110 .149 .191 .252 .278 !522 .420 .555 .704 

.022 .055 .014- .050 .007 .000 .115 .157 .180 .257 .290 .547 .402 .525 .095 .880 

.020 .040 .055 .007 .080 .108 .150 .105 .224 .287 .547 .415 .485 .050 .855 1.00 

.OÖO .040 .002 .078 .005 .120 .150 .105 Üo i .555 .40G .485 .505 .755 .970 1,25 

.05t .055 .071 .080 .107 .144 .181 .220 .298 .582 .405 .550 .044 .840 l . l l 1.41 

.000 .050 .079 .101 .120 .105 .205 .24? .555 .427 .520 .G22 .724 .915 1.25 1.58 

.044. .Oi'O .080 .112 .154 .181 .227 .275 .575 .475 .580 .095 .805 1.05 1.50 1.70 

.055 .080 .100 .154 .101 .217 .275 .550 .448 .575 .095 .850 .970 1.20 1.07 2.12 

.001 .005 .124 .150 .187 255 .518 .587 .525 .000 .815 .970 1.15 1.47 1.91 2.47 

.000 .100 .142 .178 .214 .288 .505 .440 .590 .705 .950 1 11 1.29 1.08 2.82 

.078 .120 .150 .201 .242 .520 .409 .495 .070 .850 1.04 1.24 1.15 1.89 2".50 5.18 

.0S8 .152 .177 .225 Ü07 .501 .451 .549 .740 .950 1.10 1.59 1.01 2.10 2.77 5.52 

.105 .150 .215 .208 .521 .455 .545 .GOO .895 1.15 1.59 1.00 1.91 '152 5.55 4.25 

.102 .108 .207 .550 .402 .545 .081 .825 1.12 1.42 1.74 2.08 2.41 5.15 4 . i r 5.28 

.150 .258 .518 .402 .485 .('.51 .819 .090 1.54 1.71 2 08 2.49 2.91 5.78 5.01 G.50 

.184 .270 .572 .400 .502 .750 .055 1.10 1.57 2.00 2.44 2.91 5 59 4.41 5.85 7.42 

.210 .517 .423 .555 .041 .800 1.00 1.52 1.79 2.29 2.79 5.52 5.87 5.01 0.05 8.45 

Uegel van P.arlow. — Vermenigvuldig dc drukking tegen dc inwendige 

middellijn der pijp in ponden op den vierk. duim , met de helfl der in-

wendige middellijn in duimen, cn deel het p r o d u c t door het verschil tus-

schen den zamenhang van hel metaal op den vierk. duim (aangenomen in 

bovenstaande tafel oji 5000 pond), en de drukking in ponden op den vierk. 

duim. Hel quotiënt zal de gezochte dikle in duimen aangeven. 

Aanmcrhng van dc Redactie. De hier gegevene tafel voor de dikte van 

waterpijpen is afgeleid uil de formule waarin (ide dikle van het 

ijzer cn r den straal van de inwendige ruimte aanwijst; K is de drukking op de 

vierkante eenheid en M de wederstand van het gegoten ijzer op die zelfde 

eenheid. Deze algemeen aangcnomene formule vindt men onder anderen be-

wezen in do Ilijdro-slalica dei' Kon. Mil. 2" druk, §80. Indien 

men dc afmelingen d en r in j)almen uitdrukt, dan zou voor M moeten 

genomen worden, volgensde jiroeven van Tredgold, v o o r hel gegoten ijzer 

107 507 pond. Uit degetallen, in de hier medegedeelde tafel bevat, zou 

men vinden 25071 pond, of ongeveer hel 0.21 gedeelte van de waarde, 

door Tredgold gevonden. Meii zal alzoo dezelfde afmetingen in ellemaat 

vinden als in de tafel, door te gebruiken de formule 

(1 = = 0,000 038 55 h' r 
25071 

zoo zal voor eene drukhoogte van 100 el K = 1 000 ponden, en alzoo 

voor eene pijp van 2 palm' middellijn </=10,5855 duim zijn. 

SElNKOOni) VOOU l'.UN SPOOUWEGTRILIN, DOOU 3. AY. MACQUOUN UAMUNE. 

(Civil Engineer and Architect's J our nul, 1853, p. 224J. 

( P I . I V , fig. 14.) 

De raad van afgevaardigden van het Railway Clearing House beeft aanbe-

volen, dat teil einde den conducteur van een trein in staat le stellen , 

teekens te geven aan den machinist, eene bel aan den lender worde vast-

(1) Km/;, voel = 0''.30j. 
(2) Kciie dl ukkiiiff van l ün[;. pond op den vierk. cnfj. duim , slaai (jclijk 

mcl cciic drukking van 0.0720 ned. pond op den vierk. ned. duim. 
(3; Lnc. duim = ü''.ü''3. (lltd.) 

gemaakt, welke door middel van een koord, dat zich tot de zitplaats 

van den conducteur uitstrekt, in beweging kan worden gebragt. Ten 

einde dil koord gespannen te houden , in weerwil van de afwisseling 

welke er bestaal in de afstamlen tusschen de wagens van een treiii 

wanneer hij in beweging is, is er voorgesteld het einde van het koord , 

dat onder hel bereik is van den conducteur, om een trommel te winden, 

welke aan zijne as een kleineren trommel heefl, om welken een ander 

koord wordt gewonden, waaraan een gewigt is bevestigd, zwaar genoeg» 

om hel seinkoord gespannen gehouden, maar niet om de bel te doen luiden. 

Tegen deze inrigting heeft men aangemerkt dat ten einde het seinkoord onder 

alle omstandigheden gespannen te houden, hel koord, waaraan het legen-

wigl hangt, bovenmate lang moet zijn, en dat de IriHingen en het rijzen 

en dalen van hel gewigt scliokken zullen veroorzaken , die hel eene ol 

het andere koord doen breken, de bel ontijdig doen luiden, en den toestel 

in de war maken. 

Om dil bezwaar te vermijden, stel ik voor tusschen elk paar wagens 

van een trein den toestel aan te brengen , welke op pl. IV, lig. 14 is afge-

beeld en waarvan de beschrijving hier volgt. 

C' en C* zijn de uiteinden van twee wagens, U en L ' zijn twee hef-

boomen, draaijende op twee spillen P' en op de toppen van standaards, 

welke aan elk der beide wagens zijn bevestigd , en die zoo hoog zijn als 

men noodig oordeelt. Ŝ  eene schijf of katrol, welker spil door dc twee 

hefboomen gaal, en die kan worden weggenomen, ten einde het touw al te 

nemen of de wagens van elkander los te maken. Aan dezelfde spil is een 

zware beugel gehangen met een klein gewigt \V', welke b e u g e l dient om 

hel koord te geleiden. 

S' Ŝ  zijn schijven van dezelfde grootte als , welke beide door 

kleine armen onder regie hoeken met de hoofdarmen der lieïboomen zijn 

verbonden. De lengte van deze korte armen moet gelijk zijn aan dc mid-

dellijn der schijven. 

11 R R R is hel seinkoord. Om le gemoet te komen aan de hori-

zontale schuddingen van de wagens, moeten de standaards der spillen 

ƒ" op vertikale a.ssen draaijen. Het is duidelijk dal de afstanden tus-

schen de wagens van een trein, welke met dezen toestel is v o o r z i e n , zoi> 

veel als voor de dienst noodig is moeten kunnen v e r a n d e r e n , z o n d e r dat 

hel koord groole verandering in spanning ondergaat, waarin hel gewigl 

door eene kleine rijzing ol daling voorziet. 

De geheele toestel moet vóór het vertrek van den trein zorgvuldig nn-

gezien en gesmeerd worden, en zelfs indien de reis lang is, op sommige 

1S34.] 

liisschen-stations. Het is duidelijk dal het evenzeer mogelijk is de gelijk-

vormige spanning van een koord le onderhouden , als op een fiuitje te 

blazen , indien deze wijze van den machinist le seinen werd verkozen. 

Ik heb vernomen dat men heeft voorgesteld om eenvoudig hel koord slap 

te laten hangen en den conducteur hel in le laten palmen, wanneer hij een 

sein wil geven. Indien deze nicthode werd bevonden aan dc verwachting 

le beantwoorden , dan zou zij voorzeker de noodzakelijkheid van een zoo-

danigen toestel als hier beselireven is doen vervallen , en daardoor tijd, 

iiioeile en geld bespaard worden. Mogt het daarentegen blijken , dat de 

conducteur het sla|)pe touw niel vlug genoeg kan inpalmen, of dat hel 

ligtelijk in de war geraakt, dan komt hel mij voor , dat de nu door mij 

voorgestelde toestel een geschikt middel aan de hand geefl, om aan al 

deze mocijelijkheden te gemoet le komen. 
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CllliPSTOW-nUüG OVKU DE WYK IN DEN SPOORWEG VAN ZUID-VVAI.ES, 

DOÜU J. K. lUlüNEL. Esfi. Jng. (I) 

{Civil Lmjinccr and ArchilccCs Journal, 1853, pag. 281.) 

(1>I. V.) 

Dezelfde gebiedende noodzakelijkheid om de admiraliteit le bevredigen, 

welke den heer UobertStephenson dwong, de Dritannia-briig over de Menai-

straal te bouwen, dreef den h e e r lïrunel tol een ander 0 | ) m e r k e l i j k werk, 

dc Chepstowbrug, en als wij ons niet bedriegen is haar bijzondere vorm 

gedeeltelijk loe te schrijven aan zijne begeerte om met zijnen mede-in-

genieur le wedijveren cn een oorspronkelijk ontwerp te leveren. Heide 

werken hebben ten doel om den overlegt over bevaarbare stroomen te verze-

keren en moeten zoo hoog liggen, dat zeilende schepen er ouder door kunnen 

gaan. Slephenson had een breederen waterweg en zijne kokers hebben 

grooter spanning, maar hij had de I iritannia-rols lol grondslag voor zijn 

iniddenpijler, terwijl iJrunels hoofdpijler midden in hel bed van den stroom 

is gebouwd cn op gezonken cilinders rust, helwelk eene van de bijzoii-

derheden is in de zamenstelling in di l werk. Ook in de wijze van over-

spanning is'groot onderscheid. 

De spoorweg van Zuid-Waics vormt de hoofdgemeenschap mei hel 

district waarvan hij den naam draagt. De schakel van gemeenschap met 

!ict oosten wordt gevormd door eene brug over de Severn, welke ge-

durende langen lijd eene moeijelijkheid opleverde, ten gevolge van de 

eischen der admiraliteils-ingenieurs; en daar de spoorweg van Ziiid-Wales 

verscheidene bevaarbare siroomen en havens doorsnijdt, deed zich over-

vloedige gelegenheid voor lol hel ontwerpen en maken van belangrijke 

werken lot licvordering der gemeenschai) in eene streek, die ook in 

andere opzigteu zooveel moeijolijklicden aanbood. Door deze werken is de 

voorlzelting der lijn evenzeer vertraagd als door hel gebrek aan geld , 

d;U ontstond door de geschillen over de spoorwijdte met den Great-Weslerii 

spoorweg, waarvan deze weg, bestemd om de gcmecnsehap met Swansea 

en den lersehen handelsweg le vormen, eene verlenging is. 

Als eene bijzonderheid van de kust van Zuid-Wales en-van het kanaal 

van i'ristol is bekend, dat de getijden daar zeer hoog rijzen in de meeste 

der havens en inhammen, en te Chepstow zelf is bel verschil tu.sse!ien 

fchen vloed 41 voel (12 '/jfl)- U«"»!'!' de hoofdweg 40 voet (14 el) boven den 

lioogwaterstand ligt,zoo is'dc hoogte der brug boven laagwaler aanmerkelijk. 

De lengle der (Chepstowbrug over de Wye is 025 voet (l'JO el), waarvan 

de opening voor het schee )vaarlkanaal eene wijdl(! heeft van 505 voet 

el); heroverige is een viai ue.l met drie 0 leningen. De groole oversi>aiming 

is Ô05 voet tusschen hel midden der i raagpijlers cn ongeveer 200 voel 

(̂ '̂Oel) op den waterspiegel, uil de voorzijde der rots genieten. Ulschooii 

deze overspanning niel van de groolsle soort is, zoo is zij toch opmerkelijk, 

daar over de (.ïiiepstowbrng een dubbel sjioor loopt. 

, Zie hier een vergelijkend overzigl van eenige andere bruggen: 

Niagara te (.luecnston lOiO voel (517 elj spaiinin 
^yiieeling 

l"Veibnrg 
'̂iiigara bii (hïii waterval . . . . 

l'esth . 
1'iiiigerford 

Menai 

•'i'ilannia 
'j'^iiway . . . . . . . . . 
'̂ Iiepstow 

Dc Chepstowbrug rust ojt ijzeren cilinders even als de viaduct in 

'̂iglesea, die door den heer Koberl Slephenson is gebouwd vol̂ 'ens de 

piioumalische methode van l'otl, en even als de brug over ile Sliaiinoii 

den heer llemaiis en die over de Medway van den heer ('diarles Fox, 

(1) In (le Uittreksels 1852—1853, blz. 2 cn Ifi, licblicn wij van de« zelfde 
"ui; reeds eci.c bc.sclirijviiii; ijoijevi-n ; wij liebbrn (fclilor (lemrond dat de 
"'•'•''C at bccldinijcn , die wij aan hel Civil l:wjinecr and Architert's Journal 
""'Icencn , (jaariiu zouden onlvanjcn wurden. (lied.) 
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die gedeeltelijk volgons genoemd stelsel is gebouwd. De beide [lijlers van 

den viaduct bestaan elk uit drie cilinders, cn de hoüfd|)ijlers uil zes 

cilinders, in twee rijen van drie, zoo als uit de afbeeldingen te zien is. 

De grondslagen zijn door eene laag weeken modder in dc rots gelegd. 

Hoezeer die modder zeer gunstig is voor de melhode van Dolt om palen 

in den grond te drijven, zoo heeft men deze toeh niet gevolgd, niettegen-

staande (Ie heer Drunel er veel belang in stelt, en zijne bijzondere'aan-

dacht heefl gewi d aan de eerste brug, die volgens dat stelsel over de 

Theems, te l'dac< 1'olls, is gelegd, alwaar men met du toepassing vol-

komen is geslaagd. Dit stelsel is alleen bestemd voor weeke zandbanken, 

vlollendo zandbanken en mudder en derhalve daar alleen toe te |)asscn. 

l)e buizen werden door den pneumatischen druk door de heeren Hemans 

en Charles Fox ï̂czunken ; zij hebben respectievelijk Oen 10 voel (D'.8 

en 5 el) middellijn. Maar in plaals van het vermelde stelsel, of ook lu't 

gewijzigde systema van dr. Duits, dat door den heer Charles Fo.v te 

Dochcsler is'toegepast, te volgen, heeft dc heer Drunel, beducht voor 

zoodanige toepassing bij groole cilinders, de voorkeur gegeven aan het doen 

zinken door uilbaggering. 

De cilinders werden in stukken op elkander gesteld, door den modder 

gedreven, goed iu de rols bevestigd, en nadat du modder er was uil-

gehaald, behoorlijk met beton gevuld. De grondslagen vuldoen zeer goed. 

Op deze pijlers is de viaduct voor een dubbel spoor gelegd, elk'spoor 

afzonderlijk op eene plaalijzeren brug van ongeveer 100 voer(50 el) spanning. 

De groole opening, waarvan de afmetingen hierboven zijn oi»gegeveli, 

draagt evenwel op een bijzonder zameiistel. De cilinders aan de zijdo 

van Chepstow zijn ter hoogte van 100 voel (58 el) gesteld, en liuniKi 

loppen zijn aan elkander bcvesligd, zoodal zij eene soort van toren vormen, 

die met den toren of pijler aan du landzijde genieen.schap heelt. Tusschen 

deze torens zijn twee sterke ijzeren buizen aangebragl, die aan den vloer 

den brug bevestigd zijn door middel van twee vcrlikale kolummen, die 

de baan in drie deelen verdeelen. De vloer van de brug wordt voorts onder-

steund door keltiiigen, die van de buis uitgaan, zoo als de ligiiren aanwijzen 

De afiiietiiigeii en onderdeelen worden voorgesteld op plaat V. 

De aannemers van hel werk waren de heeren Finch enWilley.vanLiverpool. 

lïESCIUUJVlNr, VAN KF.NE liRUC , VOLGENS HET STI'LSI'I, VAN NEVII.M^ 

OVLK DE lU'l'EI., TUSSCHEN DE DOlll'EN hOO.M EN KLEIN WILLE-

r.KOECK, GEl'.OLWÜ DOOK DI.N IIKEK ZUIUill , 

Intjenieur der liruijtjen en }l'e//cn. 

(Uit dc Annales des Travaux iniblics dc Ilehjique.) 

(Pl. V I en Vi l.) 

Ahjemeenc inrhjling van de hmj. — Dc brug ligt een weinig hoven 

den mond van het kanaal van l'>russel ; zij loopt iu schninsche rigting 

over de rivier, zoodat hare lengte-as met de rigting van den stroom een 

hoek van 70" maakt. De lengle tusschen de landhoufdfii is 200'-'.0l 

Zij heefl aehl openingen, die gevormd worden door zeven gemetselde pijl;Ms. 

De ondcrkaiil der liggers is 2«'.80 boven gewoon hoog water, en O'-'.5o 

boven den lioogsi bekenden vloed. 

De zeven eerste openingen, gerekend van den regtcr-ocver van de Iliipid 

of van hel dorp Doom, zijn met vaste bruggen overspannen; zij hebben 

elk eene lengle van 20"='.50; de wijdte in Jen diig bedraagt 25''.i5. 

De aehlste oiening is met eene beweegbare brug overspannen, die eene 

doorvaart van 8 el aanbiedt, terwijl de geheele lengle van deze beweeg-

bare brug 45''.50 bedraagt. 

Landhoofden — Hel landhoofd van de draaibrug vormt met zijne vleugel-

muren een muurwerk van 2i'^'.50 bij 7''.80 (Dl. VI I, lig. i» en 7), dal 

zich naar den oever verbreedt lol Dit muurwerk is van rondom 

loodregl opgetrokken ter hoogte van O®'. 10, tol aan ile bevloering, waarover 

du draaibrug zich beweegt.'Hel landhoofd draagt op eeii roosterwerk en 

op palen, van welk roosterwerk de openingen met breuksteen [moellons) 
zijn aangevuld. Doven de genoemde bevloering is aan het achtereinile lot 

gelijk met de hoogte van hel briiggedek cen loodregl sleunmuurtje ge-

plaatst, aan de voorzijde afgerond naar liet beloop van een cirkel, waarvan 

liel middeniiunl in de s[)il ligl, en do slraal gelijk is aan de lengte van 

hel broekeind. 

Hel andere landhoofd verschilt weinig van het beschrevene, maar daar 

hel geen beweegbare brug draagt, zijn de vleugelmuren lol gelijk mei den 

bovenkant van hel dek der brug oiigetrokkeii; de fundering is ingerigt i-veu 

als die van het andi-re landhoofd 

Kik landhoofd is gebouwd binnen een afgcdamden pul, waaruil het water 

op de gewone wijze geiiomjil is. 

Rijlers. — De zes eersle pijlers der vaste brug zijn onderling gelijk 

(zie pl. VI, lig. l , 2, 5, en 4). De zevende is wat zwaarder van aln.e-

tingcn, omdat daarop hel uiteinde der draaibrug moet komen te rusten. 

kven als de laiulhoofden zijn de pijlers gtfondeerd op in hel bed i.Kr 

rivier 'Joheiile palm. 
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He zaag, die men heeft gebezigd, om de palen af te zagen, was zoor 

•.-envoudig cn vernuftig van zamenstclling Op dc koppen der palen rust 

een honten vloer, bestaande uit drie op elkander geplaatste lagen danken 

of deden, fig. 1; dc deelen der middensle laag hebben eene dikte van 

dat is bet dubbele van die der beide andere lagen; hare rigting 

is loodregt op deze laatste; de bevloering is naar beneden gebragt nadat 

de eerste lagen van den pijler waren gelegd. Kig. 1, pl. VI vertoont het 

grondvlak van dc stecustorting rondom de palen. 

Do drie eerste lagen van ilen pijler vormen drie gelijke versnijdingen, 

elke van O-'.20 hoogte; op dc laatste vei'hcft zich bet ligchaam des pijlers, 

waarvan dc zijvlakken loodregt zijn opgemetseld; zijne dwarsdoorsnede beeft 

den vorm van een regthock van h'.ö brcedtcen 4*='.7 lengte, aan beide zijden 

met half cirkelvormige koppen voorzien, liet dekstuk dier koppen komt 

met den benedenkant dor brugliggcrs, maar het bovenvlak des pijlers 

is zooveel lager als noodig is voor hel plaatsen der ijzeren kussens p, 

waarop dc liggers komen Ie rusten (Dl. VI, üg. 2, 5 cn 4). 

Dc zevende pijler is dik cn 8«'.20 lang. Dc half-cirkclvormigc 

koppen zijn hij dezen slcchts tul 0'-"'.5 boven den gewonen hoogwater-

stand opgetrokken; de pijler is verder rogthoekig lot aan dc dckzcrkcn. 

De pijlers zijn togen den ijsgang beveiligd door houten ijsbokkcn, die 

zoowel beneden als boven eiken pijler zijn geplaatst, omdat de Unpel aan 

cbl)e cn vloed is onderworpen cn dc stroom dus bij afwisseling naar beide 

zijden gcrigt is. 

Ijzerwerk der vaste hruij. — Dc vaste brug beslaat uit drie gelijkvormige 

evenwijdig loopcndc liggers, die op een afstand van 2 cl, midden op nnddcn, 

geplaatst zijn. Dc vloer van dc brug rusl op dc liggers (pl. VI, li». 5); de 

voetpaden vallen builen dc buitenste liggers; dc breedte van de brug is 

O cl tusscben de leuningen. Dc leuning hestaai uil dunne gesmeed ijzeren 

staafjes, die elkander rogthoekig snijden en een traliewerk vormen. 

Dc liggers zijn, zonder eenige wijziging, volgens hel stelsel van Ncvillc 

vervaardigd. Elke ligger beslaat uit cenc dubiielc reeks gesmeed ijzeren 

staven of schuins loojicndc koppelijzcrs (liranis), op gelijke afstanden cn 

onder gelijke hoeken geplaatst, zoodat zij, elkander boven cn beneden onl-

nioctende, eene reeks van gelijkbocnige driehoeken vormen. Dit stelsel van 

driehoeken wordt tc zamen gehouden door vier dubbele rijen gordingen van 

gesmeed ijzer, geval in gegoten ijzeren gordingen, zoo als dc Icckcning 

aanwijst (11 Vl l, fjg. 1. IM. VI, fig. -1). 

Dc gegoten gordingen worden afgebroken op dc ontmoeting mcl dc 

schuins loopcndc staven ; zij rusten op dc ?;csmedc doorgaande staven met 

de randen , waarvan zij voorzien zijn (Pl. Vl l , figg. 2, 5, A cn 5). Eenige 

" ' ' ' • - zij dienen bouten verbinden de mmedc cn gegoten gordingen 

alleen'om zo bij elkander te houden, want men ziet gemakkelijk in, dal zij 

overigens niets tot de stevigheid van het zamenslcl bijdragen. 

El'kc ligger volgens het stelsel van Ncvillc vormt een stevig geheel, waar-

van de vornj volstrekt onveranderlijk zal zijn, indien er geen speelruimte is 

op de ontmoeting der gegolen stukken mei dc schuins loopcndc kop|)elijzers 

en indien dc gesmede doorloopendc gordingen naauwkcurig sluiten in dc 

groeven der gegolen stukken; de vervulling dezer voorwaarden leverde in 

de uitvoering moeijelijkhcden op, welke dc beer Pauwels (construclcur tc 

Drussel) gelukkig is tc boven gekomen. 

Vooreerst zijn dc juiste afmetingen van al de deden, waaruit de ligger 

beslaat, bepaald volgens cenc teekcning op de ware grootte. Volgens die 

icckcning zijn dc mallen voor dc stukken A, />', />", C, Vj', D (pl.Vll, lig. 1) 

van dc liggers gemaakt, waarbij men echter aan die mallen cenc cenigzins 

groolerc lengte heeft gegeven dan dc slukkcn eigenlijk moesten hebben, ten 

einde tc gcinoet tc komen aan dc krimping van het gegoten ijzer cn jaler 

gemakkelijker de deelen op hunne juiste lengte tc kunnen afwerken, bij hcl 

stellen der scbuinsclic koppelijzcrs. 

indien dit laatste door dc gewone middelen had moeten gcschicden, dal 

wil zeggen met dc vijl of den beitel, zou zulks veel tijd hebben gevorderd, 

ten gevolge van bet groote aantal stukken, dal moest worden pas gemaakt, 

(!n wal dc'naauwkcuriglicid aangaat, bad zulks veel te wenschen overgelaten; 

want men kon onmogelijk van alle werklieden dezelfde zorgvuldigheid en 

bekwaamheid vcrwachlcn. 

Ten einde volkomen naanwkenrigc stukken tc bekomen , heeft dc beer 

Paiiwcls zich van eene frees (boor) bcilieiid, om dc voegen bij tc werken; maar 

om baar voor dc gegolen gordingslukken ic bezigen, heelt hij de gewone 

boor moeten wijzigen, die, vuor zoover wij weten, nog niet gediend bad om 

volgens een bepaald vlak af Ic werken, zoo als met cenc schaahnachinc kan 

gcschicden. 

Eenige minuten waren voldoende om dc beide stoolvlakken van een dier 

gegolen stukken af te schrijven en op hunne juiste lengte af tc snijden ; dc 

gewone schaafmachinc zou minder gunstige uitkomsten hebben opgeleverd ; 

men hail meer lijd noodig gehad om dc slukkcn Ie jilaatsen, hcl opzuiveren 

in de machine zou langer geduurd cn meer moeite gekost hebben ; ook zou 

hel gebruik van dal werktuig lastiger zijn geweest, omdat hcl groote voor-

deel van dc frees daarin beslaat, dal zij weinig plaats inneemt cn niel 

veel kracht vordert; die, welke gediend heeft lol hel afwerken der slukkcn 

van de brug van Doom, was geplaatst in cenc loods np dc werkplaats cn werd 

bewogen door middel van ccn wiel, dal door Iwcc mannen werd rondgedraaid, 

(1853-

Dc koppelijzcrs wcnlen gcfalsocneeril cn omgezet door een werhtnig, be-

slaande uil een stuk gegoten ijzer, mcl eene sponning voorzien, waarin de 

staven, waaruil de koppelijzcrs moesten worden gemaakt, gloeijend werden 

geplaatst. In die sponning verkregen zij bunnen juisten vorm. Eene klem-

schroef cn ccn schoen dienden om den kop en den haak van elk koppclijzer 

te vormen; door deze machine heeft men zuiver gelijke stukken kunnen 

vormen en waarvan dc lengte juist zoo was als dc hoogte der liggers vorderde. 

Daar de gesmede doorgaande gordingen te lang waren om ze uil (?én stuk 

te maken, zoo zijn dc stukken op dc plaats zelve aan elkander gclaschl; men 

heeft daartoe cenc gewone smidse gebruikt, maar naarmate het stuk langer 

werd, werd hcl op nagenoeg gelijke afstanden door werklicdcii vastgehouden. 

Na verloop van ccnigen tijd waren deze mcnschcn zoo zeer aan dil werk 

gewoon geworden cn waren zij zoo juist in hunne bewegingen , dat men 

zonder bezwaar dc lange bencdenijzcrs heeft gclaschl, die 20ei.ü lang zijn 

cn niet minder dan 10.2 iicd. pond dc strekkende cl wegen. 

î len zal welligt mccncn dat wij in het medcdeclcn van al deze bijzon-

derheden wal uitvoerig zijn , maar die mcdcdecling kwam ons dicnslii; 

voor, omdat hcl stelsel van Ncvillc door goedkoopte cn eenvoudigheid 

onbetwistbare voordeelen aanbiedt, waardoor men er dikwerf <lc voorkeur 

aan zal geven. Hiervan overtuigd, hebben wij gemeend tot in alle bijzon-

derheden dc middelen te moeten beschrijven, duor welke ecu bckwaaih 

construclcur er in is geslaagd, al dc verschillende onderdeelen mcl gemak cn 

mcl weinig kosten uil tc voeren, cn dat wel mcl cenc volmaaktheid, gelijk 

nog niet was bereikt geworden. 

i)c liggers zijn waterpas gelegd op don vloer van eenen steiger, dit 

lol dil doel gebouwd was, cn dc geheele opening vulde, die overspannen 

moest worden. Dc verschillende slukkcn werden op hunne jdaats gehouden 

en tegen elkander geklemd door middel van schroeven of klemhaken; men 

bragl, op dezelfde wijze, dc gesmede gordingen, die in dc smidse door 

hunne groote lengte den vorm cenigzins verloren hadden, weder in 

orde; men plaatste ze in dc groeven der gegoten slukkcn , na ze met de 

vijl of den beitel slcchts wovcel Ic hebben bijgewerkt, als noodig was, 

om ze mcl geweld in de groef tc kunnen brengen, len einde alle schud-

ding tc voorkomen. Dc galen voor de bouten zijn na hel ineenzetten de: 

stukken geboord, toen alles naar behooren geplaatst was. 

Om dc spanning der gesmede gordingen naar willekeur Ie regelen eii 

al dc vereenigingen aan te h a l e n , z i j n alle aan hel einde met een schroei-

draad cn aan hcl andere einde met een kop bewerkt, dragende leger, 

opstaande staven a (pl. V I , lig. 4), aan dc uiteinden van clkcn ligger 

geplaatst; dc legen over elkander geplaatste gordingen van elke zelfde ri, 

hadden hunne spanschroevcn aan dc tcgcnuvcrgcstclde einden van dci; 

ligger. 

De liggers zijn zonder bezwaar opgerigt en gesteld , door middel var 

gewone'"bokken, werkende op drie of vier punlcn. Na bet oprigten waroi 

ccnigc verzettingen te bespeuren, die door middel van dommekrachten ziji 

hersteld, tcrwij'l dc liggers tusscben dc naast elkander liggende slrckbalkei. 

van dc zoldering geklemd werden (pl. VI , fig. 5). 

Zoodra de drie liggers voor cenc opening ofigcrigt cn op hunne plaat; 

gcslcld waren , plaatste men dc gesmeed ijzeren kruisen. Aan bel bene-

deneinde der liggers werden zij, door horizontaal looiicndc koppelijzcrs, 

op gelijken afstand gehouden ; aan hcl boveneinde door dc dwarsliggcii 

die op kussens U rusten (pl. V l l , fig. l en pl. VI fig. 5 cn 4.) 

Dc vaste bruggen zijn niet van horizontale kruisen voorziciij deze voor 

zorg was niel vulslrckl noodig voor cenc wijdte van 25'^'.43, maar i\ 

zou voor groolerc wijdten noodig zijn. 

Uruaihruij. — Het beweegbare gedeelte beeft cenc lengte van 43«'..A'. 

dc breedte van bel dek is O el en de onderlinge afstand der ligga-" 

2 el midden op midden , even als hij do vaste brug. 

Dil dek is aan dc uiteinden afgerond volgens cirkelbogen , welke; 

stralen gelijk en 22ti.08 lang zijn, overeenkomende mcl dc lengte va: 

het vooreinde cn hel hrockcindc der brug, (pl. V l l , fig. 0). 

Dc liggers der draaibrug zijn van gelijke zamenstelhng als dc reciü 

bcschrcvcnc van dc vaste Lrug , echter zijn zij in de draaibrug in ver-

likalc cn in horizontale rigting gekoppeld cn versterkt. 

In pl. VI I fig. O en 8 zijn dc loodrc''tc kruisen aangetoond, die zooWf 

in dc vaste bruggen als in hcl beweegbare gedeelte zijn aaiigebragl. 

De horizontale verbinding wordt gevormd (pl. V l l lig. O en 8) döoi 

gegoten koppelijzcrs, die loodregt oj) cn tusscben dc liggers zijn geplaatst; 

deze koppelijzcrs hchbcn den vorm van holle buizen; iloor deze buizer 

loopcn gesmeed ijzeren slangen, die door dc buitcnliggcrs been gaan , ef 

van buitcm vaslgcscbroiifd worden , zoodal tc gcdijkcr lijil door dc gegotei 

buis verbinden] wordt, dal dc liggers elkander nath»ren, en door 

gesmede koppelijzcrs, dal zij van elkander wijken; bovendien zijn no. 

kruisen aaiigebragl, die mcl dc dwarsslavcn zijn verbonden en alle vcf' 

andcring van vorm beletten. l'Jndelijk is, om bel geheel nog meer stevig' 

beid tc geven , ccn gegoten ijzeren rand legen den onderkant cn 

builen legen clkcn builcnliggcr aaiigebragl (!ig. 2); deze stukken/."J 

legen dc liggers vastgeboiil, cn door dc koppelijzcrs, die door dc biiizi 

loopcn verbonden; zij slrckkcn zich uit aan beide zijden van dc spil, tj 

aan dc punten waar de korte spanijzcrs of trckschoreii zijn vastgcmaaK 

1854.] 

Ook wordt dc stijfheid van dc brug zeer vermeerderd , door hcl aan-
lirengcn van acht spanijzcrs of Irckschorcn , waarvan vier voor clkcn bui-
lenligger; zij zijn symmetrisch gc|daalsl aan beide zijden van dc spil 
(üg. 7) cn van boven aan gesmeed ijzeren platen bevestigd, die aan gegoten 
ijzeren pilasters vast zitten , cn beneden aan assen, die stevig aan den 
onderkant der liggers zijn vastgemaakt. 

De assen van dc korte Irckschorcn gaan door dc gegoten versterking-
siukken, die tegen dc buitcnliggcrs zijn aan̂ 'cbragt. 

De )ilastcrs zijn van boven vcreenigd door eonc versierde gegoten 

ijzeren )00g. Elke trekstang heeft van onderen een oog, waarmede zij aan dc 

assen is bevestigd, die onder aan dc liggers zijn aaiigebragl cn bovenaan 

een met een oog voorziene gallel, waarmede zij aan de ijzeren schijven 

vastzit (fig. 7). 

Dc Irckstangcn bestaan uil twee stukken in de lengte, die onderling ver-

bonden zijn door eenen beugel met twee moeren, waarin dc uiteinden der 

beide stukken, die met tegenovergestelde schroefdraden zijn voorzien, ge-

schroefd worden, zoodal naarmate men dc gesp of bengel in dc eene 

of andere rigting draait, men de schoren meer of minder kan s[)anncn, 

naarmate bet noodig is dc uiteinden van hcl bruggcdek te doen dalen of rijzen. 

Dc draaibrug draagt op cenc spil en op acht kegelvormige rollen, die 

symmetrisch rondom de spil zijn geplaatsl, zoodat de verlengde assen alle 

jjaan door het draaipunt, waarmede het zwaartepunt cn het midden der 

draaibrug overeenkomen. 

Dc rollen loopcn over een cirkelvormig spoor van 2'>'.53 straal; dil 

spoor is van geslagen ijzer cn mede kegelvormig van oppervlak; hel is 

geval in een gegoten ijzeren rand, die in het mclselwerk is ingemetseld. 

De rollen in dc spil maken deel uil van een rolring, waarop de liggers 

van dc draaibrug rusten; deze ring beslaat uil een cirkelvormig raam, 

waarvan de spil het middenpunt uilmaakl; loodregt op dc as der brug 

loepen door den rolring twee zware staven, welke mcl dc liggers ver-

bonden zijn cn aan hare uiteinden dc pilasters der spanschoren dragen, 

terwijl verder meerdere staven in verschillende rigliiigcn slrckkcn om 

ilcn onveranderlijken vorm van den rolring te verzekeren. 

De spil is besloten in ccn gegoten ijzeren stuk, dal onder den iniddenslcn 

ligger geplaatsl cn aan dc kopiiclslangcn vastgebout is. Dc ro'len kunnen 

door middel van stclschrocvcn zuiver worden gesteld, zoowel in horizontale 

als in vertikalc rigting, ten einde alle gelijk tc doen dragen cn dc beweging 

zoo gemakkelijk mogelijk tc maken. 

Ton einde dc rollen cn dc spil te ontlasten, zoo draagt dc brug, wanneer 

zij in in rust is, met dc beide uiteinden op kleine excentrisch draaijende 

rollen, zoo als bij vele spoorwegbruggen gebruikelijk is. 

Dc brug wordt bewogen door middel van een windwerk, boven op de 

linig geplaatst; twee kegelvormige rondsels brengen de beweging over op ccn 

rondsel, grijpende in dc landen van ccn horizontaal geland rad, dal mcl 

den rolring dezelfde as beeft. 

In weerwil van hel aanmerkelijke gewigt der brug, dal op ongeveer 

111 000 pond geschat wordt, zijn twee man voldoende om haar zonder 

moeite te draaijcn. 

De draaibrug van Doom is opmerkelijk door hare bnitengewone afnic-

wij hebben bet daarom belangrijk geacht, achler deze bescbrij-

eeiic labcllarischc opgave van dc afmetingen cn bet 

gewigt van alle zamenslcllende deelen afzonderlijk, Icrwijl in cenc tweede 

lafel een dergelijk overzigt betrekkelijk dc vaste brug wordt medegedeeld. 

Ten slotte merken wij nog aan, dal al dc liggers volkomen de proeven 

'iC'bben doorgestaan, die door het de|iartcnicnl van openbare werken waren 

i;oorgeschrcvcn, om namelijk de brug te belasten gediircndt; 24 uren met 

•'̂ 00 pond per vierk. cl op den rijweg, cn mcl 200 pond per vierk. cl 

]op dc voetpaden. 

TAFEL 1. 

Hi:wi:E(iiiAUE inu;o. 

VJ 

tmgcn 
ving te doen volgen 

llcscbrijving dcT 

deelen. 
Afmetingen. 

CJowigt of hoeveelheid. 

Gedeeltelijk. Ciclicel. 

I. Gesmeed ijier. 
''i'ki'lvurnugc sporen j 

Voor den rolring . . 

'issoii voor dc 8 rollen, 

f- 2sseii voor ile konische 

J, 'ondscls . . . . 

3sscn voordcoverbren-

'̂"g der beweging 0[i 

,, 'Ie beneden rondsels . 

- assen 

'•'̂ '̂t'", bouten cnscbroe-

13.07x0.10x0.07 

0.04X0.13 middcll. 

2 . i 0 x0 .0 l 

0.47X0.07 

ld. 

id. 

pond. 

07 

14 

pond. 

1 000 
350 

4 i 

28 

20 

203 

4 groote l̂ rekslangen meli 
dc koppelplaten . .' 

4 kortere dito. . . . 
4 assen onder de drie lig-

gers dcrbrug, waaraan 
dc Irckstangcn verbon-
den zijn 

500slangcn voor dc scho-

ren cn kruisen tus-

scben dc liggers . . 

De bovenslc rij koppel-

slangen, O stuks . . 

Id. dc tweede rij O stuks 

hl. B derde » O « 

ld. » onderste » O n 

27 stuks kojipclijzcrs door 

de bolle buizen . . 

27 dito 

104- kruisen . . . . 

104 dwarsstangcn . . 

Voor bouten tol bevesti-

ging van hel dek 10 

ned. pond per strckk.l 

cl )lank . . . . 

Krukken voor dc bcwe-i 

ging der cxccntrischcl 

rollen onder dc uilcin-| 

den der brug . . . | 

Dc beide assen voor dezei 

rollen 

Krukken voor dc bewe-

ging der rollen . . 

8 beugels, tc zamen . 

2-2.00x0.12x0.00 I 
15.40x0 08X0.04 

0.050x0.05 i 

581 

501 

33 i.73 

18.30 

40.00x0.10X0.023|l0 20aestrckk.cl 

40.00X11.(13x0.012 4 30 id. 

40.00x0,0ixO.01 2 80 
40.00X0. IOXO.023 10 20 

4,70X0.05 middcll. 
•1.23x0.02 id. 
0.0 i iil. 
O.Ot id. 

2.10x0.00 

4.10X0.07 

1.83X0.01 middcll. 

ld. 
id. 

20 » 

23 n 

20 30 

123 

Tolaal van bel gesmeed ijzerwerk 

II. Gegoten ijzer. 
Cirkelvormige rand voor 

hel spoor der rullen 

van den rolring . . 

Pot voor dc spil . . . 

Uaamwerk en koppelstuk-

ken voor den rolring. 

8 rollen waaro[) ilc brug 

loopt, waarvan twee 

getand 

Uadorwerk voor dc be-

weging der brug . . 

Dc gegoten randen onder 

aan de buitcnliggcrs . 

Dc pilasttTS . . . . 

Dc boogstukken die de 

pilasters verecnigcn . 

Versierde kroonlijst dezd 

poort 

13il kop[iclstukken vooi 

de bovenste koppeling. 

130ditowaaropde dwars-

^liggers dragen. . . 

130 dito voor dc 'i*-' kop[i. 

130 dito B 3« « 

130 dito » 3''' ü 

130 dito » beneden-

k()|ipeling . . . . 

34 holle buizen van 1''.03 

lengte . • . . . 

31 dito van D'.72 Iciiglc 

8 c.vr.entrisch draaijende 

rollen 

O kussens waarop deze 

rollen dragon . . . 

3 321 

1 370 

2 150 

ü 330 

3 200 
J 187 

775 
3 200 

207 
702 

2 302 
2 730 

400 

47 

23U 

17 
02 

30 323 

1 3i7 
• 2 8 1 

13 202 

2 n3 i 

inô 

10 'Ji »3 

10 018 

1 34S 

20. 2U 
i 
; f 
1 
1 

380 

22 1 3 30(1 
7. 30 073 
10 .1 1 300 
3. 30 323 

23. 30 
1 
1 O 
j 

323 

38 (132 
.j3 'j I 782 

0. 30 70 

17 307 

Totaal van het gegoten ijzerwerk. 

111. Koper. 
Do kussens voor dc rollen 

van den rolrini» . . 

( i io 
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IV. Timmerwerk. . 
riO dwarsliggers voor licl 

dek 

1 sireklioulen. . . 
2 dilo . . . 
{') dilo . . . 
(•) dilo . . . 
O n d e r d e k . . . . 
liovendek. . . . 
De voelpaden. . . 

0.20x0.20x0 
iü.oOxO.lHxO. 
iü.oOxO.lSXO. 
45.00x0.18x0. 
45.50x0.18x0. 
45.50xi.70x0. 
45.50Xi..iOXO. 
45.50X2.00X0. 

10 
1075 
14 
12 
15 
075 
05 
05 

Tolaal van hel limmerwerk . . 

Recapitulatie. 

(Jesmecd ijzer 
Gegolen ijzer 
Ko[)er 
Timmerwerk 00.008 leerl. el xG50 pond = 

Tolaal gewigt van de draaibrug 

TAFEL n. 

VASTE HUUG. 

leerl. el. 

14.584 
5.405 
2.285 
5.871 
7.559 

IG.172 
9.9G0 
4.550 

00.008 

50 525 pd. 
01 GlO r 

155 » 
42 905.20 

140 975.20 

Desclirijving der 

deelen. 
Afmetingen. 

Gewigt of hoeveelheid. 

Gedeeltelijk. | Geheel 

l. Gesmeed ijzer. 
18G schuinschc schoren. 
De bovenste rij koppel-

slangen, 0 stuks 

0.050x0.054 

2G.50xO.05x0.0l2 
dilo 0 stuks 2G.50xO.0iX0.01 

2G.50XO.OiXO.01 
2G.50XU.10X0.025 

0.05 middell. 

De tweede 
De derde dito G 
De benedenste 0 

08 kruisen 
50slangen Ier verbinding 

van dc liggers met bet 
metselwerk . . . 

Douten voor bevestiging 
van hel dek, 10 ned. 
l»ond per strekkende el 

0.05 middell. 

lengte 

poiid. 

18.50 

4.50tlestrckk.cl 
2.80 ld. 
2.80 id. 

19.20 id. 
15 » 

10 B 

Totaal van hel gesmeed ijzerv;erk 

II. Gei)olen ijzer. 
90 koppelstukken voorde 

bovenste kopjieling . 
90 dilo V. de tweede dilo 
90 dilo dito 
HO dito I' 1 derde dilo 
90 dito dito 
00 dilo 1 »onderste dilo 

kussens onder dc lig-
gers op bet metselwerk 

25.50 

22 ^ 
4.50 

1(1 » 

5.50 
25.50 

489 « 

pond. 

5 441 

084 
445 
445 

5 054 
900 

590 

205 

9 G2i 

Totaal van bet gegoten ijzerwerk 

111. Timmerwerk. 
50 dwarsliggers;. . 

4 sireklioulen . . 
2 dilo . . 
O dilo . . 
(» dito . . 
Onderdek. . . . 
Dovendek. . . . 
Voetpaden. . . . 

G 20x0.29x0.1 G 

.'2G.50X0.18X0.14 
20.50X0.18X0.12 
20.:)()XII.18X0.15 
20.50X4.70X().o75 
20 5ilX i 40X(j.(»5 
20.50X2.UOXU.05 

2 295 

1 980 
4(15 
900 
515 

2 295 

1 407 

9 057 

Tolaal van hol limiiierwerk 

leerl. el. 
8.G50 
5.19G 
1.550 
5 451 
4.295 
9.401 
5.850 
2.050 

58.850 

UecapUulatle. 

Gesmeed ijzer. ; 
Gegolen ijzer 
Timmerwerk 58.850 tcerl. el x 050 pond 

Gewigt voor ecnc opening. . . . 

Gewigt voor dc zeven vaste bruggen. 

pond. 
9 024 . 
9 057 . 

25 259.50 

44 520.3IJ 

515 045.50 

OVER DEN WEDERSTAND VAN AFZONDERLIJK LIGGENDE EN VAN ZAMLN. 
VERRONDENE LIGGERS IN RRUGGEN , EN ONDERZOEK OVER DEN 

AFSTAND VAN PIJLERS IN RRUGGEN MET VERSCHEIDENE 
OPENINGEN, DOOR VON KAVEN , Ingenieur. 

( U i l Iiel IS'otiZ'Dlatt des Architecten und Inrjenieur-Vcrcins für Ilannow 
ovciyeDomcM in Iiel Zeitschrift des Oestcrr. Inyenieur-Vcrcincs, 1 8 5 3 , S . 13.) 

(PI. Vlll.) 

Dij gelegenheid van het ontwerpen van ijzeren bruggen voor de tegen-
woordig in aanleg zijnde Hannoversche spoorwegen, waarin een aanmer-
kelijk aantal groolore en kleinere bruggen van plaatijzer worden gelegd, 
zijn eenige proeven genomen, die wij zullen mededeclcn. 

Ofschoon, wai het eerste in den titel opgegcvenc onderwerp betrefl, 
de vraag namelijk: of bruggen, die verscheidene openingen hebben, 
moeten gemaakt worden met liggers, die afzonderlijk over elke opening 
liggen, dan wel met liggers, die op de pijlers met elkander verbonden zijn,— 
men zich al aanstonds voor het laatste beginsel verklaarde, zoo deed zich 
nog de vraag voor: hoe hoog men het daardoor te verkrijgen voordeel 
zou kunnen schatten en op welke wijze een doorloopende ligger een aan-
merkelijk grooteren wederstand zou kunnen bieden. Tegelijk met dc aan 
neming van dil stelsel moest eene tweede vraag zich voordoen: daar 
hel duidelijk is, dat een doorloopemie ligger, bij gelijke wijdte der ope 
ningen, meer draagvermogen moet bezitten in dc middenojjening dan 
aan de landhoofden, hoe veel wijder kunnen de middenopeningen gemaakt 
worden, om hetzelfde draagvermogen als de overige te verkrijgen? Hei is 
duidelijk dat door dc oplossing van deze vraag de spaarzaamheid, zoowel 
wat de liggers als wat hel aanlal pijlers betreft, zeer bevorderd zou kunnen 
worden. 

In helgeen hier volgt heeft men getracht, zooveel mogelijk met ver 
mijding van ingewikkelde analytische uitdrukkingen, oj) meer praktische 
wijs het vraagstuk op te lossen,'cn daar de uilkomst niet zeer afwijkt van de 
lol hiertoe gebruikelijke wijze van constructie, zoo schijnt de eenvoudige 
methode, die wij zullen mededeelcn, vertrouwen tc verdienen; men zal 
hier des te liglcr de berekening kunnen toepassen, daar het liier geen 
volstrekte getalswaarden, maar slechts betrekkingen geldt. 

Wanneer verder ook op eenen ligger de invloeden van een zich daar 
over bewegenden last andere dan statische wetten volgen, zoo seliijiit 
evenwel voor dc praktijk de stelling niet gewaagd tc zijn, dal een ligip'er, 
die legen belastingen in rust doelmatig is onderslcund, ook zeer geschikt 
zal blijken tc zijn om met voordeel aan die lasten in beweging wedcrslanii 
te bieden. Men onderstelt dat de onder- en bovenvlakken van den ligger 
evenwijdig zijn, zoodal liet hier geen ligchaam gebit van gelijken wederslani 
in elke doorsnede, daar de volgons dc thcurie vercischlc vorm jirakliscli 
niet zonder bezwaar zou zijn uit te voeren. 

Wij zullen kortelijk vooreerst de sielliiigen uil de leer van den wcderstam 
der veerkrachtige ligchamen, die hier hot meest in aanmerking konicii 
aanhalen en vervolgens eenige formulen daaruit aneiden. 

Vooreerst is het duidelijk dal een gebogon prismatisch ligchaam op 
die plaats hel eer.̂ l zal brokcn , waar de buigiiig bel grootste is, of im 
andere woorden, op die plaats, voor welke de kromtestraal de kleinste is 

De oorzaken van de buiging dos ligchaauis zijn de bolasling en zij" 
eigen gewigt, en in dc berekening kan het cenc tegenover hel ander 
vaak verwaarloosd worden. 

De belasting en hel eigen gewigt van een ligchaam (brugligger) oefenen 
drukking op dc sleunpunlen tpijhfrs) uil, cn voor de berekening deuU 
men zich, in plaats van steunpunten, krachten, die van beneden naar boven 
werken on niet dc drukkingen evonwigt maken. 

Om verder dc grootte dor buiging cn derlialve ook den kromtestra 
en daaruit hot wederslandsvermogeu van eenen ligger bij verschillen 
wijzen van ondersteuning te loeren kennen, zal het ten tweede nooJii 
zijn, dc grootte van dc'drukking op de steunpunten, die naarmate va' 
bun aantal verschillend moet zijn, te berekenen. Die berekeningen z'j' 
wijdloopig, weshalve wij alleen de uilkomsten zullen mededeelcn. I'̂ 'i' 
•/OO wordt ook de grootte van doorbuiging in de verschillende gevallen zoiidif 
de voorafgaande berekening opgegeven. 

iS'aar het aanlal der openingen komen nu dc volgende gevallen 
aanmerking. 

1 8 5 1 . ] 

1. UriKjfjen met èêne opemmj. Dc ligger ligt aan elke zijde vrij, en, wijl 
de tangens in den top horizontaal is, kan hij als in A (lig. 1) beves-
tigd (ingemetseld) eu als aan de beide einden door de kracht 7 opwaarts 
Ijèlrokken beschouwd worden. Wi j l beide helften symmetrisch zijn, hcefl 
men slechts dc eene te behandelen. 

2. lhu(j(jcn met twee opemmjen. De ligger wordl voor dc ecnc helft 
als in 'bevestigd (lig. 2), cn aan het einde door de kracht 7 ojiwaarts 
l>ctrokken beschouwd. 

5. [jru(j(jen met drie opemmjen. De ligger wordl voor dc eene helft 
cn achlerecnvolgens als in /I en U (lig. 5) bevestigd beschouwd. 

4. IJrwjgen met meer openimjen. Hierbij komen slechls dergelijke be-
schouwingen als de vorige en geenc nieuwe meer voor. 

Dij dc beschouwing der liguren 1—5 blijkt: dal in hel eerste geval 
Je berekeningen voor (jenen aan beide einden ondersteunden ligger, in hel 
iwecdc voor eenen aan het ééne einde ondersteunden en aan het andere einde 
licvcstigden ligger moeten worden gemaakt, en dat in hel derde geval 
een aan het (5éne eind bevestigde aan het andere ondersteunde ligger en 
(viior de middenopening) een aan beide einden bevestigde ligger voor-
komt. 

Dij bruggen met meer openingen zullen dc middenliggcrs zich alle in 
ongeveer denzelfdcn toestand bevinden, en deze zullen, hoe grooler hel 
:ianlal der te oversjianneii openingen in het algemeen is, als aan beide 
('inden bevestigde balken Ie beschouwen zijn. 

Wij kunnen uil dil oogitunl voorloopig stellen: 
Zal elk vak van cenc uil balken zamcngesleldc brug met verscheidene 

openingen gelijken wederstand bieden , dan moet dc wijdte in den dag 
van hel aan de landhoofden grenzende vak kleiner zijn, dan die der middcnslc; 
want een belaste, aan he! ééne einde bevesligdo ligger draagt bij gelijke 
lengte minder, dan een aan beide zijilcn bevestigde, wanneer overigens in 
(Ie wijze van belasting geen verschil beslaat, wal nog tc bewijzen zou 
zijn. 

Als een prismatisch ligchaam , zoo als in lig. 4 is afgebeeld, gebogen 
wordt, zoo zullen dc vezels van hel bovenste gedeelte uitgerekt en langer 
worden, terwijl die van hel benedenste gedeelte tc zamcn gedrukt en 
korter worden ; bij deze onderstelling erkent men tevens dat er ergens in dc 
dwarsdoorsnede cenc zoogenaamde neutrale laag vezelen .Si) ligt, die wel bij 
ile buiging van jilaats verandert, maar noch verlenging noch verkorting 
ondergaat; hierbij is oiiderstolil dal alleen dc normaal op dc lengte van hel 
ligchaam gcriglc krachten Q in aanmerking komen , en dc in dc rigling 
van dc as werkende krachten Q̂  voor ons geval, wegens do geringe bui-
};iiig, verwaai'loosd worden. Daar voorts wordl aangenomen , dat dc uit-
rekking of zamondrukking van ecnc vezel evenredig is aan dc grootte der 
ilaarop v.Trkonde kracht, zoo kan men omgekeerd besluiten: 

De wederstand, welken eenige vezel van hel gebogen ligchaam biedt, is 
geëvenredigd aau hare verlenging on verkorting. 

Dij dc buiging willen wij eerst dc uilrekking van eene enkele vezellaag 
van het ligchaam beschouwen , die, terwijl zij aan hel cenc eind wonll 
vastgehouden, aan hel andere onderwonen is aan dc werking van eene 
normaal oi> de as gerigtc kracht Q. De bedoelde vezellaag mn zij op den 
•ifstand V van dc neutrale vezellaag golegon ; de doorsnede DD, welke ecnc 
lengieöeiiheid van A D verwijderd is, zij door dc buigiii"; uit den verti-
kalen stand in de rigling/''G'gekomen, zoo zal klaarblijkelijK (wanneer men 
'Ie lengieëenhoid zeer klein aanneemt) Cc gelijk zijn aan den slraal/: voor 
'len boog dc ~ [ van dc neutrale vezellaag. Wanneer wij nu verder 
'Ic verlenging al, welke dc boog vut = I van de vezel mn door 
•ie buiging ondergaan heeft, ̂ , en den hoek D CG L «ch stellen, 

'00 hebben wij 

I ah h c. sin p , 

cn daar hc v kan gesteld worden: 

l :=i V. sin cp. 
Daar echter vorder 

Slll 
de 

^ = = 

(1. 

ogtc 

'j. ..: 

•iDc verlenging van cenc vezel voor elke longloöenhêi l staal in 
reden van haren afstand lot de nciitralo vezellaag en in onigokeerde roden 
ân den tot dien boog behoorenden kromtestraal« ; en deze slelling is eonc 
'̂111 dc gewjgligste voor de volgende beschouwingen. 
/'.ij fig. 5 do doorsnede van don boven bedoelden balk. IN'omen wij 
neutrale as l']V als abscisscn- cn T }'als ordinaloii-as aan; noemen 

v̂ij verder de abscisscn n on dc ordinali-n v en onderstellen wij om der 
fPnvüudigheid wille, dat de beide liolfton symmolrisch zijn. 

De neutrale as ga duor het zwnarlopunt der doorsnido, zoo liibbon wij 
•̂f'or dc diiïoivnliaal der doorsnede van ecnc vezel onder cn boven de 

"aitralc vezellaag' 

r = l̂ n ii V cn f ^ V fi r. 

Volgens dc stelling, die wij len grondslag hebben gelegd, iscchtordo 
grootte cener kracht H, die bij een ligchaam van (.Ic doorsnede /I dc 
uitrekking ^ voortbrengt: 

Ji = A. ]•:. (2. 

want is E dc kracht, die de eenheid van doorsnede eene Icngleëenhei 1 
uitrekt (de zoogenaamde modulus van veerkracht,) men heeft dan de 
evenredigheid : 

R : J'J = //. 5 : 1 of 7i' = //. K 

Gcvolgelijk vinden wij voor den wederstand van de bovenvermelde lot 
$ uitgerekte doorsnede, wanneer wij dezen wedersland p noemen: 

boven : j ; = r (ƒ ^ v. J'J, 
onder p = ^ v. JJ, 

derhalve is dc gezamenlijke wedersland van de geheele doorsnede, dioii 
wij P noemen, gelijk aan de som van al de dilVercnliaal-wederslandcn, of: 

r — E t '^u 'é V, 

Inlusschen hebben wij reeds in (l eene andere uitdrukking voor 5, 
dc uitrekking per lengteëenheid van eene vezel bekomen, namelijk 

^ = ^ (1. 

f-
en verkrijgen derhalve, wanneer wij voor 5 deze waarde in de vooi ? 
gevondene waarde in de plaats stellen , 

P = E f j ^ n . . (2. 
Voor ecnc gelinge buiging van h?t ligchaam kunnen wij p als stand-

vastig beschouv;en on verkrijgen dan: 

P -- f V ijv m n . . . (li. 

i\emon wij nu de kracht Q als werkende aan eenen helboomsarni L, 
zoo zoekt deze ecnc draaijiiig om het imnl c in de neutrale as volgéiis 
dc rigting van den |)ijl te veroorzaken, welke aan dc rigling dor weder-
standen en P, die aan den hefboomsarm v werken, juist legeiioverge-
sleld is. Dc som der diUercntialcn van de wedcrslandon der doorsnede móet 
echter voor den evenwigts-toestand, derhalve wanneer gceiie buiging nuvc 
zal plaats hebben, gelijk zijn aan het statisch moment der kracht Ó. Men 
hoeft dus in hel algonu>cn, als p den wedersland van eene dilVerenliaal ior 
doorsnede en v don alslaml barer vezelen van de neutrale as beteekent 

som p (r) = som (;; v) z= J^ v — (i />. 

Indien wij derhalve in onze vergelijking (5 voor don hofboomsar:ii 
algemeen v slcllon dan verkrijgen wij: 

P'j = - f (fv (ƒ 
f' 

en voor don evonwigt.̂ loestand hebben wij dus ile vergelijking. 

a i == Pv = j l f v'Jü ^n I , . . (k 
Dc uitdrukking lusschen de haakjes, die zonder opgave van de gren. ii 

voor de integraal geheel algemeen is genomen, is niet anders dan ii..'l 
moment van traagheid der gezamenlijke doorsneden met betrekking lol oe 
neutrale as, want ĉ  11 tfu is een clement der doorsnede, dat met hol 
vierkant van zijnen afstand tot dc as van draaijing moet vermenigvuldigd 
worden, cn hel inlegraalleeken voreisoht dc som van al deze produkton. 
die gelijk is aan hel inomonl van traagheid van de cçozaineiilijkc doorsnede. 
Wij kunnen dus, als T hel moment van traagheid der vlakken, mei bi'-
trckking tol dc neutrale vezellaag bctcokent, voor (4 stellen: 

QL T . . . 
f-

Oil als wij E T, het produkl van den modulus dor vcerkracLl mei h' 
inomcnl van traagheid, gelijk aan .17 slcllon, verkrijgen wij: 

(li 

dat wil zoggen: bet slalische momenl van de kracht dio do buig..it,' 
tc weeg broiigt slaat in regie roden van hel voorkrachtsmomonl oij in 
omgekeerde roden van den kromleslraal dor belrokkoii doorsnede; of ik 

(I r, ' p z=i M ( 7 

dal wil zoggen: het produkl van oen willekeurig statisch moment vu, 
dc kraebt nut den ovoroenkomsligen kromletliaal is altijd gelijk aan lui 
slandvastik'C momoiil dor voerkrachl. 



BEPALING VAN DF.N KROMTESinAAL EN VAN DE BnEKlNfiSPUNTEN HIJ 

MGOEUS , DIE 01' TWEE EN MEEU STEUNl'U.NTEN HÜSTEN. 

I. Ll(j(jers, die op Iwce slcunimicn rusleii (fig. 1.) 

Denken wij ons do slennpiinlen SS weggenomen,cn den balk op olke 
Icnglecenlicid met ccn gelijken last p bezwaard, brengon wij dan in plaats 
van dc beide steunpunten, die elk de bellt der belasling dragen, cenc kracht: 

_ Pl 

in dc rigting van onderen naar boven werkende, dan kunnen wij, vol-
gens bet voorafgaande, den ligger als in bevestigd bcschoiiwen, cn 
hebben ons dus slechts met dc cenc helft bezig te liouden. Zijn eigen 
gewigl denken wij ons als in de g(dijkmatige belasling begrepen, en wij 
kunnen ons deze belasting voor elk gedeelte voorstellen als in zijn zwaarte-
jiunt nederwaarts wcrkentlc. 

Descliouwen wij thans cenc willekeurige doorsnede van den ligger oji 
den afstand x van hel punt /I gelegen, cn denken wij ons daartoe dc 
lengte x als volkomen onbuigzaam, zoo hebben wij voor hel moment der 
op deze doorsnede werkende krachten, met betrekking tol de figuur 

— P — — X •TT X 

en deze waardü moet, volgens dc vergelijking (O, = —zijn, dus herleid: 
f" 

M 

7 = 

l ^ 

011 hieruit, als wij 

— £ I I ^ 

pi 

X 
Î--

voor 7 zijne waarde ^ schrijven: 

M ƒ> 

ö" ' 

pl̂  • of 

8 

Voor X = ^ wordt p = oo, dal is op hel punt waar dc ligger 

rust is hij volstrekt niet gebogen, en voor = O wordl dc noemer ccn 
maximum, cn derhalve p een minimum, namelijk 

8M 
l' = JT' 

d. i. in hel midden beeft dc grootste buiging plaats. Eens voor al ;W 
als de gezamenlijke belasting Q gesteld is 

_ SM 
P - q T 

I I. Uij(jevs, die op drie sleunpunten rusten (fig. 2.) 

De drukking op dc uiterste steunpunten is 

voor elk q = p l, 
voor het middenstc q = p i , 

derhalve le zamen 2 p /. 
I»cn ligger in A bevestigd aannemende, heeft men weder dc momenten-

vergelijking bij dc boven aangenomenc uitdrukking voor ccnc doorsnede, 
op den afstand x van D genomen 

en als voor p zijne waarde wordl in de [)laat3 gesteld, na herleiding 

'^M 

voor x = 0 , of in het punt U, wordl 

p " (J l 
liet teckcn minus duidt aan , dat p aan den onderkant der figuur ligt, 

en derhalve dc buiging naar boven jilaats heeft. 
Doven het middenstc steunpunt is dc ligger opwaarts cn tusschen dc 

steunpunten nederwaarts gebogen. Er moei derhalve een punt van over-
gang zijn, waar volstrekl gecnc buiging is, cn waarvoor derhalve 00 
is. Um dil punt tc vinden, hecfl men de waarde tan x tc zoeken die 
in de uitdrukking voor p dt̂ ii noemer = O maakt; als 

— ;; (l — x y -1- J p l { l - x ) = O 

gesteld wordl, verkrijgt men de wortels x = en x = l, d. i. op dc 

alstandcn \ l cn / van B heeft dc ligger volstrekt geen wederstand tegen het 
doorbuigen te bieden. (Zie fig. 8) (1). 

(I) Op |.l. Vlir bevallen dc fifïf;. 7, 8, 9cn 10 cenc craphischc voorstellinß 
van den wcilersland teycn brckini; door buiyinc, welken doorloopendc op 

[1853-^ 

Om eindelijk le vinden , op wdkc plaats dc grootste doorbuiging plaal? 
vindt cn derlialvc p ccn minimum of dc noemer 

4. I ( / _ , . ) 
ecu maximum wordt, hebben wij op dc bekcndo wijze dilTcrcntiorende 
cn het dinercntiaal-(piolicnl z r (.1 stellende, 

J- l — ' lx O, 

en hieruit 
x = z ^ l . . . . (10; 

deze waarde in dc vergelijking voor p stellende, verkrijgen wij 
•2 128 .1/ (11. 

V I' K> I ' 
Uit hetgeen voorafgaat trekken wij iiu dc volgende opmerkelijke besluiten: 
1. Dc spanning boven den middcnpijlcr of het brckingsmomcnl van df 

doorsnede op dat punt staal lot dc grootste spanning tusschen B cn I. 
in dc omgekeerde reden van dc betrekkelijke kromtestralen , of als 

^ : 8 = 100 : 57 (zie lig. 7 en 8.) 

2. Dc spanning boven den middcnpijlcr is gelijk aan dc spanning iii 
het midden vaii een enkelen ligger, dic ccnc opening, ter wijdte /, overdekt. 

5. Dc balk zal het eerst breken boven den middenpijler en daarna 0[ 
11 punt, dal I l van den middcnpijlcr gelegen is (Zie fig. 8.) een 

l i l . Liijfjers, die op vier stennpunlen rusten (fig. 5.) 

Dc drukking op dc steunpunten als in fig. 5 is aangewezen, x van 
/I afgerekend. Op dezelfilc wijs als vroeger zijn dc momenten genomen 
voor ccn punt, dal op een afsland x van /I gelegen is, dan is 

.1/ 
P = -

P l l — x + Î ^ l 

en voor 7, en q de waarde, in dc figuren aangewezen, stellende hecfl men 

9 ^^ 

Eindelijk voor dc zwakste i)laats tusschen C en K hebben wij, daar 
hierbij wegvalt, in dc uitdrukking 

___ J I 

^ " " ï f W ' i ^ - J i ' ^ ^ - ' f 

pn noemer herleidende, dillcrenticrcndc enz. 

15 / . . . . (20, 

en na substitutie 

Dc plaatsen van den ligger, waar gecnc buiging |»Iaats heeft, worden 
op dezelfde wijze als vroeger op 0.22 /, 0.81 / cn 1.2 / van hel midden 
crekend gevonden. 
Ter verklaring van dc figuren 7,8, Oen 10, door welke dc uitkomslcn 

er onder 1, II, III en IV gemaakte bcrekcninijcn graphisch zijn voorge-
teld, komen wij nog eenmaal op dc formule (O 

terug, dic in woorden overgebragt wil zeggen: dc buigende kracht slaat 
iri regie reden van hel claslicilcitsmomenl cn in omgekeerde reden van den 

M 
romtestraal. Voor andere Qi, L,, Pi on hebben wij (), L, = —, 
crhalvc ook P' 

Q L : Q, L, = ^ : 
P pi 

of, daar voor liggers van gelijke doorsnede M standvastig is, 

Q/y : = - : derhalve 

voor x = 0 , of in A, is 

. . (12. 

J!' 

voor .z; = i /, of in /i, is 

5 = 

Q l ' 

10 M 
Q I 

(1:ï. 

Om den kleinsten kromtestraal of dc grootste buiging tusschen U eii 
D to vinden, hebben wij, daar alsdan 7, wegvalt 

cn dc waarde van x zoekende, dic p tot ccn minimum cn den noenm 
derhalve tol maximum maakt, verkrijgt men, dillcrcutiercnde enz. 

^ = Tö ^ . . . . 
en deze waarde in de vergelijking voor p in dc plaats stellende: 

_ .)/ 25 M 

^ il, Q l' 
Dc ligger zal derhalve eerst bij Ji, vervolgens bij C op / van lie 

midden verwijderd , breken en heeft in hel' midden dc minste spanning 

IV. Li(]ijcrs, die op vijf steunpunten rusten (fig. 0.) 

Dc letters hebben dezelfde betcckcnis alshicrvorcn. Don balk in/I eerst 
als bevestigd aannemende heeft men 

__ M 
P - _ . p 4. ^ (2 / _ , , ) ' 

voor 7 cn 7, dc waarden in dc figuur aangewezen stcllondc, heeft men 
voor X = O 

^ = ('«• 
voor X = : l \s dc noemer ccn maximum, derhalve voor dc zwaksto 
plaats lussclicn A en C verkrijgt men 

__ isns M _ 27,5 M ,.. „ 

57 (j i Q i 
•vr _ i p . ,, . 28 M 
Voor X — — ol 111 Ji IS p = "qIT' 

vcrschcideno slounpunlon rustonde hij (fclijkmali(ï verdeelde helnstinfj 1'' 
l>icden lieltbuii, wanthij de wederstand vnn een enkelen li|;ijei- inlietmiddon 
door 100 wordl uilgedrukl. Ue drukkinf; op de |)ijl(;rs is in dc figuren dooi 
hare breedlc uilfii'drukl. De met 0 (jeteekemle plaatsen i;even do punten V" 
wendinfi der door bui(;in(; ontslane krommen aan, De al)scis8cn zijn uit 'ic' 
midden cctcld. 

85 i] 

9.3 M 
\ooYx:zzl ot 111 C \s p == -^-Y" 

Voor X i / of in D is p = 
14 .If 

t ' i 

, (IS, 

(ly. 

pi 

(22, Q, L, = QL ^ . . . 
pt 

en slellen wij, daar hel hier slechts om vergelijking tc doen is, hel sbtische 
moment QL voor hel punt .1, fig. 1 = lüO cn p voor hetzelfde punt 

= 8 - L 8 Z (n». 8), waarin ~ ter verkorting = Z is gesteld, 
() L (J L 

dan bekomen wij eindelijk 

= 100. ^ . . . . (23. 
pi p 

Volgens deze formule zijn dc in dc gra ihischc voorstelling aangenomen 
waarden berekend, b. v. in fig. O voor iet midden was p = 40. Z 

12), derhalve 

ri r —800 Z __ _ 
— T T z -

(lal wil zeggen: dc wederstand, welken dc doorsnede bij /I fig. O legen 
breking bij gelijkmatig verspreide belasting over den ligger moet bieden, 
staal tot dien in het midden van den ligger, fig. 7 bij /I als 20 : 100. 

Daar nu bij eenen ligger van doorgaande gelijke hoogte het gebezigde 
materiaal dos te meer werking zal moeten doen, en zoo veel minder 
overlolllig is, naarmate dc spanningen in dc afzonderlijke doorsneden 
niindcr van elkander afwijken , of de afzonderlijke spanningen meer nabij 
komen aan de grootste, zoo verklaart het zich, bij dc beschouwing der 
figuren, alwaar dc spanningen of wederstanden in dc verschillende door-
sneden als ordinaten eener kromme lijn zijn genomen, duidelijk genoeg, 
(lal bij liggers, dic in dc lengte over verscheidene steunpunten liggen, aan 
(lezen eiscli veel beter is voldaan, dan bij afzonderlijke op twee steunpunten 
ruslende en zoo aan elkander sluitende liggers hel geval was. 

Naar dc hier aangegeven redeneringen is het nu "cmakkclijk ten naastenbij 
Jen vorm aan tc wijzen, welken ccn op een verschillend aantal stcunpiiiilen 
rustende ligger van gelijken wederstand in zijn bovenvlak moet verkrijgen, 
zoo als dc gestippelde lijnen in de figuren 7,8, Oen 10 aanwijzen; om 
iiitussclicn dc absolute hoogte der verschillende doorsneden tc vinden, 
zijn verdere berekeningen noodig, dic niet hier bchooren. 

23 

staat. Om dc eenvoudigheid willen wij ccnc belasting in hel midden der 
lengte aannemen, en dan, zooals boven is aangewezen , uil hel gevondene 
draagvermogen tot dc daarbij passende wijdte besluiten. 

1.) Eene opening met een ligger van dc lengte /. Wij hebben als 
vroeger met betrekking tot fig. 11 dc statische vergelijking 

derhalve 

en voor x = O 

^ 
T —X 

M 
SI 

4 M , 

p - Tl 
als kleinste kromtestraal, alwaar grootste buiging en zwakste plaats des 
liggers is. 

Um nu do stevigheid der brug te onderzoeken , hebben wij voor 
ccnc kracht B, welke door trekking of drukking bij ccn ligchaam van do 
doorsnede 1 dc uilrekking 5 tc weeg brengt, reeds in (2 gevonden 

R = J'J^: 
verder onder (1 dc uitdrukking 

3 = !^, 
p 

waarin p den kromtestraal en v den afstand der van dc neutrale as het 
verst verwijderde vezcllaag beduidt. In dc verf'clijking voor d dc onder 
(2t voor p gevondene waarde in dc plaats stellende, heeft men: 

^ p 
u _ V ÇI. 
M 4 ' 

(J l 
maar ook B = cn hierin de zoo even gevondene waarde voor 5 sub-

stituerende 

7.' — a u U ' 

verder, daar M = E T, het product van don modulus der vecrkrachi 

met hel moment van traagheid (zie (5 enz.) 

— 4 r 
cn eindelijk hieruit 

2.) Twee openingen met ccn ligger van dc lengte 2 / ovcrsp.nmen 
(fig. 12). Men hecfl weder 

derhalve 

. . . (25. 
^ V l ^ 

7 = 

M 

- (i 

cn voor x = O, of in A , 

voor X 4 • of in B , 

10 M 
3 c> i 

P ' ' ' 

Als boven vinden wij voor het j)unt .1 

. . (20; 

. (27. 

Ĉ  = 
ir> ƒ{ 

T z=i 5,3 
n T* 
V L (28, 

Wij zijn thans tot het tweede gedeelte van dil onderzoek genaderd, den 
'loelmatigcn afstand der pijlers tc bepalen, liet is bekend, dal de weder-
standen tegen breking van twee liggers van gelijke doorsnede in regie reden 
moeten staan van de lengten waarop elke ligger vrij ligt, cn men kan omge-
•iccrd besluiten: do lengte, op welke ccn lit̂ gcr vrij gelegd kan worden, 
ilaal in regie reden van den door hem geboden wederstand, waarbij altijd 
Je wederstand op dc zwakste plaats des liggers, waar dc kromtestraal 
liet kleinste is, gerekend wordt. 

Dienvolgens willen wij onderzoeken, in welke verhouding in do gevallen 
'ïg. 11 , 12 cn 15 het draagvermogen van deze ondcrscheidcnc liggers 

3 t) i 

cn voor hel punt B 

(j . T z = 0,1 . . . . (21). 
^ 5 l) i v l . • 

5.) Drie openingen met eenen ligger van do lengte 5 / overspannen 
Wij hebben weder met betrekking tot fig. 15: 

M 

7 = 
hieruit 

M 

il Q - ^ \ - Q ( /-. t ) -I- Q 

voor X = O, of voor het pnnt .1 

p = ~ , , , (.50; 

voor X = 4 . of voor hel punt B « 



Vi 

p 
_ 40 M _ _ G.fi M 

C CM Q l 

en eindelijk voor het punt 6' dc vergelijking 

(31, 

derhalve voor x = l 

M 

7 = ' I i' 

M 
(J ' — Ql (02. 

Hieruit vinden wi j weder voor dc verschillende plaatsen, gelijk boven, 

het brekingsgewigt: 

voor hel midden van den balk (.1) 

40 n T __ ]o n T 

hoven den pijler W) 

4 v l V i 

^^ — iCvl vl ' 

voor het midden van hel uiterste vak (O 

= = 5,7 " 

(33, 

(31, 

(35. 

wijilte = 5 

1 vl vl 
üc in de drie verschillende gevallen met cen sterretje geteekende 

waarden zijn voor die plaatsen geldend, waar liet eersle de breking aan-

vangt en vergelijken wij deze, dan verkrijgen wij 

dal wil zeggen : hel draagvermogen van eiken balk van de lengle (C) heeft 

in deze drie gevallen de verhouding 5 ; -i: P / . , cn derhalve, wanneer 

met eenen ligger, van de lengte I, de wijdte 3 kan overspannen worden, 

dan kan mei eenen ligger van de lengle 2 /, met elke / de opening i 

en met eenen ligger van de lengte 5 /, met elke / eene ojiening ^ 

oversiiannen worden, en alle liggers bieden dan gelijken wederstand. 

Hcschouwen wij iiitusscheu nog eenmaal hel laatste geval van drie opo-

ningen, zoo zien w i j , wel is waar, dat de zwakste ilaals, in elke der 

zijde-openingen is, maar in de midden-opening de zwa <slc |)laals bij IJ is, 

en dal het "(Iraagvermogcn des liggers van ö / boven de middenopening 

staal tol dal van cen afzonderlijken ligger van de lengte (C) als 

0,0 : 1 = ongeveer ü : ö (;iO. 
' V / V l ° ^ 

Wij kunnen derhalve, zonder groote fout, de gevallen 2 cn 5 le zamen 

nemen, cn, in hel derde geval, aan de..buitenste opening dc wijdte •! , 

aan de middensle dc wijdte 5 geven , en bekomen aldus de volgende 

drie gevallen , als bruikbare uilkomst: 

l'̂ ene opening 

Twee openingen , elk . . . . 

brie openingen , dc buitenste . 

de middenste . 

Meer openingen , de buitenste . 

alle overige . 

ijcze laatste verhouding bij bruggen met meerdere ojieningen is wel, 

naauw genomen , niet gelijk ;>; maar in de praktijk kan men toch ö voor 

de overige openingen als naanwkeurig genoeg aannemen. 

Voor 'eene brug van l.'ü voel wijdte derhalve, die drie openingen 

htcfi, zouden dc heide buitenste elk •iO voel, en de middenste üU voet 

wijdie moeten verkrijgen, en de doorsnede_des liggers zoude berekend 

moeien worden , als die voor eene brug van ÓO voel wijdte. iJe berekening 

voor de in dc llannoverschc sitoorwegen le leggen bruggen is dan ook 

volgens deze verhouding opgemaakt. 

Vergelijken wij niel hel hier gevondene wal (ibega in zijn werk 
over den 'Noord-Amerikaanschcn bruggenbouw (1), omlreiil de dragers en 
pijlers bij lioulen Iraliebruggen aanvoert. 

r De stalische grond van het onderscheid in de betrekkelijke stevig-

heid der dragers of liggers is in de omstandigheid gelegen, dat bij 

bruggen met eene enkele opening de drager in de stelling verkeert van 

een aan beide einden ruslenden ligger, terwijl bij bruggen met meer dan 

eene opening, voor de aan de landhoofden aansluitende vakken der brug de 

(irager in lu i geval verkeert van een aan hel eene eind ondersteunden , 

aan hel andere eind bevesligden ligger; terwijl bij dc middenste openingen 

di;r brug de ligger als aan beiile einden bevestî 'd moei worden beschouwd. 

.1 Navi'er meent, overeenkomstig zijne theorie, dat hel draagvermogen 

van een in dc zoo even beschouwde drie gevallen verkeerenden ligger staat 

als 7>: i : , terwijl Darlow , alleen o|) het eerste en derde geval lellende, 

uj) grond van ondervinding. de verhouding van hel draagvermogen voor 

deze twee gevallen als 2 : T» aanneemt. 

. De overste Long geeft in zijne Iksmplion of hrifhjcs lofjeihcr tnlh a sc-
of (Urcdiuiis lo indfjc hidhlvn wel geene theorelische berekening bij zijne 

f Sundry imjtrovemeiils in the construclion of frame bridges», maar ondcr-

~ i 

(1) blz. W cn voißciide, 

[1853-

zoekt het geval van bruggen met eene enkele opening, cn met twee en meor 

openingen, bij de beschouwing der uitrekking en zamendrukking, welke af. 

wisselend de onderste en de bovenste vezels van den doorloopenden ligger, 

d. i.vanden drager, ondergaan, cn onderscheidt den wederstand vaVder 
drager, bij bruggen met eene enkele opening^, van dien bij bruggen met 

meer dan eene ojieiiing, door den eersten «si/ir//e «c/io«). , den laatslei 

ulouhlc aclmn» te noemen, terwijl hij meent, dat het draagvermogen ir, 

de drie zich voordoende gevallen, en bij overigens gelijke omstandigheden 

zou kunnen worden gelijk gesteld, wanneer de wijdte in den dag vooi 

de 0Yers|)anning bij bi'uggen 1°. met eene enkele o'pening, 2°. voorbelde 

vakken aan de twee landhoofden grenzende, .V. bij bruggen met t\\ee en 

meer openingen, en 1". die voor al de middenvakken, bij bruggen met meer 

dan Iwce openingen, in de verhouding van -1: O: 8 wordt genomen. 

« Hoewel deze oiiderstelling nader aan de theorie van Xavier, dan aan 

die van Darlow komt, zoo geloof ik (Gliega), dat om der meerdere vei-

ligheid wille dc uitkomsten van Naviers theorie alleen voor de Iwei 

eersle gevallen, d. i. voor bruggen met eene enkele en met twee openin 

gen, zijn aan tej iemen; en dat voor het derde geval, en wel voorde 

middenvakken, bij bruggen met meer dan twee openingen, ongeveer dt 

verhouding van Darlow is te verkiezen , en dus de grootte der openingen 

ten aanzien van elkander, in de verhouding moet worden genomen van-

0 : 8 : 10, vooral daar de uilkomslen der theorie van Navier, onitreiil 

doorloopende liggers, die op meer dan drie punten ondersteund worden 

met betrekking tol de niiddenopeiiingcn , niet zoo naauwkeiirig met dc 

theorie omtrent den aan beide einden bevestigden ligger overeenkomen 

als zulks bij den op slechts drie punlen ondersteunden ligger het geval is. 

Tot dus verre Cdiega. Wi j zien dal zijne voorstelling geheel oveVeenkonil 

met het boven ontwikkelde, doch daar de voorstelling van Long, hoe zeer d 

daarvoor aangegeven gronden zeer onbepaald kunnen worden genoemd 

echter oimicrking verdient, als afkomstig van een bevoegden praclicus 

zoo moge eindelijk nog onderzocht worden, onder welke voorwaarden d 

verhouding 4 : 0 

Met belrekking 

54.] 

)e vergrooting dezer doorsnede echter moet naar beide zijden in de lengle 

erloopen, doch zij behoeft slechts over eene kleine uitgestrektheid te worden 

angcbragt, ilaar de wederstanden nabij de punten, waar de buiging veran-

rl, snel ahicmen. 

Wi j doen hier cen overzigl volgen van de verhoudingen, door vcrschil-

nde ingenieurs aangenomen, vergeleken met de hier gevondene: 

Tiuet 

5. 

8 kan worden toegelaten. 

tot 
de we(lersl,:nd aTdaar 
van O, slechls 573 
bij /I in li 
T het moment 
men de evenredigheid : 

fig. 11 en de vergelijking (25 zien wij, dat, als 

in A gelijk 4 is, die in lig. 12 bij A , in |»laab 

van traagheid der dooi snede bedraagt. Het moment 

ig. 12 moet derhalve aanmerkelijk vergroot worden. Noemen w 

ment van traagheid des liggers en 7', hel hier gezochte, zoo heeli 

4 ^ I . 
V l 

n T, 
"l i 0 

Wi j kunnen echter 

aannemen , 

•1 T : '1 

staiidvastig 
zonder groole onnaauwkeurigheid l\, / en v al 

en verkrijgen. 

r r : G . . . . (:37. 

Verder is wel bet moment van traagheid de uitdi-ukking voor de .soni 

der producten van do verschillende dillerentiaal-vlakken, met het viei-

kanl van hunnen afstand tol de neutrale vezellaag; doeh daar wij den 

wederstand der zijwanden (plaatijzer of traliewerk) verwaarloozen, en 

hoogte van de bovenjilaal, die gedrukt, en van dc onderplaat «, die uit;j 

rekt wordt (zie fig. 14), met betrekking tol de halve boogie 4 

drager slechts gering is, kunnen wij vrij naanwkeurig het moment vai 
I /j / 8 

traagheid door a b. uitdrukken, en verkrijgen, als b of de breedii 

der stcunplatcn standvastig zal zijn cn alleen « verandert, uit de laatsu 
vergelijking (37, alsnu 

4 « i . i j 

: 4 

M i r 
a 

2 i 

ß, 

«X = ~ = 1,13. « 
-'y 

of 

cn hieruit 

dal wil zeggen : om, wanneer met eenen drager de opening 4 overspaniu 

wierd, mei eiken van twee verbondene dragers van gelijke doorsnede C-

opening O te kuiineii overspannen, is het noodig, de lioooto der doorsnede 

boven den middenpijler te vergrooten, en wel ten bedrage van 1,15« 

waarvoor men 1,5« kan stellen. 

Deze 

van 
uitkomst komt met de ondervinding overeen ; wanl de bruggen 

.ons bekomen boven de pijlers eene aanmerkelijke versterking'duoi 

verschillende schoren en draagbalken. 

Kvenzoo verkrijgen wij voor het derde geval (lig. 15), voor hel punt O 

4 « : 4 5,7«, : G of Ui = 1,1 a. 

Eindelijk voor het punt D derzelfde figuur: 

Aa : 4 z= 0,0«, : 8 of a, ],'•!> a. 

Zullen derhalve in bel derde geval de openingen O en 8 overspanne 

worden, dan moet de doorsnede van de onder.sle en bovenste steunplaat 

die voor eenen ligger over de ojicning 4 berekend werd, vergroot v,orden 

en wel boven den pijler ten bedrage van 0.5, en in het inidden van hel 

uilcrite bruggevak len bedrage van 0.1 van de hoouie. 

Gliega 

Egon 

Navier 

Darlow 

Long 

5 : 4 : [) = 5 : 4 

2 : 23/, : 57, = 5 : 4'/« 

5 : 4 : O = 5 : 4 

2 •2 ' / , : 5 = 5 : 5 7 , 

2 : 5 : 4 = 5 : 4'/, 

0. 

57.. 
0. 

47,. 0. 

Gemiddelde 5 : 4,078 : 5,518. 

üil al hel voorafgaande zou men nu voor de praktijk hel volgende kunnen 

esluilen : 

Dat, bij gelijke spanwijdte, doorgaande of verbondene dragers sterker 

n dan afzonderlijk liggende. 

I . ) Dat de afstand der landhoofden van één der middenpijlers kleiner 

;l zijn dan die der niiddenpijlers onderling. 

Dal de verhouding der brugopeningen van 5 : 4 : 5 bij bruggen met 

ene tot bruggen met twee en meer openingen de doelmatigste is. 

I.) Dat dc verhouding der wijdten volgens Long van 4 : O : 8 eene kleine 

ergrooting der doorsnede van de dragers boven de pijlers noodig maakt. 

5.) Dat daarbij de doorsneden der dragers in hel midden der opening een 

veinig minder vergroot moeten worden. 

0.) Dal zoodanige vergrootingen, bij in verhouding gering verbruik van 

Mteriaal, den wederstand tegen buiging en breking in betrekkelijk groole 

nale doen toenemen. 

.) Dat derhalve deze verhouding in zekere gevallen boven die van 

4 : 5 te verkiezen kan zijn. 

8.) Dat boven de jiijlers lot op hel punt waar de buiging verandert, de 

ovenplaat, eu in het midden tol het naaste punt, waar de'buiging verandert, 

onder|)laat, uitgerekt wordt, waarop, bij de zamenstelling der dragers en 

aanbrenging van lasschen tot verbinding der platen moet gelet worden. 

Ü.) Eindelijk, dal de doorbuiging bij een doorloopenden ligger in het 

liddcn van elke lengte / tot 7* van die van ecneii ondersteunden lig'„̂ e'' van 

'ezelfde lengte kan verminderen, cn wel zooveel le nader bij die verhouding 

aarmale hel aantal midden|>ijlcrs grooter is. 

En hiermede achten wij het in het hoofd dezes vermelde onderzoek vol-

ragt. Uitvoerige mededeelingcn omtrent ijzeren bruggen, zoowel uil een 

heoretisch als uil cen praktisch oogpunt, vinilt men in The llnlaimut aml 
Mwivj luhitlar Ih-iihjcs van E. Clark , in the Civil Emjineer aml Archilect's 
kinial van 1850, en in von Weber's : Ueber die Fcstifjkcit eiserncv Ikilkn 
nd^ Triitjer, naar het engelsch van Thomas Tale. 

Ten slotte volge hier nog de berekening der doorsnede van een ijzeren 

nigligger voor eene spoorwegbrug, tot eene wel niet geheel naaiiwkeurigc, 

laar toch voor de praktijk zoo eenvoudig mogelijke formule teruggebragt. 

Onderstel, men heefl eene brug van 150 voel met ilrie openingen te 

verspannen , zoo zullen , volgens het voorafgaande , de o|)eningen aan de 

ijndhoofden 40 en de midden-opening 50 voet wijdte hebben. Daar echter 

e ligger over de cindopeiiiiig gelijk draagvermogen moet bezitten met 

enen ligger over eene 50 voet wijde opening, zoo moet de doorsnede voor 

'lO voel wijdte berekend worden. Daartoe is hel volgende aangenomen. 

Hel draagvermogen der vertikale plaatijzeren wanden, lig. 14, wordt 

erwaarloosd. 

De gelijkmatig verdeelde belasting op den ligger wordt, met 

nbegrip van zijn eigen gewigt, gerekend op 5000 pond op den strek-

enden voet, of 250 pond op den strekkenden duim. 

5.) liet draagvermogen van het gesmeed ijzer is op 50000 ĵ d. per vierk. 

üiin gerekend, en zekerheidshalve slechts cen zesde gedeelte of 5000 

'Ond in rekening gebragt. 

l.) De neutrale vezellaa; 

:cs liuiTcrs. 

des liggers is genomen, van de openin;. O. 
'ön̂  
I De liooutc ' JO. 
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wij, als p den coî fiicienl van de vastheid van het ijzer op den vierk. duim 
betcekenl en A=ab de doorsnede van de boven- of bencdenplaal en van 
de beide hoekijzers is, de momentsvergelijking : 

p.'L ^ = 1 2 5 / . i -

, , 125 
pA/i -

maar h = 7io ^ -̂oo fis ondersteld is, zoo is 

p z=: 5000 pond , 

en 2 000 ,1 = 125 /, 

cn hieruit .l = '/,g/, 

of als / in voelen uitgedrukt is 

125 ^ of 
4 

4 = "/ / 'L h 
derhalve de beide doorsneden van den ligger 2 A = P / a d . i.: de ge-

zamenlijke doorsnede van een briigligger, in vierkante duimen uitgedrukt, 

wordt gevonden, als nicn de wijdte van de opening in voelen met I 72 ver-

menigvuldigt. 

Zijn er, gelijk gewoonlijk, twee of meer liggers, dan verdeelt men de 

doorsnede gelijkmalig over alle. 

Voor hel gestelde geval derhalve, zouden de beide liggers (lig. 14) te 

zamen eene (loorsnedc van 50 X l ' / j = 45 vierk. duim verkrijgen , eu 

derhalve elke boven- en onderplaat, met de twee hoekijzers — ^ 

vierk. duim , waaruil bij eene gegevene zwaarte a van de platen, na aftrek 

van de doorsnede der hoekijzers, de brecdie der plalen liglelijk gevonden 

wordt. Hier zijn de hoekijzers 5' ',̂  duim, derhalve de doorsnede van beido 

= 4.8 vierk. duim, cn dus, bij de dikte van 1 duim, de breedte der 

i)Ialen 
11,2.') - 4.8 

T 
— 0,45 duim; voor de klinknagels behoeft niets meer 

bijgevoegd te worden. De dikle van dc vcrlikale plalen moet lol 100 

voel wijdte Vh » daarboven 72 duim worden genomen. 

Deze ,, L' sleinl met de bij de llannoversche spoorwegen 

op welcnsehappeïijke wijze berekeiule tabellen vrij naauwkeurig over-

een. Voor eene brug van 50 voet opening, vindt men daarin oiigegeven • 

hreedlc der plal'Mi 5 000 duim , dikle 1 duim ; hoekijzers 5 cn duim. 

Dienvol̂ 'cns is de doorsnede eener plaat en twee hoekijzers, nagenoeg' 

5,000.1 + 2 (5»/,g.7,ü) = 10,700 duim , waarbij nog de doorsnede der 

klinknagels moei worden gevoegd. 

is aangenomen te liggen op de halve hoogte 

Denkt men zich, daar de hoogte van de onder- en du bovenplaal, in be-

rekking lol de geheele hoogte des liggers, zeer gering is, don weder-

-land in elke eenheid van de vlakken der plalen gelijkmatig (hoezeer 

'lij eigenlijk met den afstand van de neutrale as gelijkmatig toeiieemli, 

)0 kan men eenvoudig bloot slatisclie momenten aannemen, en de versehil-

''nde kraehten en wederstanden zich voorstellen als of zij trachten eene 

'ndraaijing te weeg te brengen, in de rigting der pijltjes, in lig. 15. 

(lp de geheele lengte des liggers is het gewigl 250 / (als /, of dc opening, 

n duimen is uilgedrukt,) verspreid ; op elk lamllioofd komt de helft dezer 

jclasting , derhalve 125 /, 011 wanneer wij eene gelijke legendrtikking in 

le rigting van hel jiijllje in ilaals van de steun|iuntcn aannemen en in aan-

•nerking nemen, dat het ge ijkmalig over de halve lengte verdeelde gewigl 

3̂11 den hefboom 4-, zoo als in lig. 15 is aangewezen, werkt, dan hclibcn 

Aanmerking der reductie van hel «Zeilschrift des Oesterr. Ingenieur-

Vereines». — De uilkomslen van bovenstaand theoretisch onderzuck kunnen 

in de praktijk alleen bij zulke liggers ten volle hare toepassing vinden, 

die uil eene op alle punten gelijkslachlige slof, op eene tol hel overspaimeu 

van verscheidene stcun[)iinlen noodige lengle vervaardigd worden , of 

die, hoezeer ook uil verschillende stukken van minder lengte zamenge-

steld, door kunstmatige verbinding de eigensehai) verkrijgen, dal zij aks 

homogene doorloopende ligehamcn kunnen wurden aangemerkt, zou als 

zamensteHingen van hout, plaatijzer, enz. 

Dij langere houten bruggen , waar de afzonderlijke brug-openingen 

met eenvoudig overgelegde balken voorzien worden, is deze voorwaarde 

niet te vervullen, en zijn derhalve ook de aangewezen voordeelon niet ver-

krijgbaar; doch men kan ook hier volgens de opgegeven grondbeginselen iels 

doen, om de brug le versterken, (lewoonlijk bezigt men bij zoodanige 

bruggen de leuningen lot vermeerdering van bet draagvernio.ü;en, daar men 

deze'uil drie zwai'o (liever cellier uit vier, hoezeer ook minder zware) boven 

elkamier geplaatste boomen doel beslaan, welke men liefsl geheel onhc-

timnierd laat (1), en die men, ingeval men er vier gebruikt, twee aan 

twee onmidilellijk op elkander legt, en Itissihen de beide paren spaiiklossen 

aaiibrengl; waarna meii dezen aldus gevonnden houten wand in de rigting 

der hoogte mei hangijzers tol een geheel verbinill. ."\len mag bij deze. 

zamensteiling der leuningen, die altijd met de bnilensic liggers onmiddellijk 

moeten verbonden woriien, en met dc binneiisle door niitlilel van onder-

sleuningen, die door hangijzers in verbinding zijn gebragl, niet nalaten, 

iu elk paar dc op elkander gi-legde leiiniiigbalkeii onderling, en de beide 

paren mei de er Uissclien nangobrngle spanklosseii dour de gewom; spanwig-

gen zoo te verbinden, dal zij niet over elkander kunnen schuiven; iets 

dat cellier in den regel niel geschiedt. 

In het jaar 1850, bij gtiegeiiheid dat men een ontwerp moesl maken 

voor eene jukbrug le Uppa in het banaat van Temeswar over de Maros, 

werden daaraan wegens ilen sterkeu vloed bij hoogwater en̂  eene zeer 

gevaarlijke scheepvaart op dezen stroom, openingen van 10 Weener klafter 

(1) F-VLMiwcïl Is bel nüodi({, daar bel lopcinde van den eenen boomslam op 
bel worU'li'ind van den anderen moei vallen, die einden, alsmede de vlakken, 
ler bevesli|;in|; der han[;ijzers le beslaan, om de aamakiinjsvlakken juister u|t 
elkander le doen sliiiU'ii. 
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(lü el) gegeven en deze door de aanwending der zoo even bcschrevenc 
leuningen verslerkl. 

Docli dit was niet de eenige inrigting, waarom wij hier van deze 
hrug gewagen, ofschoon haar draagvermogen met dat der leuningen ver-
mcei'derd word en deze vermeerdering door hel gebruik dor spanwiggen 
in eene verhoudiiig plaals had, die ongeveer gelijk sloiid met de waarde 
(1 l) + n'f, waarin I) do middellijn van eiken louningboom en a de 
afstand der beide jiaren boomen is, terwijl bij de gewone verwaarloozing 
der spanwiggen deze vermeerdering van draagvermogen slechts in eene 
verhouding plaats zou gehad hebben, die inot veel meer dan de waarde 
'i bedroeg. I^ij iuactitnonjing van den wederstand legen doorbuiging 
komen in do verhoudings-golallen do^''" in plaals van dc ö'̂ '-' magten voor. 

In deze beide laatstvermelde gevallen wordt echter door zoodanige dragors 
elk bruggevak alleen voor zich zelf versterkt en de aansluilomle vakken 
kunnen tol vorstciiing n'icls of slechls weinig en in onzekere mate bij-
dragen, wanneer de afzonderlijke dragers, als gewoonlijk, op de vergade-
ring door middel van kranunen verbonden worden. 

I»ij de zoo even vermelde brug hoeft schrijver dozos echter (iets wal 
men lot nog toe niet gewoon was) dc onderste paron mot hunne einden 
boven dc jukken, de bovenste pai'cn daarentogon met hunne einden in het 
midden der opening, laten verspringen, waardoor al de leuningen over dc ge-
heele lengte der brug gelijkelijk homogene dooi'loopende dragers worden, 
zoodal op deze wijze elke overspanning door de beide daarnaast liggende 
versterkt wcnl. Dc stoolvlakkcn van hel bovensle jiaar werden naauw-
keurig vastgewigd, waartoe vooral scherp wigvormige togen elkander 
gedrevene metalen platen zijn aan te bevolen. Do beide bnilcnste bovoiisic 
paren kunnen, waar dc iilaalselijke gesteldheid hol toelaat, aan dc beide 
zijden ter halver lenglc in den oever reiken en in don grond behoorlijk 
verankerd worden, of eene andore doelmatige inrigling worden toegepast, 
liieibij koml dan do versterking in zeer gunstige verhouding lol dc boven 
opgegeven waarde {{!)-{• «)'. 

Wanneer dergelijke jiikbruggon, lor vermeerdering dor stevighciil, boven 
de middenjukken mot sloulcl-stukken voorzien worden, om dc balken tc 
dragen, zoo verschanen deze dc gelegenheid, dc balkon door middel van span-
wiggen van onderen cn door middel van ijzeren brcctlc staven en schi'ocven 
van boven volgeiis de lengte tot doorloopende liggers tc maken en bol draag-
vermogen alsmede den wederstand togen buiging met betrekkelijk ge-
ringe kosten aanmerkelijk tc vermeerderen. 

AanmcrJihuj der redactie van de «Uiltreksels». — Tul grondslag zijner 
beschouwingen noemt dc schrijver dc gewone theorie omirent den weder-
stand der veorkrachiigc staven, en stolt alzoo do werking der belasting 
op ecnc willekeurige dwarsdoorsnede van eenen brugligger gelijk aan het 
moment dor kraohlen, die van hol cenc einde dor staal lot aan die dwars-
doorsnede werken. Ton cimlc dit iriomenl in hot algemeen tc kunnen 
opmaken bij brugliggors, dio, zoo als bij tralie- on kokorbruggen, geachl 
kunnen worden, de geheele lengte dor brug te bespaimen, zoo moet niet 
alleen dc belasting op dc liggers bekend zijn, maar ook de drukking, op 
de pijlers of sleunpunlen door die belasting uilgooefend, daar die drukkingen, 
in Icgcngostoltlc rigling aangebragl, meile in de borokoning dor momenten 
van dc uitrekkende ki-aclilon Ie bogi'ijpen zijn. liowijl dc ligger als veor-
kracblig besohouwd wordl, hoeft tic bepaling ilier drukking geonezwaiigheid; 
de sehrijvor nooml, blijkens de opgaven bij de liguren Ô on li ge-
steld, dc oudorslelling van l\vlelwoin aan: namelijk, dal de sla:if veerkrachtig 
en dc steunpunten onwrikbaar zijn. Doch bij de toepassing bokaal hij 
don misslag van dio venloeling dor drukking onvoraiulord Ic lalon, hetzij dc 
slounpunlcu op gelijke hetzij ze op ongelijke afstanden geplaatst zijn; hetgeen 
echter geenszins hel geval is. Volgens de llioorie van Kytelwein zullen 
l)ij eonc gelijkmatig belaste slaaf, op vier sleunpunton gedragen^ j[ie op 
gelijken afstand staan, de beide uilerslo steiuipunten het ^/so^ 
(leeile van den ̂ ehooleii last dragen, en do beide middensic ieder hel 0,51)')") 
godoellc van dieu last; terwijl als de beide iniddensto.slcnnpunton op "̂Z, 
van den afstand, waarop do uiterste van dc middenste zijn, worden ge-
steld, denilerslo^leun|)iinlou bol D,11 i ö i gedoolle van den last en elk (1er 
beide midilonslo hol O,"»857 gedeelte dragen. Dij vijf slouiipunlon op ̂ c-
lijken afstand dra;;('U (Ic boidc iiilorsic stounpunlen het 11,011822 godocllo, 
dc daarop voli',oude ieder hol 0,2(S.')7 gedeelte en hel iniddonslc stoun|)unl 
buM),2.'")2l godoelto van don last. !\Iaar neenil men, zoo als dc schiijvr-r, 
w*ïdorom do viilciMc shnmpunlon op gcdoellc van den '.\fslaud Uissclien 
do middon.̂ le sleunpunti ii, dan dragon de uiterste strniiiuinleu ieder het 
t>,(.l8r»2 <;ed(>ollo, de daaraan ^rciizcndc iciler hel 0,2221 gedoolle, en 
hol middouste st(mnpiinl hol gedeelte van don last, verschillen tc 

groot om buiten rokoiiing Ic blijven. 
Ofsehoou men dan wol bij bruggen van meer dan ('éiic opening, in 

hel algemeen indien de liggers als geheel doorgaande mogen gerekend 
worden, do middenste (iponingcii grooler dan de uilorsic mag stellen, is 
hel gcons/.ins bewezen, dal dc belrekkiiigcn, door den schrijver voor die 
oprniugon gogevon, de juiste zijn. 

Voor eonc brug met twee oponingon kan men oen doorgaanden ligger 
bcschouweii als op hel middensic blcunpunl bevestigd cn aan dc eimJen 

ondersteund; van zulk cenc staaf vindt men in dc VerJmdeUng over dc 
veerkrachtige staven enz vaii den Kol. Dolprat, 29 tweede druk, aan-
gewezen, dal die bij eeno gelijkmatige belasting wel mimlor doorbuigt dan 
wanneer beide einden onkel oiidorsleiind zijn, doch dal die daarom geene 
grootere belasting kan dragen. Hol is dus niet goooiioold, bij bruggen 
van twee npcningon, den afstand dor stoimpnnloii lo vermoenlcren in roden 
mol i : 5 in vergelijking van eene brug met ééne opening, zoo als dc schrij. 
ver stelt. 

l)H RRUGGEN IN DK MRUWK SPOORWEGEN IN IIANNOVER, VOLGENS 

MEDEDEELINGEN VAN DEN ROUWRAAI) iMOIlN. 

(Uil liet IVoUz-IUatl dex Archilectcn u)id In!ienmtr-\'creins für Ilanuover 
ovcnjciiomoii in hel Xcitsrhrifl des Ocsd'rr. IiKjenicur'Vereines, 

V. Jaliiyaiij;, IS.W, S. 4.';.) 

(Plaat IX.) 

Do hier volgende voorsolirifien zijn gegeven voor hol opmaken der ont-
werpen van bruggen in de Hannoversche spoorwegen. 

^^ 1. Algemeene bepalingen. 

Daar hot herstellen van dc bruggen niet alleen dc dienst der spoor-
wegen sloren zou, maar zelfs gevaarlijk kunnen zijn, zoo moet men als 
hoofdbeginsel bij hel onlworpcn van briiggon aaniiemon, dal zij, mol inacht-
neming van eene wijze spaarzaamheid , stevig eu duurzaam moeien zijn cn 
zoo weinig mogelijk herstelling behoeven. 

l»ebalvc dit beginsel en iii hol algemeen dc op wolenschap en onder-
vinding gegronde regelen van dc kunst dos ingenieurs, zal het bij hel 
bouwen van bruggen voornamelijk van belang zijn, dal men lette op: den 
aard van hel terrein, den aard dor boiiw.stoHon. die volgens de plaatselijke 
gesteldlioid voor dc bruggen moeten worden gebezigd, dc hoogte van de 
kruin dor baan met betrekking lot die van den hoogsleii en laagslcn water-
stand, alsmede, waar het bevaarbare rivieren betreft, van den gemiddelden 
waterstand, en wat verder voor de S(-heopvaarl van aanbelang kan zijn. 

^ 2. Bruggen van geringe wijdte. 

Ofschoon al deze omstandigliedon door den bekwamen ingenieur, na 
ecu grondig voorloopig onderzoek eu vergelijkende berekeningen, behoorlijk 
moeten worden in aanmerking genomen, zoo zijn toch de volgende bepaliii-
goii als'̂ M'ondslag te beschouwen, bij hol ontworpen van ecnc brug. 

1.) lic bruggen in don spoorweg moctoii in don regel massief gebouwd, 
waar de hoogte hel gedoogt overwelfd, on anders mol een ijzeren zamen-
stel ovors|)annen worilen. Dc kleinere duikers, vaii 2 lol voel tut 
O'̂ '̂.l)) wijdte (I), moeten, als de hoogte hel toelaat, mol steonen platen 
gedokt, en in hot legcnovcrgesleldc geval, eenvoudig mei spoorslaven 
ovors|ianncn worden. 

2.) 1'ij zoodanige bruggen en duikers, die wegens gebrek aan hoogte 
lusschen doii waterspiegel en de dwarsliggers niet met sleencii platen over-
dekt , on niet overwelfd kiinnon worden, zal men: 

a.) tol cenc wijdte v.n 2'/j voel (O®'.7.") geen bijzondere voorziening 
behoeven, daar dc gewone dwarsliggers van bel spoor onmiddellijk op dc 
zijmuren kunnoii gelegd worden ; 

b.) bij cenc wijdte van o tol o'/. voet (O®'.O tot 1®'.0) zal men dc 
sp(Jorstaven over dc opening moeten verdubbelen, terwijl dc ondorkanntc 
der slaven tegen elkander gelogd , en door klinknagels onderling vor-
boiidcn worden; op de landhoofden moeten de s|ioorstaven in stoelen 
worden gelogd , die op muiirlalleii ruston. In het middeii moeien dc staven 
door ecnc dwarsstaaf worden verbonden. 

c.) hij cenc wijdte van O tol <S voel (D''.7;) tot 2«'.3), voor zoo ver 
niet cenc andere zamcnstelling wordt voorgosohrcvon , zal men dc on-
derste ver.stcrkiiigsslaaf den bekenden vorm van eonc vischbuik moeten 
geven, mei de bovenste staaf door eonc ijzeren plaat, die d(ï liisschon-
riiimlc aanvult, verbinden en deze laatste door cenc Iwcc-of drievoudig' 
dwars verbinding tc znnien houden. 

d.) bij ecnc wijdte van 8 voel en daarboven moeten liggers van plaat-
ijzer gebezigd worden , over welker zamenslclling nader zal worden gc-
liaudold. 

Tl.) Hij doorvaarten, waar cone voldoende hoogte lusschen don hoogstcn 
waterstand en de kruin van dc baan voorhaiideii is, zoodal bij cenc over-
spanning met siccnen jilalen hoven deze en onder de dwarsliggors van dc 
spoorslaven , nog cenc ruimte van minstens (• duim (()' '. 15) voor eene kia? 
kiezel overlilijft, is cenc zoodanige ovorspaiining, naargelang van ik' 
bouwslof, waarover men bcschikkcii kan, lol ecnc wijdte vaii 5 voel (O"'.''; 
tc verkiezen. 

In die gevallen, waarin bij cenc onvoldoende hoogte voor een gewen 

(I) Al lie malen in dil stuk zijn llannovcrschc, bcliatvc wa^r uiltliukkciijk 
aiulcrc worden vcrmcM, (Ruil.) 
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ffu,'? wijdte van A tol O voet (D'.17 lot ^ '̂.75) voor een duiker noodig is, 

/al veelai .hel aanbrengen vaii een dubbel kanaal van plaatijzer doehnalig zijn. 

5. Overwelfde bruggen. 

Dij bruggen en duikers van moer dan 5 voet (O '̂.ll) wijdte moeten, waar 
-̂enoogzame hoogte voorhanden l.s, in don regel gewelven worden geslagen. 

Is de hoogte van de baaii daartoe voldoende, dan moet men in den regel 
liallcirkelvormige gewelven kiezen. Dij mindere hoogte neemt men cirkel-
iegmeiitcii, waarvan dc pijl zoo groot moot worden genomen, als de hoogte 
van dc kruin der baan boven don hoogston waterstand gedoogt. Eonc 
|iijlshoogtc, die minder bedraagt dan '/« van de wijdte in den dag, moet 
jIl'cIiIs lil zeer bijzondere gevallen en alleen, wanneer men over zeer goede 
liünwslolTcn beschikken kaïi, worden gebruikt. 

Opdat dc spoorweg behoorlijk o|) (Je bruggen kan worden gehïgd, en 
opdat dc drcuning der troinoii, over dc bruî gon gaande, niet regtstreeks 
o|) dc gewelven invloed oofene, moet tiisselien het hoogste punt van dc 
orcrwelviiig en den onderkant der liggers eeno ruimte van minstens 1 voet 
(0''"'.2'J2) overblijven, zoodal derhalve ile hoogste punten der gowolven l voel 
li duim (0'"'. i i) ouder dc ojipcrvlaktc der baan of het ondervlak der sjioor-
blavcn liggen. 

Hel geven van algcmecnc voorschriften voor do afmetingen der afzon-
derlijke vcrandeiiijke doelen dor bruggen is in vele gevallen aan moeije-
lijklicdcn onderhevig , vermits de tc gebruiken bouwstoHcn, dc zorgvul-
ilighcid bij dc uitvoering, im de plaatselijke omstandigheden van invloed 
daarop moeten zijn ; niettemin is hel weiisohelijk bij hol maken van een 
i;rool aantal ontwerpen van bruggen , zooveel mogelijk dezelfde grond-
slagen tc volgen. Om tlic roden zijii iii helgeen vo gt voor dc zwaarte 
der gewelven , landhoofden , midiienpijlers cn schoorniuren, formulen op-
iiegevcn , afgeleid, uil de afmetingen van een groot aantal uitgevoerde 
tn bciiroeldc werken; zij moeten toegepast worden, wanneer niet dc 
straks vormolde bijkomende oiiistandighodeii naar het oordeel van den over 
licl werk gesleldon ingenieur eonc afwijking daarvan noodig maken. 

1.) Zwaarte van het gewelf = d. — Deleekenl in lig. I, pl. IX, UMc 
wijdte , II dc boogie in den dag van het gewelf, zoo wordt voor halfcirkel-
\ürmige en Daaiiworc bogen tol % |tijl hoogte: 

d z=z i voel (U'='.22)-}- ^ '̂bij het gebruik van harde gebakkon sleenen. 
li = \ voet -f- j r i v bij hot gebruik van gehouwen steoiien. 

Verder bij llaauwc bogen van mindere pijlshoogte dan 'j^: 
]yi 

d = '̂ool -i- ^'j Schakken sleenen , 
•iO/l IJ-J 

d z=. voet + bij gehouwen steen. 
J() /1 

2.) Zwaarte der rcgtstanden a. — Is W dc wijdte , II dc hoogte 

lil den dag van hel gewelf, h dc hoogte van het registand zoo is in liet 

jlaemccn 
_ I . I , / ; , N ' . 3 TR -= 1 voet -f- V. h -f - ) -

5.) Wordt op dc brug meer dan 1 voet (1«='. 17) dikte aarde gebragt zoo is, 
ils Ir dc hoogte van deze aardlaag boven hel gewelf, d' dc dikte van 
het gewelf, en a' de dikte vaii hel rogtstand van zoodanige brug bcteekcnl: 

dc dikte van bet gewelf d' = d 

dc dikte vaii hel rcgtstand 

l + h' f, 

I r ' = « + ,'H 

'(.) Zwaarte van de mhidenpijlers. — Deze moeten gelijk aau 1 voel 
'le dubbele zwaarte van hot gewelf worden genomen, maar bij booge pijlers, 
>tcrkeu ijsgang, enz. meer. 

5.) Zwaarte der vlniget- cn beUeedlngsmuren. — Wannoor do aan-
viillmg van aarde gelijk in hoogte koml mot den hovenkanl der muren, 
nioct dc gomiddolde dikte onder gewone oiiistandighodoii op der boogie 
Worden genomen; bij hoogere aanvullingen naar verhouding meer. 

g 1. Leuningen, lengte cn vleugels der bruggen. 

Dc kleine bruggen on duikers, die alleen dienonom don spoorweg erover 
'fi doen gaan, moeten zonder — de groolore bruggen over siroomeiido wate-
'on echter met — leuningen of borstweringoii worden outwm'pon; bij :'.warc 
overwelfde bruggen moeten zij in doii regel massief zijn. 

l'ij dc/c grovHero nvovwolfdo bi'\iggoh moet nivasl de leuning een banket 
Van platte steeiion worden aangebragl, dat zoowel voor voetpad dient als 
•uk, om den trein, in geval deze uil hol spoor geraakt, opdcbruglc 
lioudcn. Dil banket koml 1'/, voet (<>'.57j hoog boven den beiiedonkanlder 
'nors la ven. 
Dit hol aanbiTiigon van dit banket on van dc leuiiiiig volgt . dat dc 

breedte dor groolore briiggon grooler moot zijn dan die der kloinorc bruggen 
'11 duikers zonder leuningoii. Terwijl aan (hv.c laatste, welker froiilmurou 
•"t gelijk mei dc boogie van diMi weg worden opgelrokkon, met inbegrip 
'Jfr froiitmuron cone broiHllc van 28 voet (8«'.2), evenals aan don weg kan 
v̂ordeii gogevon, moet aau de groolore met eene leuning voorziene bruggen 
'-iic brecdlo van 50 voet (oiigoveer 'J el) van front lol front worden gegeven. 

27 

Dc \leugelmuren der grootere bruggen moeten aan dc voorzijde met 
ecnc helling van '/j^, en bij dc kleinere bruggen en duikers "loodrcgl 
worden opgetrokken. 

De vleugels hebben meestal eene zeer groote aardbelasting Ic dragen, 
en moeten daarom zeer sterk gemaakt worden; anders zouden zij, gelijk 
bij een aanlal bruggen in dc oudere spoorwegen hcefl plaals gehad,ïiglelijk 
voor den druk wijken en van de IVonlmuren afscheuren. Het zal in ilc 
moeste gevallen doelmatig zijn, dc vleiigelmuren, zonder afzonderlijke muur-
tjes lot wedcrhoiiding der glooijingen geheel door lo trokken. 

Waar het aanhangen van afzonderlijke mnurtjes raadzaam voorkomt, 
moeten zij volgens hunne lengte in d(?n regel op eene helling van '/i voet 
(O"-'. 15) voor den aansluitendeii aardkî gel worden berekend, wanneer niet dc 
walerslanden of andere omslandighe(len eene andere lengte wensclielijk 
maken of b. v. door hel optrekken van dc glooijing en droog metselwerk 
ecnc geringere lengte kan worden tuegclalen. 

§ 5. IjQuwsloffen en hare beveiliging tegen vocht. 

Om zooveel doenlijk vooreerst horstellingen voor te komen, is belialv(̂  
dc inrigting eu wijze van zanionslelliiig der bruggen , de hoedanighciii 
der bouwsloHen van groot belang. Op die gedeelten der spoorwegen, 
waar steengroeven zoo nabij liggen, dal een stevig metselwerk van dunr-
zanien breuksteen niet duurder te slaan komt, diiii een goed metselwerk 
vaii gebakken steen, moeten de bruggen van breuksteen en niet van ge-
bakken steen worden onlworpcn. (Irootere bruggen moeten iii zulke streken 
met eene bekleeding van gehouwen steen voorzien cn overigens in breuk-
sleeiien opgetrokken worden. 

Tot de bruggcwelven wordt gebouwen steen genomen, wanneer niet 
de bruggen geheel van gebakken steen zijii gebouwd; anders wordt ook 
lot de gewelven gebakken steen gebezigd. 

Ingeval dc kosten van metselwerk uit gebakkon sleenen en uil breuk-
slcenen zoo weinig verschillen, dal hel twijfelachtig is, welke bouwstol 
volgens dc straks opgegeven beginselen dc voorkeur verdient, 
of waar dc plaatselijke omstandigheden hel overigens raad/aam doen 
voorkomen, hiervan af te wijken, moet dc ingenieur, die met do 
leiding van hei werk belast is, desvycge een met redenen omkleed voorstel 
aan dc directie van don spoorweg inzenden. 

Om de vochliglieid, die het nadoeligsi is voor do duurzaamheid dos 
werks, te weren, kunnen zoowol bij bruggen van gehouwen steen als bij 
die van breuksteenen en gebakken steen,Mc volgende niiddolen worden 
aangewend. 

1.) Dc voegen van het buiten-metselwerk moeten waterpas loopen, digt 
sluitend, zonder gocren of varkens gemaakt en zorgvuldig met cement 
aangestreken worden. 

2.) De achtorkaiiton der muren, waartegen de aardaanvulling komt, 
moeten met cenc laag klei van 1'/, lol 2 voel (U"'.ii lot Ô '.'O) dikte 
worden aangevuld. 

5.) Dc vleugels dor frontmuroii Uiooton mol platen van zand.sl(̂ on be-
dekt worden, wannoor dc kosten daarvan niet boven male hoog loopen. 

•i.) Dc gewelven nioolon in don regel ouder niet minder dan 'j'̂ , helling 
aaiigoras(.'crd, en mot ooii dubbele platte laag gebakken steonen iu'cement 
gedokt worden; deze laag moet bovendien door middel van eene laag 
asphalt of maslikcemenl van '/, tot '/,, duim (l)̂ ''.0U8 tol ()''.Ü12) dikl'o 
togen hol indringen van v(Mdil beveiligd worden. 

jj 0. Zaïnenstelling der ij:eren bruggen. 

1.) Driiggcn, die wî gons do geringe lioogto van don wog boven d(Mi 
boogsloii watoisland of wegens andere plaatselijke omslauilighedoii niet 
massiel overwelfd, maar ovoroenkoinstig do algemeone bopaliiig mol ijzoi* 
nioetoii ovorspaiineii worden, zal iiiou in den regel liggers vaii gesmeed 
ij/er b(V.i;j,oii. 

Volgt ns de gedane proiivoii cn borckoningoii niooton deze liggers uit 
(viivoiidige ijzi'ren iilaloii, eu niet uil opoiigowerkte dragois bo.staan, en 
wel zoodanig, dal do ijzeren plaloii, door kliiiklioiilon aaneongovcx̂ gd, hovco 
011 onder door hoekijzers mol de bovenste sleiiii[)lalon on mol dc ondorbli! 
irekstaiigon of platen der dragers door middel van kriiikbouteii verbonden 
worden (vgl. ligg. 2 lol 15.) 

2 ) IVij \)ruggon van inindorc wijdte eu bij die , waar genoeg-
zanie hoogte is , moeten voor elk spoor drie balken van plaatijzer 
ouder do baan zoodanig gelegd worden, dal eoii balk onder bol midden 
van het spoor koml, eu dc beide andere ongeveer o[) ooiie spoor-
wijdlo van dozen middonston verwijderd. Op deze plaatijzoreu balken rusten 
eiken dwarsliggers, di(! er met schroeven aan verboiideii zijn, cn over 
deze dwarsliggors wordt hot spoor gelogd (v̂ l̂ figg. 2—8). 

5.) Dij dc groote bruggen, waar wegens gebrek aau hoogte de ond' o 
2 vermelde construclic niet uilvoerbaar is, moot nion twee plaatijzeren 
balken gebruiken, welke als dragors aan beide zijdvMi van het spoor met 
ecu gedeelte boven dc baan liggen cn levens dc leuning der brug iiil-
maken (vgl. ligg. 0—12). 
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^rAFJ'jFi van de afiiidlngen en het gewigt der zamcnskUcnxh dcehni van phiafijzcren bruggen mei drie liggers 
onder een sporiveg y de hrnggen met eene wijdte van S—80 voet (ii«-'.)] tot O el) wijdte in den dag. 

(Vgl. ligg. 2 - S ) . 
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Aaumcrhhif]. — T.ij ieilorc brug belinoi-cii \'2 sluks gegoten ijzeren stoelen voor de liggers cn 12 dito voor dc niuurbalkcn; bel gewigl van deze 21 
stoelen voor cenc brug is 723 [loiid (333 ned. pond). 

•i.) Do onderkant van de plaatijzeren balken cn dragers moet in don 

regel 2 voel (0«'.0) boven den boogst bekenden wati-rstand komen tc liggen. 

3.) Dc minste boogtc van den ondci-kant der spoorstaven boven den 

onderkant der plaatijzeren balken en dragers is naar dc constructie van 

dc dwarsliggers, waar dc balken onder dc dwai-sdragers liggen 2 voel 

(0''.(>); slccbts bij bruggen van minder dan 10 vuct (3 el) wijdte kan 

deze boogie iets minder worden genomen. 

0.) De boogie der balken wordt in bet algemeen o ] ) d e r wijdte in 

den dag aangenomen , on bij bruggen met versclicidenc ongelijke openin-

gen (zie n^ 17) moet dezelfde boogtc voor de kleinere eindopcningcn 

worden geimmen. 

7.) De afstand in den dag tusscben dc dragers,dielioogcr dan i voet (1'17) 

boven den bovenkant der spoorstaven uitkomen, is op 13 voel O duim 

(4 cl) gcslcld. 

S.) Dc afstand tusscben dc dragers, wanneer deze niet booger dan 1 voet 

(DM 7) boven den bovenkant der spoorslaven zijn, is bepaald op 12 voel O 

duim (3'-''.II) in den dag. 

0.) Dc afstand van bet midden van den binncndrager lol dc as dor 

baan (zielig. 11) moet 1 voel l duim (IM.32) genomen wonlen, zoodal 

derhalve na hel loggen van hel tweede spoor dc afstand der beide binncn-

dragers 2 voet 2 duim (l)''.Oi) midden op midden bedraagt. 

Hl.) Dc Iengle van dc einden , waarmede dc ijzeren balken op dc land-

lioofdcn rusten, moet worden genomen, als volgt: 

a. Hij bruggen tot 31) voel (13 cl) wijdte: 2 voot O duim (O«̂ '̂.73). 

b. . ). van 30—73 voet (13 lot 22 cl) wijdte- 2 voel O duim (O«'.8). 

c. Dij bruggen van 73—100 voel (22 lol 30 cl) wijdte : 3 voel 

11.) ])e einden der ijzeren balken en dragers moeten bij bruggen 

dio tut 30 voel (O cl) wijdte hebben, op dc landlioofden oj) boiilen piateii 

rusten, zonder dat men bijzondere maatregelen behoeft tc nemen voordo 

uitzetting (Ier liggers door dc warmte. 

12.) Hij bruggen van groolerc wijdte moeten dc einden der ijzoivii 

balken en dragi rs in gegoten ijzeren scboenen rusten, waarvan ci'ii 

gciioegzaam aantal mcl ridleii is voorzien, om, bij de uitzetting iler balken 

door dc warmte, den invloed op hcl metselwerk te voorkomen. 

Deze gegoten ijzeren sidiocnon moeten dc volgende afmetingen hebben 

a. Hij brugg.'u van 30 tot 30 voet wiidtc: lcn;;tc 2 voel O duim i 

breedte 1 voel O duim ((H..i i). 
(O"'. 73), 

//. Dij bruggen van 30 tot 73 voel wijdte: lengte 2 voel O duim (O '̂.S), 
breedte 2 voet (0' i.38). 

c. Dij bruggen van 73 lot 110 voel wijdte: lengte 3 voel (0«'.O), breedte 

2 voet O (luim (l>'.73). 

a. Is dc hoogte zeer hepprkl (vgl. n°. 3), zoo is do vorm der dwars-

liggers als in lig. 13, in welk geval de onderkant der spoorstaven minstens 

2 voel fO'''.3.S) Imven don onderkant der balken moet liggen. 

b. Is deze hoogte niet zoo zeer beiicrkt, of kan zij zonder bclrckkclijl^ 

tc groote kosten , of zonder dc beHingcn tc zeer Ic vcrgrootcn r 

door den aanleg van korte opritten voor dc brug ccnigzins vermccrdt'id 

worden, zoo moei dc vorm van lig. 12 worden aangenomen, waarbij de 

onderkant der spoorstaven O duim (0 "̂'.13) boven hel midden van de hoogte 

der dragers ligt (ab — a c cn «(/ = O duim). 

I81>4.] 

c. Beslaat cr genoegzame hoogte zonder verhooging van kosten of tc slcilc 

hellingen , zoo moet men den vorm der dwarsliggers volgens fig. 12 kiezen, 

als wanneer zij in hun bovenste en in hun benedenste gedeelte symmetrisch 

zijn (fli6 = «,c). 

1'i.) Op dc bruggen mcl twee dragers moei men niet dan dwarsliggers 

van ijzer gebruiken en wel oj) afstanden van 9 lol 0 voet (2^'.0) hoofd-

dwarsliggcrs, en tusscben deze hulpdwarsliggcrs, welke sleclils van boven 

een arm hebben om dc stevigheid van de boven[)laat te vergrooten 

Op deze ijzeren dwarsliggers liggen eiken strckhoulen van 12 duim 

(0e'.292) breedte cn 8 duim (0®'.2j dikte, waarop vervolgens dc breedvoc-

lige spoorstaven rusten. 

13.) Om bij bruggen van mindere wijdte, die wegens gebrek aan 

hoogte niet met 5 plaatijzeren liggers onder de baan kunnen worden ge-

bouwd cn derhalve met twee dragers op zijde moeten worden gemaakt, 

met bet spoor niet telkenmale de regie rigting te moeten verlaten, is 

het locgcslaan dc dragers dezer bruggen op eenen afstand van 10 voet 

9 duim (3"-''.15) midden op midden te leggen, onder bepaling echter dal de 

bovenkant der dragers, fig. 12 o(db, niet booger dan 1 voet O duim (O*̂ '.4 i) 

boven het oppervlak der baan ligge, zoodat derhalve dc treden der personen-

wagens niet mcl dc zamenslelicndc deelen der dragersin aanraking komen. 

10.) Dij bruggen met meer openingen moeten de liggers boven dc mid-

denpijlers niel afgebroken worden, maar als cc/i doorloopendc ligger daar-

over gaan. 

Hieruit volgt, dal de liggers op den middensten pijler (bij bruggen met 

een even getal openingen) of op een der pijlers naast de midden-openingen 

in vaste schoenen rusten, en dat daarentegen op dc gezamenlijke overige 

pijlers, even als op dc landhoofdcn, rolschoenen moeten worden gebezigd, 

opdat dc liggers zonder nadeel voor hel metselwerk door dc waimlc 

kunnen uilzellcn. 

Aan elk eind der brug moeten derhalve ook dc sporen zoo worden 

ingcri^l, dal cenc verschuiving mogelijk wordl len bedrage van dc iialvc 

nilzetling der brug. 

17 ) Om de over den pijler doorloopendc plaatijzeren liggers voor dc eind-

en midden-openingen gelijk draagvermogen tc geven, zonder in eenen al 

tc zamengesleldcn cn in de praktijk onbruikbaren vorm te vallen, moetende 

eindopcningcn minder wijd zijn, dan dc middenopeningen. 

De verhouding der wijdlc van de eindopcningcn lot de midden-

openingen moet, wanneer de plaatselijke gesteldheid niet cenc andere 

raadzaam doel ach ten, o[) 4 :3 worden gesteld. 

18.) De plaatijzeren liggers onder dc baan, zoowel als dc dragers nevens 

do baan, moeten over de geheele lengte der brug cenc gelijke hoogte 

hebben, wanneer niet wegens de plaatselijke omstandigheden eene ver-

decling der wijdte in den dag voor dc verschillende openingen is aangenomen, 

die aanmerkelijk afwijkt van dc onder n°. 17 gegeven verhouding, cn dien-

tengevolge een bijzondere vorm voor de liggers moet worden gekozen. 

Dc liggers moeten echter voor de enkele ojicningcn eene zoodanige ver-

liooging of rondte bekomen, dat zij door hun eigen gewigl en dc gi'ootstc 

belasting der brug in hel midden nog altijd iels boven dc waterpasse lijn 

blijven, die door dc eindpunten der brug gaat. 

VOOnWAARDUN OMTRENT DH lITVOmnG VAN 0F.5MCED IJZEREN BRrGCEIS 
MET I'LAVTIJZEREN LIGGERS. 

(Vi figg. -2-1-2.) 

1. Slnilimj van een konlrakt. 
Umtrenl de levering van hel gesmeed ijzeren spoor voor eene brug mcl 

liggers van plaatijzer in den bannoverscben zuidelijken of westelijken sjioor-

wc" zal een bijzonder konlrakt gesloten worden, waarvan dc hierna ver-

melde algemecnc voorwaarden een boofdbcslanddeel uilmakcn. 

2. Teekenlngen en bestek, 

Dc fabrikant onlvangl volledige teekeningen van bel uil te voeren werk , 

waaruil dc geheele constructie duidelijk tc zien is, gelijk mede cenc speci-

fieke opgave der verschillende zamenstcllendc deden, mcl opgave van mate-

riaal, maal cn gewigt. 

5. Aanneminij van de Jeverimj der materialen cn van hcl werk. 
Volgens die gegevens neemt dc fabrikant aan, of 

1. dc levering van al de materialen en levens dc uilvoering van bel werk, 

het stellen ov onilcr begrepen, 

2. alleen de uitvoering van bet werk, met inbegrip alleen van hel stellen. 

Voor dil tweede geval zal dc koninklijke spoorwcg-dircctic zelve als op-

zigter optreden cn dc malerialen volgons iet in 2 vermelde bestek aan den 

aannemer doen aanwijzen. 

Deze moeien vervolgens, naarmate van do bepalingen van het konlrakt, 

hetzij op hcl terrein, bclzij in de tabriek geleverd cn aan den fabrikant over-

gegeven worden. Van het oogenblik der overgave is de aannemer van bel 

W'crk voor dc hem afgeleverde materialen evenzeer verantwoordelijk, alsof 

hij ze zelf geleverd had (ü 12), zoodal bij dan ook, wanneer door zijne schuld 

of die zijner arbeiders malerialen in bel ongcrecdc uf beschadigd nioglcn 

'ijn geraakt, verpligl is die lo vergoeden. 

2ü 

De fabrikanten worden verzocht, voor elke brug hunne prijzen, voor de 

materialen cn voor dc uitvoering, met inbegrip van het stellen, afzonderlijk 

0) Ic geven; de koninklijke S|)oorwcg-dircclie zal daarop beslissen, in het 

a gemeen, of eene inschrijving geheel zal worden aangenomen, cn, zoo neen, 

of dc toewijzing zal geschieden van het onder n°. 1 of wel van het onder 

n°. 2 dezer JJ vermelde. 

Hcl leveren en leggen van de bouten liggers voor het spoor, van de spoor-

slaven zelf, van de muuriilatcn cn dc bevloering geschiedt van wcgc en op 

kosten van de onderneming. Doch dc hoekijzers, enz., die tol bevestiging 

van de bevloering cn de liggers noodig zijn en hetgeen cr verder loc 

behoort, moeten door den aannemer bezorgd cn derhalve mede in het bestek 

berekend worden. 

^ 4. Ijzer. 

Al het Ie gebruiken ijzer moet gesmeed ijzer van Slafiurdsbirc van dc 

beste kwaliteit zijn ; daarmede wordt bedoeld wat dc engelsche ijzer-fabri-

kanten met: «besl-bcsl-bcsl» aanduiden, terwijl zij onder «best-plalcs' 

slcchts gewone ijzeren )lalen cn onder «best-best» middelsoort verstaan. 

Hel ijzer mag alleen bcslehl worden in fabrieken, die algemeen bekend 

staan als ijzer van dc beste kwaliteit tc leveren, cn de iiischrijvcr moet bij 

de opgave der jirijzen dc fabrieken o|tgcven , waaruil hij het ijzer bc-

slcllen w i l , en ingeval bom de aanneming wordt gegund , door vracht-

brieven of andere geloofwaardige slukkcn bewijzen, dal werkelijk hcl ijzer 

door zoodanige fabrieken geleverd is. 

g 3. Proeven met het ijzer. 

liet tc bezigen ijzer moet volkomen zonder gebreken , taai en noch 

warm- noch koudbros zijn. Hel mag van builen geen slechte plaatsen , 

schilfers, slakken of dergelijke gebreken vertoonen, cn moet voorts bij de, 

vóór het gebruik te nemen proef, in kouden tocsland kunnen gebogen 

worden op de hierna te vermelden wijze, zonder breuken te bekomen. 

Volgens de schets in fig. 14 moet ijzer, waarbij de dikte a b = 
(O"'.02) is, zich laten buigen tot m n=z P/, duim (0^-'.013) is ; ijzer van 

fli/ = 5/g duim (0«'.013) tol mn = 1'/̂  duiin (0<='.03); ijzer van a b = : 

•/, duim (0^'.012) tol m n = duim (0'='.021); ijzer van a b V» 
{ { ym ) tol = (O"'013). 

Geheel op _ dezelfde wijze bandelt men met hel hoekijzer; dit wordl in 

den bock uileen gesneden cn moet daarop dc bovenvermelde proef on-

dergaan. 

Hel ijzer voor diï houten moet bcst-scrap-rivet zijn , en zoo bearbeid, 

dat bet, koud gebogen cn mcl den hamer ineengeslagen, don vorm, die 

in fig. 13 is aangewezen , kan aannemen , zonder op dc bogl ccnigc breuk 

tc vertoonen. 

De van gegoten ijzer tc vervaardigen deelen moeten van graauw zacht 

ijzer goed cn zuiver gcgotnii worden , on mogen geen blazen of gallen 

vertoonen. 

3:5 0. Controle cp de levering van hcl ijzer. 

Alvorens hel geleverde ijzer Ic verwerken, wonll hel aan de conlroh; 

van oen door do directie van den koninklijken spoorweg aangewezen Icchni-

eus onderworpen , zoowel wal dc liocvcclheid , als wal de hoedanigheid 

betreft. 

Uit dc ganschc massa worden van elke soort een of moor slukkcn ge-

kozen , cn aan de in 3 bcsidirevcne proefiiemingon onderworpen. Staan 

zij deze door, zonder breuken te vertoonen, dan wordt het cr voor ge-

houden , dal dc gohcclc hoeveelheid van elke soort te dezen opzigte dc 

vcriaiigilc eigenschappen bezit. Vertoont zich daarentegen eeno breuk bij 

bet eerste aan dc iiroefneming onderworpen stuk , cn' insgelijks bij ccn 

tweede door den opzigt lu'bbenden technicus aangewezen stuk, dan wor.lt 

aangenomen , dal ilc ganschc hoeveelheid voor het bestemde doel onbruik-

baar is, en in dit geval moet de levcrancicr alles icrugnemon en ander ijzer 

er voor in dc plaats leveren, dat aan de proef vohlocl. Do geleverde ijzeren 

stukken moeten echter zooveel mogelijk voldoen aan dc in hol bestek 

(zie 2) opgegeven bopalingcu van maat en gewigl, cn zoodanige stuk-

ken , welke i i i i r r dan 5 ten honderd minder wegen , worden afgekeurd. 

Î5 7. Veninking der ijzeren deekn. 

Al de ijzeren beslanddcclcn, doch, gelijk van zelf spreekt, met uitzondering 

der bouten cn L'cgotcn stukken, moeten, na gereed gemaakt cn geboord 

tc zijn , verzinkt worden , cn wel volgens dc wijze van behandeling, 

die in bel 1" Heft van hel Xotizblalt des Architeclcn und Ingenieur-Ver-
eines [iir das Königrcich Ilannover, blz. 47—iO is medegedeeld. Alh' 

daartoe benoudigde materialen, toestellen, werktuigen en gcrocilschappen, 

alsmede de veroiscbtc werklieden moeten door den fabrikant bezorgd wor-

den , cn dc daarvoor in rekening te brengen kosten moeten in bet in 

§ 2 bedoelde bestek worden oi-genomcii. 

De fabrikant moet bijzonder daarvoor zorgen, dat dc zinkboilckking 

bij bet zamensmeden der ijzeren deelen cn bij bel stellen gc.cpaard worde, 

in hcl tegtMiovcrgestchlc geval zal hij op veiiangen van den controleur 

dc verzinking moeten vernieuwen. 

S 
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g 8. Wijze van uilvoering. 

Al dc wcikcn moeien zorgvuldig, naauwkcurig cn zuiver worden uit-

gevoerd. 

Üe stukken , die met elkander moeten worden verbonden, moeten zorg-

vuldig bewerkt en in dc werki)laatsen goed op elkander gewerkt worden. 

Aan de stootvoegen moeten l i j zoo zuiver afgewerkt worden , dat zij vol-

komen op elkander passen. 

De gaten voor de schroeven en bouten in dc verschillende platen en slaven 

moeten niet geslagen maar geboord woi'dcn. li i j dc geslagen ijzeren platen is 

dc keuze van bewerking ccbter aan den fabrikant overgelaten. 

Ingeval de gaten geslagen worden, mo;,Tn aan dc randen der gaten zich 

gecnc scheuren verlooncn, en wanneer dil hel geval mögt zijn, dan moet 

men met het inslaan der gaten niet voortgaan. 

Mogten dc gaten voor de bouten of schroeven niet volkomen op elkander 

IrclTen, en cr derhalve ccnc verschuiving plaats vinden, zoo mogen zij niet 

eenvoudig met dc vijl bijgewerkt, maar moeten zij met de raspvijl aange-

zuiverd worden. 

Na het inslaan der bouten moet men onderzoeken, of zij volkomen vast 

Zilien cn niet rammelen. In dil geval moeten zij weder losgemaakt en volgens 

do voorschriften cr weder ingcbi-agt worilen. Men moet zich zonder eenigc 

afwijking houden aan dc bepalingen omtrent afstand en vorm, dic in de 

icekeniiigcn of door bijzondere aanwijzing voor dc bouten worden voor-

•^cschreven. 

Het wordl den fabrikant vrijgelaten, dc bouten door menscbcnhandcn of 

door middel van machinerie in te drijven. 

Üe schroefdraden moeten zoo zuiver uitgesneden zijn, dal dc moeren noch 

tc wijd noch te naauw zijn. Aan hel afsnijden der bouten cn hel wellen 

der koppen cn moeren moet bijzondere zorg worden besteed, cn zoodanige 

.schroeven, die daaromtrent gebrekkig zijn of niet volkomen voldoen aan de 

vcreischlcn van ccnc goede schroef moeten door andere worden vervangen. 

Al dc wellen moeten zorgvuldig cn zonder gebreken worden uit-

gevoerd. 

liet verwen van hel ijzerwerk geschicdl van wege dc directie; de fabrikant 

mag gecnerlci vcrw op brengen. 

g 0. \ervohj. 

De dragers, en hetgeen verder daartoe behoort, van bruggen van meer dan 

50 voel (O cl) wijdte in den dag, moeten, wanneer in het kontrakl niet 

iets anders is bepaald, op het terrein zoo digt bij het werk, als mogelijk is. 

Hl ccn gezet. Daartoe wordt den fabrikant ccnc jilaats van voldoende 

ruimte door den opzigl hcblicnden ingenieur aangewezen en in hot konlrakl 

naauwkcurig aangeduid. Voor bruggen van mindere wijdte blijft liet den 

fabrikant overgelaten, of hij denoodigc stukken op het terrein nabij de be-

trokken brug of in cenc werkplaats van ccnc andere brug of wel in zijne 

fibriok wil doen gereed maken. 

In dc beide laatste gevallen komen alle kosten van transport geheel voor 

r'"'kciiing van den fabrilLant. 

g 10. llcl slcUcn, 

Het stellen der dcelen moet dc fabrikant bezorgen cn derhalve de daar-

soor in rekening tc brongen kosten bij zijne |)rijso|)gave medcrekcncn. 

Dit strekt zich uil over alle tol hel werk bchoorcndc deelen, in het in §2 

v- rmeldc bestek opgogevrn. 

Het vervoer van dc werkplaats naar de plaats van bestemming, hotzanien-

vocgcn, rigten cn alle ilaarbij voorkomende werkzaamheden, zoo mede de 

daartoe noodige toestellen, werktuigen cn gcrecdschapiien, alleen met uit-

/niidcring van hel in dc volgende g vermelde steigerwerk, zijn onder hel 

>lellcn begrepen. 

De tot ^hel stellen bcnoodigde arbeiders moet de fabrikant zelf aannemen 

'Ml betalen. 

§11. SleigcTS. 
Het nootligc steigerwerk voor Het stellen van het ijzeren werk zal van 

wege dc directie worden geleverd, cn uilgovocrd volgens ccnc bij hel kon-

lrakl le voegen teokoiiing md omstandige beschrijving , waarbij dan ook dc 

tijd van vervaardiging iiaauwkcurig zal worden opgegeven. 

12, Schuren, ijcrcedschappen en bewaking. 

Dc tot dc uitvoering der verschillende werken bcnoodigde werktuigen, 

locstellcn, gcreedschaiipcn enz., zoo mede dc noodige schuren, loodsen cn 

magazijnen, ter ticlioorlijkc bewaring der malcrialcn, onverschillig of hel 

Ijzer door den fabrikant of door dc direktic van den koninklijken spoorweg 

^'cleverd wordl, moet dc fabrikant op zijne kosten oprigtcn cn onderhouden. 

Kvcneons heeft de ondtrncmor op zijne kosten voor dc bewaking der 

bouwstollon cn gereedschappen te zorgen , zoodat de risico voor zijne 

rekening is, cn alle beschadigingen cn ontvreemdingen, welke godurende 

tien gaiisclicn lijd van bearbeiding cn uilvoering jdaats vinden , op zijne 

ktislen hersteld moeten worden. 

^ 15. Tijd van uitvoering. 

Inhei volj^ensg 1 voor elke brug afzonderlijk te sluiten konlrakl zal naauw-

kourig dc lijd voor dc uitvoering bepaald worden, zoowel het begin als dc 

de doelde oinsl andighedcn hel werk later heeft moeten 
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volkomenc vollooijin^; voorts, in geval hel terrein nabij dc brug wordt 

aangewezen, cn vertier ook in de gevallen waarin dc koninklijke spoorweg, 

directie de levering van het materiaal on dc oprigting der steigers zal doen 

bezorgen, het tijdstip, wanneer deze aan de ondernemer zullen worden 

overgegeven. 

Dc ondernemer is verpligt zich slipt aan den bepaalden termijn tc houden. 

Mo^t dc aanvang van het werk vertraagd worden, doordien dc bouw-

directie door onvoorziene omstandigheden verhinderd wordt, dcvcrpligtingen, 

die zij op zich genomen heeft, tc behoorlijker tijd tc vervullen, zoo moei 

de fabrikant zich verpligt rekenen, zooveel hem mogelijk is door vermeerdering 

van arbeid den verloren lijd in tc halen. In allen gevalle cclilor mag du 

voltooijing slechts zoo veel dagen later dan ilc vastgestelde termijn plaats 

vinden, als door 

aangevangen worden. 

Voor eiken dag, dal dc volkomenc voltooijing na den geslcldcn termijn 

ilaats vindt, moet de ondernemer ccnc boete betalen, die in hel afzonderlijk 

iontrakt nader moet worden bepaald. Ingeval hij te uocd heeft, wordt 

het bedrag der boete terstond daarvan afgetrokken. 

1-i. Ontheffing van de uitvoering. 

Mogl dc ondernemer in do aangenomenc levering der materialen zich na-

latig betoonen , of dc uitvoering niet overeenkomstig de gestelde voor 

waarden doen plaats hebben , of wel gedurende de uitvoering niet een 

voldoend aantal van behoorlijk bekwame werklieden bezigen, zoodat naar 

bet oordcel der bouwdircclie hel te voorzien is, dal de voorgeschreven 

voltooijing niet op den goslcldcn termijn kan jilaats hebben, dan heeft dei 

koninklijke spoorwegdirectie het rcgt, indien aan ccnc binnen 1-t dagen 

Iwcemaal schriftelijk gedane waarschuwing van dc bouwdircclie geen 

gevolg is gegeven, dc voltooijing aan anderen op tc dragen cn dc lol dus 

verre door de ondernemer geleverde materialen daarvoor tc doen gebruiken 

Dc meerdere kosten die daardoor worden veroorzaakt, alsmede alle daaruil 

voortspruitende nadeden komen ten laste van den eersten ondernemer 

g 15. Toczigt. 
Den ingenieur, aan wicn door dc koninklijke spoorwegdircclic hel toczigt 

cn dc controle bij dc leverantien cn dc uitvoering is opgedragen, moti 

niet alleen bij de tc nemen proeven alle bijstand worden verleend, maar 

hem moet ook tc allen tijde dc toegang lol alle werken optnslaan, opdat 

hij zich van dc behoorlijke vervulling van alle voorgeschrcvcnc voorwaai'dcii 

kunne overtuigen, alsmede of dc uitvoering van den arbeid cn dc hoe-

danigheid dor materialen daaraan beantwoorden. 

Het daaromtrent door hem uil tc brengen rapport moet hij aan d 

koninklijke spoorwcgdircctie voorleggen cn dczo zal alsdan opgrond van 

dal rapport of wel, indien haar dit doelmalig voorkomt, na een verder 

eigen onderzoek, den ondernemer cenc bepaalde verklaring doen. 

Keiic afwijking van dc verstrekte teekciiingen, dc daarnaar opgcmaaklt 

bestekken cn van dc voorgesclirevcnc voorwaarden mag alleen i)laals hebben 

met goedvinden van dc koninklijke spoorwegdirectie, iiadai men omtrent 

dc daaruit voortvlocijcndc prijsvcraiidering zal zijn ovcrooiigckomen. 

§ 10. Proefnemingen mcl hel voltooide wcrh. 
Na dc voltooijing van hol onderwerk cn hot leggen dor sporen en zoodr.i 

locomotieven derwaarts kunnen komen, zal door middel van deze cenc 

proef worden genomen. 

Twee of diic aaneen gekoppelde zware stoomtuigen moeten mei ccnc 

snelheid van 00 voet (H'-'^S) in dc seconde cr overgevoerd worden. Daarbij 

mag zich goene uitwijking ter zijdc verlooncn, cn ieder juk niet meer dan 

7»!OO '̂cr spanwijdte in don dag doorbuigen De afmetiiigon van hel ijzer 

zijn namelijk zwaar genoog genomen on wel naar dc volgende gegevens 

1.) Grootste gelijkmatig verdeelde belasting op den slrckkendcn eng. vor 

5000 pond (ruim -1150 ned. jiond op dc strekkende el) mot inbegrip van 

het eigen gewigl der brug: 

2.) Snelheid 80 voel (25 el) in dc seconde. 

5.) Grootste toegestane doorbuiging = '/t-oo spanwijdte. 

_ 4.) Absolute vastheid van het gesmeed ijzer = 27500 pond op den 

vierkanten eng. duim (bijna 2II0O ned. pond op dc vicrk. ned. iluim. 

Het is diontcngcvolgc ontwijfelbaar dat, wannocr eene sterkere door-

buiuini; bij hel nomen der vermelde proef plaats vindt, deze haren oor-

sprong moet vinden in gebrekkige uitvoering of slecht materiaal. 
Hot gebrek moet daarop onderzocht worden eu dc fabrikant zal vcr|»ligl 

zijn, als dc oorzaak in gebrekkige uitvoering of in gebreken van het door 

hem geleverde materiaal tc zoeken is, hel werk op zijne kosten ten 

volkomen genoegen te herstellen, in geval zulks door dc koninklijke spoor-

wegdirectie voor voldoende wordt gehouden. 

Mogl dil niet het geval zijn dan moot dc fabrikant op zijne kostenovcr-

gaan tot eene gclioolc vernieuwing van het werk, en dc leverantie van hel 

daartoe noodige nieuwe mateiiaal. Dc onkosten, die door zoodanige herstel-

ling of verniouwing, ten gevolge van de storing van de dienst, ontstaan 

komen insgelijks Ion laste van den fabrikant, dic verpligt is ze tc vergoeden 

§ 17. Proeftijd. 
De ondernemer staal vorder voor de deugdzaamheid van hel door hciu 
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^oleverde materiaal en van hel werk, nog gedurende een jaar na dc opening 

van de dienst in, en is verpligt gedurende dien tijd .illcschade, die uil 

;obrckcn in het geleverde materiaal of in hel werk ontstaat, onmiddellijk 

ladal hij daartoe is uilgenoodiiid, op zijne kosten tc herstellen, en ook indien 

ic vcrw mogl beschadigd zijn, die behoorlijk weder in orde te brengen. 

Ook zijn hiervan zoodanige gobreken niol uitgezonderd, die bij dc proef-

neming niet bemerkt of verborgen gebleven zijn. 

Mogl dc fabrikant zich nalatig betoonen, dc bedoelde gebreken terstond 

herstellen, dan geschiedt zulks op zijne kosten van wege dc directie. 

g 18. liolaling. 

Na afloop van het proeijnar heeft eerst dc definitieve overneming plaat?, 

cn wanneer alsdan gebleken is, dat aan dc gestelde voorwaarden Ion vollo 

voldaan, geschiedt ook dc uiibclaling van hel slot der vordering. 

GcJurende dc uitvoering moeien op afrekening van de in hel konlrakl 

epaalde som, en wanneer nit do in g 15 vermelde rapporten blijkt, dat 

te levoraiitie cn dc uitvoering volgens de gegeven voorschriften hebben 

aats gehad, uitbclaliiigen geschieden, welker bedrag cclitcr geheel van 

lol oordeel dor koninklijke spoorwegdirectie afhangt, en welke in den regel 

a. wanneer de fabrikant ook dc levering van dc materialen heeft aange-

nomen , vier vijfden van dc tc goed zijnde som niet mogen te boven gaan, en 

/;. wanneer hij alleen het werk beeft aangenomen , slechts twee vijfden 

van die som mogen bedragen. 

Zoodra dc in JJ 10 voorgeschrcvcnc proef is genomen cn het werk aan lic 

gostcldo voorwaarden blijkt te vcldoen, geschiedt dc uitbetaling lot negen 

tienden der gansche vordering, wanneer de fabrikant ook dc materialen 

iccft geleverd, en tot drie vijfden, als hij het werk alleen hoeft uitgevoerd. 
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Hel overige wordl, zoo als gezegd is, na afloop van den proeftijd uit-

betaald. Het is den fabrikant echtcr veroorloofd , tegen borgstelling bij 

dc s|)oorwcgdircctic voor de in jj 17 vermelde garantie lol het einde 

van hel proefjaar, door hel deponeren van wettigen koers hebbende duitschc 

slaatspa|)icrcn in dc kas der spoorwegdirectie te Hannover ten bedrage van 

hol tc goed zijnde overschot, ook dit reeds, na dc in 10 vermelde proef-

neming, in ontvang tc nemen. 

§ 19 YaslslcUing der prijzen. 

De jU'ijzen worden vastgesteld volgens hel in 2 vermelde bestek cn 

dienvoigens wordt de uil te betalen gezamenlijke som bepaald. Wanneer 

bij dc uitvoering bot gewigl der stukkon (zie jJ 0) iets meer of minder mogl 

bedragen , zoo blijft dit buiten berekening. 

Dehalve dc aldus vaslgcstoldc houfdsom mag voor de uilvoering van 

bijwerk en voor dc daartoe bonoodigdo materialen niets in rekening worden 

gebragt, ook al is dat werk met de materialen in het bestek niet afzonder-

lijk berekend. 

§ 20. Dcsluil. 

Dij voorkomende geschillen onderwerpt zich dc ondernemer langs den 

weg in regten aan dc beslissing der koninklijke spoorwegdirectie. 

Hij staal echter voor dc naauwkcurigc vervulling van het gesloten kon-

lrakl mot zijn gehcele tegenwoordige cn toekomstige vermogen in, cn, 

als zulks door dc koninklijke spoorwegdirectie gevorderd wordt, ook met 

cenc in hel konlrakl tc bepalen borgstelling. 

Deze algcmecnc bepalingen moeten aan het bijzondere konlrakl gchcchl 

cn even als dit uilgcvoord worden. 

TAFEL voor de zamenstelJhi^ en de hcrekcnïng van het ijzeren bovenwerk voor plaatijzeren bruggen met twee 
dragers van 10—150 oig. voet (o—15 el) wijdte in den dag. 
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Opmerkingen omtrent dc voorgaande tafel. 

I. Daar dc gdijkinalig verdeelde lielasting op 3000 pond op den strek-
kenden eng. voet (ruim 'i ioO ned. pond op dc strekkende el) wordt bepaald, 
zoo kan hel eigen gewigt der brug beschouwd worden daarin begre|)en 
te zijn, waardoor wel de kleinste bruggen te sterk worden, doch dit 
heeft zijne goede zijde. 

II. De absolute vastheid van hel gesmeed ijzer is bij de berekening dezer 
tafel slechts op 27 500 pond op den vierk. eng. duim (bijna 2000 ned. 
j)onil op den vierk. ned. duim) aangenomen, en bij dien lagen grondslag 
schijnt de in kolom o iu rekening gebragte zesvoudige zekerheid vol-
doende le zijn, wanneer men de in deze tafel verkregen uitkomsten met 
de afmelingen van uilgevoerde bruggen vergelijkt, 

III. l i e f verlies in doorsnede door dc bouten is bij de berekening van 
de breedte der platen verwaarloosd en de doorsnede der noodige bouten 
jooel telkens nog bij de breedte der platen gevoegd worden. 

IV. Daar uit en^elsche proefnemingen blijkt, dat eene brug alleen dan op 
den duur bestand is waimecr zij bij het overgaan der treinen niel meer 
in hel niidden doorbuigt dan '/s doorbuiging , die de breking 
voorafgaat, zoo zijn ingevolge kolom n". 10, de afuictingen der bruggen 
uit kolommen n". \ en n°. 12 genomen, ineei- dan voldoende, en dat in 
kolom n*-'. 10 de kleine bruggen eene minder gunstige verhouding hebben 
dan dc groote, wordt daardoor goed gemaakt, dal het eigen gewigt van 
al de bruggen op 1000 pond den sirckkcnden eng. voet (bijna 1500 ned. 
pond de strekkende el) is gerekend. 

1853^ 

Dc formule van den ingenieur Saunders komt er dus op neer om 
vierde gedeelte te doen dragen van hetgeen de Iheo-den 

relise 
paal het een 
IC formule aangeeft. 

MIÜDEl, OM SUJI'STtiliNEN ZUIVER ROND Tli HOUDEN. 

HOEVEEL Ci:\Vl(Vr KAN MEN MET GENOEGZAME ZEKEUllEID EEN' 
INGEIIEIDEN 1'AAL TE DKAGEN GEVEN ? 

( l i l ilc Dculschc Gcwerbczeilung OV('R, ' ; (MIOIN(;M iu D I N G L E O ' S Polylectmischcs 
Journal, Bcl. CXXVI, Heft 5 S. WJó.) 

Een amerikaansch ingenieur, John Saunders, geeft daarvoor eene eenvou-
dige formule op, die menig ingenieur waarschijnlijk gaai'ue zal lecren kennen. 
Zij is gegrond op een groot aanlal proeven, die bij het bouwen van het 
lorl Delawarc genomen zijn. Stel dat er een jKi:d ingeheid is lol dat hij 
slechls weinig meer en voortdurend gelijkmatig bij de elkander 0|)V0lgende 
slagen van hel heiblok zakt; voorts aangenomen, dat het indrijven van den 
paal met een heiblok geschiedt dat minstens zoo zwaar is als de paal zelf, 
(lueh niel zoo zwaar dal hel den paal kan doen splijten; verder dat de 
valhoogte van hel blok naauwkeurig bepaald is; ilan kan men, zonder 
dal men behoeft te vreezen dat de i»aal zal zakken, daarop een gewigt 
doen nisten, gelijk aan zoo veel maal het gewigt van hel hcibfok als 
de a.'"sland, dien de paal bij den laalsten .slag gezonken is, begrepen is 
in de hoogte, waarvan hel heiblok bij dezen laalsleii slag gevallen is 
en dil alles dan gedeeld door 8. Weegt b. v. hel heiblok 20 centenaars 
cn is de valhoogte daarvan O voel (72 duim) geweest, is de paal verder 
bij den laalsten slag '/j duim gezakt, dan zal men, daar '/j duim I M maal 
in de 72 duim valhoogte is begrepen, 1-ii door 8 moeien deelen, als 
wanneer men 18 verkrijgt, liijnde het gelal tonnen dat dc iiaal met zeker-
heid kan dragen, of wel 

= 18. 

Aanmerking vin de rcdadic, — fiit laat.«lc komt niet overeen mei het-

geen vooraf wordt opgegeven; volgens de eerste opgave zoude de formule 

moeten zijn 
7') 0() 

= = ÓDO. 

Waarseliijiilijk zal men dus gemeend hebben, niel door IILI getal 8 maar 
door het getal lOO le doen deelen, als wanneer de formule wordt 

• - I S 

De formulé voor den wederstand van ingolieide palen is volgonsJ. D. Delpral 
iMahaniva, 2' dri.k, bladz. ."35,1: 

( L ! X M ) E ' 

waarin IV' hel gewigt is <lo.,r di n pari le dragen, Ẑ  dal vau hel blok,/i 
de htiogle en e de zakkin;̂  bij d.Mi k.r.tslon slag. Slelt men het gewigt 
van den jnial gelijk aan da van iivl blok dan wordt 

zoodat rds men het gewigt II in ( ( lih.L.'i.ir.- en W in tomieii van 20 een-
luiaars wil niidrukken , dc furmnle woi'ui 

Voor D = 20, h = 72 en t = wordl d)i dan 

(Uil (le Polylechnischc Zeitung overficnouien in D I N G L E R ' S Polytcchnischcs 
Journal, Bd. CXXVI, llefl 5, § 3'J5.) 

IIcl is bekend, dal de zandslecncn, welke tot slijpsteenen dienen en door 
middel van een kruk door den voet in beweging gebragl worden, niel lan̂  
hunnen ronden vorm behouden, maar op sommige plaatsen uithollingen be-
komen, waardoor bij hel slijpen eene op- en nedergaande beweging van het 
te slijpen voorwerp ontstaat, len gevolge waarvan de onregelmatige gedaante 
van den steen steeds toeneemt. Men stelt de oorzaak van dit gebrek altijd op 
rekening van eene ongelijke hardheid van den steen, waardoor de zachtere 
gedeelten het meest afgenomen zouden worden ; doch eene vergelijking van 
vele slijpsteenen in verschillende werkplaatsen deed de overeenstemming in 
hel oog vallen, dal de uitslijtingen bij allen juist aan die zijde zich voordeden, 
waarheen de kriikgcrigt was, cn daardoor ontstond hel vermoeden, dat dit 
gebrek meer ontstond door eene verkeerde wijze van slijpen dan door fouten 
in den steen zei ven. Daarom lelie men meer naauwkeurig op hel slijpen en 
vond spoedig dc ware oorzaak van dil kwaad. 

De snelheid, waarmede de steen wordl omgedraaid, is niel altijd even 
groot, maar het grootste op het oogcnblik, dal de kruk door den voet wordl 
nedergedrukl cn het geringste, wanneer zij weder in de hoogte wordl ge-
heven. Drukt men eenigzins hard op den steen, zoo wordt de geheele kracht 
bij het in de hoogte gaan der kruk verbruikt en daardoor is men genoodzaakt 
harder oj) de voeltrede le drukken. Opdat echter de steen niel lot stilstand 
kome voor dal de kruk zoover is doorLfCslagen, dal men de trede weder kan 
nederdrukken, en ten tweede dewijl men te gelijkertijd den voel moei op-
heflen en naar zich toetrekken, drukt men onwilleiieurig het le slijpen voor-
werp minder sterk tegen den steen, waardoor dal gedeelte van tien steen, 
waartegen gedurende liet omhoog gaan der kruk het voorwerp wordt ge-
slepen, hel minste wordt afgenomen; daarop volgl nu hel ter neder drukken 
der voettrede; men drukt met geweld met den voet op de trede en deze 
inspanning is onwillekeurig van invloed op de hand, zoodal men zonder het 
le willen met hand en voet liet sterkste drukt, Daar nu de kruk onbewcgi 
met den steen is verbonden , zoo heefl deze sterkere drukking telkens ói 
hetzelfde gedeelte van den steen jdaats en de steen wordt, zoo als trouwens 
de ondervinding zulks ook aantoont, juist aan die zijde hel meest afgenomen 
waarheen de kruk gerigt is, wanneer men togen den steen in en bijna op de 
bovenzijde van den sleen slijpt. Slijpt men echter met de omdraaijing van 
den steen mede, zoo komt de tijd van hel ter neder drukken der trede met 
een ander puni van den steen overeen, alwaar dan ook eene uitslijping ont-
slaat , die ongeveer Vi van eenen regten boek van de kruk verwijderd is, 
omdat namelijk het slijpen aan de voorzijde van den steen geschiedt en di 
sterkere drukking daarentegen jilaats heeft, wanneer de kruk naar achteren 
is omgeslagen en zich benedenwaarts beweegt. 

IIcl kan niet missen of een slijpsteen moet op deze wijze spoedig gclicc 
onbruikbaar wurden, vooral ook omdal de gewone arbeiders deze opmer-
kingen niel kennen en daarom de stcenen onachtzaam behandelen. iXaarmalo 
van de omstandigheden kan men dil gebrek in het slijpen op verschillend 
wijzen verhelpen. Wanneer een tweede persoon den steen doel bewegen _ 
zoo kan de slijpende jtersoon een gelijkmatigen druk op den steen uitocfenci» 
en daardoor is het kwaad reeds veel verholiien. Men behoefl alsdan evenwel 
twee personen bij hel slijpen, dat reeds op zich zelf lastig is, en bovendien 
moet do slijiicr dc snelheid, waarmede de steen moet rondgcdivaid worden,; 
door woorden regelen, terwijl hij, wanneer hij alleen slijjit, zulks zelf gevocH 
en regelt. Oj) de beste wijze kan men dit gebrek voorkomen, wanneer nioiij. 
de kruk niet aan den sieen zeiven bevestigt, maar op de navolgende wijzt ^ 
aanbrengt: aan de as van den slijpsteen bevestigt men een rad, voorzien van 
een bepaald aantal tanden, b. v. 20 ; op dit rad doet men een ander, voor-" 
zien van 21 tanden, werken cn bevestigt aan dit laatste dc kruk. Heeft iH'!; 
hel rad van 21 tanden IVM I C omwenlcling vulbragl, zoo heeft het rad, dataoî " 
den slijpslcen verbonden is, ook eenen afstand van 21 landen afgelegd; da2i( 
dil l;;alsle evenwel slechts 20 tanden heeft, zoo is hel '/on getleellc van zijnen 
omtrek verder omgewenteld cn wanneer nu de sterkere drukking op 
slij|)steen weder met het nedergaan der kruk overeenkomt, zoo Ircli iVilV'l 
elke volgende omwenteling van den steen eene plaats, die '/jo gedeelte V3>' 
den omtrek verder ligt; bij 20 omwentelingen heefl dus elk gedeelte va" 
den steen deze vermeerderde drukking ééns ondervonden, waardoor derhalv'' 
eene gelijkmatige afslijting van den steen wordt verkregen en alleen de on-
gelijke hardheid nog eenig'verschil kan veroorzaken. ^ g bcloöiii 
inderdaad door hare voordeelen dc geringe kosten van hare eerste zamen-
siclling, omdat een steen daardoor veel langer gebruikt kan worden, en ni'̂ j 
ojizettelijk belioelt te worden afgedraaid, e n v o o r t s , o m d a t h e t slijpen veel 
beter en regelmatiger geschiedt, daar op eenen uitgeholden steen alle scherp ' 
kanten afbreken en afgerond worden. 

De landrad'.ieii kunnen van sievig hout gemaakt worden, wanneer ni''" 
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jici in de gelegenheid is ze van ijzer Ic doen gieten cn er ontslaat daar-
öor noch eene te groole vermeerdering van uitgaven, noch eene te zamen-
•estelde inrigting van den toestel. Wog juister wordl evenwel het slijpen, 
[vaniieer de sieen zeer snel omgedraaid wordt en de te slijpen voorwerpen 
cchls zeer ligl daartegen worden gedrukt, waardoor men bij de snellere 
beweging 

steen 
niet alle uithollingen van den steen kan volgen. Daardoor werkt 
zelf meer als een vliegwiel en de omdraaijing wordl gedurig 

xvormigcr in snelheid. Daartoe kan men geraken door b.v. betrad, 
waaraan de kruk is bevestigd , 25 tanden en het rad van den steen 
cchts 12 le geven, waardoor de steen bij elke trede 2'/,, omwenteling 

maakt. Door deze verhouding wordt evenzeer de afwisseling der slijtende 
jlaalsen verkregen-

Hel uithollen, door de ongelijke hardheid der stcenen veroorzaakt, kan 
üict geheel worden vermeden, maar evenwel veel verholpen worden. 

VEÜ.IGllEIDSKI.Er MET ECHAPPEMENT VOOR l.OCOMOTlEKKETEl.S, VAN 
LEMONNIEll EN VAEEÉE, U^crkmccstcrs bij den spoorwcs van Orlcans. 

(Uil de Annalcs des Mines overfjciiomen in D I N C . I . E R ' S ('clytcchnischcs 
Journal, IJd. CXXVlt, llefl 1, S. 

(Dl. X lig. 1-3.) 

De vcilighcids-inrigtingen voor sloomketels zijn zeer noodzakelijk , want 
ofschoon er genoeg bestaan , zoo vallen er helaas nog steeds ongelukken 
voor, zoowel bij stilstaande, als bij scheepssloomwerktuigen cn locomo-
tieven. 

lij cen naauwkeurig onderzoek van dil zoo gewiglig onderwerp, be-
vonden wij, dat bij al dc lot heden loe gebezigde stelsels van veiligheids-
kleppen een hoofdgebrek bestaal. Deze toestellcn , die altijd beginnen te 
werken bij cen maximum van drukking, helwelk gewoonlijk datgene is, 
waarop de ketel beproefd en gestempeld werd, hebben namelijk het gebrek, 
Jat de klep zich dan cersl langzamerhand opent, wanneer de drukking over-
matig wordl en dal aan den sloom meestal slechts een zeer naauwe doorgang 
wordt gegeven, zoodal deze zich niel in behoorlijke mate cn met de ver-
eischte snelheid kan ontlasten. 

iXii is hel echter van bet grootste gewigt, opdat er geene ongevallen, 
Joor overmatige drukking veroorzaakt, voorvallen, dat de opening'der klep 
van dien aard zij , dat de sloom ongehinderd en in groole male weg kan 
stroomen. 

Dil le verkrijgen stelden wij ons voor en wij verkregen het werkelijk , 
door middel van een zeer eenvoudig mechanismus, dat niet alleen zeer goed-
koop is, maar ook zonder bezwaar bij de bestaande veiligheidstocslellen 
kan aangewend worden, zoowel bij locomotieven als bij schccps- of fabi'iek-
werktuigen. 

Dc inrigting en hel beginsel waarop de werking van hel mechanismus 
berust, zal men gemakkelijk uit de navolgende beschrijving en de figuren 
1, 2 en 5 van pl. X begrijpen. 

Fig. 1 stelt voor eene veiligheidsklep met eene veer, van ter zijde gezien, 
zoo als gewoonlijk bij locomolicfketels gebruikt wordt. 

Fig. 2 is eene doorsnede daarvan, volgens een vlak, evenwijdig aan de 
voorzijde. 

Dij deze Hgnrcn heeft men aangenomen dat ile veiligheidsklep gesloten is, 
fn (lus de stoomspanning in den ketel minder is dan die, waarop de toestel 
ijeregeld is. 

Mg. 5 steil eene vcrlikale doorsnede van denzelfden toestel met eene ge-
flpende klep voor, waaruit op te maken is, dal de sloom.spaiining in den 
ketel te hoog is. 

Uit deze figuren ziel men duidelijk dal het mechanismus, dat wij aan de 
!;ewone veiligheidsklo|)pen hebben toegevoegd, eenvoudig in eene st.nig .1 
tjcslaal, waarvan het onderste gedeelte in eene spits uitloopende ver-
sterking a cimligl cn hel bovenslc gedeelte met een dubbel lid aan de 
tódo beugels />/>' is verbonden. De eene beugel li is met dc veriikale 
t̂ang 6' verhonden , die gedrukt wordl door de springveer 11, welke zich in 

'len koker E bevindt. De bovenste beugel />' daarentegen is door middel van 
ten scliarnier aan de schroefgehecht, waarvan de moer op hel uiteinde 
van den hefboom (i rust, welke hefboom op het midden van de klep drukt, 

oin deze gesloten te houden. 

inrigting aansebragt 
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echappement a geraakt daardoor vrij van dc stift h on aangezien de 
schuine kant der verdikking alsdan langs de stift b schuift, geraakt de stang 
A vrij 011 wordt naar boven geslingerd, in den stand zoo als in fig. 5 wordt 
aangetoond. Deze laatste beweging is een noodzakelijk gevolg van de ver-
binding van (Ie stang , met de excentrieke beugels IJ en Jl', door welke 
zij t̂ n aan de stang (j cn aan de schroef/-' is verbonden. 

Hieruit volgt, dat de heiboom G, dadelijk hierop, hoog genoeg wordl 
geligt, cn de klep daardoor zoo boog komt 'te staan , dal de stoom daaruit 
onmiddellijk kan wegstroomcn. 

Aan het boveneinde van den koker E is eene 
"lie in de figg. 1 en 2 le zien is, en waarin het einde der slang A val 
v̂el tussehen de beide stiften bcw //, waartussehcn zij bij hare op- en neder-

ó-iande bewvging henen glijdt. 

M(MI regelt de plaats van dit stuk op den koker zoodanig , dal het juist 
"vereciikonil met dc hoogste spanning, die aan den sloom in den ketel 
'nag gegeven worden. Op het punt dat de stoomspanning het maximum 
';ereikt, moet de toestel zich dus in den stand bevinilen als ligg. 1 en 2 
•111 n wijzen. 

Zoodra dit plaats heeft wordl, door den hefboom G', de schrocfstang ƒ•' 

daardoor tevens dc slang C cn de stang /I naar boven geheven; het 

Uittreksel uit het verslag der centrale commissie voor de stoomwerktuigen. 

Dc gewone springveren werden door elke atmospliecr drukking slcchls 
O'Ull cn dikwijls zelfs maar 0"'.005 of O''.000 in elkander gedrukt. 
Alleen op den Franschen Noorderspourweg bedraagt dil bii uilzondcrimr 
O«-''.!.!! O D j O 

i'XMiigen tijd geleden heeft de heer Dolonceau veren doen vervaardigen, di(} 
uil een eenvuudig horizonlaal staalblad bestaan, hetwelk in eene vertikale rig-
ting buigzaam is. 

L'it een zoo geringen sprong der veren voor elke almosphccr drukking cn 
terwijl de verhouding der hefhooms-armen als 1 tot 10 slaat, is hel treurige 
gevulg O]) le maken, dat bij eene uilrekking der veren, overeenkomende met 
eene verhooging in spanning van eene atniospheer, de veiligheidsklep 
slechts gedeelte van de uitrekking der veer wordt geligt cn gevolgclijk 
naar male van de omstandigheden zich slcchls 0,5 of l).0 streep opent. iS'u 
is het duidelijk , dat onder zulke omstandigheden bet opengaan der veilig-
heidsklep eene verhooging der stoomspanning niet kan voorkomen, want bij 
eene ligling van eene streep bedraagt de oppervlakte, waardoor de stoom 
ontsnappen kan, slechts '/«j gedeelte van de o )pervlakle der kle i. Men misf 
dus grootendeels het voordeel, dat deze vei igheids-toestel be loort aan le 
brengen, l'.ij locomotieven ziet men dan ook voortdurend , dat, ofschoon do 
vciliglieidskleppen geopend zijn , de manometer nog spanningen van 7 tol 8 
alniosphercn aantoont, ofschoon de normale belasting dezer kleppen slechts 
op zes atmospheren is berekend. Dil leit doet zich vooral o) dc stations voor, 
waniu^er de loeomolieven stil slaan en de sloom zich in ( en ketel ophoopt, 
doch insgelijks ncemt men ze gedurende de ritten waar. Alsdan kan de ma-
chinist niets anders doen, dan den sloom in den tender afblazen , ten einde 
den voorraad water in dezen laalsten tc verwarmen. 

Dc zeer eeuvotidigo inrigting van de heeren Lemonnier en Valléc komt 
volkomen hel nadeel van cenele geringe opening der kleppen voor, zoo als 
de vergelijkende waarnemingen bij eene machine op den spoorweg van Or-
leans hebben aangetoond. 

Eene der beide veiligheidskleppen van deze machine was op de gewone 
wijze ingerigt, en de andere was op dc hier beschrevene wijze veranderd. 
Sloot men nu deze laalsie zoodanig af, dal slechls de gewone veiligheidsklep 
koude werken , zoo werd deze wel is waar bij eene spanning van O atmos-
pheren geopend, maar de manometer wees voorldurend 7 lot 8atmos()heren 
spanning aan. Sloot men daarenlenen de gewone veiliglieid.skle|i cn liel men 
de andere werken, zoodanig gesteld, dat zij zich eenigzins moest openen bij 
eene spanning van O'/j alniospheer, zoo had dil openen werkelijk plaals en 
de manometer toonde na den lijd van hoogstens cciie minuut weder ceno 
spanning van (') atmospheren aan. 

Aanvankelijk hadden de heeren Lemonnier en Vallée hunnen toestel zoo-
danig ingerigt, dat hel omhoog gaan van hel echapiienienl plaals had op hel 
oogenblik dal de stoomspaiiniiig de bepaalde hoogte had bereikt cn het deed 
roiiddraaijen in een vlak, loodregl op de as van den toestel. Daardoor 
bekwam menigmaal dc macbiiiisl een lellen slag legen den voorarm, wanneer 
hij juist, door het drukken met de hand op (Ie sèliroef, die op bel uiteinde 
van den hefboom rust, de spanning van den sloom wilde onderzoeken cn 
dan op dalzellde oogenblik het eehappemeiil vrij werd. 

Om dit gebrek te voorkomen hebben de iiilvinders thans hunnen toestel 
zoodaig ge|ilaalsl, dal de slang van het eeliappement zich beweegt in hel 
vlak, dat evenwijdig mei de as der maehiiie loopi, en wel van achteren 
naar voren, zoodal dc maeliinisl hierdoor builen bereik is. 

Tot nog meerdere vooiv.igligheid hebben zij aan hel einde van don 
hefboom der veiliglieid.skh^p een kleinen liorizonlalcn hefboom aangebragl, 
die eene sehnine regiiug beelt, ten opzigle v.iu hel vlak, w.\;u'iudeslauy;van 
hel eeliappement zich bewî ê il en waarmede de machinist dan gemakkelijk 
de Werking van de veiligheidsklep kan onderzoeken. 

Men kan ligl begrijpen dat de koker, waarin de veer geplaatst is, 
miiislens even zoo lang moet zijn als dc veer zelve, wanneer zij aan eene 
geringe drukkiiig is blootgesteld. Het is duidelijk, dat, wanneer de toe-
stel ge|)laalsl en de veer met de drukking in verbinding gfbragt is, de mei 
den hefboom der veiligheidsklep verbondene stang even zoo ver uit dezen 
koker uitkomt als dt; veer zelf. De uitvinders hebben overigens nog eene 
andere inrigting gemaakt, waardoor de ganselie lengle van den toestel 
zooveel vcrniiiKlerd kan worden, als zij duur de aanwending daarviin zou 
moeien vermeerderen. 

Men bezigt de eerste of de tweede drzer iiirigtingen al naarniato de 
hoogte van de koepels op de locomorii'fketels. 
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Men kan de graadvcrdeeling van dezen toestel zoodanig maken, dat zij reeds 
bij ééne halve atmospheerbovcn de bepaalde stoomsjianning begint te teekenen, 
zoodat men dc geheele spanning van den sloom kan bennlligen, zonder dat 
de machinist deze s)anning elk oogenblik belioeft Ie verminderen; het is 
bekend dat het bij locomotieven zeer voordeelig is, met de hoogst mogelijke 
spanning tc rijden. 

Dc nuttigheid van hel hierboven beschrevene mechanismus is in Frankrijk 
reeds ten volle erkend. Van de 00 op den Orlearis-spoorweg aanwezige 
locomolieven zijn er reeds oO mede voorzien, waartoe voor elke locomotief 
eene uitgave van slechts 10 frank (ongeveer f 4.SO) werd vereischt. 

Dc beeren Lemonnier en Valléc hebben hunne uitvinding ook op dc 
veiligheidskleppen van vaste stoomtuigen toegepast, doch bij deze is het nut 
daarvan zoo groot niet, omdat deze kleppen niet door veren worden ge-
sloten , die het opligicn hinderen , daar de veren tc meer wederstand 
bieden, hoe hoogcr dc opligting der kleppen is. 

Ein(lelijk erkent dc commissie ten volle het groote nut der uitvinding 
van de beeren Lemonnier en Valléc cn moet daarbij den wensch uitdrukken, 
dat er vele |)roeven met aldus ingerigte veiligheidskleppen genomen worden, 
len einde dc voordeden daarvan oi) verschillende wijzen moKCii worden 

bevestigd. 

I'ONTEZ'S WIJZE OM ONDERZEESCIIE EONDEIUNGE!̂  TE ROUWEN. 

(.l/ccAa»ics' Magazine, PaM. CCCLVIII, Vol. LV I I , |). SC,2.) 

(Plaat X , figg. 4-G.) 

De figg. 4—0 op plaat X stellen eene verbeterde wijze van constructie 
van ondci'zeeschc fonderingen voor, uilgevonden door den heer Charles 
Ponlez van New-York. 

l'.ij dc door den heer Ponlez voorgestelde methode worden de moeije-
lijkhcden, ongemakken en groote uitgaven van waterwerken groolendeels 
verminderd en hel duikerklok- en kisldamsyslema onnoodig gemaakt. De 
heer Ponlez is dc eigenaar in Amerika van' het octrooi van dr. Polls, 
tot het zinken van holle buizen cn cilinders, door middel van do drukking 
van den {lam])kring, en dc vele gelegenheden, welke hij heeft gehad om de 
geschiktheid in dc toepassing van dil beginsel tc lecren kennen, bij het 
maken der fonderingen , gaven hem aanleiding om te onderzoeken of licl 
ook was loc te passen bij het maken van doorgaand muurwerk onder 
water. Door de handelwijze van Dr. Polls, die wij zoo dikwijls bewon-
derden cn die op zoo uitgebreide schaal aan dc overzijde van den oceaan 
is toegepast, werden cilinders van 10 (,"» cl) cn soms meerdere voeten 
middellijn, vele voeten beneden dc opjicrvlakic van het water ingedreven, 
en vormden dan uitmuntende pijlers voor bruggen. 

Hierdoor kon men evenwel niet een zoo gewensclilen onafgebroken on-
derzceschen muur verkrijgen, aangezien er noodzakelijk lusschen elk paar 
tnlinders een oningevuld gedeellc moest blijven. 

Dc uitvinder van deze nieuwe methode heeft op ecnc vernuftige wijze 
hierin voorzien, en zijne handelwijze heeft dat voorregl, dat zij toegepast 
kan worden oj) die plaatsen, alwaar het gebruik van kistdammen niet 
mogelijk is. 

Kig. i stelt eenen grooten cilinder voor, die beneden dc bedding van 
hel water is gezonken. / I , / I , / I , stellen cenc reeks van zulke cilinders 
voor, die juist 20 voel (O el) van elkander geplaatst zijn, cn waarop 
reeds gebouwd is. Fig. iJ is ecnc doorsnede over de lengte van een zink-
kodcr, met zijne luchtpijpen of ingangen en gcleislang in het midden. 
Vcrondcrslel dat men verlangde ccn doorgaanden muur van 10 voel (o cl) 
dikte te bouwen, ter plaatse alwaar 20 voel (O el) water slaat, dan 
zoude men beginnen met een gegoten ijzeren cilinder te doen zinken, die 
aan dc basis 5 of O voel (D''.;) of D'.S) middellijn had en ter zoodanige 
dicple, dat hij onbewegelijk vast stond, waarna van binneti de grond 
wordt weggeruimd. In het midden van de basis wordt dan te lood cenc 
ijzeren stang geplaatst, welke eenige voelen boven de bedding van hel 
water uitkomt. Deze stang is van boven van een rand voorzien , waardoor 
zij ccn verlengstuk kan ontvangen. Daarop wordl de cilinder met beton ge-
vuld, zoowel om zijne digiheid tc vermeerderen , als om dc ijzeren slang 

have tc cn wc\ zoo lial deze niel kan worden opge-

ligt, zonder den cilinder mede te voeren en het daarboven liggend terrein 
uit elkander tc rukken. 

In fig. i ziel men den cilinder met den geleider B. Het gedeelte van 

den cilinder, dal boven dc bedding van bet water uitsteekt, wordl daarop 

er afg(inomen, zoo als in lig. Ti te zien is. Dc zink-koller met den ge-

leider verhindert hem tc rijzen nadat hij is neder gelaten. Deze kolfer 

kan 20 voet (O el) lang aan haar open einde en O voet (D'.S) hoog ge-

nomen worden , terwijl zijne wijdte afhangt van de dikte, die men aan den te 

bouwen muur wil geven. In het bovengedeelte zijn twee luchtdigte deuren 

en twee kranen //,ƒ); door deze komt men in twee buizen fJ, E, 

welke elk een afzonderlijken toegang lot den koll'er vormen; deze buizen 

zijn in horizontale doorsnede elliptisch cn beneden wijder dan van boven; 
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het boveneinde steekt boven de oppervlakte van het water uil. l'e deuren 
/'', F aan den top dezer buizen zijn eveneens luchtdigt; juist in het midden 
van den kofTcr is ccn kleine holle cilinder A' geplaatst, die van boven open 
en van onderen, waar hij met den koiïer vereenigd is, van eene pakking-
doos {sluffimjhox) ƒ, voorzien is. Door deze gaal de gelcidingstang It. Ton 
einde den koll'er op zijne plaats tc bevestigen, wordt hij juist boven den 
gezonken cilinder gevlet, de gelcidingstang er door gebragt cn stevig aan 
dc verbinding 6' geschroefd. 

De kolïcr wordt verder gezonken, door hem Ie bclaslen of met water 
te vidlen, waartoe meu slechls dc kranen D, I) behoolt te openen. Daarna 
wordl hij aan de geleidingslang bevestigd, zoodat hij niet kan rijzen, 
zonder de slang en loebchooren mede te voeren. Wanneer dc kolTer, om hem 
te doen zinken, met water is gevuld geworden, zoo woi'den de kranen ge-
sloten en hel water er uit gedreven, door dat men er hicht, door middel 
van dc pompen II, in per.st. I)e bouwstollcn worden nodergelaien, en dft 
uil- en̂  ingang tol den koller worden op de volgende wijze verkregen. Eene 
der buizen wordt met de bouwstollcn gevuld, waarna dc deur F wordt 
gesloten. Dc lucht in den koflor beneden heeft eene (hglheid die even-
redig is aan de diepte van het water en dc plotselinge vermindering daar-
van , door hel openen van dc beneden-deur C veroorzaakt , zoude den 
koller gedeeltelijk doen volloopen; dit wordl verhinderd, door het o lenen 
van dc kraan J), waardoor de pompen de digiheid der luchl in den kolTer 
op dezelfde hoogte houden, tol dat het cvenwigl is hersteld. Dc deur wordt 
daarop geopend cn hel werkvolk kan daardoor naar beneden aan het werk 
gaan. Wanneer een nieuwe aanvoer van bouwsloiren noodig is, worden deze 
op gelijke wijze door dc andere buis ncdcrgclalcn, zoodat achtereenvolgens 
cenc der buizen geopend is lot hel ontvangen der Ijouwslolïen, terwijl dc 
andere die beneden alleverl, waardoor het werk onafgebroken kan voortgaan 
en het metselwerk in het drooge kan gemaakt worden. Wanneer dc ruimte 
om hooger tc werken te kort schiet, doel men den kolfer langs de gelei-
dingstang rijzen en zoo gaal het werk regelmatig voort tot dat dc opper-
vlakte van hel water is bereikt cn de kolTor drijft. Dondom de geleidingslang 
is eene kleine opening in hel metselwerk gespaard, zoodal do slang daar nu uil 
genomen kan worden, na bij G losgeschroefd tc zijn. Daarop wordl de 
kolfer boven den volgenden cilinder gevlet, die juist zoo ver van den 
eersten is geplaatst als dc koffer lang is, waarna dezelfde bewerking wordt 
herhaald, terwijl de vcrccniging van bel melsoKvork op clkc 20 voet 
(O el) lengte onder den rand van den kolTer jilaats heeft. 

Deze handelwijze om onder water te bouwen verschilt groolendeels 
van dc duikerklok. Ten einde ecnc duikerklok te doen zinken, moet deze 
of zelve of door middel van toegevoegd gewigt zwaarder zijn dan dc 
hoeveelheid water die zij verplaatst; ten einde haar weder te doen rijzen 
moet dil gewigt verminderd of daartoe eene kracht gebezigd worden, die 
grooler is, dan dc zwaarte, die tol hel zinken benoodigd was, terwijl 
ten gevolge van hare groote zwaarte de uitgobreidheid daarvan zeer be-
perkt is. Het kostbare van hol gebruik der duikerklok is daarin gelegen, 
dat meu daartoe negen arbeiders noodig heeft, van welke slechls twee aan 
het eigenlijke werk kunnen bezig zijn. Dc beschrevene zinkkolTcr kan 
op- eu ncdergclaten of op elke hoogte waar men verkiest gehouden worden: 
zijne inrigting brengt de gclegenbeid daartoe mede. 

Het is duidelijk dat deze inrigling zeer goed tc gebruiken is, ten minste 
wanneer dc diepte van hel water gecne 30 voet (O el) overschrijdt. 

De vraag blijft nu nog over, welke voordeeleii aan het gebruik daarvan 
verbonden zijn. De uilgave.n voor een ziiikkoller zullen niet veel grooler 
wezen, dan die welke benoodigd zijn tot hel maken van ccncn kistdam, 
die een even lang gedeelte omringt, maar hij is daaroiilcgon bruikbaar 
voor elk verder gedeelte, terwijl men daarvoor telkens nieuwe kisldamnicn 
zal moeten maken. 

IJZEREN LICHTTORENS. 

f.Ucc/ianj«' Magazine, Part. CCCLVUI, Vol. LVH, p. 405). 

Wij onllcenen het volgende artikel aan ccn nummer van ihc scicntifi^' 
Amerkan, waaruit men zich oen denkbeeld kan vormen van hel ruime velil-

dal, in Amerika, voor engclsch vernuft en eiigclsclicn onderncmingsgcesl 

open staal: 

Zoo lang in onze streken hel hout goedkooper is dan ijzer, zal hel bij 

voorkeur gebruikt worden, uilhoofdc van de besparing op dc ko.slon van eer-

sten aanleg. Elk jaar wordt evenwel liet hout schaarscher cn duurder en 

komt hel ijzer meer in gebruik, en eenmaal zal men er even zoo aan gewoon 

raken, allerlei soort van ijzeren huizen te zien, als men hel nu is, die uit 

hout zamengesleld tc aansciiouwcn. Wij zullen dat tijdstip wel niet belevon, 

doch wij kunnen het in de toekomst voorsiiellen. In onze slad nemen ijzeren 

kolommen reeds bijna overal dc plaals in vaii die uit hout en steen vcr-

vaariligd en in Cirool-Driltaiinic worden vijf schepen van ijzer, logen een 

van hout gebouwd. Het gebruik van hel ijzer bij zcewerken is vooral van be-

lang, wal aangaat zijne aanwending voor vuurtorens. Dc groote uilgavci\ 

en zwarigheden, die men tc voren ondervond bij hel maken d e r f u n d e r i n g e n 

van steen voor vuurtorens in zandbanken cn in moerassige gronden, worden 

sleenen lunderingon zoude vorderen, en milcruaau uoor nci geuruiK van 
ijzer zijn oiize marine-ingenieurs in staal, om vuurtorens te bouwen op plaat-
sen, alwaar hel onmogeiijk zoude geweest zijn, sleenen torens op tc rigten. 

On de tentoonstelling van het Kraiiklin-lnstituut, die thans geopend is, is 

1 8 5 4 . ] 

ilians overwonnen door hel bezigen van Milchell's ijzeren schroefpalcn en 

Polls's ijzeren cilinders, waarop alsdan het gebouw wordt opgetrokken. NVij 

hebben voor ons liggen oenen brief van den heer G. Ponlez (4), waarin 

hij opgeeft, dat hij bezig is met het aanleggen van eene fundering van ijze-

ren cilinders voor eenen vuurtoren, die vijftien mijlen (24 ned. oiijl) be-

neden Dallimorc zal worden opgerigt. 

Een aanlal van deze cilinders zijn reeds gezonken, en wanneer alle ge-

niaalst zijn, zullen zij twee conccntrische cirkels vormen, waarvan de bui-

tenste cirkel van 27) voet (7 el) middellijn is zamengesleld uil cilinders van 

2t) duim (0''.ü0) middellijn en l duim (0"'.02rj) dikte, terwijl de binnenste 

cirkel van 17 voet(o«'.2) middellijn, gevormd is uilcilinders van 17 duim 

(Oci.45) middellijn. Deze cilinders zullen met beton gevuld cn met ijzeren 

dekstukken gedekt worden, welke dekstukken met elkander door ijzeren 

slangen verbonden zullen worden, zoodat hel geheel een onafgebroken om-

trek zal vormen. 
Rondom en van binnen zullen deze cirkels met groote stukken graniet lot 

boven laag water gevuld worden, en boven op die groole ijzeren ringen zal 
het metselwerk in geregelde lagen aanvangen. 

Dc plaats, alwaar deze vuurtoren gebouwd wordl, is 2 mijl (">218 cl) van 
den oever gelogen op ecnc diepte van lU voel (5 el) water, en men zal 
door hel bezigen van zulke ijzeren funderingen in staat zijn, ccn slcvigcn en 
duurzanien liehtloren te bouwen voor de helft der kosten, die ccn toren met 
sleenen funderingen zoude vorderen, en inderdaad door het gebruik van 
ijzer 
sen, 

Op „ . ^ . 
f«n model te zien van een ijzeren vuurtoren van Merrick and Son, welke op 
schroefpalcn geplaatst zal worden, die ter diepte van 12 voel(öci.()rj), zullen 
gescbroeftl worden iu dc koraalrotscn te Sand-Key (Florida). Hij zal cenc 
î rondvlakte van 50 vierk. voel (4.05 vierk. cl), en ecnc hoogte van 152 voet 
(40ci.25) hebben, en 450 ton (457050 ned. pond wegen). 

De vuurtoren in dit jaar op dc Carysforl-rols, Florida, door het topo-
ĵ ralisch bureau gebouwd, is ecnc bcwoiidcreiiswaardigc ijzeren constructie, 
én werd vervaardigd door Merrick and Townc van Philadelphia. Hij is ge-
bouwd op palen, welke op dc hoeken en in het midden van eenen achthoek 
zijn geplaatst. Dc koppen van deze palen zijn verbonden door ijzeren stan-
gen, en hierop zijn rijen ijzeren kolommen geplaatst en uit hel midden der 
fundering is ecnc stevige midden-kolom opgcrigl, die tol aan dc bovenzijde 
van deze kolommen reikt. Van deze middenkolom gaan, op gepasteafslaii-
ilen, zeer sterke ijzeren liggers uil, die, met de horizontale slangen, welke 
de kolommen onderling vereenigcii, een zoodanig stevig en hecht verband 
vormen, dal hel niet te voorzien is, dal de kracht van den wind het ooit uil 
elkander zal kunnen rukken. 

Tol verblijf voor do oppassers van den vuurtoren is boven het beschre-
ven raamwerk van kolommen, liggers en stangen, eene _gogoten ijzeren 
woning van cirkel- en kogelvormige gedaante geplaatst, 55 voel (11 el) 
boven de oppervlakte der rots, eu 2ü voet (O el) boven hel hoogste 
vloed wa Ier. 

De woning bestaat uit twee verdiepingen. Dc benedenste 8 voet (2̂ 1 44) 
boog, en li) voet(12̂ 1̂.2) middellijn, is bestemd lol pakhuis en keuken 
fin IS voorzien van 8 vensterramen en 10 ronde kijkgaten, de eerste voor 
lucht en dc laalsic voor licdit. Zij bevat zes ijzeren kisten voor water en 
olie. Dc bovensto verdieping is in zes vertrekken verdeeld, met cenc groole 
zaal in hol midden, waardoor al dc vertrekken ecnc goede luchlvcrver-
sching kunnen bekomen. Aau elk einde der binnenruimte is eonc deur, en iu 
olk vertrek een groot vensterraam. Hondom deze verdieping is eene buiton-
ijalerij aangebragt 5 voel (l«i.52) broed, alwaar de oppassers kunnen waken. 

Dit het midden van den toren voert een wenteltrap naar den top van 
bel gebouw. Deze trap is besloten in eenen ijzeren cilinder, waarvan bet 
geheele gewigt rust op het dak van de woning. 

Doven op hel gebouw is gojdaalst de wachtkamer en de lantaarn- of 
lichlkamer, grool genoog om ecu Frosncl-tocstcl van dc grootste soort, 
•Jic een lieht van dc felste kracht zal voortbrengen , te kunnen bevallen. 

De middellijn van het gebouw aan den voet is 50 voel (15"'.25) en 
20 voel (O el) op de hoogte van don vloer der wachtkamer. Dc hoogte 
'̂an hel geheele werk boven de oppervlaklc der rols is 127 voet (50 el) 

de hoogte van het middonpiinl van hot licht 115 voet (55 el). 

Hel voordeel van het gebruik van ijzer lot zeewerkcn, zoo als voor vuurto-
fons, werd hol eerst aangewezen door A. (lordon, ingenieur tc London.dic 
"1 1811 er 0011 oprigtlc tc Morant-Poinl op hel eiland Jamaica op none 
fnoeijelijk tc gonakon plaals, alwaar, uil hoofde van dc menigvuldige aard-
bevingen, geen steeneii vuurtorens van meer dan twee verdiepingen stand 
l̂ ondeii honden. Deze vuurtoren is van gegoten ijzer zamengesleld cn heeft 
'̂erschcidenc sterke schokken van aardbevingen woderslaan. l)oor donzclfden 

ingenieur werd iu 1815 oen gegoten ijzeren vuurtoren op het eiland Der-
|"uda gebouwd. Deze is 105 voel (52 el) hoog cn voorzien van een Fresncl-
'icht, dat op 50 mijlen (48 ned. mijl) kan gezien worden. 

De groote kosten cn in sommige gevallen dc onmogelijkheid om slecDcn 
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vuurtorens op tc rigten, geven alle reden, om erkentelijk tc zijn, dat 
het ijzer al deze zwarigheden vermindert en tc boven koml, 

Dc ijzeren vuurtoren in P.ormuda heeft cenc groote hervorming tc weeg 
gebragt in dc zeden van een groot getal inwoners aldaar, die te voren 
liun bestaan vonden in de strandvonderij, eene bezigheid niet zeerge-
schikt lol het ontwikkelen van de beste hoedaniglieden in den mensch, üe 
ijzeren vuurtoren op de gevaarlijke Florida-rotsen zal op dezelfde wijze 
veel nut stichten. 

In hel gezigl van een licht van de eerste klasse op de Carysfort rols 
ging er in drie jaren cn vier maanden voor eene waarde van I 147 500 
dollar (̂  2 808 750) verloren. Op de Florida-rotsen leden 47 schepen, 
metende te zamcn 1200 tonnen, schipbreuk, waarbij 550 menschen het 
leven verloren. 

Tc Key West (Florida) werd in 1848 niet minder dan 100 140 dollar 
(/'407 850) aan de strandbewoners afgestaan cn de schepen en ladingen die 
schipbreuk leden, hadden ecnc waarde van 1 282 000 dollar ([5 205 000). 

Al zullen dc ijzeren lichllorcns op dc kust van Florida niet alle schip-
breuken verhinderen, zij zullen locli zonder twijfel het grootste gedeelte 
voorkomen. 

DE ONDERZEESGllE TELEGRAAF TUSSCIIEN ENGELAND EN FRANKRIJK. 

{Mochanics' Magazine, Part CCCLVIII, Vol. LVII, p. 410.) 

(Plaat X, fig. 7.) 

Fig. 7 op plaat X stelt dc zamenslelling voor van den kabel, welke g e 
durende dc laatste twaalf maanden dc stormen in hel engelsclie kanaal heelt 
wederslaan, cn door welken de berigleii lusschen Engeland cn Frankrijk, 
zonder het minslc oponthoud, dikwijls tol vier honderd loc'sweeks, zijn 
ovcrgebragl. Het is ecu zeer zonderling, doch door de voornaamste lolegra-
lische ingenieurs van dil land en van hel vaste land bevestigd, verschijnsel, 
dat tot nu toe geenc telegrafische geleiding op hel land zoo goed geïsoleertl 
is, als dc oudorzecschc kabel tus.schen Dover on Galais. 

De eigenaardige isolerende kracht van de gelah-perlja schijnt inder-
daad eerder nog sterker, dan minder tc worden, door dc indompeling 
in het zeewater. 

Dc volgende beschrijving van dc afbeelding zal een juist begrip van do 
zamenslelling van den kabel geven. 

/I zijn dc vier koperen goleiddradcn. 
Ij dc omkleeding van gotah jiorlja. De dubbele omklccding van gelah-

perlja is aangewezen in dc doorsiKnle bij E. 

C is gesponnen hennep, doortrokken met loer, rondom de bekleedc koper-
draden gewonden , en al de lussclienruimten daarmede vullende, zoo 
dat daarop de gegalvaniseerde ijzeren draden kunnen geiilaatsl worden. 

I) builcnbokleediiig, bestaande uit tien gegalvaniseerde ijzeren draden. 
E doorsnede van don ganschcn kabel. 

De vier koperen goleidilradon worden goisolecrd mol ecnc dubbele gelah-
perlja bokleediiig iloor de Ijulla-Pcrcha-t^oiiipany in hare werkplaatsen 
in Wharf-road , Gity-road, onder directie van Samuol Slalliam Es(i""., 
wiens volharding on kunde niet weinig hoefl loegebragt aan de verbc-
loriiigon der ondorzoesche cn ondoraardsche gonioenscliapsmiddelen. 

Dc builonboklooding van lion gegalvaniseerde ijzeren draden is gemaakt 
door de lieoron H. 8. Ncwall and G° van Galesbcad, in hunne tijdelijke 
werkplaatsen in Wapping. 

(1) Vul. het vooi'caand aitikcl. (Hcd.) 

OVER HET VERHANG VAN RIVIEREN. 

(Uil A R N O T T ' S Phyxics ovorjji'iioiiicn in the Mechanics' Magazine, 
Pan CCCLX, Vol. LVIl l, p. 15.) 

Een zeer gering verhang is voldoondo om !iot wator in beweging lo 

brengen. Drie duim per mijl (ongeveer 5dni!n por lOUO el) in ecu regt on 

eITcn kanaal geeft cenc snelheid van omstreeks drie mijl in hel uur (80 el in 

de seconde). De Ganges, waarin do watoren afstroomen.die van hot Ilimalaya-

geborgle, het hoogste der wereld, komen, is op 1800 mijlen (2S'.)i; ned. 

mijlen) afstand van zijne monding slechls 800 voel (244 ol) lioven do 

zee gelogen; dat is ongeveer tweemaal de hoogte van de St Pauls kerk l(i 

Londen of de hoogte van Arthurs soal bij Kdinburgh, en om deze 8(V) 

voet verval tc doorloopcn, heeft het water meer dan cenc maand 

lijd noodig. 

De groote rivier Magdalena in Zuid-Amerika, welke over eene lenglc 

van 1Ó00 mijlen (ruim 1000 ned. mijlen) lusschen twee bergruggen van 

dc Andes loopt, hcefl over deze gaiischo longtc sleehls ecu verval van 5(K) 

voel (152 cl). Dovenwaarts van deze 1000 mijlen stort het water in kleine 

en groote vallen van hel gebergte. 

De rcusachligc Uio dc la Plala heeft oen zoo geving verhang naar den 

oceaan, dal in Paraguay, 1500 mijlen (2415 ned. mijlen) van hare monding, 

groole schepen legen den stroom kunnen opzeilen, dal wil zeggen, dal zij, 
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lancs hcl bekoorlijke hellende vlak van den stroom langzamerhand door een 

'/achten wind legen den stroom in worden gevoerd lot eene hoogte, welke 

grooter is dan die van onze hoogste torens. 

VEKSCUIJNSEL VAN EKNli WEL MET TLOEI) EN EBBE IN DUITSCIII./VND. 

nieckanics' m'jazim, Part CCCLX, Vol LVI I I , p. 33.) 

Deze opmerkelijke wel is een voorwerp van buitengewone bclangslclling 

door geheel Duitscbland. Op elk uur van den dag wordt' de wel omringd door 

talrijke groepen nieuwsgierigen, die ongeduldig wachten lol dil gchcimzimiig 

verschijnsel zicbvoordoct. ledereen tracht bel begin daarvan waar te nemen 

door zijne blikken tc vestigen op het ledige gedeelte in den put, die ter 

diepte van 11 of 12 voel (o '̂.o ii \ cl) onderden bovenrand tot aan de 

oppervlakte van hel water geheel in hcl duister gehuld is. 

Op dc zwarte opjicrvlakle van den bodem bespeurt men cenc kleine 

naauw merkbare opborrcling, welke veroorzaakt wordl door ccnigc weinige 

gasbellen; voor hel overige hoersclil cr cenc stille in als die van hel 

graf. Na ccnigen tijd wacbtens boort men holklinkende geluiden, gelij-

kende naar veraf zijnde kanonscliolcn of trommelslagen, waarna dc put 

zich langzaam mcl water vul t, dal daarin oprijst, even als kwik in cenc 

thermomelcrbuis, terwijl dc oppervlakte daarbij met veel geraas in be-

roering komt. I£en dik schuim bedekt het, alleen in hel midden gebroken 

door cenc snelle opvolging van gasontplofringcn (meest alleen koolzuur), terwijl 

het water op die plaatsen, waar het schuim zich een weinig verspreidt, de 

groene kleur aanneemt van dc zee in de noordelijke luchtstreken. Intusscben 

blijft hcl water steeds rijzcmlc cn in hevige beroering, tol dat de wcl|)ut 

tol den bovenrand toe gevuld is. Zij alleen kunnen zich cenig denkbeeld 

vormen van hetgeen op dat oogenblik in den pul plaats vindt, die van 

den achtersteven van een schip naar beneden zagen, terwijl hel door 

eene frisschc koelte werd voort gedreven, cn daarbij hel water daartegen 

zagen opbruisschen, terwijl hcl roer been en weder werd geslingerd. Ook 

kan dc wel, op bel oogenblik dal zij in de hevigste beroering is, verge-

leken worden bij eenen grootcn waterketel, die boven oenen vuurhaard 

zoo sterk mogelijk aan het koken wordl gebragl. Wanneer dc beweging 

van hcl water hcl hevigste is geworden, houdt de onlwikkeliiig der gas-

bellen, die hel oinijzcn van het waler vooraf ging, idotseling op cn in 

ccnigc oogcnblikkcn is dc oppervlakte van hel water in do wel geheel 

in rust gekomen; bet water daalt weder eerst snel cn daarna langzamer 

lot eene diepte van 9 lot 10 voeten (circa 3 cl); op dil punt wordl cr 

weder ccrsl cenc plolsclinge rijzing van het water cn daarna ontwik-

keling van gas op den bodem waargenomen. 

Dc pul vult zich weder zeer langzaam en dit rijzen van het water cn 

deze gasonlwikkermg neemt trapsgewijze in snelheid toe cn waarschijnlijk 

het maximum niet bereikende, voor dal hel water de volle boogie heelt be-

reikt, waarmede dertig lot veertig minuten na den eersten terugkeer van 

den stroom veiioopen.'in dezen slaat van felle beroering blijll het water on-

geveer twee uren, soms langer maar dikwijls veel korter, waarna dezelfde 

reeks verschijnselen zich bcrbaall. Dc tijd die er verloopt tusscben bel 

terugkeeren van hcl verschijnsel is zeer ongelijk. Meestal wordt bel alle 

drie uren waargcnonien, doch van veel invloed daarop is bet aantal pom-

pen dal gebezigd wordt om bol waler uil den jiiit te halen; hoe meer 

pompen daartoe gebezigd worden, dos tc geringer zal deze tusschcnlijd wezen. 

UOHEtlTS GEOCTUOVEtUDE EI.EIvTUlSCIlE I AMP. 

{Mcchauics Ma'juiinc, 1'arl CCCIA, Vot LV 

(ri. X , i'b'. ><•) 
Van de vcrschillciidc belangrijke toepassingen der elektriciteit, waarvoor 

dc beer Uoberts gepatenteerd is, behoort dc verbeterde elektrische lamp 

onder dc meest nuliige. Tot hiertoe heeft dc groote inoeijclijklieid, die 

gelegen is in het regelen van den afstand tusschcii dc elektroden, bf.del 

dat deze uitvinding tol algcmceiic cn liuishondelijkc doeleinden werd 

gebezigd cn gedurende versclieidenc jaren was dc aandacht der weten-

schapiiclijkc wereld (laaro[i gevestigd. Heeds hccll de heer Doberls veel 

bijgedragen tol bevordering van hel algemeen gebruik der clcktricitcil, 

door hcl aangeven der middelen , om, mcl weinig kosten, ccn grootcn 

locvoei van elektrische vloeistof tc verkrijgen; en door dc vernuhigc in-

rigling, waarmede hij hcl eigenaardige bezwaar der lamp heelt overwonnen, 

va"n welke iiirigtiiig wij hicrbovcii gewaagden en waarvan wij bier du be-

schrijving ilocn volgen, hccll hij eene groote dienst bewezen aan de 

beoefening van dezen lak van de proclbiidcrvindi lijkc natuurkunde. 

Dc wijze, waarop de beer Uobcrts den juisten afstand tusscben de elektro-

den, gewoonlijk de slagwijdtc genaamd, bewaart, bestaat hierin, dat cenc 

dezer elektroden in den toestel, waarin zij gcjilaatst is, beweegbaar is, zoo-

danig dal zij benedenwaarts zich bewegen kan tol het punt, waarop zij met 

de andere elektrode in aanraking komt en daarop wordl vastgeklemd in den 

tueslcl, waarin deze geplaatst is. Wanneer dit duor eene andere inrigting 
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van den toestel , die heizij mcl dezelfde, hetzij mcl dc andere elektrode in 

verband staal, is geschied, zoo wordl cenc der elektroden terug geschoven, 

zoodanig dat de punten der beide elektroden zich juist op den gevorderden 

afstand van elkander bevinden. De toestel die deze inrigting regelt kan 

door een uurwerk of eenen elektrischen stroom in beweging gebragl worden. 

De elektrische inrigting wordl in dc iiguiir voorgesteld. A A is een 

voetstuk, waarop cenc loodregtc geelkoperen kolom of staaf/i, dik i duim 

(0''.023) cn hoog 18 duim (0-'.40), stevig is bevestigd. Deze kolom is aan 

liet boveneinde reglhoekig omgebogen , waardoor een uilslokendc arm C 

gevormd wordl, dio ongeveer 8 duim (O®'.20) lang is. Aan dezen arm is do 

slang I), lang ongeveer 0 duim (Ô ^̂ '.lo), gesoldeerd , die tol steun cn ge-

leider van de buis E dient, welke binnenwerks cenc middellijn van 

duim (O"'.01) cn cenc lengte van 12 duim (O«'.303) beeft. 

Aan dc buis E zijn twee jicnnen A' bevestigd, welke zich bewegen; 

in sponningen O, zoodal dc buis op en neder kan bewogen worden. De 

buis is in metallieke gemeenschap met dc kolom l i , door middel van de 

buigzame metallieke stang F, waardoor de elektrische stroom van eene 

galvanische batterij aan baar kan worden toegevoerd. In de buis E bevindt 

zich cenc graphicl of kool-elektrode, die 8 lol 12 duim (O«'.2 lol O«'.5) 

of zoo noodig nog langer is en zoo dik, dat zij zich vrij in de buis kan 

bewegen, doch daarin genoeg moet klemmen om slceds in aanraking tc 

blijven met het vecr-mondslnk S, welk mondstuk ecu deel uitmaakt van 

bet ondereinde van dc buis E cn voorzien is van cenc lange veer S, dio 

zoo ver verwijderd is van de ontgloeide elektrode, dat de hitte van deze 

haar niet schaden kan. 

Dil vcer-mondstuk dient om legen dc elektrode te drukken ter verkrij-

ging cencr metallieke gemeenschap lusschen dc eleklrodc en dc buis, ten einde 

iiicrdoor den elektrischen stroom lol dc elektrode Ie geleiden, en om zekerder 

daarvan tc zijn, is dil mondstuk met platina bekleed; hcl mondstuk moet 

evenwel niet zoo vast tegen de elektrode aansluiten, dal bierdoor de graphicl 

verhinderd zou worden door de buis te schuiven , of door bare eigene 

zwaarte of wel door middel van cenc veer ol' een gering gewikt. 

Dc eleklrodc zou dus altijd in dc buis E naar beneden schuiven, werd 

zij niel door twee pallen F' F', die om twee draaipunten G G zich bewegen, 

vaslgeklemd. De uiteinden van deze pallen dringen door twee groeven in de 

buis E,c\] sluiten bij hel in werking komen zoo vast togen dcclcktroile aan,dat 

deze bierdoor op hare plaats wordt gehouden. Dc pallen worden bewogen 

door twee stangen h h, die lot boven dc buis E reiken cn aldaar vcrccnigil 

zijn door cenc dwars!̂ tang, die aan eenen hefboom L is verbonden. Wan-

neer do andere hefboonisarni Ier neder wordl gedrukt gaan de stangen/i/i 

omhoog en dc pallen worden naar binnen in dc buis en tegen de graphicl 

of elektrode gcurukl. liet einde Q van den hefboom L is met ccn oog aan 

cenc slang A' cn deze aan ccn tuimelaar P verbonden, terwijl het andere 

einde van dezen tuimelaar aan bet anker I\ van den elektromagneet M is 

lievestigd. Deze clcklromagnefa is van de gewone soort, namelijk een 

hocfijzeV van week ijzer, omwonden met koperdraad, dal met zijde bedekt 

is cn deel uitmaakt van den sluitdraad tusschcn dc beide polen der gal-

vanische batterij. Hel eene uiteinde van dezen draad is in gcmccnschajij 

met dc kolom B en hel andere wordl door cenc kleinschrocf in verband ge-" 

bragl met eenen draad, die lot dc positieve pool van cenc krachtige gal-

vaiii.scbc batterij geleidt. 

Üp bet voetstuk .1, juist onder dc buis E, is ecu koker//geplaalsl, die 

cenc andere graidiicl-eicktrode 7'kan bevatten. Deze koker wordt door een 

koperdraad in gemeenschap gebragl mcl de negatieve pool derzelfde galva-

nische batterij. Door middel van drie schroeven kan dc koker cn dc daarin 

gevalle elektrode zoo gesteld worden, dat de punten van dc beide clck-

irodeii mcl elkander in aanraking komen. 

Veroiidcrstcllen wij nu dc lamp gereed om tc werken en dc beide elektroden 

op hare bestemde plaatsen, de cenc in de b u i s d c andere in dc buis i'. 

dan zijn dc beide pallen open, omdat het gewigl U', dal op bet einde van[ 

den befljoonisarm L is geplaatst, dezen arm benedenwaarts drukt. HicH 

do(U' glijdt de elektrode door dc buis E naar beneden tot dal hare spil̂ . 

met die van dc elektrode in II in aanraking komt. Wordt nu do lainpii| 

gcnicenschap gebragl met dc batterij, zoo loopl dc elektrische stroom rondoni-

do magneet M , waardoor deze sterk magnctisch wordl cn bet anker h 

aantrekt; hierdoor wordt dc korte hcfboonisarm van deii hefboomnaar; 
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worden dc elektroden door de verbranding verteerd, tol daler een oogen-

blik komt, dal ile afstand tusscben heide Ie gront is voor het overspringen 

van den clektrischen stroom. Zoodra dil jilaats heeft, lioiidl dc stroom op 

den elektromagneet tc doürloo|)cn cn wordl hel anker niel langer door hcl 

lioolijzrr aangetrokken, zoodat ook dc hefboom L door het gewigl W'naar 

beneden wordt gedrukt cn daardom- do jiallon ophoiidcn dc chdvtrodc tc 

klemmen, welkiï alzoo iiaiir beneden schuift, tot ilat zij weder met ilc 

bcnivlen geplaatste eleklrodc in aanraking komt. Zoodra deze aanraking 

jilaats heefl is dc draad gesloten en dc stroom hersteld cn dezelfde wer-

kingen veroorzaken weder lietzcllde heldere licht, tot dat, bij cenc verdere 

verbranding van dc elektroden, hctzfdfdc oponthoud weder plaats grijpt cn 

dit zoo dikwijls zich herhaalt lot dal do geheele elektrode is verbrand. 

stangen van dc pallen h Ii, Dc pallen? beneden getrokken en rijzen de 

vatton dc elektrode in dc buis en doen deze onbewegelijk op dc plaa'>, 

blijven, terwijl hcl verdere ter nederdrukkcn van den iielboom /vdchiii>: 

E opwaarts l i g t lol dal de stelschrocfZ dit belet, w e l k e s c h r o e i doorgaansj 

zoo ver ter neder gedraaid wordl, dal de afstand tusscben dc s p i t s e n der 

elektroden '/.,, gedeelte vaii 1 duim (O'''.0008) bedraagt. Terwijl dit pkial̂  

grijpt, doorloopt dc elektrische stroom de draadomwinding van den clel̂ ' 

tromagiieel en verder de kolom />', dc slang F, bel metaal van dcbuis'j 

tol aan de daarin geplaatste elektrode. Deze elektrode nu is, gelijk gozcp 

is, door den hefboom L lot op ccn Iwec cn dertigste gedeelte van 1 dm"' 

(I)''.00118) van dc andere elektrode, die zich in /i bevindt, verwijderd 

de elektrische stroom gaal van de spits der elektrode in E lol aan die 

Jl over, veroorzakende ccn krachtig licht, Icrwijl de stroom van II 
een koperdraad lol de negatieve puol der batterij terugkeert. InUissclif'* 

IRTS OVKU DE KWESTIE VAN WATEIlVOOnZli:NING. 

{Mechanics' Maijazino, l\nl CCCLX, Vol. LV I I I , p. 73.) 

In cenc memorie van den heer G. H. Hurncll, ingenieur in dcspnan-

sche |)rovincic Orense in Gallicie, welke in dc vorige maand in hcl Insti-
lute of' Enlhli ArcliUecIs werd voorgelezen, vinden wijde navolgende merk-

waardige opmerkingen, omtrent den invloed van bel gebruik van zuiver 

water op hel leven van mcnsclieii cn dieren, die dc aandacht overwaardig 

zijn, iiitliooldif van hel naaiiwc verband waarin zij slaan lot de kwestie vaii 

watervoorziening. De beer Htiriiidl zegt: 

«Keiic merkwaardige opmerking is cr tc maken, ten opzigte van het alge-

mecnc karakter der Kauna van dit gedeelte van Spanje (cn die andere waar-

ncmingei}, door mij op verschillende plaatsen in Engeland cn Schotland ge-

daan, volkomen bevestigt), namelijk dal dc onveranderlijke zuiverheid van 

water nadeehg is voor het dierlijk leven 

«Aangezien de gezondhcids-conimissic, in tcgensiiraak met elke autori-

teit, welke dc physiologischc werking van hcl waler op hcl menschelijk lig-

chaam heell nagegaan, dc verantwoording op zich heelt genomen om te 

beweren, dat zuiver waler hel liestc en gezondste is, zoo is hel van belang, 

dat hel pnblii'k mei al datgene worde bekend gemaakt, waardoor hel twij-

felaelilige dezer theorie kan blijken. Ik wil daarom inijiie eigene waarnemin-

gen mciicdeelcn, die ik geiiiaakl bob in dc landen alwaar alleen zuiver waicr 

wordl gevonden, hopende daardoor meerdere cn betere onderzoekingen uil 

te lokken. 

«Ik heb opgemerkt dat de klierziekten heerscliondc zijn in Spanje, in do 

granietstreken nabij IMymouth in Engeland, in de inoleiislecn-distriklcn van 

York.^djirc en in sommî o ĵ cdeeltcn van Schoiland. Het is bekeiul, dat in 

Gallicie geen kav;dleric-regenienlcn in garnizoen kunnen liggen, omdat de 

p.iardeii bet hooi alilaar met kunnen verdragen, en in bel algemeen is hel 

paardenras ahlaar van slcchlc hoedanigheid, en zijn dc paarden ahlaar niel dan 

met moeite te ondci hoiiden; zonderling genoeg is hel dal dit feil wordl be-

vestigd door de ondervimrmg, opgedaan door dc kavallerie-oHicicrcn, die ge-

durende den laatstcn (forlog tc rioildford gestationeerd waren , zoo als opge-

geven wordt in dc «//is/orj/ of Snrmj* van llritton cn l'.rayley: genoemde 

olficiercn br vonden dal hel hooi, dal geoogst werd van dc 'velden, die be-

sproeid worden door bel stroomciid water van dc Hagshol sands, juist de 

bron welke oorspronkelijk door de gezondheids-commissie werd aanbevo-

len , nadeehg was voor de paarden , cn ten slolte {,'eheel werd afgekeurd. In 

destroonieii van (Jallicie liecr.sclit eeiic opmerkelijke scbaarschheid van zoel 

watcrsclndpen . cn ditzelfde heb ik waargenomen in dc silex houdende 

zandgronden van dc beide van Dagshol Hcatli, en in dc moleiistcen-dislrik-

ton van Yorksbirc; hel schijnt indenlaad dat deze dieren in die streken niel 

die stolTcn kunnen bekoiiicn, welke noodzakt-lijk zijn voor dc vorming hun-

ner beklccding of schalen. Soinmiijc voorlrelTelijkc planten, als de waterkers, 

do klaver, dc lucerne enz., ontbreken geheel in de streken waar hcl waler 

volkomen zuiver is. Terwijl hel gemis van kalkachtige deiden in bet water 

onlegenzcggtdijk aan den meiiî ch eene llaanwe stemming of toon geeft, 

zoo is cenc tc groote hoeveellieid van die stof oorzaak, dal ccn sanguinisch 

tem|)cramenl zii h uilcrmiitc ontwikkcll.» 

Deze opmerkingen slcmmcii volmaakt overeen met dc bekende omstan-

digheden van die streken, alwaar de lering, dc kropgezwellen of klierge-

zwellen in den nek heerschende zijn. In al de Al|)enstrcken doen deze ziek-

leii zich meer of min voor, en dc oorzaak daarvan wordt algemeen gezocht 

in het gewoon gebruik van sneeuwwater, hetwelk iialiiurlijk niet dan'in zeer 

Ijevingc male mei deUstolïelijkc deden kan bezwangerd wezen. Wanneer wij 

nu bcdeiiken, dal deze streken iiieesl alle van de eerste formatie zijn, zoo 

kunnen wij na;̂ aan,dat dc wel wateren aldaar zonder kalkdeelen moeten zijn, 

ofschoon daarin amlere aardsoorten , als magnesiii en aluinaarde, gevonden 

\vordeii, die echter geen van allen den kalk in hel gestel der niensehen en 

ilioren kuiiiien vervangen. Klierziekten in een van hare menigvuldige vor-

lioii ziilliMi veelvuldig worden aangjIrolTen in alle streken der (»erste lorma-

hc; bijvoorbeeld op de eilanden in hel Kanaal. In dezen tijil verdienen 

ilezc feilen veid lielan.usti'Hiii'j. Ib-t oudei7o(d< naar een geschikteii watertoe-

"̂oer voor de millioenen inwoners van Londen schijnt nu genoegzaam ge-

J'ordcrd tc zijn. Aan onkunde cii hebzucht worden Ic regt dc bestaande 'gc-

"fcken, zoowel in do hoedanigheid als in de hoeveelheid, toegeschreven. 
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Dal men echter voorzigtig zij bij hel nemen der maatregelen, om in deze 

pdirckcn te voorzien , cn eerst beslisso wal al dan niet als onzuivere deden 

in litil water beschouwd moet worden. Kn wanneer cr, zoo als waarschijnlijk 

hcl geval zal zijn, bevonden wordl, dat dc natniir ons den drank uil haren 

cigoneii liiiezem , in een niet onzuivcrei! , maar behoorlijk geneoskrachligcn 

toestand aant»icdl, wal zoude dan verkcerder wezen , dan eene eigeiiduiiL;-

lijkc zuivering , waardoor de weinige imnoiigselcn zouden worden' wê rgcno-

meii, welke dc natuur in hare eigene werkplaats daarin had gevoegd'', tot 

nul van hare schepselen. 

KOOK VERTEREND FORNUIS VAN AITCIIISON , EVANS EN EKARON. 

{.Vcchauics' Mujaiine, I'arl CCCLX, Vol. LV I I I p. 91.) 

In het be;,'in dezes jaars zijn cr zeer voldoende proeven genomen door du 

eigenaars van dil patent, de heeren Aitchison, Evans cn Kcaron, in tegen-

woordigheid van verschillende maatscha[ipijeu die belang in deze uitvinding 

stellen. Twee modellen van den toestel werden ter bezigtiging gesteld, op 

het dek van een der aan de Iron Slem-bont Gompamj bebuorendc vaartuigen. 

Dc aanwezigen werden naar d(! niaehinc-kamer geleid, alwaar aan ben de 

inrigting en de wijze van werking daarvan werd aangetoond. Deze is korte-

lijk als volgt. Een luchtstroom wordt onder dc viiiirrooslers geleid, door eene 

kleine opening, voorzien van cenc schuif of regulator. Na door bel vuur naar 

boven te zijn geleid, is deze liiehlslroom verhit, en, in dien toestand in dc 

rookkast komende, komt liij met d»; kooL>.lof in aanraking, welke bij onmiddel-

lijk verteert. Alle vorige uitvindingen van dieo aard hadden het gebrek, dat 

dc koude lucht, die op verschillende plaatsen werd ingelaten, nadcelî ^ was 

voor dc ketels, en deze deed afschilferen cn eindelijk springen. Dezu uitvin-

ding beantwoordde aan dc verwachting der gcpalentccrden en scheen alge-

meen Ic viddui'ii, 

(.'iidrr hel gezelschap dal ofTicieel tegenwoordig was, merkte men op: 

kapitein .Milnc, een der lords comnii.ssarissen van lie adiniralitcil; sir Dald-

win Walker, opzigler bij (lczcem:;gt; de heer Loy«l, inspecteur-ingenieur, 

Somer.'ethouse; ue heer Lcach van hel commilléc voor dc zi cvaarl; kapitein 

Ijowland en kapitein .liiines, opperhaveninee.slers; Ale.xander tiordon csq. 

Elndyerstraat, Wesliiiiiister; dc heeren Calvcrl, Londeiibrug; I lowdl, 

Kundle en ccnc menigte andere wctciiSLliappulijkc personen. 

OI'.OCTnOVM'IU) ROOhVEniEKENn FORNUIS VAN .SORUEI.L 

Patent van 11 December 1832. 

{Merhaui-:!' Mmjuzine, Pait CCCI.XVI, Vol. L IX, p. 2,'̂ .) 

{F. W. VAN (;KNÜT J.GZ. B. L. IV. I.) 

(Pl. X , r,g. 9-13. ) 

Deze nieuwe uitvinding bevordert eene meer volledige verbranding in 

een fornuis ol stookplaats cn verteert bij gevolg alle l'ieelc koolslofhon-

dende prodnctcii; dc rook wordt uit den schoorsteen of dc schacht van 

dc stookplaats of van het fornuis getrokken en mei dampkringslucht vermengd. 

Deze vermenging van rook en lucht strijkt door td over hel vuur, waarbij 

dc ziiurslof der lucht dc verbranding van dc koolshd'en andere ontvlam-

bare bestanihleclen van den rook bevordert. In bel patent vindt men ecnc 

beschrijving van den rooster van bet lornuis, bestaande in vaste staven, 

waarop de brandstof door getande schijven wordt in beweging gebrast • 

men is door deze inrigting van ecnc volmaakte vertering der \'luglig«i 

diHden verzekerd. Het laatste zal men uit dc afbeeldingen op plaafx^ 

ligg. 0—13 knnnen zien. 

Kig. 9 is eene Icngiedoorsiicde over hcl fornuis van cciicn stoomketel 

met l)ewegeiide riiosterslaven , vol.î ens het stelsid van den heer Sorrell 

gemaakt. Eig. 10 is eene horizontale doorsnede; lig. 11 ceiic dwarsdoor-

snede (»ver dc roostcrslavcn eu lig. 12 een opstand van den ketel met 

dc wijze, waarop dc roosterslaveii bewogen worden. Kig. 13 is cenc af-

zonderlijke albeelding van den toestel, die deze beweging"voortbrengl. Dc 

ketel is ecu gewone sloomkelid; dczelidu plaatsiii;,' der roosterslaven kan 

bij ketels met dubbele siroomen ol andere dcrgidijke inrigtingcii aaiige-

bragl worden; a is de eigenlijke ketel; h dc siookmond; c ccnc roHn 

den stookinond tol regeling van eenen regelmaligcn toevoer van brand-

stoflen; nu zijii roosterslaven van den gewonen vorm, waartusschcn omwen-

telende schijven lik op dc dwar.sijzers dd geplaatsl zijn Dc schijven zijn 

van den vorm, die in lig. 13 is afgelicelil, en steken even boven de vasto 

slaven nn ui l; II zijn tiimielaars aan andere dwar.sslavcn t r bevestigd en 

vullen de ruimten tu.sschen de schijven aan, zonder dc rondgaande be-

weging tc belemmeren. De schijven /,•/,• zijn met kleine raderen voorzien; 

de stang hh, die aan dc spillen iW der seliijven door middel van de ijzers 

gil bani;t, w(M'dt door den tuimelaar hij j in ecnc horizimtalc rigting "heen 

cn weder bewogen; op deze slaii;,' zijn pallen of klikken/"/• aaiigebragl, 

die in dc landen van het rad grijpen en dus bij de been en wedeigaande 

beweging van de staaf/i/i de rollen kk ecnc loiidgaande beweging medcdeclcn. 

Eene geribde plaat bedekt do tandraderen en beveiligt ze voor den invloed 
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van liet vuur. Eene slang h is aan haar eene eind door middel van een 
schakellje of slaafje aan den eenen arm van den Ininielaar; verhonden, 
welke rcijlhoekig op den eersten oen anderen arm heeft, dic aan eene sterke 
pon in de zijde van ccn gotand rad m is hcvcstigd; dil wordt in ho-
wcging gchragt door ren klik of arm, dic vast zit aan hel eind van oene 
slaaf; deze wordl gedrev(Mi door ccn cxcentriek, dat door ccnc stoom-
macliinc of eenigc andere kracht in beweging wordt gezet; liieriloor wordl 
dc rol in den stookmorid eveneens bewogen. Dc afgebroken rondgaande 
beweging der schijven kk cn hel vallen der tuimelaars II poken het viinr 
op, waardoor dc aanwezige rook cn lucht even als die, welke zich in het 
aschgat bevindt, gemakkelijker »laarovrr kunnen hccnstrijken. De hiclil, 
dic door het aschgat wordt aangevoerd, .strijkt langs dc onderzijde van den 
rooster cn stijgt op bij het einde der brug o, in dc ruimlc gelaten aan 
dc binnenzijde van de roostcrstaven, waar zij den rook, die naar dc brug 
toegaat, ontmoet, zich daarmede vermengt en beide verbrand worden. 
Dc uitwerking van dezen tecvocr van lucht kan zeer vcrnicerdtM'd worden 
door het aanvoeren van water door de pijp p naar dc j)ijp 9, welk water 
in .sto(un overgaat cn door ccnc opening r m de brug van het fornuis uil-
stroomt. Dc heer Sorrell is van oordcel dal de toevoer van liieht, enz. tot 
ecu vuur, mot oogmerk om rook tc verbranden, ook k.n geschieden door 
hel fornuis of de stookplaats met gewone roosterstaven te voorzien, waarliij 
nog ccnc reeks bewegende schijven van den beschreven vorm aan het 
biimencindc onmiddellijk onder dc brug moet gevoegd worden, zoodat men 
onder de staven behoorlijke ruimte behoudt tot toevoer van lucht door 
het vuur. 

UITTRKKSKL UIT HF.T VIinSI..\0 V.\N IlliT VKIUlANDl'l.DK Tlül VEROADK-

ItlNG VAN HliT INSTITUUT VAN CiVIKI.Ii t.NGKMKUUS, TE LOMJIiN, 

Ol> 25 JANUAKIJ 185:5. 

JAMKS i'\l. nKM)i:L, Voorsittcr. 

{Civil Engineer and Arckitecl's Journal, N». 'l'll, Vol. X V I , p. 70.) 

Onder andere werd ccnc verhandeling voorgelezen van James Darrcll, 
geassocieerd hd van het instituut, over «de zamcnstelling van brandvrije 
gebouwen.» 

De schrijver vangt aan met eenigc opmerkingen over hol gebruik van 
hout bij de oprigting van gebouwen, vooral ook ten o|)zigtc van dc daardoor 
ontslaande verzwakking der muren, het vermeerderd gevaar van brand, 
dc vcrrolling en de vernieling door scliadplijkc iiisecleii. liet groot verlies 
van menschenlevcns en dc vernieling; der eigendommen, veroorzaakt door 
hel overdreven gebruik van hout bij de opriiiting van gebnowen, iiiaakte 
hel noodzakelijk eenigc strenge maatregelen le nemen, waardoor de pu-
blieke veiligheid verzekerd wicrd. Daarna werd het stelsel der ijzeren 
balken en sieenen gewelven overwogen, en de onheilen, dic nit het volgiMi 
van dil syslema kunnen voorlspruiteii, werden in herinnering gebragt, 
door het voorbeeld aan le voeren van hel instorten van den katoeii-niolen 
tc Oldham in 1815, waarbij door het begeven van een der gewelven ccn 
gegolcn ijzeren balk werd gebroken, waardoor het gelieclc gebouw 
plotseling instortte. De schrijver geloofde, dat een stelsel, waarbij zulk een 
onheil kon plaats grijpen, niet met g«'noegzaam vertrouwen kon aangeprezen 
worden, daar, waar zoo veel menschenlevcns cn eigendommen daaraan 
gewaagd werden. 

Dc schrijver vervolgt daarna met eene beschrijving van voor brand be-
veiligde gebouwen, zoo als zij vrij alj,'cmecn wordeu gebouwd, iu plaats 
van gewone gebouwen, als geschikt lot vermijding'dergebrekco, waarover 
geklaagd wordl Dc booldzakcn, waar hel volgens den S. op aankwam, be-
stonden hierin, om elke verdieping van het voor brand beveiligde gebouw zon 
in le rigten, dat de tiraiid niet van de eene verdieping lol de andere kan over-
slaan; om elke zijdelingsche uitwijking of verzwakking der muren lever-
mijden ; om hel gebouw tc beveiligen voor verrotting, waardoor eene 
grooterc duurzaamheid verkregen wordt, Ici'wijl deze voordeelen gepaard 
Inoestcn gaan mcl eenvoudigheid en zuinigheid van zamcnstelling. Tol het 
bereiken daarvan werd het gclirnik aangeraden van gesmeed of getrokken 
ijzeren fnnderingbalkcn van zoodanigcn vorm, dat zij ligtlieid en groolc 
sterkte in zich vereenigdcn, en door het bezigen van liggers van onbrandbare 
.stof cn van beton, dic door dc/.e liggers gedragen en daarnicdf vereenigd 
werd, verkieeg men ciüie stevige, en \oor brand beveili|̂ de fundering, 
waarop verder elk j,'ebouw kan worden opgetrokken l'it eciie naauw keurige 
besclirijviii;; van dc ver.srhillendezaiiu'ii>tellende deden bleek, dal, ten op/.igte 
van dc sterkte, dc vloeren zelfs van een licwoon woonhui."̂  volgens dil be-
jjiiisel gebouwd, wanneer zij zoo vol en zwaar mogelijk belast waren, nog 
slechts één vijfilc gedeelte van hel gewigl droegen, waaronderzij bezwijken 
zouden. 

De verschillende toepassingen van dil syslema op gebouwen als (liiy's 
hospilaal, King's Oollê r̂, hel Training (̂ »11(̂ 0, Chelsea en de\las-molens'le 
iNt'wry, waarvan dc spanningen /eer groot waren, werden dayrna uiteengezet 
cn beschreven. 

^ Deze beslaan in hel gebruik van moerbalkcn van gegoten ijzer, met 
kinderbalken van hetzelfde metaal; vaii plaatijzeren dragers, verbonden met 
gegoten ijzeren balken, zijnde de uitbreiding van Guy's hospitaal geheel 
op die wijze gebouwd, en van plaatijzeren dragers, verbonden met ge-
lrokken ijzeren balken. 

De laatste wijze verwijdert alle gevaar, zoo wel mol betrekking tol de 
wijdte der spanning als lot de stevigheid der vloeren, cn dc geneigdheid 
tot zelling' ol schudding, cn wanneer er koloiiimen gebezigd kiimien worden 
lol verkol liiig van dc afstanden der draagpunten, zoo worden er getrokken 
ijzeren hoofd- en dwarsbalken gcbezij'd. 

Deze la;ilstc toepassin},' is voornamelijk te gebruiken bij molens, maga-
zijnen, fabrieken en dergelijke gebouwen. 

Volledige opgaven omtrent deze boiiwwijzn werden gegeven, ook wat 
de kosten daarvan, in vergelijking met dic van andere vloeren, betreft, en 
hel bleek uit een nitvocrigen vergelijkenden slaal der koslcii van stevi<'e 
cn goed ingerigte houten vloeren, die als aanhangsel bij het opstel was ge-
voegd, dal deze werkelijk grooter waren dan dic van dc brandvrije vloeren, 
gedekt met eciic laag ccmeiil, cn dal de onbrandbare funderingen, waarop 
de gewone beplanking was gelegd , weinig meer kosten dan dc gewone 
houten vloeren. 

Ken vergelijkende staal der kosten van ccn vloer voor eenen molen of eene 
fabriek o|) drie verschillende wijze uitgevoerd, namelijk van hout, van ge-
goten ijzeren liggers cn sieenen gewelven, en van gelrokken ijzeren 
fuiideringbalken mcl plaatijzeren lii,'gcrs, loonde eene be[)aalde besparing 
aan Icn voordccle van het laatste syslema. 

Ten slotte wees dc schrijver op dc moeijclijkhcdcn, die cr bestonden 
bij hel invoeren van elke nieuwigheid in dc gewone bedrijven, cn haalde 
voorbeelden aan, waarbij belangrijke verbeteringen eer.̂ t jaren daarna in 
bare waarde werden erkend, toen dc vooroordeclcn daartegen waren ver-
dwenen. 

llij beweerde dat dil onderwerp van hel grootste belang was, ook uit 
een zuiver conimercicel oogpunt beschniiwd , aangezien cr jaarlijks bijna 
een half niillioen pond slerl. aan brandassiirantii'n wordl betaald , en 
meer dan duizend branden in dal tijdsverloop plaats hadden, waarvan meer 
dan dc helft veroorzaakt werden door hei te sterk slokcn in dc sclioor-
sleenen, waardoor de boiitwcrkcn ontvlamden. Ook i;eloofdc hij dal dc as-
surantie-maatschappijen zelve ten slotte de meeste vruehlen van hel aan-
nrmen van deze wijze van bouwen zitiideii pinkken, omdat hel zoude blijken 
een middel tc zijn, om cenc zoo vriichlbarc bron van misdaad, het brand-
slichlen, tc stoppen. 

Voorls voegde bij er bij, dal, ofschoon in den loo|) van zijn geschrift aan-
merkiiiLien werden gemaakt op bel gebruik v;m i,'egoleii ijzer cn sieenen 
gewelven, het hem evenwel meer tc doen was geweest, om een ieder het 
nut van brandvrije conslruelit'n tc doen begrij|)en, dan wel om een bij-
zonder syslema, ten kosic van aiiilere, aan le bevelm 

I Ook moest deze wijze van boiiwen niet als alleen theoreiisch goed bc-
I schoiiwd worden, maar als eene conslruciie dic reeds jaren lang praklisch 
1 goed was bevomlcn , cn dic op alle verschillende soorten van gebouwen 
I was loeĵ epast geworden, cn hel was niet een van dc minste aanbevelin-

gen , dat het invoeren daarvan het gebruik van eene bouwstof zeer 
zonde vermeerderen, die geheel cn al in het land zelf werd gevondenen 
bewerk i. 

NIUUW STIiLSEL Tl'.li VKKimTIitUNG VAN RIVIEREN (<). 

{Civil Engineer and Architect't Journal, N». 232, Vol. XVI. July 1853 , p. 251.) 

(J. G. VAN (iKM)T Jiin'. B. L. R. I.) 

De reusachtige ontwikkehng der bcschaving voert lol beschouwingen, 

waarvan lol nog toe geen voorbeeld wordl aaiî 'etrolTen. Hel werk diT 

verbazende piiMimden is gecveiiaard cn baar nul is overtroffen; de waler-

Icidinî en der Domeinen hebben medediiii'ers in verdiensli' van zuineiislelli 

gevonden, waarvan het nut veel uitgebreider is. \V( Ik werk der ouden of 

der tegenwoordige Chinezen kan in grotitschheid vergeleken W(U'den bij 

cencii spoorweg van (bii/.cnde mijlen leiiglc, eene D.rilanuia-lirii;,'of ceiicn 

onderzee.schen telegraaf? Kn Imdi nioi'len deze vorderiuiicii sleehls bo-

scb(»uwd worden als '.r.uispoviii'̂ en to» gvonterc jiogingon -l.i.ir op j;iar zirn 

wij de afinelin;,'en v;iii de deeleii der inaehines vergro(»leii, meer dan tc 

voren mogelijk scheen co ze lol reiisacliliger oiidernemingen bezigen. Wal 

men vroeger als de grens v;in de praktijk liesehouwdc , is th.ins eciic 

nieti-heid. Hr leven nog meiischcn, die zich de sloommacliinc hcriniierc" 

854.] 

als een werktuig van gering vermogen , dat alleen gebruikt kon worden 
)ij mijnputten of misschien als hulpmiddel bij ccn waterwerk. Dio logge 
toestel, oogcnschijnlijk niet tc verplaatsen, snelt thans over onze wegen 
en tloorkliefl den oceaan, cn heeft den weg gewezen tot cenc construc-
tie van schepen van ongehoorde afmetingen cn oiigeloolclijk vermogen. 
Ikc slap is een staj) voorwaarts: zoo hebben dc stooiiimachines wcrk-

luigen vervaardigd, waardoor weder groolerc werktuigen cn machines 
j,'emaakt konden worden cn dc spoorweg werd een krachtig middel om 
werktuigen zamrn tc stellen. De beschaving wajieiil zich met deze krachten 
en, met sloomniachines, S|)oorwcgcn en Iclegralen voorzien, gaat zij voort, 
e ruwe domeinen der natuur le verwinnen en voert zij met gelukki},'en 

uitslag dc rcusachtigstc ondernemingen uil. Men is cr thans in geslaagd, 
door stoomkracht dc llaarleminer .Meer droos Ic maken : dc zee is voortaan 
gebreideld cn wordt op hare benrt aangevallen, riroolscher karakter heeft 
(Ie walcrbouwkiinde cchler in de Nieuwe Wereld aangenomen, waar dc 
natuur nog onljepaald regeert. Getuigen dc werken aan het Kriid^anaal; 
iet net van spoorwegen «lat verwijderde staten korter bijeen l)rciii,'l dan 
vroeger provinciën waren; hol is alles ccn triomf der |)raktischc kunst, 
die meer en meer aanmoedigt cn in slaal slidt lot hel doen van grooterc 
ondernemingen. Kan de vereenipiug van dc Atlantische mcl de Stille Zuidzee 
uitgevoerd worden, zoo zal dit door Amerika geschieden, cn reeds zijn aan 
de laiidcnglc werken ontworpen , maar dc verceniging van San Francisco 
met New-York is zeker cn zal binnen betrekkelijk korten tijd ten uitvoer 
worden gebragt. Het meest belangrijke van al deze ontwerpen is echter dal 
ter vcrbcieriiig van den i\lississippi ; bel heeft zulk eene hoogte bereikt dat 
het de aandacht der walerboiiwkiiudigcn ten volle waardig is. 

Al wat tot no;,' toe 1er verbetering der rivieren in Kiiropa is gedaan, van 
hoe veel belang bet ons vroeger ook heeft loe;,'e.schenen, is inderdaad weinig 
en zelfs onze grootste ontwcrjien zijn van geringe tielcekenis. Welligl zijn aan 
de Po de belangrijkste werken uilpwoerd, cn deze zijn dan ook met aan-
dacht door de niannen van het vak ondeivorhl, om daarnaar den grond-
slag voor ccn algemeen stelsel le liepalen. Wat aan den Dijn is gedaan, 
is zeer beperkt en bepaall zich voornamelijk lol de werken bij zijne uitmon-
ding, cn er is secn volledig |»lan voor ilc verbetering van de neheelc rivier 
aangenomen Wal aan dc lUiOne, dc Loirc en de Seine is geschied is 
onbeduidend; dc verbeteringen van don Elu'o en den Donro alleen heblien 
veel opziens geb.ianl. Dc grootste werken van walerltonwkuiide zijn de 
droo '̂inaking Van dc Haarleinmerineer in Netlcrland en dc werken aan de 
ItedI'ord Level in Kiigciaiid Dc verbelerin„' eener gi-'Ktte rivier zoude echter 
eene no.,' belangrijker luidernciniug zijn. Wal men in Kn',;elaiid daaraan deed 
was ook slecliis np kleine si baal. De Theems is in zeer \erwaaiioos(leii 
toestand cn zal wel zoo blijven, zoolan;; deze rivier niet onder ecu eigen 
afzonderlijk bchcci wordl '̂esteld. De reden van dezen verachlerden loc-
stand ligt in de tegenstrijdige maatregelen, dic 1er verbetering'der rivier 
wordiüi genomen:'nu eens laai men hel lanil naar den mond der .Medway 
wegspoelen cn dan weder werjit men hoofden en andere hinderiii.̂ scn op, 
om zandbanken Ic vormen ; dientengevidge zijn reeds Iwer bru'̂ 'uen der 
hoofdstad weggespoeld , cn dc aiidcir zullcii dit voorbeeld weldra volgen. 
En nu kan dc Theems volstrekt niet vergeleken worden met den iMississi|>pi, 
]a naauwclijks met zijne kreken, cn toch is zij dc eenigc maatstaf, dien wij 
bezitten bij dc beoordeeling van ccn ontwerp, dat werkelijk den naam van 
grootc rivier-verbetering, maji dragen. 

Dc aanwas der bevolking langs de rivier de Mississippi, cn dc vestiging 
van vclc onafhankelijke cn blocijendc staten in dc vlakte, dic zij bes|)roeit, 
hebticn dc aandachi der phialselijke overheden cn van hel bestuur der 
Vercenigde Stalen op dezen slrooni gevestigd ; en men hecfl de noodzakc-
lijklieid ingezien, le (uiderzoeken welke middelen d(ï wrienschap aan d(! 
hand geelt, om het hoofd te bieden aan de .Ni'hadidijke werkin;;en van den 
stroom. Nog met lang «„'eleilen rekende men hel eene onuKigelijkbcid, zulk 
eenen stroom te dwingen, eii een |)laii daartoe ware al even /.iiiiieloos geacht 
als een omwerp om diMi oec.ian le leiden en le lieteiigeleu. W5j zijn ook 
Dii nog i,'ehe(d onvoorliercid voor zulk een ongewoon ontwerp en bezillen 
goene voorticelden, waarnaar wij ons kunnen rigten; al wat wij van deze 

(l) N.I.H' .lanloiilini; van: The, Mixsixxippi and Ohio Hivers: contmnii^3 
Plans for th>' iirotcrlinti of Iho Delhi from iuunilalion ; and invrstiijatious of 
Ihi' iirarlinibilHij and rast of imjiroving thr navigation of thr Ohio and other 
/{ivcrs hg nicuns of Ki'svrvoirs ; with an Aiipcudi.r on the Hart at the Moulhf 

, of the Missixsii>pi, by Lli.iiles Mild Jun. (J. 11. pkucs. Pbiladclplua, Lil'l»'»" 
' coll, Graaibo, anil C". lH5;i. 

rcnsaelitige siroomen welen, bevesligl ons in de overtuiging van hunne 

\Tee.selijke kracht cn van de moeijclijkheid om met lieu te worstelen. Dc 

noodzakelijkheid echter hield dc aandacht der Anierikaansche Ingenieurs 

fn van het publiek steeds onilrenl <lil vraagstuk gaande en de vorderingen 

lier weleiiscbap hebben hen aangemoedigd, de lieantwoording met ceniije kans 

op goeden uilslag te ondernemen. Alhoewel wij geen deel kniinen nemen aan 

•loze groolc onderneming, noch .«chijiibaar eenig voordeel van hare uit-

^ucriiii,' trekken, omdat er geen Iwcedc iMississippi beslaat, waarop wij 

liotzelfdc stelsel zonden kunnen toepassen, zoo is het echter niet onbelangrijk 

'ia te gaan, hoever dc kunst het kan brengen, en zoo eens ('•én voorbeeld 

l'eslaal van een nuttig stelsel ter verbetering van groolc rivieren, kunnen 

ook elders der̂ 'clijkc ondernemingen ontworpen worden. De Dijn, dc 

'̂ •»nau cn dc Nijl hebben, uit een topogra|ihisch oogpunt beschouwd, zeer 

(̂'('1 overeenkomst en zij konden door ondernemingen van regeringswege 

of door jiarticulieren op zulke wijze vcrbelerd w(U'(len In Drilsch-lmlië 

'̂fblien de Ganges, de Durrampooter en dc Indus dezelfde gelircki'ii als 

Mississippi, die (Joor hetzelfde middel zouden verholpen kunnen worden. 

3!) 

In Australië is de Murray thans ecnerrivier zonder waarde in eene woestijn, 
die, bij don vooruitgang der omliggende streken, een ;,'rool kanaal voor 
scheepvaart cn ccnc vruchtbare bron van welvaart kim worden cn overvloed 
brengen in het tot nog loc barre zand. Wij hebben dus oenen nieuwen 
tak der walerbouwkuntic tc beschonwcn, zoodal wij voonjcrst ons enkel 
tot de plannen moeten bepalen, maur zij. die dc i,'e.si;hiedenis der uitvin-
dingen , dc o|icenvolging der geticiirtenissen cn de ontwikkeling van den 
openliarcn zin hcblien Iccren kennen, zullen zudi gemakkelijk, naar dc 
aanwijzingen dic het tegenwoordige aan dc hand geelt, de toekomstige 
verwezenlijking kunnen voorstellen. 

Het werk, waardoor wij tol de behandeling van dil onderwerp zijn 
geraakt, is ccnc tweede uitgave van het rajiport van het departement 
vaii Oorlog aan hel algemeen liestuur der Vcreeiiigde Stalen, hetwelk aan 
den Senaat werd overgeĥ gd en ter openbaarmaking bestemd Dt̂  Ingenieur, 
met het opmaken van dit rapport belast, was dc heer Charles Ellel jun. C.E. 
die, zoo hij niet reeds ccn wel gevcslî dcii naam in zijn vak hezal, 
dien voorzeker door dil werk zmide verwerven; want o|inierkenswaardig 
zijn d(i juistheid en oorspronkelijkheid zijner onmerkin '̂en, het prakli.schtt 
van de daarop gegronde voorslelltMi cn in hol al"cmccn de wijsgccrige 
geest, waarmede dil geh(3elc onderwerp is behandeld. Do uitgevers zeggen 
mcl rcgl in dc voorrede. • Dil werk moet beschouwd worden als de 
grondslag van ccn nieuwen tak van walerboiiwkundc, welke, bij den 
toeik'inciidcu bloei des lands in welvaarten bevolking, jaar aan jaar meer 
btdaiig zal inboezemen. » Na deze korl(! beschouwing ŝiaii wij verder, want, 
gidijk wij reeds vrocijer Ic kennen hebben gegeven, wij beschouwen de zaak 
van meer dan plaatselijk nut. 

De reden, waarom dit gcwiî 'lig onderzoek werd in het werk gesteld, 
moet gezocht worden in dc onheihm, dic dc planters langs den iMississippi 
in de laatste jaren getroffen hebben door dc overslroomingcn van deze rivier, 
waardoor dc arbeid van vclc jaren vernietigd werd, ja, zelfs gchecle 
distrikicn in moerassen werden veranderd. Daarom werd een onderzoek 
van den mê sl uilgchrciden aard ingesteld en een algem(»en stelsel van 
verbetering ontworpen, over een afsland van ongeveer 10(10 mijlen in 
ile liergvailcijen, aanvangende en doorgaanilc tol de iMexicaanschc golf. 
liet rapiiort omtrent dc oorzaken de/.er verwoestin;,'en is zeer belangrijk, 
daar hel meer licht verspreidt over al'̂ 'cmecne hydraidische operaticn ; het 
zal dus ook dc aaiidarhl onzer lezers wel waardig zijn. Nadat wij het 
iilgemeen belang van hol onilerwcr|) hebben a.inî eloond, willen wij de 
inceiiiii^' van (Icn Heer Kllcl, over verscliillcinlc belangrijke punten, 
mededeelei). 

Do .Mi.ssissippi is. gelijk de moc«lc groolc rivieren, onderhevig; aan hooge 
vloeden, dom' het jaar!,'etij(lc vcrnor/aakl. en loopt door ccnc uitnestrek'le 
alluviale vlakio, in velerlei kronkelin^'en. Deze omwegen zijn zeer hinderlijk 
voor dc scheopvaarl, en op vele plnal,;en is do verzoeking groot, om door 
hMic doorsnijdint» van eene mijl leii|;to, den weg wclligt veertien mijl kor-
ter tc maken, cn tevens de omli'̂ 'ĵ cndc landen voor overstrooming le vrijwa-
ren; cchtcr zou dit strekken lol nadeel der lager gelegene streken. Men 
noemt deze verkortingen, afsnijdingen (cul-olJs) cn daar zij in vcrltand staan 
tol eene algcmccnc cn voordecligc wijze van rivicr-verb(ncring, deelen wij 
hier de meening van den heer Ellct, wat den Mississipi betreft, mede. 

Over de a[snijdimien (Cul-offs). 

«Onder dc oorzaken van dc overstroomingen, die in den laatsten tijd zoo-
veel vcrwocsling cn onheil aan de landen langs hel benedengedeelte van den 
Mississippi geleden, hebben toci;ebragt, moeten, naar het oordeel van den 
schrijver, geranĵ 'schikt worden dc afsnijdingen, dic aan cn beneden den mond 
van d(3 Hoodc Divier gemaakt zijn. Wel is waar, bobben vele (h\skundigen 
dezeoiuv.aak ontkend cn honden dil vol, maar de hier medegedeelde mecning 
rust op iialuiirkundigc wetten omtrent de afstrooming der rivieren cn op 
onloochenbare feilen. De ihooric, door velen aangenomen, dal het verkorten 
eener rivier, door afsnijding van cone kronkeling, dc snelheid d(\s strooms 
vermeerdert, hel kanaal daardoor wijder en dic|)(>r wordt, en hel water schie-
lijker in zee ontlast, moge op zuivere redenering gegrond zijn — de prak-
tijk weerspreekt baar. 

«llcl IS waar, dal door afsnijding ccnor kronkeling van de rivier dc stroom 
in snelheid toeneemt, en er dus een grooter volume water in dcnzelldcn lijd 
wordl afgevoerd Maar het kan niet dadelijk in de zee ontlasten cn dc rivier 
zal dus buiten hare oevers treden. Inicgcndeel zal hel waler scliielijker 
alloopeii uit het riviervak boven dc afsnijding, cn dc waterspiegel zal daar da-
len, maar hel zal icvens met grooter snelheid zich storten in hel vak beneden 
dc kronkclin^i, waardoor dc waterspiegel daar noodwendig moet rijzen. 
Daarin ligt juist dc groolc font van Loiiisiana, loon deze staal in 1818 deon-
gelukkige jirocvc nam om dc Daccoiird-Deiid af tc snijden, tegen den raad 
van verscheidene bekwame ingenieurs (1). Men vermecrilerde dc snelheid van 

(1) « Men i!5 vpip]if;l l(; ri'kcnn(»n, d:il de l̂ oloncl William S. Camplietl, C. E. 
sl;inilv;isti|i /icli hecri vorzcl l('[;rn dc wclifevniilo Icn op/i|;le van df: 
nilviiciioi; \;oi dil weik, cn d;il de kolonel 1*. A. Ilcilicil, le dier lijd lioofd-

, iii|;ciiienr v;m Lonisiani). zoo laoi;diui|i en hefli|; den wil van d« wi'lG«vendi 
i miiyl heeft bi-strfdcii, als ccn officier der ri'jerlng vcnuoyl.» 
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ilfi rivier, zoo men zuide, eii de hoogte van dien vloed zoude daardoor ver-

nnnderd worden. Verminderd werd dc hoogte echter hoven de afsnijding, 

waar het water sneller afstroonule; maar vermeerderd heneden de afsnijding, 

werwaarts het water sneller wi-rd gevoerd. Wilde men vei korten, dan had 

dit o|i een lager gedeelte der rivier moeten geschieden, zooals wij later in tlit 

ge.sehriti zullen voor.stellen, om hel water in de golf te ontlasten, op eenig 

jmni verder van de zee gelegen dan de tegenwoordige monding. 

«Maar geheel andere resullaten zal men verkrijgen door de rivier op een 

hooger punt le verkorten. De Mississipjii gehoorzaamt in zijn ganschen loop 

aan de wet van gelijkmatige afslrooming. De vlakte, waarover hij naar den 

oceaan afvloeit, helt gemiddeld 8 duim op de mijl, doeh de riviersiroomt nn 

naar deze daii naar gene 'zijde in alle ri|;tingeu van hel kompas, somtijds naar 

de zee gerigt, somtijds loodregl o|i die rigting, somtijds zelfs in tegenge-

stelde rigting, doch hare helling is steeds even gelijkmaiig en onafgebroken. 

Deze helling bedraagt bij hoog water iets meer dan duim op de, mijl 

(l^^'JOl jier ned mijl) van den mond der Ohio lol aan de zee (I). Fr be-

staan natuurlijk hier en daar onregelnialigheden, als groole kronkelingen of 

zandbanken, die eene versnelling te weeg brengen, als ook vernaauwingcn 

van de oevers; doch deze invloeden zijn slechts plaatselijk en van onderge-

schikt belang; zij mogen naauwelijks vermeld worden als uitzonderingen op 

de algemeenc wel, waarnaar de i'ivier zich beweegt. 

«Wanneer nu cen groote arm wordt afgesneden, als te Haccourci beneden 

de Uoode Ilivier plaals vond, zoo wordt hel geheele verval in ile kronkeling, 

dal in dit geval 473 voet ( D M ) bij hoog water bedroeg, eensklaps in 

het naauwe kanaal van minder dan ééne mijl lengte beneden de kronkeling 

opgestuwd. Op hel oogenblik dat de afsnijding wordt opengesteld, heefl hel 

verval dus een beloop als de onderstaande schets. 

«Hel verval van a naar h, een afsland van ééne mijl regthoekig op den nek 

van de kronkeling, is -i'/, voet en bij gevolg vloeit het water 

door deze nieuw gevormde opening, mei eene snelheid, jiassende bij dat ver-

val cn bij d e diejite. Weinige dagen zijn voldoende, om de liglere stolTen, 

die het water beval, te verwijderen, eu hel riviervak bovenwaarts vall spoe-

dig droog, in zekere male door hel '̂roole verhang', en ontlast zieh in het 

riviervak beneden de afsnijding. De nieuwe oppervlakte verkrijgt dan spoe-

dig de helling volgens de lijn a' h', terwijl het grootere verval boveuwaarls 

zich naar beneden heeft verplaatst, liet water siroomt door deze afsnijding 

dus spoediger, dan het gewoon was langs dc kromming der rivier le doen, 

hel meer al|?evoerde water wordt noodzakelijk met meer snelheid op het be-

nedenvak gevoerd, dan vóór dc afsnijding, en hel gevolg van dezen vermeer-

derden toevoer moet nooilwendig zijn: eene verliooging van den waterspie-

gel beneden de afsnijding, waardoor de vermeerdering van diepteen snelheid 

ontstaat, die gevorderd wordt om het kanaal in slaat le stellen, den groote-

ren toevoer te doen afvloeijen, even schielijk als die onlvangen wordt. 

Naar de mcening van den schrijver, zal bet dus blijken, dal elke veran-

dering, strekkende om den waterspiegel tc verlagen of het oppervlak van hel 

reservoir te verminderen , 'den waterspiegel benedenwaarts verhoogt en 

dus nadeelige gevolgen lie(;fl voor de rivier beneden hel |)nnt, waar de ope-

ratie gesehiedt. Voor rivieren , die steeds nagenoeg d zelfde hoeveelheid 

water af\oeren, of die aan vloed en eb onderhevig zijn, zal dil eenigzins ge-

wijzigd worden, ofschoon er verscheiden bekende voorbeelden bestaan, die 

hetzelfde verschijnsel opleveren ; maar bij siroomen die oiulerlievig zijn aan 

buileiii,'ewonen toevoer, door het jaargetijde veroorzaakt, zooals bij den Mis-

sissippi of den (ianges plaats lieelt, zal elke vfrkleinii!;f van hel riviciiied eene 

overslrooming veroorzaken, liet imlpmiddel dal door den heer Kllel wordl 

aan,!;epr(.'zen, om hel prolil le vergrooten, lieslaal in het aftappen van bel op-

jierwater op lioo;,'erc piiiileii, en dus eigenlijk groote, ruime overlaten tc 

vonien. Kenigc aannierkiogen omirenl hydraulische formnlen zullen, naar 

wij meenen, voor den lezer niel van belang ontbloot zijn. 

Wi'ih'ii vfin (ifi^lrouviiiig. 

«Verscheidene vreemde siiirijvers over wnierbouwkunde jreveii formnlen 

aan de hand, die uit proeven zijn af̂ n-leid, waaruil de belrekking tussehen 

de diepte, de helling en de snelheid van sliMomende wateren blijkt. Doeh 

Imiiiii' vi'rs(diilleiide l'orniiilni zijn meest de ei'iie uit de andere afgeleid, ol 

beniNlen op dezeirde \va,iriieiniiiL'!'i!, die weim,:: in î etal en op l.leim-re 

.vtroiniieii ';ed i.ni zij'i. Waar zij op s'i 'xilr: rivieren als de Mississippi of de Ohio 

wordeo loi'ge;i:isl , znlli-n de resiiitaien met m overeeiK^leniiiiing zijn met 

(Ie ondei vii.diii^. Daarmi sc.lieeu hel raadzaam, ja zelfs noodzakelijk, nieuwu 

fl) fi|)«' ficlirijvcr jjcljiuikl liiiT de alVlandcii /ooaU zij door dc iiviciioodscn 
ivoidiMi j;('i('kend.M 

en betere formnlen uit mcordere proefnemingen af te leiden, die zoowel (jt, 

groote siroomen met tlaauwe hellingen bij hoog water, als op kleinere rivieï 

ren met kiMchtigen stroom en in verschillende toestanden kiinnen loeî epaĵ t 

worden. Doeh men ontmoetle ernstige zwarigheden bij het zamen.slrile,) 

van zulk eene formule, uit de waarnemingen die op den .Mississippi gedaan 

werden De veranderingen op deze groote rivier zijn belangrijk, cn hel j? 

noodiu;, die naauwkeurig tc kennen, voor dat men eenig vertroiiwen zou kim! 

iien schenken aan de wel, die men uit die waarnemingen zou willen afleiden' 

Dc rivier heeft eene {gemiddelde helling van oiig(;veer o'/* duim op de mijl 

(0"'.00.5 op de ned. mijl) en de gcmiddelch» snelheid van den stroom hiMis-taf 

van die heUiiig. Nu gebeiiri het meermalen, dat de watermassa, ditMift 

rivierbed hcval, zuidwaarts stroomt met eene snelheid van 4 of ü mijlen iüol8 

ned. mijl) m het uur, terwijl het waler naast de oevers naar het noordi'n 

vloeit, met eeiie snelheid van 1 of 2 mijlen (1 ..'J ol."> ued. mijl) in hel uur. 

liet is cchler niets vreemds, dat lun waler eener rivier op den c.Micn oever 

zuidwaarts vloeit, terwijl hel aan den anderen oever iiiel gelijke of grootere 

snelheid noordwaarts afstroomt, zoodal eene enkele ̂ TIKM-I plaatselijke proeve 

niets afdoet ter bepaling van de stroomsmdheid. De boorden worden in de 

bogtcn door den stroom aangetast, zoo door de middenpunisvliedende kraclil, 

die hel waler verkrijgt door bet stioomen langs de krüiikelini>;en, als door 

de vooruilspringeiidc hoeken der oevers. Hel oppervlak der rivier is daarom 

geen plal vlak, maar een zeer zamengesteld gcliogen oppervlak, van punt tot 

plint viTandereiide, en nu eens naar deze, dan naar gene zijde helleiido. 

• Om tot zekeren graad den invloed dezer onregelmaligheden o]) de waar-

nemingen onitreiit de helling langs de oevers le vernietigen, werden op 

verscheidene digi hij elkander gelegen |)unten langs de rivier |ieiliiigen 

en waterpassingen gedaan en de gemiddelde hellingen, di(?pten en strouin-

snellieden ml vele waarnemingen afgeleid. Ter verkenning van de zui-

verheid der resultaten en ter voorkoming van dwaling, werden de ge-

middelde helling, diepte en snelheid voor aanmerkelijke afstanden, waarin 

kronkelingen (Jer rivier voorkwamen, opgenomen. Fn ter verdere veriliealie 

werden de liellingcn, diepten, prolillen en stroomsnellicdeii van versehil-

lende vertakkingen en uitmondingen van den Mississippi, alsmede van vele 

kleine bergstroomcn bciiaald en met de vroegere vergeleken. Daarna 

werd eene formule gezoelil, die hel ma.ximnm der snelheid, dat is die aan 

het oppervlak in liet midden der rivier, uitdrukte in de helling cn de 

groolsle diepte van deze verschillende siroomen. 

«he vergelijking uil deze waarnemingen opgemaakt wordt hier verineld, 

met dc jiroeven waaruit zij is afgeleid, en hare toepassing op elke reeks 

van waarnemingen . Zij d de dieple in het midden op dc plaats v;in 

waarneming in voelen uitgedrukt ; f hel verhang of de hfiüiig van hel 

oppervlak, in voelen per mijl; v de snelheid in den stroomdraad op lid 

ojipervlak, in voeten per seconde, dan is dc formule: 

«liet is verder gestaafd door tallooze waarnemingen, die met dc meesle 

zorg geleid zijn, dat de gemiddelde snelheid van eene groole rivier, die 

een regl stroombed bezit, ongeveer tachtig jiercent van de grootste snel-

heid b(!draagt, even als door De Drony en anderen voor kleinere slrou-

men is bevonden; zijnde deze evenredigheid naauwkeurig genoeg voor 

de |iraktische toepassing, die wij ons voorstellen. 

• Wij hebben geen formule noodig om den tegenwoordigen afvoer van den 

Mississippi bij een gegeven waterstand te bepalen; dil is voor zoover het 

voor een praktisch oogmerk noodig was, door regislreekselie meting ge-

daan. Maar hel kan nullig zijn (vn middel te hebben, om bij benade-

ring te bepalen hoe hoog dc wat(;rsland zal zijn bij een gelieven afvoer, 

als de algemeenc afmetingen en het verhang der rivier bekend zijn. 

«De boven niedi gedeelde formule zullen wij met dil doel gebruiken en 

zij zal meermalen in dtv.e memorie le pas komen. Ai hl tienden van de 

waarde van t' is de benadi-rde gemiddelde snelheid over de geheele dooi 

snede, welke, met den inhoud van hel |U'olil in vierkante voelen ver-

menigvuldigd, de benaderde ontlasting iu t(>erl voeten zal aaii;;e.veii. 

• liel is niet onbelangrijk bier een paar toepassingen van deze foriiuil'' 

le maken en wel voor dc afmelinu'en die dc Mississi[>pi van lionaldson-

ville lol de Uoodi! llivier heefl. De waarde van </, dal is de geiiiiddelili' 

diepUi in het miilden van de rivier, is daar 11;) voel; de wijdte bc-

draagt ongeveer .'.'OO voet; hel verhang bij hoog waler is-'7,„o voel por 

mijt, eu de ge\niddelde inhoud van hél p r o l i l OOl̂  vierk. voeie» 

Deze waarden 111 de lormule siibstilm'ïrcnde, verkrijgen wij voo r de ge-

wone slrtionisiielheid in hel midden van dc rivier bij hoog water, 

« / i r - y 
, 0 0 ) + 20 " 

= 5.73 voel in dc .seconde. 

cDc gemiddelile snelheid zoude aehl tienden van deze som zijn, of 

«' '—4.581 voet in de secondc. 

«De ontlasting zal dan worden ; 

I) 215 iiOO X .1.581 = 085 500 lecrl. voet in de secondc. 

•Stellen wij nu dal door een sneller toevoer van waler het oppervl-î  

1854.] 

12 duim hooger rijst, dan wordt (i = M 6 voet, de helling of waarde 

van /"zal ongeveer voet zijn cn hel gemiddeld prolil zal vergroot zijn tol 

'218 3 10 vierk. voel. Deze waarden in de formule substituerende ver-

krijgen wij voor de nieuwe snelheid in hel midden van hel kanaal: 

± ( 1 1 0 x O 2 5 i ) V = 5.8150 voet in dc seconde. 

«Dc gemiddelde snelheid is dus in dit geval 

v' .1.()525 voet in de seconde. 

sliet profil is, door de vermeerdering van de hoogte mei 1 voel, 

grooler geworden en bedraagt, gelijk reeds gezegd is, 215 000 -f 5500 

• r 218 500 vierk. voet. Dc ontlasting zal dus zijn: 

D = 218 500 X 4 .0525 = 1 015 G40 teerl. voet in de secondc. 
• Als wij deze uitkomsten vergelijken, zoo blijkt, dat, wanneer de rivier den 

ijewonen hoogwaterstand bereikt heefl, onder de omstandigheden, die voor 

iicl voorbeeld zijn ondersteld, de ontlasting in de seconde 085 500 lecrl. vl. 

is en wanneer de. stroom 12 duim rijst, door eene toeval-

lige vermeerdering van toevoer, de ontlasting moet zijn 1 015 010 » » 

waaruil wij alleiden, dat het gemiddeld volume dat aan 

dcrivier moet worden toegevoegd, len einde den water-

spiegel van de Uoode llivier tol DIacpieniine 1 voel 

IC doen rijzen , in do seconde zal zijn 30 080 n » 

oDij het bezigen dezer formnlen moeten echter de twee volgende oj)-

inerkingen gemaakt worden, die het volume grooter maken dan benoo-

digd zoude zijn om dezen toevoer tc veroorzaken. Wanneer de rivier 

üp of bij haren hoogsten stand is, overstroomt zij lange slrookcn laag 

gelegen land , tusschen de natuurlijke oevers en het hooger gelegene 

land , waar eene zigthare, doch niet belangrijke beweging plaals heefl. 

Uit vergroote oppervlak zal dus een deel van de toegevoegde massa 

bergen. 

• Maar, wanneer de rivier rijst, is het verhang op de jilaats waar de 

rijzing jdaals hceli grooter, dan wanneer de vloed op het hoogste is, en 

ook grooter dan het verhang, dat er ontstaat, wanneer het water begint 

terug le trekken. De invloed hiervan op dc snelheid en de ontlasting 

eener r iv ier, in geval van eene snelle rijzing, is dikwijls zeer groot. 

Meermalen gebeurt het, dat bij hel begin ecnei' rijzing, hel water op hel 

bovengedeelte van den Mississijtpi, drie , ja zelfs vier voel in de vicr-

en-lwintig uur rijst. Dc gemiddelde snelheid voor dc rijzing mag geschal 

worden op 2'/j mijl ( i ned. mijl) jicr uur. liet water heeft dus eene 

snelheid van zi'ïslig mijlen jicr dag. Hieruit volgt, dal, wanneer de eersle 

leckcns van wassend waler zich voordoen op een pnnt dal z(\slig 

als sponzen werkten en ook hel water terughielden. Door hel omkappen der 

bosschen en hel draineren der moerassen is ongetwijfeld veel verbetering 

verkregen en vooral de toestand der rivieren aanmerkelijk veranderd , 

daar zij tusschen naauwere grenzen worden besloten en dus minder 

water kunnen bevatten. Maar nu ziet men dal bij slagregens do rivier 

onbekwaam is die spoedig af te voeren. Hetzelfde mag gezegd worden van 

den Dijn. Het is in ovcreenstcmmiiig met dez(ï crvai-iiig dat dehoerKllel 

de gevolgen der omwikkeling vaii den landbouw langs den Mississippi 

beschrijlt. 

Over den invloed van dc bebouwing. 

«Onder de oorzaken, die in de laatste jaren hebben bijgedragen lol de 

hooge vloeden in de rivieren der Vereenigdc Stalen , moet noodzakelijk 

geranpchikt worden de grootere toevoer van water, ten gevolge van hel 

uitroeijen der bosschen en het bebouwen van vroeger onbebouwde land-

streken. Wi j onderstellen mei reden, dat hel kappen der bosschen cn hel 

uitdelgen der hooge iilanten van dien bodem het spoedig afvlocijen van 

den regen bevorderd hebben, en dus schielijker en sterker aanwassen tc 

weeg brengen dan vi-oeger het geval was. Het valt ook moeijelijk tc onl. 

kennen, dat uil div.e oorzaak dit gevolg moet voortvloeijeii. Men moei echter 

niel over hel hoofd zien, dal terzelfder lijd, door het gemis aan bossehen, 

de zonnestralen meer onmiddellijk de aarde verwarmen cn dus meer ver-

damiiing veroorzaken Wat nu verdampt, kan zich niet bij deii stroom voegen; 

zoodal wanneer dc verdamping vermeerdert, het volume water, dat naar de 

rivieren siroomt, nooilzakelijk vermindert. Door den grond van het oor-

spronkelijk gewas te berooven, wordt dus de toevoer in een opzigl vermeer -

derd, in een ander echter verminderd, maar hel is zonder twijfel dat dc 

vermeerdering van toevoer de overhand zal behouden. 

«Doch dil zij zoo hel wil, hel is duidelijk dat de hoogte der vloeden moet 

loenemcn door de uitbreiding en verbetering van den landbouw. Do grootere 

uildam|)ing vloeit daaruil v(jort, dat de oppervlakte der aarde meer aan de 

zomicstralcn is bloolgesteld en zal het inaximum bereiken wanneer de zon 

het grootste vermogen heeft, d. i. in den zomer. Hel gevolg van het weg-

ruinien der gewassen van den bodem zal dus zijn, dal hel volume, dal des 

zomers afstroomt, vermindert, en daardoor de scbeei)\aart op het lager ge» 

deellc der rivier belemmerd wordt. Doch gedurende den winter, wanneer 

de kracht van de zou en de daaruil voorlvloeijende verdamping bitlel zijn, 

en regen cn sneeuw lang op de vlakten blijven liggen, zal de wegruiming 

van bosschen cn gewassen den toevoer vermeerdereu. Daarom mag men in 

het algemeen aannemen, dat dc veranderingen, die de nitbreidin„' van den 

landbouw op dc landen langs rivieren tc weeg brengt, meer venlainping in 

beneden den mond van den Ohio gehïgen is, de rivier aan den mond | de zomermaanden veroorzaken en den toevoer van waler alsdan verminderen, 

en wanneer hel oppervlak hel hoogste peil bereikt heeft, hel waler lang-

hamer ri jst, eu dc vermeerdering van snelheid minder groot is, dan 

in bovenstaand geval. Maar toch zal de invloed merkbaar zijn , zoodal 

de schrijver het voorzigtig oordeelt, hel meerdere volume, benoodigd 

om het oppervlak bij zeer hoog waler 1 voel to doen rijzen, niet minder 

dan 55 000 teerl. voel in de seconde te stellen. 

«Dit wordl vermeld als een gemidilcld resullaat, alleen toepasselijk voor 

de algemeene of gemiddelde afmetmgen van den henfïden-Mississippi. ricen 

regel is aan le geven , die op elk geval toepasselijk zal zijii, wanl de 

brecdie, de dieple en hel prolil van de rivier zijn zeer veranderlijk, en 

wanneer hetzcllde volume water door verschillende prolillen moet siroomen, 

dan zal zoowel de gemiddelde snelheid als die aan hel ojjpcrvlak aan 

voortdui'ende verandering onderhevig zijn » 

Wal den lezer zal bevreemden eu evenwel len slotte zal toege-

stemd worden, is de bewering, dat do landboiiwverbelering veel toebrengt 

lol de hooge vloeden van den .Mississippi. Op kleinere schaal kan men 

dezelfde uitwerkselen elders waarnemen. Dc vooriiilgang in de verbe-

li'ring van den landbouw en de uitbreiding iler drooglegging met pijpen 

doen hel ncdervalleiide regenwater oogenblikkeriik van het land verdwijnen 

fn voeren het regtslreeks naar de rivieren ; en zoo hot watergebied breed 

iSi kan de rivier hel water niet snel genoeg afvoeren, waaruit volgt dat 

bel omliggtMule hmd overslroonid wordl. IVii is meur dan eens onder-

vonden en kan beschouwd worden als de hoofdoorzaak der laalsie ver-

woeslendc vloeden van de Trenl, de Theems en andere rivieren, die ver-

scheidene nieuwe bruggen, viadiicls, spoorwegwerkeii en dijken medege-

Îc'cpt, cn aan de omstreken vele onkosten veroorzaakt heblien. Dil zal 

jïiar aan jaar toenemen en, bij den vooruitgang van den landbouw, zullen 

^vij even als onze Amerikaansche broeders genoodzaakt zijn, dc rivieren le 

verbeteren. De Theems heeft reeds vele veranderingen ondergaan, dii; een 

Kcwigtigen |)laatselijkcn invloed nitoefenen. In vroegereii tijd waren de 

beuvcls met bo.sschcn bedekt, die de sneeuw ojivingen en even als reser-

voirs het water ophielden, om hel in warnier jaargetijde langzamerhand 

lo ontlasten. Oji velo plaatsen langs de oevers vond men moerassen, die 

hooger staal. 

«Door de uithrciding van den landbouw wordl dus de toevoer uil de wes-

telijke vlakke lauden groolcr. Wi j hebben geen gegevens om te bepalen, hoe-

veel de vloeden daardoor zijn gerezen. Fn toch is het van belang ziidi een 

denkbeelil te kunnen v(U'nieii van dc gevolgen, die zouden voorlvloeijen uit 

eene onderstelde uitbreiding van de drooglegging div.er streek. Daartoe 

heeft men de werkelijke oppî -rvlakte van het'slr(U)mgel)ied van den Mississippi 

op de kaart ^M'iiieten van den oorsprong der verste takken lol den mond van 

de Hoode llivier. De uilkoiiisl dezer lierekening wordl hieronder mede-

gedeeld, waarbij wij echter moeten oinnerkeii, dat deze metingeu, hoewel 

niet geheel juist zijnde, toch do beste zijn die lol nog toe tc verkrijgen 

zijn. De landbeboiiwing in dc Vereenigdc Stalen strekt zieh nog niel 

uit tot de verste bronnen van den .M.ssis.sippi cn zoolang de onderzoe-

kingen zich niet zullen uitgestrekt hebben van de noiM'delijke tol de westelijke 

grens van de groole vallei, missen wij voldoende gegevens lol eene 

iiaauwkeurige schatting van den geheelcn toevoer. 

Over de oppervlakten, die hun water in de vcnchillendc takken 

van den iH^isisnippi ontlasten. 
vierk. mijl. 

De Missnuri Dóviev. — V̂ c op]Hn̂ vVak\c die ivwr walcv 

in den Missmiri of in zijne takken ontlast is. 

2. De Ohio rivier. 

5. De Hiiveii-Mississippi. De oppeivlakte die haar water ont-

last in den Doven-.Mississippi, a l smede in al zijne lakken, die van 

de oostzijde boven den nioiid van de Ohio en van do westzijde 

boven den mond van den .Missmiri komen, is 

4 De Arkansas en de Witte Divier. De oppervlakte afwate-

rende in de Ai'kansas en hare takken, de Wil ie Divier mede-

gerekend, is 

510 400 
202 4: O 

18i 500 

O 700 

Overbrengen 1 085 000 

11 
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vierk. mijl. 

Overgebragt 1 085 OUO 

;). De Uoodo Rivier. Hiervoor is dc oppervlakte 102 200 

ü. Dc Yazoo, Obio, Zwarte Uivier enz. Het oppervlak voor 

dc Vazoo, Obion en alle andere takken, die den Mississii)i)i ont-

moeten aan dc oostzijde, tusscben den mond van dc Oliio cn 

den mond van dc Hoodc Uivier, is 29 300 

7. Dc St. Francis rivier. Dc oppervlakte die op deze rivier 

uitwatert cn bet land tusscben bare wateren en den Mississippi 

bevat, is 12 100 

Dus is dc gezamenlijke oppervlakte van bet land dat zijn 

water in den Mississiiipi, boven den mond van dc Uoodo 

Uivier ontlast 1 220 COO 

«Uit ccnc vergelijking van deze opgaven zal men ontwaren, met bocvcel 

meer regt deze groote rivier Missouri genaamd zou zijn geworden dan Mis-

sissippi. De Mississippi, waar bij zicb in den Missouri stort, is bezwaard met 

bet water dat van ccnc oppervlakte afvloeit, die niet grooter is dan die welke 

de Obio voorziet, en slccbts weinig grooter dan die der Arkansas en der 

Witte Uivier. 

«De Obio is dc grootste tak van den Mississippi, de Uoven-Mississippi volgt 

daarop, de Arkansas daarna en dc Uoodo Uivier is dc vierde in rang; de 

Obio valt daarin, nabij den bovenmond der Delta, cn dus wanneer liet 

stroombed onuiiddcllijk beneden den mond reeds opgevuld is met bet water 

van dc bovcn-rivieren, moet ccn vloed van de Obio ccnc groote overstroo-

ming veroorzaken. Kn tocli is nocb de Obio, nocli dc Dovcn-Mississippi, 

iiocli zelfs de Missouri de voorname oorzaak, waardoor bet lagere Louisiana 

zoo dikwijls overstroomd wordt. Hcl water, dal deze bovenslroomcii afvoeren, 

wordl voor ccn groot gedeelte door de moerassen geabsorbeerd, of in dc 

bedding der rivier geborgen. Doch wanneer deze bedding vol of nage-

noeg vol is, cn dc Ûoode' Uivier (de vierde in rang, naar dc hoeveellieid 

water, die zij afvoert) begint te zwellen, zoo is die aanvoer noodlottig voor 

alle lager gelegene plaatsen. In andere woorden, dc tak, die bet naast aan bel 

punt, waar cenc overstrooming dreigt, zich met dc rivier vcrccnigl, is dc 

onmiddellijke oorzaak van dc vcrwoesling. Iedere opmerkzame jdanter aan of 

boven /rhc Ualïn van de Uoodo Uivier weel, dat dc vlocilen in dc Uovcn-

Uoode Uivier bijna altijd zonder gevaar zijn; cn dal, wanneer bun land be-

drcî 'd wordt, dil niet komt van bel water van dc Uocky-Hcrgeii, maar van 

de Kleine Uivier cn dc twee Ciprcsscnslroomen, die naauwciijks in dc aard-

rijkskunde bekend zijn. 

«Deze feiten zijn belangrijk, daar zij aantoonen dat de groote rivieren 

wijd genoeg zijn om dc wateren, die van hunne afgelegene bronnen ont-

spruiten, te bergen, daar dc verliooging, die zij veroorzaken, zich over ccnc 

groote lengte verdeelt cn langs dien weg verminderd wordl, cn ilat dc over-

.stroomingcii veroorzaakt worden door dc gelijktijdige ontlasting van klei-

nere takken in bet nagenoeg volle rivierbed. Zij zijn ook nog belangrijk 

omdat zij ons lecrcn , dat, om dc spoedigste linip te vcrlccncii, wij muclcn 

zoeken, den Ohio to belougclcn, die aao den bovenmond der Delta invalt, 

alsmede ilc Washita en dc 'Uoode Uivier, welker vloeden dikwijls noodlottig 

voor bel lagere Louisiana zijn. Wi j zullen later zien, dal deze groote bc-

viuU'barc rivieren op ccnc onkostbare cn gemakkelijke wijze verbeterd 

kunnen worden. 

a Wi j lichben gezien dal do 0pj)crvlaktc, waarvan hcl water in den Mis-

.Hssiitpi afvloeit, f220 000 vierk. mijl (3 177 000 vierk. ned. mijl) bedraagt. 

Dit lot voeten herleidend(!, zoo vinden wij voor ilc gczamcidijkc opper-

vlakte (1er Missi.ssippi-vailoi 34 193 ('.43 440 100 vierk. voet (3 181 030 

millioen vierk. cl). Wi j zullen bij gebrek aan voldoende gegevens de ge-

middelde hoeveelheid reveil, die jaarlijks op dit gcducbtc vlak valt, met 

groote waarscbijnlijklieid 0|) iOduini booi;tc kuniicn stellen, bclwclk niel nicer 

dan 2 of 3 dnim van de waarheid kan verschillen ; dc ma.'̂ sa regenwater, 

die jaarlijks over hel geheele vlak van de Mississippi-vallci valt, wordl dus 

113" os:»" 484 800 000 tecrl. voet (bijna 3 23 i 007''/, millioen tecrl. cl) 

w(dke massa, hetzij door afslrooming langs dc rivier, hetzij door verdamping 

moet weggevoerd worden. 

«Wij'bezitten gceiie '̂ eiioegzaam naauwkourige gegevens om deze hoe-

veellieid water tc knniien vergelijken met ilic, welke dc rivier werkelijk 

jaarlijks afvoert. Doch wij weten genoeg om te mogen aaniKiiiicn, dat dc 

lozing van den Mississippi, beneden de Uooile. Uivier, cn van zijn grootstcn 

natiiiirlijkeii moiiil, dc Atcliafalaya, gedurende 00 da;;eii bij hoog waler in dc 

lento van 1831 was 0 2-i.'><Hi(l millioeii teerl. voet (170 C» 10'/̂  milliocn 

teerl. el), terwijl d(ï gemiddelde lozing per dag 103 730 milliocn tecrl. voel 

(2 913'/, millioen tecrl. cl) bedraagt. 

«De wezenlijke afvoer Ijcncdcn dc Uoode Uivier, gedurende00 dagen hoog 

water van 1831, was dus zeer nabij bet aidiltieiidc gedeelte van dc geheele 

hoeveelheid water, die jaarlijks in dc vlakte valt. Zoo wij nu hcl volume in 

teerl. voeten, dal in die twee maanden afgevoerd is, deelen door dc geheele 

('ppcrvlaktc in vierk. voeten, zullen wij vinden, dal gedurende die 00 dagen 

zijn afgevoerd 2.18 duim ((>'.0343). 

«Laten wij nu ondcrslcllcii, dal door de ccnc of andere oorzaak (als het 
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bcbouwbaap maken eener streek, het uitroeijon van dc wilde gewassen cn 

boomen, of bet meer geschikt maken cencr vlakte ter afwatering) duim 

van dc 40 duim regen, d. i. ongeveer l®/o op '̂ en Mississippi, gedurende do 

genoemde GO vlocddagcn, boven de reeds bestaande gemiddelde ontlasting 

gevoerd wordl. Zoo dit gedeelte van den geheelcn toevoer gelijkmatig over 

hcl tijdvak van 00 dagen verdeeld ware, zoude daaruit volgen, dat heimeer-

dere volume, dal dan door dc rivier zoude siroomen, 220 000 tecrl. voel 

(O 242 tecrl. cl) in dc seconde was. Indien dit vermeerderd volume binnen 

de rivier moest opgehouden worden door dijken, zonden deze volgens de 

voorgaande berekening ongeveer O voet (1*'.8) hooger dan dc kruin der 

beslaande oevers moeten zijn. 

allcl doel dezer berekening is, aan te toonen, dal, van boe weinig ge-

wigl zij ook wezen moge, elke verandering die in dc afwatering der omstre-

ken wordt gemaakt invloed heefl op den afvoer der rivier. Wordl de ver-

damping een weinig minder of de afstrooming wal verhaast of vermeer-

derd door bovengenoemde oorzaken, die noodwendig bciilc gevolgen moeten 

na zich slepen, dan moet cr voor elk vijfde gedeelte van ccn duim 

(0'-^003), waarmede dc gcbcelc ontlasting is vermeerderd, in die zestig 

dagen van gewoon hoog water, ccnc gemiddelde verhooging van nagenoeg 

3 voet (O''.9) van den vloed ondervonden worden, zoo het water geene 

bergplaats in de moerassen kan vinden. Dal dit moge slrckkcn om dc 

aandacht tc vestigen op dc ;;evolgcn, die uil ccnc uitbreiding der maal-

scha|)pij in het lol nog loc onbewoonde westelijk Amerika zomlcn voorl-

spriiiicn, alsmede uil do bebouwing van hel uilgcslrcklc terrein, dat op 

den Missouri zijne wateren afvoert.» 

Aanzienlijk is dc oppervlakte, waarop deze operalien betrekking hebben. 

Het gebied van de Vazoo, enz. is grooter dan Ierland; van dc Uoode 

Uivier bijna zoo groot als Engeland cn Ierland te zamen, cn van dc ge-

heele rivier zoo groot als Australië of half Europa. Er is dus wel reden 

om een ontwerp ter verbetering voor te stellen, daar bel ecnc bevolking 

cn zoo mcnigen slaat aangaat, die voor een degelijk plan dc benoodigde 

fondsen niet zullen weigeren. 

Ziehier nu nog wal de beer Ellet bijbrengt: 

Over dc middclcii ter voorhomiiKj van overstroomuujcn. 

«Het is uil de metingen, die in dit geschrift voorkomen, bekend, dat 

de geheele ontlasting van den Mississipjii cn zijne natuurlijke takken bij 

zeer hoog water ongeveer 1 270 000 tecrl. voet (30 033 leert, cl) in dc 

seconde bedraagt, en dat cr ccnc vermeerdering "van nagenoeg 33 000 

tecrl. voel (993 tecrl. cl) in dc secondc noodig is, om dc oppervlakte 

bij hoog water twaalf duim tc doen rijzen. Nu wordl ccoe paardenkracht 

geacht ccnc Iccrl. voet water in ecnc seconde negen voel hoog te kunnen 

opvoeren, of ook negen tecrl. voet waler tot dc boogtc van ccn voet 

in dicnzclfdcn tijil. Dc Mississippi en zijne vertakkiogcii worden bevaren 

door ongeveer vijftien-honderd sloombootcn, welker gemiddeld vermogen 

gerust op 400 paardenkrachten mag gesteld worden. Uijgevolg wordt, om dc 

voortbrengselen van dc nijverheid, in welker belang het is dc lioogc vloeden 

voor tc komen, over dezen stroom te vervoeren, ccnc kracht gebezigd, gelijk 

slaande mcl die van 000 000 |)aardcn. Waaruil wij verder alleidcn dal 

het sloomvcrmogcn, thans in gebruik voor bel bevaren van den Missis-

sipjii en zijne takken, in staal is al bet waler dal dc rivier langs hare 

vcrscbilicndc monden afvoert op bel oogenblik dal de ontlasting bel 

grootst is, op te heiïcn tol cenc hoogte van : 

/fiooconxyN 
(-r>7oouo ) = '^V-voet. 

«.Maar om do oppervlakte van den .Mississippi cn zijne uitmondingenbencdcn 

den mond der Uoode Uivier 2 voet tc doen dalen, zullen cr slcchts ongeveer 

73 000 icerl. voel (2 128 tecrl. cl) in dc seconde ontlast moeten worden. Om 

73 000 tecrl. voet in ccnc secondc 2 voel boog op te bclVcn, zijn benoodigd; 

/oüOüX-- _ QQj-̂  paardenkrachten, welk vermogen uvcrecnkomi 

mcl dc kracht van 42 stoombootcn van die grootte, als voor de schecpvaarl 

op dc westelijke rivieren wordl gebezigd. 

«Hel nut der vergelijking vaii bel vermogen der rivier mcl zulke krach-

ten als wij gewoon zijn Ic gebruiken, steekt daarin, dal men er duidelijk 

door ziet, dat dc hulpmiddelen tol verbetering van den Mississipi)i niel groo-

ter zijn dan die kracht, wclkii de belaiighcbbende landen gemakkelijk kun-

nen tc voorschijn brengen. Overigens zijn deze berckeiiingcn echter van 

I geen praktische waarde. Zij dienen alleen om aan tc tooiicn, dal ccnc oii-

I derncming om bel meerdere water uit den Mississippi tc pompen, cn door 

i ccn onalhankclijk kanaal naar zee tc voeren, niet tc groot is voor deze 

eeuw of misscbicn kostbaarder dan dc waarde van hel o v e r s t r o omde land 

zoude gedongen; bet is dus in hcl belang der gcbcelc streek, dc handen 

aan hcl werk tc slaan. 

allcl is dan inderdaad in onze magt, deze stroomen desnoods dorr 

sloomkracht te betcugclcn, cn zonder dc locvlugl tot andere kunstmiddelen 

te nemen. Maar hoezeer hel nuttig is, bij dc beschouwing van zulke groot-

sche onderwerpen, dc voor ons onbekende of ongewone zaken tc vergelijken 

met dit', welke uns bekend zijn, zoo is hcl echter niel noodig opdien weg 
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verder voort te gaan. Wi j bevinden namelijk, dat dc groote watertoevoer 

van den Mississippi zich dadelijk in dc zee kan ontlasten door hcl weg-

ruimen der opgeworpen dijken, die hcl water nu beperken, of dat dc vloe-

den kunnen beteugeld worden door een gedeelte water van dc booger gc-

egenc vallcijcn terug te bonden, tol dal bet naar den oceaan kan afstroomcn, 

zonder aan hel lager gelegene land schade tc veroorzaken. Dewijl wij dc 

middelen bezitten, om dc rivier zich zelve te doen regelen, cn hare eigene 

kracht kunnen aanwenden om bare onllasling te bevorderen, zoude hol on-

noodig en dwaas zijn, naar buitengewone miildclen te zoeken om dil doel 

tc bereiken. I» 

Aldus is eene zuiver Iheoretische beschouwing praktisch aangewend, om 

dc pbysieke mogelijkheid cencr oiidcrneming te betoogcn, cn na dal vraag-

stuk tol ccnc eenvoudige som van paardenkrachtcn herleid, cn, als hcl ware, 

in eenen bevaltelijkcn vorm gebragl tc hebben, bereidt de schrijver ons 

voor tol de beschouwing van afmcliiigcii, die minder geschikt zijn om bere-

kend te worden, of op dezelfde wijze te worden verklaard. 

Dc heer Ellet begint vervolgens dc hoofdoorzaken op te sommen van bet 

grnoter aantal, cn den meer bcdcnkcrijkcii aard der overstroomingen. Men 

weet, dal Louisiana ccn sints lang gcvc>ligdc slaat is, waarin, na vcrloo|) van 

eeuwen, juist de oudste volkplanlingcn hcl meest door den nieuwen staal van 

zaken worden bedreigd. 

Ten eerste M O C I I I I hij de uitbreiding van den landbouw in hcl stroomgebied 

van den Mississippi, waardoor dc verdamping verminderd cn dc afslrooming 

aanmerkelijk vermeerderd is, terwijl dc vloeden met meer kracht naar dc 

lagere landen afstroomcn. Dil stemt overeen mcl de ondervinding, die wij in 

Europa, hoezeer dan ook in hol klein, echlcr over ccn grooler tijdvak heb-

ben opgedaan. Deze oorzaak is voortdurend, en zal locncnien bij de geduchte 

inlwikkcling van den landbouw in dc/c vlakte, door dc aanneming van dc 

verbeterde europeschc stelsels van afwatering. 

De tweede oorzaak is de uitgestrektheid van dc kaden of dijken langs de 

oevers der rivier dc Mississippi mcl zijne vertakkingen cn uitmondingen, waar-

door hel waler, dal vroeger bij ecu buitengewoon hoogen stand zich over 

duizendc mijlen laag land verspreidde, thans alleen in bet rivierbed kan ge-

borgen worden, cn dus een hoogcren stand en cenc groolerc snelheid aan-

neemt, totdat het, door den kraclitigcn stroom, den tijd heeft zieh ccn wij-

der cn dicjier stroombed te vormen , zooals de vergroole toevoer vordert. 

wordl ook door de ondervinding der europeschc waterbouwkundigen 

bevestigd. 

in dc derde plaats noemt de heer Ellet de afsnijdingen (cnt-olj'n). Zoowel 

in Engeland als in Amerika zijn dc gedachten daarover V(>rdccld, doch het 

jevoclcn der incest praktische mannen is, dal cenc afsnijding, zonder dal men, 

lelzij door uitgraving, hetzij op ccnc andere wijze, een kanaal vormt, dal 

capaciteit genoeg Itczit, hoogc vloeden zal veroorzaken in dc lagere rivier. 

Dc vierde oorzaak is de trapswijze toeneming van dc Delta naar dc zee, 

waardoor dc rivier verlengd en hcl verhang en dc snelheid verminderd, cn 

Je bovenwaarts gelegen landen overstroomd wonlen. Wi j hebben gccne 

riyicren van zulke uitgestrektheid, doch kunnen soortgelijke verschijnselen 

bij kronkelende cn zijdelings atloopcndc rivierlakken, cn bij rivicrbanken 

öpmcrkcn. 

Dc beer Eilet geeft in zijn rapjiort dc bewijzen dezer vcrscbilicndc oor-

aken, en, na dc naluurwctlcn bepaald te hcbheii, waardoor die verschijiise-

leii worden voortgebragt, gaal hij over lot dc bcliandcling der middelen van 

berstel, doch daar hcl belang van het onderwerp ons reeds zoo uitvoerig 

jiceft doen zijn, moeten wij uns voor hcl legenwoordigc lol hcl medegedeelde 

bepalen. 

NIEL'W SMEIillSEL VOOU WERKTUIGEN, DOOR JOHN LEA. 

(Civil Erifjincerunil Architcct's Journal, N». '1'.V1, Vol. XV1, July 1853, p. 2G4.) 

(F. W. VAN (ÏKNDT, JClz. IJ. L. K. I.) 

Het onderslaaiide is een uittreksel vaii eene voordragl, door don boer 
Julm Lea, in het Insliluut van Ingciiiciirs-Werktuigkundigcn tc Londen 
gehouden. 

In dc zamenstclling der locomotieven op spoorwegen zijn groote en on-

'clialbare verbeteringen aaiigebragl, maar muu heeft tol nu loc slechts go-

"̂igc vorderingen gemaakt in ile vcrhi'lcring van hel smeer voor dc talrijke 

TOgendc deelen van deze grootsebc ligihainen. Setlcrl dc eerste invoc-

'•"'g der spoorwegen, is cr naauwelijks ccnigc verandering gekomen in den 

der materialen, die voor dil belangrijke iluid in gebruik zijn; olie en 

Jet wcnlcii oorspronkelijk gebezigd, en worden nog vri j algemeen als smeer 

"'j de locoiiiolievcn gebruikt. 

Oe meer vloeibare stoHeii worden door de drukking te spoedig wcggcperst 

de meer vaste misseii genoegzame vloeibaarheid , om bij du gewone 

Iĵ 'iiperatuur gebruikt te kunnen worden. Dc oiiderschcidcuc olii-ii zijn gcvol-

!j'-''ijk ten alli'ii tijde dc gewone hulpniiddclcn geweest; maar bet niecrcn-

''̂ 'el, zou niet alle, uiisscu do eigenschappen, die lol ccne goede smering 

ï^vordord worden. 
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Alle dierlijke en planlaardigc oliën houden onzuiverheden in, die hel 
kenmerk der soort zijn. Vele bevatten aardachtige sloffen, die spoedig tol 
eene kleverige, tcgenwcrkeiidc en schadelijke zelfstandigheid overgaan, en 
ccne snelle afslijting der metalen veroorzaken, waardoor eene zoodanige 
vermeerdering van temperatuur ontslaat, dat hel metaal veel schade 
bjill. 

Alle oliën bevatten meer of min walcrachlige doelen, die oxydalic op dc 

gepolijste oppervlakken der bewegende deelen van ccnc machine veroorza-

ken, cn deze langzamerhand verteren, terwijl hel smeersel zelf door zijne 

eigene werking bederfl. Verder moet men niel over het hoofd zien, dal 

de best geachte oliën zoo vloeibaar zijn dal zij grootcndccls verloren gaan. 

Hel materiaal voor dil iielaiigrijkc doel moet half zacht en half hard, en 

daarbij behoorlijk vloeibaar zijn, vri j van dc onzuiverheden cn andere scha-

delijke cigcnschap[)en, die dc raauwe oliën bezilten. 

Dc nieuwe zamenstclling van smeer, waarvan hier sjirakc is, bestaat 

uil zorgvuldig gezuiverde walvischiraan, waarbij gomelastiek en lijn ge-

stampte menie en loodwit gevoegd worden, om cenc soort van melaalaardige 

zeep te bekomen, die de eigenschappen der goede oliën bezit, cenc behoorlijke 

vloeibaarheid beeft, cn evenwel genoeg vastheid, om door gewone druk-

king mcl te worden wcggcperst. De olie wordl lol 400 300 graden 

Eahreuheit verwarmd , en dan voegt men dc fijngesneden gomelaslick cr 

bij, in die male, dal zij door dc olie goed wordt"opgelost, zijnde minder 

dan 30eng. pond (23 ned. |)oiul) ( I) op de ton olie voldoende; is de olie 

gclieel verzadigd met gomelastiek, dan is de tcm|)cratuur aanmerkelijk go-

daalil, cn o|) elke Ion olie voegt men gelijke hoeveelheden menie cn loodwit, 

ongeveer 23 pond (12 ned. pond) van elk, cr bij. 

Dc minerale zclfstaiidiglicdeii hcblicn ten doel, bel mengsel te vulcani-

seren, cn zij vormen bij bot gebruik ecnc mikroskopische niet geleidende 

laag lusschen de oppervlakken, die do wrijving en bij gevolg verhitting 

cn afslijting veiiiindert. Door avulcaniscren» verstaat men dc eigenschap, 

elke inalcriëcle verandering van bcstanddcelen bij gewone temperatuur te 

verhinderen, eu men beeft bevonden, dal dc verschillende temperatuur 

van bel cngelschc klimaat geen merkbare verandering op dit smeer 

uitoefciil. 

Zoo twee metaaloppervlakken elkander niet raken, kan er geene wrijving 

cn bijgevolg geene vermeerdering van warmte ontstaan; is cr geen grooU'. 

hitte, ilaiizal cr niet veel van hcl siiieorscl, door vlugtig tc worden, verloren 

gaan. jJc proeven, met dil smeer genomen, hebben doen zien, dat hcl zoowel 

drukking als builengcwone snelheid wederstaat, dc temperatuur werd niet 

verhoogd, cn hoewel hcl mengsel kleverig cn zacht als olie is, bidet bet door 

Zijne veerkrachligliciti hcl wegpei\>en. Hel smeer werkt zeer goed met ge-

wone wollen of katoenen Lcvclniijes, als dc wciktuigcn iii beweging zijn, 

maar zoodra dc machines stilitaaii houdt hel vloeijen op, waardoor men 

gevrijwaard W()rdl van bet groote verlies, veroorzaakt door het wcgvloeijcn 

van vloeibare oliën. Alle proeven, onder gelijke omstaiidigbodcn genomen, 

heblicii tot denzclfdcn uitslag gideiil, zoodal het voldoende zal zijn ccnc 

proeve tc beschrijven, geiiomeii op hel Maiiclicster- cn (Ircwc-station van 

den London- cii iXorlh-Wcstcrn spoorweg. Deze proeven werden mcl ccnc 

der machincs ii». 13 eu ccne soorlgidijkc n". 8 genomen cn dagelijks werd 

de consiiintic zorgvuldig vergeleken mei die van olie eu vel. Dc iirocl-

nemingcn liepen over versclieidenc weken en dc volgende uilkomsten werden 

duor den ingenieur mc icgcdecbl. Hierbij moei men in aanmerking iicmcii, 

dat, terwijl de prijzen van olie en vet slcchts weinig van de tegenwoordige 

kiiniieii verschillen, dc prijs van hcl smeer daarciilegcii sints lol dc helft is 

gedaald. 

__Dc afstand , door dc maidiincii bij deze prooven doorloopen, bedroog 

23il) mijl in aebllieii dagen ti jd; de kosten van olie en vet waren nagè-

nueg •[• pencc per 1000 mijl voor elke vetliah, terwijl die van het nieuwe 

smeer naauwelijks meer dan I penny voor luizelldc werk waicii. Deze 

laatste opgave kan meu dmir dc vermindering' van prijs thans op ccne 

halve [iciiiiy brengen. Aan de/.e niiMiwi! compositie schenU men dc voor-

keur hoven alle and re iialuiuiijkc en zamengestidde artikelen, daar zij 

doclmali-hcid met besparing van koelen veiveiiigt; zij Inr i i bovendien 

het voordeel lang stand l(! iioiideii, waardoor dc mogelijkheid van ecnig 

onheil, dal door gei)ick aan smeer gedurende d j reis veroorzaakt zou 

worden, wordt weggenomen. 

Do heer Lea ontving van verschillende s[inorwegmaatsehappijcn staten 

der gemiddelde kosten van hel snu'rcn van locómolicven en lenders , 

waarvan du uitkomst over bet algemeen ecnc uitgave npleverl van ongeveer 

I shilling (pl.Oll) voor elke vellials over een traject van lOOO'mijl; 

ouder al dc opgaven was 11 pencc (/d.7()) bet ma.ximiun cn 11 pencc 

(/•0.3;i) hel miiiimum; hel smeivn van dc andere deelen der machine, 

bcdialvu dc vet halzen (Ier as, was hienmder begrepen. 

Eeii nionster van dit mengsel werd bij dc lezing vertoond; dc beer Leu 

schreef dc donkere kleur loc aan de gomelastiek, bet voornaain.̂ tt! ingre-

diënt; hot smeer werd door verandering der verhouding van loodwit on 

menie lot vcrscbilicndc vastheid gebragl voor do vcischillcndc drukkingcii. 

(1) Hiermede is hot pond avoir de poids van 453 wiijtjes bcilocld. (ikd.J 



Jiij het bereiden van liet menpsel neemt dc olie slechls ccne bepaalde 
lioevcclhcid gomelastiek op cn deze wordl daarin gcworjicn , zoodra dc 
olie hel kookpunt bereikt heeft. Menie en loodwit worden slechls mecha-
insch met het mengsel vereenigd om dc verlangde lijvigheid te bekomen. 
In 1818 verkreeg dc heer Donlan oclrooi voor dit smeer, maar de zaak 
is tot nu toe sluimerende gebleven. 

Dc heer Lea gaf in antwoord op eenige gedane vragen tc kennen, dal 
liet smeer, na eenige maanden geslaan te hebben, geenc ziglbarc verande-
ring ondergaal; dc dunnere couiposilic vloeide zoo gemakkelijk als olie in 
dc velpoijes en dc dikkere werd voor groolerc drukkingen gebruikt; 
l)eidc werkten met koud en warm weder naar behoorcu. Dc kosten zijn 
7 lol 8 pencc (/'0.55 lol fO.40) hel pond, maar dc benoodigdc hoe-
veelheid is veel nnndcr dan die van olie of vel. 

VliUPLAATSBAIlE UNKEL 'WEKKENDE STOOMMACHINE VAN COX EN 

•WILSON, DOOK T. T. ClIELLINGWOKTII. 

Voorcelczcn in cle Instilution of Mcchanical Enyincers. 

(Civil Engincerand ArchHecCs Journal,^". '232, Vol. XV I , Jnly 1853, p. 2GÜ.) 

(F. W. VAN GKNDT, J. Gz. B. L. K. I.) 

(Plaal X I , figg. l - l . ) 

Deze verplaatsbare stoommachine van boogc drukking verschilt van 
andere dergelijke machines, voornamelijk in de eenvoudigheid cn mindere 
kostbaarheid van zamenslelling, hel gei'ingc aantal van dc oiiderdeclcn, cn dc 
daaruit voortspruitende eenvoudigheid en grootere duurzaamheid. 

Zulk ccn werktuig werd vier jaren geleden door den heer J. W. Wil-
son ontworpen, liet hostaal uil oenen massieven zuiger of piston in eenen 
oscillcrcndcn cilinder, waarbij dc sloom slechts aan éî nc zijde wordt loe-
gelalen; dc machine werd toen ten deele gemaakt, maar niet afgewerkt 
voor dal onlangs het onderwerp weder ter sprake kwam. Dc ontwerper 
maakte eene teekeniug, met toepassing van dc zelf werkende, draaijende 
Kleppen, die eenvoudiger cn goedkooper zijn dan dc gebruikelijke stoom-
.schuiven. Eene dezer machioes werd iu Se[)tend)er 185'2 gemaakt, en bij 
de werken te Oxford ge )laatst; zij heeft sints dien lijil gewerkt, en is slecds 
in dc beste orde, hoewe zij 50 slagen iu de nniuiut maakt. 

Hel werktuig wordt voorgesteld iu figuren 1 — 1 van |il. XI. Fig. 1 is 
ccn opsland met eene doorsnede der romlgaande schuif; fig. 2 is hel front 
inct de doorsnede van cilinder en schuif. A is ccn cilinder van gegoten 
ijzer over de geheele lengte uilgcboonl, met aangeschroefden bodem cn 
aangegoten tajipcn I) en C. In de tap C zijn de loegangon van den stoom, 
die men bij I) in dwarsdoorsnede ziel; de sloom|iijp E stelt de ojienin-
gen in dc tap in verbinding /nel den boilcm des cdindcrs. F is een ge-
golen ijzeren zuiger, mol cenc bcnidppakking voorzien, en mei de kruk 
Cr verbonden; IJ, II, zijn twee A-vonnige draagsloelou, I het voorwiel. 
Ij dc stoompijp, A dc afvoerpijp, lu fig. 1 is bel werktuig voorgesteld op 
het oogenblik dal dc stoom wordt loogclaton; dc instoii is o])gaan(lc, en 
heeft den halven slag volbragl; de stoompijp is geopend. In lig. A is de 
piston dalende, cn dc afvoerpijp staat open. Dij licl werken van deze ma-
chinc beft dc sloom don zuiger omhoog; bel moineut van hel wiel, dom' 
Iict gewigt van den zuiger geliolpeii, hroiigt do daliiig tc weeg. Daar hel 
cenc enkel werkende machino is, werkt dc driikking allijd op dc schuif even 
als bij cenc gewone stoomscbuif, met dil vorsebil, dal doze drukking bij dc 
eerste oji ccn gebogon en niet op ecu jilal vlak plaats vindt. 

De grootste voordeeloii van dit werktuig zijn eenvoudigheid van zamen-
slelling, inindorc kostbaarheid, en dc geringe kans, om zelfs iu handen vaii 
ccn ongeoefend per.soon dcfocl te worden, waarbij nog dc geringe omvang 
en de ver[daal.sbaarheid len gunste komen. 

Dc regulator bij dit werktuig, naar dc vinding van den beer ^Yilso^ aan-
gebragl, wordt in fig. 5 afgeboelil, on hostaal in ecu gegolen ijzeren of 
geel kop.'ren bal, iu do stoompijp//C' geplaatst. Deze pijp is aan dc eene 
zijde on opwaarts gclmgon, zooals in dc al'bcelding Ic zien is, terwijl een rug 
bij C hel vastklemmen van den bal iu de pijp belet. De werking van den 
regulator is als volgt: dc stoom sleopl bij bel doorgaan door dc pijp den bal 
mcile, die in zijne i'ijzing de opening van duorslrooming vormindort; boe 
meer de bal in dc kromming koml, des tc krachtiger is de logeiisland cn bij 
gevolg ook dc sloomdrukking, die het ellccl van de zwaartekracht op den 
hal doel verloren gaan. Dozc regulator is aan cone machine van '/j paarden-
kracht bij de werken Ie O.xford aangebragl, en regelt den gang zoo goed, 
dat zij niet moer dan 00 omwentelingen in de minuut maakt, al is de ma-
chine afgespannen. 

1853-

UITTREKSEL UIT EENE MEMORIE OMTRENT DE HERSTELLINGEN, AANGE-
RRAGT AAN DE RRUG DE LMI6TEL>DIEIJ OVER DE RHÓNE, TE LYON, 

DOOR PERREY, Ingenieur der Jïruggen en If'egen. 

(Annales des Ponts et Chaussées, Mars <;l Av i i l 1853, p. 164.) 

(Dl. X I figg. 5-8.) 

Omtrent den toestand, waarin de ijzeren draden der brug zich voor de 
hcrsteHing bevonden, deelt de heer Derrcy het volgende mede: 

Ofschoon slechts dertien jaar geleden aangebragl, waren dc ijzeren draden 
van dc brug dc rilólel-Dicu sterk a ingelast 

Op verscheidene plaalsen waren dc draden door dc roest weggevreten, 
zoodat zij bijna hunne geheele dikte verloren hadden. Men vond slechls 
zelden gedeelten van 50 cl lengte, die volkomen gaaf waren gebleven; men 
moest gewoonlijk dc draden bij stukken van 15 lol 20 el afsnijden, om de 
aangetastc gedeelten tc vermijden. 

De deelen der kabels, waar de draden het meest waren weggcroest, zijn 
die gedcellon, welke gelegen zijn het naast bij het laagste punt, door dc 
werklieden dc achtereinden genoemd, dal is te zeggen, de gedeelten, waarde 
beide helften van den kabel zich scheiden om de kous (cmipière) te om-
vatton, en welke tegen hel metselwerk der jiijlers aankomen, van hel uit-
einde van den kwartcirkel lol aan dc bcvcstigingsiHintcn. 

Feu grool aantal andere plaalsen waren aangolast, maar de lenglc van 
elk geöxydcerd gedeelte was minder, en de draad was niet zoo over de ge-
heele dikte van den kabel aangetast, als de zoo even vermelde gedeelten. 

Dc ijzerdraden waren niet slechts incl ecnc laag roest bedekt, maar zij 
waren ingevreten, en er was niet meer dan ccn gedeelte der doorsnede 
overig. Mecrendecis hadden zij al hunne veerkracht verloren, en om een 
draad tc breken, was het genoeg hem loc te buigen. 

De breuk loonde aan, dal het ijzer werkelijk van aard veranderd was: 
zij had cenc mal grijze kleur cn scheen gekristalliseerd. 

Dc draden, die men door de proeven deed breken, lielcn zich niet door 
eenig gewigt uitrekken, maar braken plotseling, cn men merkte niet aan 
iedere zijde der doorsnede die kegelvormige gedaante op, welke het nieuwe 
ijzerdraad toont op dc plaals, waar hel ten gevolge cener uilrekking gebro-
ken wordl (l). 

De punten, waar de draad gelaschl en omwoeld was, waren in het alge-
meen minder beschadigd dan dc andere; eenige waren cclilcr in ccn zeer 
slechlon staat. 

Dc o.\ydatic had zelfs de kousen, die aan dc jiijlers bevestigd zijn, aange-
tast, hel Ijzer der zijstukken was gebladerd, even als lei, cn er moest nieuw 
ijzer nu dc jilaats gebragt worden. 

Dezen staat van bederf kan men bij dc kousen, die het naast bij het dek 
gelogen zijii, daardoor verklaren, dat ze geplaatst waren in de nabijheid van 
urinoirs, die zonder eenige voorzorg tegen den pijler waren aangebragl, 
maar bel is nioeijelijk dieii te verklaren voor de andere kousen, die niet aan 
dezelfde oorzaak van vernieling waren blootgesteld. 

Dc twee volgende tafels kunnen ccn denkbeeld geven van den staal, 
waarin dc draden zich bevonden, die als slecht zijn aangemerkt, en niet tot 
de nieuwe kabels gebruikt zijn. 

1851.] 

1. Gcwhjl ])cr strdhemle ned. el vnn de draden der oude kaleis, die 
in goeden slaal iverden bevonden, en van de draden, die te skcht 
waren om op nieuw gebruikt te kunnen worden. 
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(1) IMon went dnt de sporen van eenen spoorwpjT na ecnc zekere lij'l' 
rniiiilo liiiniie veerkraclili|;h(ii(l voiliozon; misschien liccfl er oen soorlijd'J'' 
verseliijiisel pla:ils bij hel ijzcrdiaail, dal aan Irillinfjen en slerke rekkiMU"̂ " 
oiulerhevii; is, len {;evol{;c van dc vet minder in/; der middellijnen. 

Men heeft draden van de lirui; dc I'llólel-Dleu, die slerk waien nanffrlas • 
fdotl jjUieijend neinaaki; zij hernamen een weini,'; van hiiniio veerkrachli|;l'f^' 
Diior eene dorfjelijke hehaiidelini; heefl de heer Locard, in,';enienr van 
spoorwef; vnn SaiMl-Klieiine, de ijzeren sporen weder kmmen {jchruikcn, 
iiilhoofde van nelirck aan veerkrachli|;Iieid waren afi;ekeurd. 

(2) liet gemiddeld (;cwii;t iter strekkende el van de in (joeden staat zij""® 

N®. 2 . KrarJit, umraan de oude tn goeden en in slechten staal zijnde 

draden van dezelfde kabels ivederstand hebben geboden. 
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Drolteau.i . . 

Midden opening. { 

Gemiddeld 190 04 

Om zich eon juist denkbeeld te vormen van den staal der kabels van 
dc brug do ribMel-Diou, moot men welen, dat men op een gezamenlijk 
gewigt aan ijzerdraad van 28 997 ned. jiond van al de kabels, slechls 
ccn bedrag van 8 554 ned. pond op nieuw heefl kunnen gebruiken on 
-U 405 nod. |)ond, dal is Vio gohcele gewigt, door nieuwe draden 
Iieolt moeien vorvaiigon. 

l>ij hot 01 rsto oiidorzook van de brug was men verre van Ie gelooven, 
•lal hel kwaad zoo org was; men aehttc 7 000 nod. pond. nieuw draad 
voldoende om do kabels weder in goeden slaal te brengoii; men heeli driemaal 
Züo veil nioolon goliruikon. 

Men kan eclitor doze dwaling begrijpen, wanneer men bedenkt, dat mon 
üicli van den waren staal der ijzerdraadkabels niet kan verzekeren, dan 

iliaden is vonr drie Oiipniiiî en iO Ifi wifjlje. 
Hel iicmiddeld iffvsii;! v;ui al de iii slechten slaal zijnde draden is voor de 

'liie opi-niiiiicii •io h7 wir,lj<'. 
^ De dradfii in sicchlt'u sl.ial hctdieii dus 12/100 van hun f;e\vi|;i veiloren. 
•'It'l aiidi'ie woorden Imo |',e\vi};l heili;i:ii;l 88'10i) v;m hel ooispionkclijkc. 

Ü(V(' vcrlioodiniï k:iii i;t'('H deDkhccld j-even v.ni hel vciiit-s in sierkle. omd'l 
douistu'de »iel { î'lljltiuaUij over dc {'.clit'i'le lein'.lc vcruiiiuli'nl is. Op 

l'liial.sen \v;ia dc duoisncdt'. zoo ;iU i;czc[{d is, hijna iti huar jiehcel; op 
•"luiere daareolciicn was zij zeer klein. 

(I) De draden, die heprocfd zijn, werden zond,ini|; (;eko£»'n, dal de nil-
»fiaislen een jnisl ilcnkheeld komit'n (jeven van do i;einuldclde aanl.islinj; der 
l̂ ülicls. 

He kr iclil der draden, die als sleohl werden aan|;emeikl. was, volgens de 
''Kvenverinclile proeven, oiel meer dan <3/100 van de in i;oedcn sla.ii ver-
^H'rendii dr.iden. De aanj-elasle draden hadden dos .'>7/100 van hinioe kracht 
*<Tloien. Men ziel daarnil, dal de ev)'nredi|;lM'id liis.schen hel (jewit;l der jfoede 
••'1 der sleehle draden veel minder is dan d;il der op ieder de/er draden loe-
l'̂ ssdijke lejjonslanden. Ken der draden brak onder hel i;e\vi|;t van HU iied. 
rond. Hen vrij i;rool aanlal draden ion eene (jioolere kractil niet hol)hen 

wederslaan. 

^r, 

door de oniwoelingon los te maken en het inwendige der bundels le onder-
zoeken, cn dat men om zulk een onderzoek te doen, dc kabels los moet 
maken van dc hangers cn dus een kostbaar werk moet verrigten, dal 
men voor dc brug de l'Hôiel-Dieu vermijden kon, omdat men tol de her-
stelling der kabels besloten was. 

Op grond der vermelde feilen zou men kunnen aannomen, dat de ijzeren 
kellingbruggon de voorkeur vordionon boven de ijzeren draadbrnggen . 
omdat de ketlingou eene kleinoic oppervlakte aanbieden voor de oxydatic 
en gomakkolijkor kunnon worden ondorlmuden. Dij dc brug dc rilôter-Dieii 
zijn dc achlorkettingen van ijzeren staven gomaaki en bevinden zich in 
volmaakten staal, terwijl men al do hangkabels heeft moeten vervan-
gen. 

Dij dc ijzordraad-briiggon is het nuttig, dikwijls olie in het inwendige 
der bundels te brengen, vooral nabij do laagste punten; de kabels alle 
jaren van builen Ie verwen, en minslens om dc Iwoe jaren; dc kabels 
iiei'K'ons in aanrakiiip; tc laten met hot metselwerk dat aan dc open hichl 
is blootgesteld ; en do ojiening'-n of kokers ,waarduor dc achterketlingen 
loopon, te vullen mot eene vette stof, die hol water belet in den kabel te 
dringen. 

Kabels van verzinkt of go;,Mlvaniscerd ijzerdraad zouden ongetwijfeld beier 
voor oxydaiie bewaard blijven. 

Uil zuinigheid rohler hooit mon nagelaten, dit hij oen dor kabels van 
de brug dc rilôtel-Dieu te bezigen, en zoo doende cenc nuttige proef 
tc nomen. 

Beproeving van de herstelde brug. 

Mon heeft dc brug beproohl door ccne belasting van kiezel, die men 
over het bruggodek beeft verdoold, waarbij mon zich hcefl bediend van 
waggous, die op de beide ooveis worden geladen. Dc proef hoeft niets 
opgeleverd, dal dor vornieldiiig waardig is; wij gewagen er alleen van 
om eenige bijzonderheden mede te deelen omlreiil de wijze, waarop men 
te werk gaai mol de wag '̂ous, waarvan dc afmelingen bij de li'-'urcn 
5—Sop pl. X I gesteld zijn. ° 

Doze waggons moesten 0.75 leerl. el bevatten, maar ton gevolge van 
kleine door de timmerlieden begane misslagen bedroeg dc inlioud slechls 
0.70 leerl el. 

De bodem van don bak ŵ is gemaakt met twee hollende vlakkon en 
de zijwanden openden zich door scliarnioron, die in don bovonlî rger van 
hel raam bevestigd waren. Dozi' zijwanden worden vaslgohouden door cenc 
op hare as beweegbare klink; zie Dl. XI, figg. 5—8. 

Men berekende het aanlal waggons die benoodigd waren voor de be-
lasting,' van de halve middenopiMiing en van dc oindopcning, men verdoelde 
ze voor de geheele lengte van het te belasten dek, en ging daarna op 
dc volgende wijze tc werk. 

Op ieder uiteinde van de brug werd eene met kiezel oevulde wae<̂ on 
ge|daatst. 

Ken louw, dat was vastgemaakt aan ccn voor aan de waggon geplaatsten 
haak, liep over eoiie katrol, die stevig op hel midden van dè brug w « 
bovosligd , en vandaar naar den oever terug; door een jiaard werd dc 
waggon, di(; over bonten sporen liep, op de brug getrokken tot op de 
plaats, waar mon haar wilde ontladen. 

Zoodra zij dal punt was genaderd, deed mon hel paard stilstaan en een 
werkman, die op hot landhoofd geplaal.M v.as, trok, met eon kleinen ruk, 
aan hol lijntje dal aan de klink vastzat, die de zijwanden vasthield en 
zoo trok hij do zijwanden van den bak open. Do kiezel gloed dan langs 
de helltMide vlakken vnn den bodem en viel op hot briiL'godek. Men trok 
dan de waggon terug met eene derde lijn, die van achteren was vast-
gemaakt; men maakte de zijwanden weder digi en begon weder op 
dezellde wijze. 

Daar op iedoron oever ecnc werkplaats was, was men in staal de beide 
helllon der brug gelijktijdig te tiela.slon. 

De belasting, die men op ile brug de l'Ilôtol-Diou moost brengen, stond 
gelijk niol_ hel gewigt van kiezi'l die door 197 waj<i;ons wonll gèlailon, 
dal is: 275 8U) iioil. pond Meii begon do bewerking dos murgins ten 
half zeven ure, eu do belastiii!; was videindigd des namiddags te vijf 
iiron ; do werklieden hadden een u'ir geriisl. 

De waggons hadden een grool gebrek : do bak was te digi bij dc as 
goplaalsl, en dc kiezel viel oj) de sporen, die bovendien eene meerdere 

: liooi;to hadden mooion hebliou. 

Ilieruil volgde dat men genoodzaakt word oen werkman op de brug 
Ie laten om den weg S(diooii Ie hoiidon on het optrekken der wau'gons 
daardoor gemakkelijk Ie makf'n. Ilei zon gemakkelijk zijn dit bezwaar 
weg lo iiemoii, door den alsland van don bak lol dc as te vergroolen cn 
aan hol spoor eene hoogte van O'M te geven. 

Lyon , 5 Julij 1852. 
I ' 

[Uien lie ovcrirois' d>' hierachter voljemk tafels.) 
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1. Tafel, nanwijieudc dc Icnglcn, die voor de kaheh moeien worden aangenomen. 
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Opening aan den regier oever. 

1 • gedeelle van den kabel tegen het \ . i 
landlioofd \ I Vi.5s 

Üe gedeelte van den kabel tegen den ( , J 

pijler -(/.OOI) 57.208 7.1-2117.508 58.175 11.021 .ilKlOi 

28. 1.20 •1.285 20.171 20.171 0.055 0.559 28.815; 

gedcel'o van den kabel tegen het 

kindboofd. . . ; ' j stroom j.i. ĵ̂ o 28.71.i;.ï.21) ! 1.285 21). 155 

Midden-opening, 

gedeelle van den kabel legen den 
l)ijler . 

2« gedeelle van den kabel lesen den. 
pijler . V opwaarts. 

1 • gedeelte van den kabel te^en den . . 
pijler : . 1 ^̂ ''oom-

2' gedeelte van den kabel tegen den ( 
pijler . . 

49.10i( 
178.050 0.00 78.090 

20.155,0.055 0.5C5 28.805;.ĝ 075 0.ü0 ,78.155 

57.215;7.ii5 7.42 58.215 11.055 19 2G8 

stroom- 50.055 11.028 17.001 

afwaarts. 

7.152 50 lOi,7.05 7.05 57.C00 11.051 •18.054 

7.010,50.001,0.90 0.011 50.881 11.082 47.905 » 

0.987 50.10 0.907 0.887 50.981 11.052 48.055 

Opening aan den Unkerocvcr. 

7.578:57.225 7.48 

I • gedeelle van den kabel tegen den ; , 
pijler . . ( 

2' gedeelte van den kabel tegen het l . \ 
lnndliool.1 28.055 4.58 

1 • gedeelle van den kabel tegen den 
pijlrr . 

7.457 58.205 11.124 

4.575 29.005 

2* geileelle van den kabel te-ren het i , 
landboofd 

stroom- --

49.208-

. 47.90 95.995 0.074 90.009 

. 48.054' 

i 95 99O'O.074'9G.07 

« '48.055 

1457 ,28.051,4.581 4.574,29.001 

49.527 . 

29.095'0.05i 0.408 

11.202 i9.555| . 

29.091.0.052 0.41 

49.527 

28.721| 

49.555p QQ 

28.700̂  

78 018 0.00 78.108 

78.101 

(n) Om (leze pijtrii vóór (tn l)pl.nslinjï Ie voikrijfjon, lioefl nipn oiulcrznclil, welke dc iiijlen waren dic licl best voor de brnp pasten, en men licefl va» 
die pi.il('ii ;if|ïcliokki'o de vcri;rooliii|[ der |)ijlen, door de hi laslioj; vcroorz.-i.ikl. 

(6) iMcii üiulL'islclt dl' rfkkiii(; onder liel vervaardicen van den kal)tl vcrooizaakt tc zijn door ccn ccwiyl van Ü3 ned. pond. 

11. Tafel, aanwijztwJe hel gewigl en hel aanlal draden aan iedcren kabul. 
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Opening aan den 
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in 

ifïdncn 
kabel. 

(1er 

kabels. 

Gewigl 
van 

iedercn 
kabel. 

c) 
j l 158.95 202 1 1 002.15 

) 1 105 05 200 1 
1 002.15 

( 4 '1 178.15 i 2ÖO 1 • 

Î -
1 122.051 2 IS 1 1 1021.85 

! 4 .1 080.50 248 2 1 170.,55l 

kabel. 
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Midden-opening. | 

Hovendeel der \ 
rivier. . : . 

benedendeel der 

r i v i e r . . . . 

Opening aan den 
linkeroever. 

Oovendeel der 

r ivier. . . . 

r.enedendeelder 

rivier. . . . 

^ 2 

/ 

(n) Dc fïcliriiikio ijzordraden hadden ccnc dikte, afwissoicndc tussclicn de 
fuimineiii 17 18 en lü. j 

{h} l)c/c .ifivissclin/ï vcrklaarl tiel vorsriiil lussclieii liet cctal draden voor ' 
Hc kahets, die naj.'cuocj (jelijk \an |jc\\ii;l ïijn. , 

1 1 470.17 270 0 1 299.58 288 
5 1 421.05 202 1 

4 1449.48 200 V 

2 ' 1 114.05 218 1 1289.15 292 
5 i 1511.58 25i; 1 

4 1 545.00 218 1 

2 1 220 40 218 1 1021.80 258 

5 j l 108.95 218 » 
4 l i 5(H.02 210 1 

2 i1 115 88 248 1 1 020 02 092 

4 1 128.20 254 5 ,1 002.00 272 

2U097.CÜ 8 899.U0 

lil) 

(r) Om den kal)el nv 1 te voltooijcn was men yeiioodzaakt tS dinilcn Vi<i' 
n\ li) le {;ehiuikfn. 

((/) Ue kabel n". 3 heefl M') ned. pond nieuw draad, 
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ZEI.FWERKtLNDl'. OI.lR-SMF.RK.TOESTl'.I. VOOR SPOORWEG-

llirrUIOEN VAN I5LSSE. 

(ÜINOLKU'S VoUjlcchnischtt Journal, Dd. CXXIX, Heft. 3, S. 

In cenc circulaire van 10 April jl. dcell dc gevohnagligdc van dc Lcipzig-

Drcsdcncr-spoorwcg-maatschappij, dc beer V. l'.usse, in hoofdzaak bel vol-

gende mede. 

fSedcrl de eerste maal dat ik olie licb gebezigd om spoorwcgrijluigcn tc 
smeren, waaronitrcnl ik in Occcmbcr 1844 reeds aan dc toenmaals be-
staande spoorwegdircctien mededcclingen heb gedaan (1), zijn nu ruim 
achl jaren vcrloopcn , en in weerwil van talloozc bcslrijilingen, zoowel van 
hel gebruik van olie in bet algemeen, als van dc verschillende door mij le 
dien cindc vervaardigde toestellen, zijn deze laatste evenwel in verschillende, 
zeer gewijzigde, vormen op bijna alle spoorwegen in gebruik gekomen, en 
wordt, met uilzondering van eenigc spoorwegen, waar men van de zoo 
hooggeroemde maar toch gebrekkige |)almülic gebruik maakt, over hel alge-
ineen dc olie gebezigd, zooals door mij is aanbevolen. 

«llcl zal 'dc spoorwegilirecticn voorzeker niet onwelkom zijn, eenigc 
mededcclingen van mij Ic ontvangen, üuitrcnt dc inrigting vaii mijnen 
nieuwen snicerlocslcl, dic thans hier in gebruik, cn zeer doelmatig is voor 
dic verre reizen, welke dc wagens, ten gevolge van hel tegenwoordig be-
slaande spoorwegnet, moeien maken. Uithoofde van zijne buitengewone ccii-
voudiglieid zal deze toestel niet ligt door ccn lalcrcn worden overlrolTen, 
terwijl bij zijn gebruik dc liocvcclbcid gebezigd smeer lot een bijna onge-
lüofclijk minimum wordt gebragt, cn 110̂ ; andere voordeden worden 
verkregen, die, ook met bel oog op de veiligheid, van zeer veel belang zijn 
te achten. 

lOczc toestel, dic gemakkelijk cn met zeer geringe kosten aan elk vocr-
liiig op een spoorweg kan worden aangcbragt, levert 0. a het gewigtige 
voordeel oj), dat dc daarmede voorziene wagens mcl volkomen veiligheid 
meer dan 1000 mijlen (7400 ned. mijl) doorloopcn, zonder dal zij cenig 
toezigt of cone nieuwe tocvoci;ing van smeer behoeven. Ik heb bijv. zoo-
ilimige wagens 50U0 lot 400U mijlen laten loopen, zonder dal hel noodig 
was geworden, dc gcslolenc smccrbussen le openen, cn cr olie bij le doen; 
bovendien is hel eigenlijk gebruik van olie uitermate gering. 

«He toestel is zeker en duurzaam, terwijl alle tot hicrtuc gebruikte toe-
stellen, dic van lampkatocn , veren, balanzen, viltlappcn met veren enz. 
zijn voorzien, zeer dikwijls door allerlei invloeden, die niet waren vooruit tc 
zien , in ilc war worden gebragt, en hel heet of glocijciid wurdcn der 
assen niet altijd voorkomen. 

«Dc voordeden, aan den door mij voorgeslclden toestel verbonden, zijn 
hoofdzakelijk : 

«I. Voorkoming van bet warm worden der assen,en daaruit ontstaande 
en vaak zeer gcwigligc nadeden cn schaden. 

«2. liet noodcloos maken van bel smeren op dc stations , dat dikwijls 
aanmerkelijk tijdverlies veroorzaakt, vooral wanneer dc assen warm worden. 

«5. licmakkclijker gang van de wagens, en dientcniïcvcdgc aaniiicrkc-
lijkc vrrinindering van Irckkraclil, door hel betere gelijkmatî 'e smeren. 

«4. Dcsjiaring van smeersel Dit ccnc hier genomcnc proeve bleek, dal 
('on wagen met twee assen, waarvan dc vier bussen elk met '/, pond olie 
voorzien werilen , meer dan 500U gcogr. mijlen voortliep, zomicr dc olie 
jjehcel Ic vcrbrniken.n 

Volgens dc afltcdding cn dc beschrijving, waarvan deze circulaire ver-
gezeld ging, beslaat de smecrtoestcl uit een onder aan den h;ds der a.«* 
"tangebra;;l bakje mcl olie, waarin een cilinder van ligt iii lijm gedoopt 
hout drijft, dat door zijne iidging lot drijven van onderen op le;̂ ei! dcas 
'j'edriikt, CU door deze Ie gelijk met bare eigene draaijing onigewciileld 
wordt, cn zoo doende den Ihds der as voortdurend zoo lang van olie voor-
Ï̂ iel, als dc olie IÜ hel bakje nog huog genoeg slaat, om het drijvende 
stukje bout legen ie:i hals tc drukken. 

liet stukje cilim ('! vormig hout moei zoo groot gcnomeu worden, alsdc 
ruimte maar ccniij/in.- toelaat; hoe grooter dc middellijn is, des le beter 
zal dc werking zijn. Heeft men ruimlc genoeg, om hel hout t v-ii zoo dik 
als do as of nog dikker tc n. incii, zoo zal dc werking nog zekerder en 
duurzamer zijn. Dc vroeger m gebruik zijnde holle plaaiijzereii cilinders 
beantwoordden slechts onvolkomen aan het doel, voornamelijk wijl zij tc 
Mein waren, cn reeds bij een gering verbruik van olie dc as niet meer 
i';iakten. 
_ Dc smcerlooslcl wordl zeer j em ikkelijk aangcbragt. Het olicbakjo wordt 

llij wijze van vei'dieping onder in dc bus der as gepl.ialsl, cn van e iii buisje 
doorzien , waardoor dc olie van buileu tot o|i dc noodige hoiu îe er in 
'̂ •111 worden gegoten. Dit buisje wijst levens aan, of hel bakji'liehoorlijk 
'̂•''n olie voorzien is. De overvloedige olie vall van den hals der as weder in 

'•cl bakje terug cn wordt door den houten cilinder steeds weder omhoog 
ij'ebragi. 

(i) Vül. rolyt' Journal, Hd. XCV, S. tli'J. 
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Hel is raadzaam , hol eerste smeersel van dc wagens der spoorwegen 
voor de eerste maal van boven door dc lol nu toe gebruikelijke opening 
Ic doen invlocijcn, tot dat dc iiieiiwc |)anncn eerst goed î lad geloopcn zijn. 
Daarna is ccnc smering van boven niet moi'r noodig. Dc tioveiistc opening 
in dc pan moei steeds met eenen doek of villlap gedekt zijn, opdat cr 
geen zand of ander vuil in kan vallen. 

Dc heer Diisse vernicngt dc olie mcl een derde of een vierde gedeelte good-
koopc vlugligc olie, b. v. tccrolic,slccnolie, terpentijnolie, enz., en verkrijgt 
daardoor bel voordeel, dal dc olie steeds volkomen dun en vloeijond blijft, 
beter is voor het smeren , dc vreemde slollen beter laat zinken , cn niet 
bevriest. Dc onzuivere verdikte olie, dic men bij bot reini'̂ en der pannen 
aantreft, brengt men in ecu vat of bak, voegt cenc Voldoende hoe-

veelheid vlugligc oliii, roert alles tc zamen goed om, laai bot bezinken, 
cn giet hot dunne gedeidlc cr af. Op deze w-ij/c verkrijgt men nit brt be-
zinksel bijna al dc olie terug , dic men ter vervanging van verschc oliri 
vcnlcr kan gebruiken. 

Voor het aanbrengen van zijnon toestel berekent dc heer Diissc aan d̂  
spoorwegdircctien '/j lijder (/"0.00) voor elke bus, die daarmede wordt 
voorzien. 

DE EGVPTISCHK SfOOllWE.G VAN AI.K\ANDIUF. NAAK CAIIIO. 

MEUtlGEÜEEI.I) DOOK UKN l'.OU\V•l̂ Sl'l•:l:Tl•LK Wli.l). 

{AlUjmciM ISauzciluny , ISfĵ , VI. llefi, S. 108.) 

(PI. XII.) 

Het is bekend, dat de langdurige cn ingewikkelde onderhandelingen 
en onderzoekingen , betrclVendc dc verbinding van dc Doode met' dc 
Middcllandsche zee, daarmede eindigden, dal tut den aanleg van eenen 
spoorweg besloten werd; dal men cchtcr den onderkoning van Kgyjite 
ten slotte in tic uilvoering van dit jilaii zocht Ic bdemmorcn; cn'dat 
niettemin mcl het werk ccn aanvang werd gemaakt in hel jaar 1852, cn 
wel hel eerst tusschen Ale.xandric en ('airo. 

De kaart o|) pl. X I I vertoont dc algcmecnc rigling van het tracc. 
Dc spoorweg begint in Alc.\aiidric bij dc groolc magazijiicu aan de haven 

van hel kanaal van Maiiiiidjeh cii loopt dan ccn dnd ver in dc nabijheid van 
dat kanaal over de smalle landloiig voort, dic zidi lusschen de moeren 
Madyer cn ,"\Iürcolis bevindt; daarna v()l;j[l hij de zuidoostelijke rigling cn 
wel over ccnc lengte van ongeveer 50 ditilschc (222 nctl.) mijlen , 
binnen welken afslaml hij eciiigc lioofdplaalscn aandoet cn, na tweemaal 
den Xijl te hebben gesneden, volgens eenigc weinige regie lijnen, naar 
Cairo voert. 

Dc hellingen zijn natuurlijk zeer gunstig, daar ('airo slechts ongeveer 
40 voet (15 el) boven dc .Mnlddlniidsdic zee ligt en de Delta ccnc bi|Uii 
volkomcnc vlakte vormt. Dc hoogste walcrsland des Nijls bepaalt alzoo 
dc hoogte van den weg en vordert ccnc gcmiddclilc ophooging \an 8 tot 
10 voet (2"' 5 lot 5 cl). 

De baan wordt geheel voor twee sporen ingerigt, waarvan men aan-
vankelijk slechts ceii logt. Dij don aaolcg worden de dammen met taluds 
van amlcrhalfmaal dc hoogte geina:ikl, doch later zullen dc taluds nage-
noeg 2 op I worden, daar men berekenl d.il de zelling der dammen 
oiiiicvecr ecu zesde zal bedra '̂cn. Dc specie wordl verkregen uit slootcn of 
kanalen, ter wederzijde van den weg W. '̂raven. i\len gaal hierbij op dc vol-
gende wijze le werk : De sterkste werklicileii bouwcii met een houweel van 
ongeveer 5 duim (0'''.I5) brredic cn 10 duim (U''.2i)) hoogte dc, 
aartic los eii laden die met hetzelfde geieedsch.ip in korven, dic tusschen 
hunne voelen slaan. Deze ktu-ven of manden zijn vervaardigd van palm-
takken; zij hebben den vorm vaii halve bollen vaii I;) diiiin ((>'..59) 
middellijn eii zijn voorzien van twee. sterke hiiiidval.sels. De jongere arbeiders 
nemen dc gehidene korven op hel hoofd tif dragen zc in gid r̂omdc houding 
op den rug, terwijl zij zc bij een bandvalstd vasthouden. Op de bcstoiiuh'. 
jtlaals wordl de aarde geslorl en met een houweel geslecht; dc bij ons 
daartoe gebruikelijke sidiop is niet bekend, (iedurendc het werk laten 
vooral de dragers bestendig een eigenaardig eenloonig gezang lioorcn , 
waarvan dc woorden uit korte verzou bestaan; ééu uil elke groep zingt 
voor, cn dc overige vallen als koor iii. Dit gezang, dat vreugd nocli 
droefheid tc kennen geeft, wordl in dc lussdicnpoozingen met een alge-
mcon liiindgeklap begeleid. Om ccn denkbeeld tc geven, hoeveel werk op 
deze wijze geleverd wordt, declcn wij mede dal volgens ccnc gcmaaklo 
opmerking' 51)00 nianncii cn jongens op eenen dag ongeveer 1200 
iSchachlrtilhcn (omstreeks 4 .5(H) iceil. cl) op hel werk bragtcn. 

Hel spoor wordl volgens het stelsel van (Ireavc gemaakt, volgens hetwelk 
in plaals van dc dwarsliggers (MI slrekhoiiteu holle halve kogels van ijzer, 
waaraan (Ic stoelen zijn vaslgegolcn, worden gebruikt; deze zijn op pl. 
XII, ligg. 5—7 iliiKhdijk afgebeeld. Kig. 1 vertoont dc inrigting der vcrbin-
dingsstaiigcii enz. over dc gan.sehc lengte eener spoorstaaf. 

Op dc vcrbiiidiiigcn worden dc staven mcl zijplalen vcrbomlcn cn oni 
in dü krommingen hel afkappen der staven, dal vooral wegens dc galen 



voor de bouten lastig is, le vermijden , beeft men bedacbt om, belialve 
de staven van de gewone lengte van 20 voet (Oei), ook eenige van 19 
voet 10'/j duim (r)'-''.<S) lengte le vervaardigen, <lie voor de binnen-
lijn in de krommingen worden gebruikt, en wel naar dc volgende 
verhouding: 

Hij kronnningen van '/. eng. ndjl slraal één korte staaf op twee lange, of i 

1853-

VF.IlSCIIIimEMIEDCN. 

» z 
« 5 

3/ 
/8 

V. 

2 
l' 5 
1 : . i 

1 : 5 
1 : ( ) 
1 : 7 
I : 8 
1 : 10 
1 : 12 
1 : 10 
1 : 2 i 
1 : 52 

NVal de kunstbouwwerken belrefl zoo hebben wij alleen le spreken van 
(le middelen van oveHogt der beide Nijlarmen, die van HosetU; en Damielle. 
Over den cerslgemelden arm kan geen vasie brug worden gelegd , en 
men zal dus den overtogl door eene sloompont moeien bewepksUdligcn. 
Te dien einde wordt vooreerst de baan aan beide oevers door middel van 
ijzeren |)alen zoo ver mogelijk in hel slroombed gebraj;!, waardoiu' de 
met de pont af te leggen alsland zoo kori mogelijk wordt gemaakt. De 
jionl b(\slaat uit de ruiinie voor d(f niaehine en het verdek. De eerste hcval 
oene groole as, waarop de keltiiigen worden opgerold, die den gang der 
pont regelen, lieu deel van hel dek, dat zoo groot is, dat acht wagens, in 
twee rijen van vier, daarop plaats vinden, is door een scliroelloeslel 
beweegbaar, zoodat, bij den zeer veranderlijken waterstand, de spoorstaven 
van de pont .>̂ leeds kunnen worden aangesloten aan die van den spoorweg. 

Over den arm van Damielle , in (Je nabijheid van Dcnha , wonlt 
ficne ijzeren brug gebouwd , die ter eener hellt op pl. XI1 is af-
gebeeld. Deze brug beslaat uil ijzeren huizen ((/miers) van O voet O 
duim (2 el) hoogte, die op ijzeren middeiipijlers rusten. Deze midden-
pijlers b(>slaan elk uil twee buizen van O voel (D''.88) middellijn, welke op 
(ie voor |)utlpn gebruikelijke wijze ongeveer 55 voel (11 el) ouder den laag-
walcrsland zijn g'»zouken. In hel midden der brug is eene draaibrug, om dc 
doorvaart voor de schepen le openen. Om de geopende bi-iig te dragen (1), 
zijn boven en beneden de brug dergelijke ijzeren pijlers gesteld, die in 
grondvlak eu o|)sland van 1er zijde in liug. 2—5 zijn algebeeld. Die pijlers zijn 
met den jiijler, waarop de brug draait, door een lioulen raamwerk verbon-
den, dal op de hoogte van laag waler ligl (ligg. 1—5) en de stevigheid 
bevorderl. Keiie dergelijke iiiriglin^; is ook aangebragl aan den pijler, die 
jjet naast bij den straks bedoelden pijler staal, en uil vier buizen is zamenge-
steld. Ook hier staal boven en beueden de briig een afzonderlijke, van 
('cn raaniw(>rk voorziene pijler, die mei helzelfde doel is g(»sleld. Te ge-
lijkertijd is door deze va.'̂ le punlen en door palen hel vaarwater voor de 
doorvarende sehe|)en naauwkeurig aangewezen, cn de brug voor bescha-
diging beveiligd. 

Thans nog iets over de leiding der werken. Over den aanleg en de 

kosten (die,'naar men zegt, door den onderkoning uit zijn bijzonder vcrmo-

j,'en bestreden worden) lieell, wat hel teihni.sehe aaiigaal, de ingeiiieiir 

H U. Sle|)lienson hel loeziĵ l , die daarvoor eene som in eens af ontvangt; 

hij begeeft zndi van tijil lot lijil naar de jilaais van hel werk, maar zendt 

overigens de plannen en bevelen van Londen derwaarts, cn wordl door onge-

veer 10 engelsche leehuiei (on(h>r welke, te llairo, de in Duilseliland wel 

bekende ingenieur Swinbiirne) vertegenwoordigd. De admiiiislralie echler 

wordl geheel door inlanders ne\tierd, ook lol het geheele werk worden, 

buiten (le straks vermelde Kn^elsehen, alleen inlai;(lers gebruikt, cn ook bij 

de exploitatie van den w( g zal zulks hel beste zijn 

Ongeveer 101)00 daghioners en opperlieden worden bij het werk gebe-

zigd;'deze moeien gewoonlijk geprest worden, en er is steeds militaire niagt 

noodV. desertie te waken. Alle maanden W(U'deii zij afgidosi, 

vn inmiddels is elke arbeider volkninen een gevangene. Hel loon bedraagt 

ongeveer 8 krenzer Uh. (/ O M ) daags, doeh hel wordl slechls gedeel-

telijk in geld, en hel overige in brood iiithetafdil. 

De kosten van aanleg zijn, builen de exploilaiie-middelen, op 800000 

pond sterl. (/ O OOO 000) gesehal, doch zij zullen naar de meening vaii des-

kundigen gewis de .Mun van 1 miHiocu pond steii. (12 millioen gulilen) 

bereiken. 

Diiinen cen jaar hoopt men l id gedeelte der linie, van Alexandrie tot 

iaii den arm van Doselte le kunnen berijilen; van dit gedeelte is de op-

wer|ting d<r baan reeds ver gevorderd, en in de nabijheid van Alexandri*; 

is zells hel sjioor reeiLs gelegd; een jaar later zou dan de linie hd ('airo 

geopend worden , en welligi s|)oedig een aanvang worden gemaakt met 

de werken voor de linie van Oairo naar Suez. 

,'1) Zoo als in den llollandsclicn snoorwq; l»ij de Iti uß over licl Si)aarne. 
' (lied.) 

Spoorwegen. — Volgens den MvnUeur In(lustriel,n''. 1005, bestonder 
in 1852 in do gansche wereld eene g(V.amenlijke len̂ -le van 10,550 
ned. mijlen spoorwegen, namelijk in de Vcreenigde Staten 10-15i. in 
lùigeland 11 200, in Duilseliland 8 517, in Trankrijk 5 152, in l'iclgü; 
851, iu Dusland 520, in Italië 272 (1). {.Mlgcin. Ikuzcilung.) 

/eehrcher h\j Porllaml. — Ten dienste van dit werk is eene zeer be-
langrijke en nieuwe onderneming bereids gedeelleiijk uilgevoerd: hel 
betreft namelijk het bouwen eener brug door of bever boven de zee. 
Dc zccbrcker liestaat uil IWTO afzonderlijke ileelen; het eene beĵ iut aan 
de kust en loopt in oosl-nooi-dooslelijke rij^ting 1000 voel (505 el) in 
zee; het andere, ongeveer OOOO voel (1850 el) lange, geheel op zieh zelf 
staande g(.Hieelle is op het naaste punt iOO voel (l iOel) van hel eersle 
verwijderd. De gemiddelde diepte, bij laag water, is ongeveer 57 voe 
(17''i.5S), en daar de brug, die voor de uitvoering van liet werk ge-t 
vorderd wordt, 25 voel (7 el) boven dien waterstand moest liegen, zoo 
moesten de pijlers eene hoogte van 80 voet (24'='.10) hebben. Alzoo men 
geen bont van deze lengte kon bekomen, zoo vervaardigde men de palen 
ój) de wijze van sclieci>smasten; zij wegen met het ijzeren beslag ongeveer 
7 ton (ruim 7 ton ned ). 

De wijze, waarop men ze oj) hunne plaats stelde, was zeer vernuftig. 
Men voorzag ze van gesmeed ijzeren sehoeneii, die volgens de geoctroijecrde 
methode van .Mitchell, van onderen met eene sterke schroef waren voorzien. 
Door middel van een windas en van stangen, die aan den kop der palen 
bevcsligd waren, werden zij in den i'(dsgi-üiid onder waler gedreven. 
KIke paal werd door sterke louwen en vaste schoren in zijnen loodreglen 
sliind gehouden. Over deze, 50 voel (O'"'. 15) van elkander verwijderde 
palen ligt de bouten brug van 80 voel (21'"'.40; breedte, waarover drie 
spü(U'W(̂ gen en een pad voor de jiaarden loopen. (nliL). 

Nieuwe hydraulische cement. — Deler Spencer in Manchester vervaartiigl 
tegenwoordig eene nieuwe soort van hydraulisch cenienl, waarhij hij de klei 
die tol bereiding van zwavelzure kleiaarde dient, op dezelldc wijze bezigt 
ais den kalk, w'elken men lol reiniging van hel lichtgas bezigt. Om dezen 
hydrauliselien mortel (door den uitvinder Zinhnurlel genoemd) te bereiden, 
si'ool men de klei en den kalk tot jioeder, neemi een gewigisdeel van 
hel eerste cn twee deelen van hel laatste, en na alles goed vernieiigd 
le hebben, voegt men er eene oplossing van zwavelzure zinkoxyde bij, 
die een pond van dit zout voor elke gallon (10 ned. pond de kan) 
water hcval. 

Met de hand worden vervolgens baksteenen gevormd, die gedroogd en 
in eenen kalkoven gebrand worden, waarbij men daarvoor moet zorgen, 
dat de warmtegraad slechts lot eene zwakke roodgloeihilte slijge. 

Alsdan laat men hel cement bekoelen en bewaart hel in vaten. Het 
heefl eene geelachtig graauwe kleur. Het zink, hetwelk lot dit mengsel 
gebruikt wordt, verhindert de plantaardige ontwikkeling bij het metsel-
werk, waarvoor men het bezigt. (ald.). 

IJaktljd vmi het timmerhout. — Diiiïon meende, dal het in den tijd 

van sapvorming verk(H'.rende hout bet beste gescbiki is, om tot timmerhout 

gehakt te worden; anderen hebben het hem nagezegd, en ook iiog heden 

wordl door vele (Jiivctcurs van spoorwegen daarop aangedrongen, dat de 

timmerlieden het van 15 April lot 50 Junij gebakte bout voor liggers 

gebruiken. 

Deze handelwijze is iiilusschen geheel verktv'rd, want hel hout is eerst 
dan om zoo tc zeggen volkomen rijp, wanm '̂r de binnensie lioiitlagen 
geheel gevormd zijn en hel sap in rust is, namelijk van l Oelober lot 
1 .lamiarij. Hout, dal gedurende den lijd der sapvorming wei'd gehakt, 
wordl op eene voelilij;e jilaals biimeii hoogstens dertig jaren wormslekig, 
terwijl hout, dat in iNovemlwr is gehaki, bijna eeuwig duurt. De oiider-
iieiiiers zullen dus, om zeker te gaan, b(\sl doen met bel hout op stam 
zelf le koopen, en wel liever laag dan boogslammî ' hout, mn hel van 
15 Oelober lot 15 Janiiarij te dóen hakLcn, en van I Maart lol 1 Mei 
le (I en wegvoeren. (Moniteur Industriel.) 

Tunnel door het Alleghun}i-gfhcr(jte. — Een van de tunnels van den 

reiiiisylvaiiia-spom'weg, welke thans in aanbouw is, zal eene lengte van 

57.M) voet (1115 el) 'hebben Op het wijdste ;̂eileelte is de wijdie inden 

dag 21 voel (7''.50) en de aanvang van hel eltipli.sche gewelf zal 10 voel 

(U''.88i beneden den lo|) geh'geii zijn. Vom* het grootste gedeelte zal hel 

gewelf gebouwd worden van sievig en zwaar melselwerk van 22 duim 

ïlj '.55) dikte, bî slaande uit zandsleen in hydraulische ceuieiit en voiu'hel 

overige uit hard geliakkeii slceneii. De tunnel gaat door hel Alh^ghan)"; 

gehergle. le Sugar llnn Ikp, en is gelegen voor een gedeellc in bel graaf-

.sehap'̂ l'dair en voor een gedeelte in dat van Oanibria. Ten ojizigle van 

lengte, breedle en van de hoeveelheid en sle- vigheid van hel metselwerk, 

kan^di'ze tunnel beschouwd worden als bet grootste werk van d ien aard 

in de Vereenigdc Slaten. Ongeveer 400 werklieden arbeiden daaraan onder 

het bestuur der heeren J. Uulter à Son als aannemers. 
,}lech. )Jiig.) 

( I j lil ISi'dt'Hand oniieve r̂ 180 mijl. (I'̂ '̂ "-

1851.] 

NIF.IIWE ONDERZEESCIIE THLEOnAAFKAHEL. 

(Mechanici' Magazine, Außiist 185S, p. 127.) 

(Dl. X I , figg. O en 10.) 

Alle verbetering, die strekt om bij een zoo belangrijk middel van elek-
irische gemeenschap als dc telegrafi.sehe kabel, bes|»ariiig en verme';rde-
ring van zekerheid te wwg te brengen, is tegenwoordig noodwendig van 
cen groot wclenschappelijk belang, en nog van meer gewigt voor den lian-
del, voornamelijk dewijl de moeijelijklieden en ongevallen, die. zich hebben 
voorg(.'daan bij hel tot nog toe beperkte gebruik van den onderzee.schcn 
telegraaf, ons natuurlijk huiverig maken, dien loe te passen voor de ge-
ineenschap Ins.sfhen Z(\M' verwijilerde kusten. Wanneer landen, die door 
zeeën gescheiden worden, in gemeenschap moeten worden j,'estel(l, dan 
kunnen wij verwachten, dat andere moeijelijklieden zich zullen voordoen 
en andere proeven ziillen moeten worden gemmien, dan tol beden het ge-
val was; maar hoez(UM' dil ook zoo moge zijn, zoo verdient toch elke 
wezenlijke verbeteriii;,' tc worden bekend gemaykl. 

Onlangs hebben wij melding gemaakt van het octrooi, door den heer 
Thomas Allen van Kdinburgh genomen, voor zijnen nieuwen (Utderzeeschen 
telegraafkabel. Het beginsel, volgens helwelk deze kabel is zamengesteld 
beslaat hierin, dat hij eene kern heeft, die niet kan inkrimpen ol uitzei-
len, ten gevolge waarvan alle uitwendige beleedigingen verhinderd worden 
op de ^TÏsoleerde draden te wei'ken , en derhalve dc zekerheid van den 
kabel zeer groot wuu'dl. Figg Oen 10op plaal XI stellen volgensdit beginsel 
vervaardigde draden voor; de eersle is van den meest (»envoudigen vorm; /I 
is de kern, //zijn de s|iiraaidradcn, CMe geïsoleenle geleiders; iu den tweeden 
kabel zijn dunne draden I) tusschen de dikkere gevlochleii, len einde de 
geïsoleerde geleidende draden le Ixiter le;;eii uilwciidige beleediging le 
vrijwaren. Dit begiusid is hel l(>genovergestelile van dal, voĥ ens hetwelk de 
kabel tussehen Dover en (üalais is zameiigesleld, waarbij hel weeke isole-
rende medium het hooldlK ŝtanddeel van de kern des kabels uil maakt, en 
het is duidelijk, dat bij deze inrigting de geleiders veel meer aan breking 
zijn blootgesteld, dan bij de straks be.schrcvene. 

De kabel van den b(>er Allan zal goedkooper en li|;ler zijn dan amlero, 
cn gevol^elijk meer geschikt oiu over lange al'slaiiden gelegd te worden ; 
men zal bevinden dat het isolerend UKÜIIUIII en gevolgelijk de geleiders 
zeer goed h(\schermd zijn voor alle behiediging , die zou kunnen onlslaaii 
door bel schuren tilgen rotsen of andere ligehamen , dom' dal dc deelen 
zoo zijn gesehikt, dal de spiraalvoriiii^'e ij/eren draden het eerst zouden 
raken en schuren tegen de oppervlakte die met den kabel in aanraking 
komt. Dienvolgens zou een ^rooier aantal draden en eene daarmede ge-
paard gaande veruiecrderiiig vaii gewigl nog meer zekerheid geven voor 
liet geval dal dt! kabel dom' een anker werd gehaakt en we^gerukl ; 
maar zelfs in zijn te;:enwoordi;4en vorm , biedi hij ongetwijfeld cen veel 
kraehti.î er wcïderstaiid legen eiken schok van dien aard, dan een kabel, 
welks kern Idoolsiaal aan vernieling, en welks geleiders door een schok 
van 1er zijile kiiniieii breken, terwijl het ijzer van deii kabel ongedeerd blijft. 

Wij heblien verscheidene exemplaren van zoodanige kabels gezien, en 
zijn ten vollik overliiigd, dat zij aan vermeerdering van sterkte vermin-
tiering m gewikt 011 iu kosten paren, terwijl zij uitniuntcnd geschikt zijn 
voor telegraallijucn van aanzienlijke lengte. 

ONDERZOEK NA.Ml DEN .STAAT DEK UlOLEN IN CROVDON. 

(ftapporl van d(!ii lieer Thomas P,\r.r., C. 1. aan liol Parlcmpiil, omlrcnt een 
ondci/oek naar liet rioot-slclsel in (Iroydmi, wcifcns titï vcclviililii;« 

/ickleii aldaar, op hevel van den secretaris van slaal in,';('sl(!l(l, iiicl 
eoniijo hesclioinviiijjcn uil die ra|iporlen voorlvloeijiMuh!.) 

(CivilEmjineer and Architi'vCs Journal, n». 233 , vol XV I , Aiiijusl 18.'53, p. 290.) 

(II. A. INSINOKIl, Civiel-Ingenieur, H. L. K. I.) 

(IM. XI, ligg. 11-17) 

De stad (>(wdrtu beval onĵ eveev 2700 luii/.en mei omslvreks 18(\U0 

i'iwmiers. /i j is gelegen op de zuidelijke verhening der krijllaag, welke 

op onderselieidene pmilen lot di! oppervlakte dooniriiigt, en op'aiidere, 

door dt' loiidensche klei.soori, bt'slaandc ml zand, klei'eii grind, tol eene 

flieple van 10 eu 20 (11017 el), ja op eenige plaaisen van'OO voel cJO el) 

hedekt wordl. Dehiii/.eii liggen lol op 100 voeH50 el) boven de op|ier\laklc 

van de rivier de Waiidle, terwijl de (uidere gedeelleii der stad in de 

Vallei en op de oostelijke hellingen, en de nieuwere op hel hoogste terrein 

Keiegen zijn. Verscheidene b(>keii, die de Wandle voeden, oiil'springen in 

de slad, terwijl bel waler van die rivier van lijd tot lijd door di? on-

''egeln.atigc overstroomingen van de Doiirne vermeerderd wordt, die, van 

jle krijthciivels afkomende, alle waterkanalen over doet loopen, de lage 

'jJiiileu om de stad overstnumiende, welk water (n-rst in de bedding van 

'•e Wandle vloeit, na de kleigronden die het krijt bedekken geheel vcr-

^wigd tc hebben. 
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Uit het rapport van den heer Banger, een der hoofd-inspec(cur.s van 
de algemeenc gerondheidscommissie, op lasl van dat ligchaam opgemaakt, 
in April 1810 betrekkelijk deii behoorlijken wateraf-en toevocu'en an-
dere algemeene gezoiidlicidsmaalregclen in de stad (^roydon, blijkl, dat 
het water voor huiselijk gebruik ml wellen , in de onmiddellijke nabijheid 
van zinkpnlten verkregen werd , waarvan het natuurlijk ĵ evolg was, dat zij 
slcchls bedorven waler oplcvei'deii; dat de rivier de Wandié door allerlei 
onreinigheden was bedorven cn dc Searbrook-, Lauds Dalace- en Starey's 
niill-vijvers, welke laatste onlangs g(>graven was, van lieveiledo van reser-
voirs \oor zuiver water in walgelijke vuihii.sgaten veranderd waren; dal het 
waler niel van hel land afgevoerd werd, en daardoor in natte jaargetijden 
tol twee voet onder de opjiervlakle stond, zoodal men hel kerkhof drie voet 
bad moeten oiilioogen ten einde hel voor begraafplaats bruikbaar te maken. 

Hieruit moet men cchler niet opmaken, dat Croydon le dezen opzigl« 
in minder gunstige onislandiglieden verkeert dan andere steden, op door-
driiigbare grondlagen gelegen, doch, daar do inwoners het gewigt er van 
gevoelden om gi.'zondheids-maatregelen te nemen, waartoe ('le voordeelige 
lig^nng van de slad j;(!le^enheid gaf, zoo ^ing men er toe over deze te bren-
i;en onder de «Act lor the imblic lleallli», in hel volle verlronwen dat de 
werkzaaniheileii, onder goedkeuring van de algemeene gezondsheids-com-
niissie ondernomen, niets le weii.selien zouden overlaten. 

De heer Haniier raadde gebakken steeiien pijpen voor riolen aan, alsmede 
die aan den achterkant van dc huizen te leggen. 

De plaatselijke gezoiidheids-conimissie, die in Augustus 1810 werd aan-
gesleM, droeg aan deii heer Donaldson, ingeuiéiir van de loiidensche com-
nii.ssie voor hel rioidwezeu, o|), (HMI plan van riolen en watertoevoer te 
onlwer|ien, waar(>p deze, met den heer (lox, opzigler der commissic, dt 
vereischle ontwcrjien cn bcLirootiiigen maakte, die omschreven zijn in een 
verslag van 27 iXovember I8i0, lieteekeml door laatstgenoemde. 

Het opmaken van (icn |tlan der slad, op groote sehaal, dat door de 
algemeenc gezondheids-conimissie werd verlangd, veroorzaakte eenige ver-
tra,;;iiig, doch toen dil was voltooid, eu du vereischle plaiiiii'ii cn hegroo-
tiiigen door den heer Hanger, den ingenieur der plaatselijke conimi.ssie, 
waren opgemaakt, werd hel leveren eu leggen der pijpen aanbesteed, en 
namen tit* wcrkzaanih(Mlen een aanvang. 

Het voornaamste verschil Inssclien liet plan van de heeren Donaldson 
en Cox, en dat volgens helwelk het werk werd uitgevoerd, bestaat in eene 
vermindering van de doürsnedt'ii der pijpen van O op [(O»'. 15 oji O*' I) 
en van 8 a O op O duim (O"'.2 ii 0'-'.225 op 0'i.l5) mid.lellijn; voorts 
daarin, dal in plaals van al hel rioolwaler vom'besproeijiiig en liemesiin" 
aan te wenden, het grootste geileelte daarvan, naar cen |,'el)(uiw, hel 
liltreer-hnis genaamil (1) geleid wordt, alwaar, door midilel van z('even 
van zink, (Vuige van dc vaste stollen lenig gehoiiden worden, terwijl 
het overige in dc rivier de Wandle boven Wadilon-iiiill-vijver onllast wordt. 

Van de overi,ne hoofdpijpen onllasleii er zich twee oji een weiland, 
Watermau's .Meadow genaamd, alwaar zij eene oppervlakte van 17 acres! 
(ongevticr 17 ued. roede) besproeijcii, cn eene derde hooldpijp onllasl zich 
in (Yiie sloot in «Thoriiltm lleatli.» 

Voor de afwatering van bet land luïcft men slechts een nieuw afvoer-
kanaal voor de Douriie gemaakt, waarvan de plaatselijke gezondheids-
commissie, blijkens haar rapport van Maarl 1851 aaii den gemeenteraad, 
de verwaeliliiig koesterde, dat hel hel zakwaler in de oude stad en denaliij-
heid opeen veel lager slandpmit zoude hrengeii, en in gi.'val van hooi; water 
opdellounie, de vroeger altijd waargenomen doorweeking van den^iuilem 
zouile htdelleii. 

De werken lot hel verkrijgen van goed water werden in November 
1850 aangevangen; zij bestaan in een put (2), waarvan dc miJdellijn, bij 
de oppervlakte O voel (2"-''.7), alleng.skens afneemt, l(d dat zij op den liodl-m, 
op 70 voet (21 el) diepte, sleehls 1 vooHO !̂.5) bedraa^^l;in een over-
dekten vergaarbak, die 000 000 gallons (ongeveer 7 200 000 kaïi) kan 
bevallen en Di2 voet (15 el) boven den mond van den put gelegen 
is; — iu lwt»eOornwaLsehe sloouiwerkluigen van 21 paardenkracht'ieder • 
voorts in pompen en de nooiligo hoofdpijpen en verlakkiie îMi. 

De werken voor de riolen werden in den zomer van 1851 aangevan"en 
en zijn nog niet geln^d voltooid; do lillreerloeslel was echter in hel b(?gin 
van 1852 in werking, en alle liooldpijpeii ter (uillasling zoowel in het 
weiland .Walermans iMeadow» als in Thornton Heath waren iu den zimier 
van dat jaar voltooid 

Het gevolg van die drievoudige ontlasting was derhalve dc iiitstorliir 

van boogsleiis twee derden (5) van hel rioolwater iii de Wandle cn dc 

(1) De naar Iiol liIliTciliiiis leidende hoofdpijpen luhhen van 4 tot 18 duim 
miildellijn en hetlio|;en van 1:') lui 1 .-TOD. 

(2) De/e pul heet'l uediiieiide de ccrsU! 20 voelen dieple, O voet middellijn, 
voor dc V(y|i;ende 10 voel. (i voel (1 dnim , verv(d|;eo,s 20 \uel diep, 2 vo(;l 
en de ()veri|;e 23 voel, slechls l voel middellijn, zoodal de i;ez;oiictilijk(̂  
diepl(,' 73 voel hedraa|;l. 

(3) Volijens di' opi;ave van don lucr Cox, loopt hel lioolviiil van ITC.S 
huizen (huir hel nilri.'erlmis, dal van 7(i'» huizen naai Wilerman.s Meadow, 
un dal vaii de overijL' 107 huizen in eene sloot lo Thornton IIIMIII, 
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besprocijing van 11 acres land nicl bel overige; belialvc eon klein gedeellc 

uil bel dislrikl van Tliornlon lloalli, dal zicli door eonc openc bogligc 

slool in een der lakken van dc Wandle uilslorl. 

Tegelijk mol bol maken dier verscliillondc werken , en bol vorbinilon 

van dc nieuwe riolen mol de buizen, werden de zinkpulten in de slad î ole-

digd, en d(! inlimid naar voiscbillendc plaalsen zoowol binnen als nabij dc 

slail overbragl. Dc roods opgenoemde vijvers en andere sloolen worden 

gedompl, ou d e bronnen van de Wandle door middel van pijpen naar dc 

bedding van dc rivier geleid. 

In Auguslus 18.r2 braken koorlsen in Croydon uil, cn heerscblcii lol 

€n gedurende ons onderzoek. 

Onderzoek. 

Na aan de plaalselijkc gozondlioidscommissic eon afscbrifl van onze 

voorscbrillen gezonden ie bobben, namen wij op don Kebruarij »Ie 

plaatselijke ligging oppervlakkig in oogonscbonw, vergezeld door den heer 

Culhberl,lobnVou,\'oorzillor, eu don boer W. Drummond, lid dor eonimissie; 

wi j werden door don opzigler Cox begeleid, en door dezen wonlon wij 

bekend gemaakl mol de lioofdlrekkon van bol plan en mol verscbcidone 

slukken aangaainle helgeen door do connnis-io, zoowid vóói' als na hol begin 

der werkzaainliodon verrigl is; daarnil is de voorafgaande beschrijving 

onlleeud. Dc leden dor c o m m i s s i e haddon ons oudorri.l omirent sonnnigc 

beweringen len aanzien der ooiv.aak vaii den slî clilon looslaud, maai' vorder 
werd een ieder die ons eenige inlichliiigen kou geven bij openbare aanschrij-
ving vorzocbl, die scliriflorijk aan ons modo Ie deijleu Wij zonden ook aan 
de plaalselijkc goztMnlbeidsnnumissie eeno opgaaf van somiuige |)iiiilen van 
technischen aard, zooals do leiinlon, hcHiiii-i'U, middellijnen van dc riool-
pijpen, enz. waaroniironl wij iiilicbliiig verlangden. 

Op den Fobrnarij bezochleii wij Croydon andermaal on deden ons 

door den heer Cox onilrenl e( n en ander nader inliehlou, en maaklen loon 

bekend, dal er op den en den lO '̂" Maa.l op bol sladlinis een openbaar 

Ycrliom- van getuigen zou plaals hebben over de verschillende punlen van 

onderzoek. 

Tc dezer gologenheid moet ik opmorkon, dal dc voorziller van de plaalso 

lijko gozond'heid'scoinmissie, do hoer Culhbcrl W. .lohnson, hel wenscholijk 

achlle vragen Ie doen, dc strekking hebbende om ons in te lichten omtrent 

den vroogeren looslaud vaii C.rovdon, vóór dal dc werken waren aange-

vangen, en om alle overdrijving'tc vermijden bij hot gotuigonis alloggon 

omtrent do tegenwoordige gesteldheid. Wij gaven onze vrees Ie koimoii dal 

doze wijze vaii bandelen don schijn zou held)on van oen onderzoek in hel 

belang dor logon|»artij (1) zou afschrikken, om inliohlingen Ie 
vcrschalVen, daar men zoo doende eerder zou geacht worden zich ovi;r 

dc plaatselijke commissie te beklagen, dan hol voordeel der stad tc bc-

«loclon. Doch daar do hoor .lohiison vormoondo, dal men verpligl was 

aan de ooimnissic bewijzen te leveren len voordode van dc werken , 

zoo vorzotleden wij ons niet verder tegen hel volgen van dien 

weg. Mot was nioltemin duidelijk, dat door hel onderzoek op die wijze 

in hol openbaar voort te zeilen , hol van zoor laiigdurigen aard zou 

worden en aanmerkelijke kosten veroorzaken. Kn toon nu twee vuldoende 

en belangriikc rapiiorlen vaii de lieorou Craingor en Ausliii, over de 

koortsen en'dc werken te Croydon, uns door de algemoene gezi ndhoids-

conimissie waren loe^ozimdeii, die als getuigenis konden gelden, cn ook 

een rapimrl van den beer Simon, oji verlangen van dc plaatselijke commissie 

opgemaakt, ons was toogezogd, hebben wij gomoond dat het doclmaiigor 

was, sebriltelijko iiilichliiigoii in tc winnen over bijzondere punten, die op-

heltloriiig b.'hoofdon, eu zoo doende de langwijligc mododoolingou afge-

sneden,'die gewoonlijk bij vrijwillige allegging van getiiigeiiis in zulke 

gevallen gedaan worden. Wi j gaven aan de plaatselijke commissie lo kennen, 

dal alschriflen van alle slukken te haror beschikking waren. 

Over de verstoiipinijen in de pijpen, 

Dc hoer Cox rapportoorde fi l verstop ringen in do publieke riool pij pon; j e 

weten 27 in die van \ duim (I)'. 10) mi(l( ellijn; 20 in die van rtdiiim (D''.l;i), 

1 in die van 12 duim iO- '̂.rjO), 1 in die van 1.') (O«'..57) duim en 2 in die van 

18duim(D"'..i;J). 
De andere goUiigon , bij velen van welke dc huisgolou ten gevolge 

\an verstoppingoii in (b; riolen gevuld waren, zijii van oordeel dal dc 
pijpen veelal tc naaiiw zijn, nicl genoog belling hobbon, cn Ic voel moeten 
kronkelen om don achterkanl van dc liuizoii te kunnen bereiken. 

Om nadere inlichliiigon tc bekomen, zonden Dr. Arnott on ik oen 

ons toegevoegd amblonaar om eon omlerzoek tc bewerkslelligon in die 

luiizeii waar de ko(Uls het moest gehoorschl had. Hieruit bleek dal van 

de 02 huizon, die bij bezocht, 82 in gcmoonschap met de nieuwe riolen 

waren, dc 10 andere nog uiel. lii 25 daarvan hadden zich .50 versto|»|iingcu 

in dc hui.̂ güton voorgedaan; in 70 werd over slcchlon reuk geklaagd, ontstaan 

hetzij door opstopping der goten, of wel door hel oiicnen van oude riolen, hetzij 
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door hot worppen van drek tc digt aan die huizen ; 10 personen klaagden 

over hel uilvloeijon van rioolwater in dc kolders, waschhuizen en privaten, 

waar hol don grond 5 à 5 duiiii (O''.08 a O®' 15i dik mol vuil bedekte, en 

waar hot, behalve de schade, veel oveilast on moeite om hel huis schoon 

te houden veroorzaakte. In 10 gevallen werd geklaa;;d d.il de drek en 

hoi vuil uil de riolen over hol land in de oiiiniddellijkc nabijheid van 

de liuizeii was vers|ireid of opgehoopt In dio 02 huizen hadden zich 122 

gevallen van koorts en diarrliooa vooi-gcdaan , 85 van koorts alleen eu 

20 vaii diarrliooa alleen In 2(10 gevallen waren de lijders hersleld, 

25 waren overleden en 5 Ideveii voorldiirond de gevolgen dor zieklo 

ondervinden. IJijna overal word over don stank vaii hol liltreorliuis ge-

klaagd, die als cenc dor voornaamste oorzaken van hel kwaad beschouwil 

werd 

Terwijl dit omlerzoek gaande was, oulvingeii wij van de algemoene 

gozondlieids-comniissio dc roods vermelde uilgeworklc rap|)orlen van de 

lieereii Crainger en Aiistin ; en hol rapport over oen onderzoek, door de 

heeivii Grainger en Daker ingesteld, in al die huizen waar de ziekte doo-

delijk geweest was. 

De heer Aiislin omschrijft al de hierbovon vermelde werkzaamhe-

den, eu besluit met dc opmerking: « Dal, daar dozc werkni sedert De-

cember 1851 ras waren vooriiilgegaan , men iialiiiniijk lol bel besluit 

was gekomen, dal (iroydoii vaii die ziekten, welker o irzakeii men had 

getracht weg te iioinon, bevi'ijd zoude blijven, on dal meu derhalve nicl 

niet weinig onlslollenis, in jilaats van die verwachio uilkonislon, eonc ziekte 

heeft zien uilbarston, welker vorwoeslingoii die van allo vorige overtreft.» 

iJc hoer Aiistin verwijst vervolgens naar hot plan van <lon hoer Danger, 

dal, oven als (h; begiii.<eloii waarvan hij is uilgegaan, door de algeineene 

gozoiidhoids-conimi.ssio is goodgokoiird ; hij zegt, dal, ofschoon iiitvoorige 

I laniion door den hoor Dan,:;or vervaardigd zijn, ocliler niets oiiiler zijn toe-

zigt is uitgevoerd, daar do gansche zaak aan den heer C.ox, den opzigler van 

de plaatselijke commissie, word opgedragen. Hij maakt vooral opnierkzaani 

op hel gebrek aan vomv.org bij hol ledigen dor zinkputten on liei ophoopen 

van doii drek op de vroo,:̂ or genoemde |ioroeeleii; op de nadoeligo gevolgen 

van de verstoppingen dor pijpen; op hel uil pompen der riolen op do stralen; ' 

op bet iiilvloeijeii van vuil bij hol oiteiibrekeii voor do sclionwing (van 

dit alles waren hij cn de heer Grainger ooggolnigenl ; op hol gebrek 

aan loozigl bij hol leggen dor hnisgoloii, waaraan hij zoor sehadelijke 

gevolgen tüosehrijfl, eu op dc bijzoi.dorheid, dat de ouilc lioleii, die 

voor afwatering dienen, nog in genieenschap met de huizon staan, waarin 

zij sohadelijko gassoorten verspreidon. 

Deh.dve deze gebreken of verznimen in de uitvoering ilor werken, 

welke meer aan de beambten van de |ilaalse!ijke eoininissie dan aan den 

hoor Hanger te wijlen zijn, merkt dc hoer Ausliii op, dat er volstrekt 

goene uiaalrogolon voor doorsiraling van luchl in de riolen genonieii zijn, 

welke dus goene gomefiiscbap met de buitenbiohl, behalve aan de otill.is-

liiigmonden, hebben, en ook dal de pijpon van 1 eu 5duim i(J''. I I I en U-'. loi 

in vele govalleii te klein zijn; eu hij besluit mol eeii naauwkeurig onder-

zoek iiaar do hiii.sgoten aan Ie bovelon, o|iilal alle gebreken hersleld worden, 

en stelt voor, de riolen, zoowel (lo(U' die in genioen.seha|) mol do regenwater-

pijpen te stollen, als door hol aaiibrengeii vau Ineliipijpon op de voegzaiiio 

|)kialsen, mol vor.sche luchl te voorzien; eu eindelijk dat geeii vuilnis ver-

werkt worde zonder dal ergeiioogzauie luchtzuiverende middelen worden 

aaio^owond. 

Hij zwaail ccbti r allen lof loc aan do plaatselijke commissio, zoowol voor 

den iiaauwgozctten ijver, waarmode zij hare wei k/ lamheden heefl volhra;;!. 

als voor hare hulpvaardigheid bij de pogingen, om dc oorzaak der epidemie 

te ontdekken. 

Men ziet, dat de oordeelkundige aanmerkingen van don boor AiiFlin 

betrekking hebben op bel plan, op do wijze van uit voorin.:;, eu op de 

bijkuniende werkzaaintiodon godiireiiiL' de iiilvooring; lol hol eersie lielioorl 

hel gebrek aan liiclilvorvcr.scliing, de kleine afniolingeii der pijpi'ii on de 

afwatering; tol het tweede hol vorwaarloozeu dor huisgolen, on lot lielilerdü . 

de wijze, waarop de seerootpnltcn geledigd worden, zonder dal dc noodigö 

voorzorgen worden gonomen. ^ j 

Op do hiclilvcrvorsching in dc |»ijpon zullon wij 1er behoorlijker plaatse , 

lorngkomen, maar ik moot liior opmorkon dal hel le bolrouveuis dat do ! 

hnisgoten, welke de gomeenschap lussriicn dc liiiizeii en dc sliMalpijpi''| j 

vormeii, niet geheel onder loezigl van de plaatselijke commissie zijn gemaakt; ; 

de commissie heefl door de zucht, om hot den bewoners gemakkorijk Ie inakcii, î 

en door dc verwachting dal dc onkosten minder zonden bedragen, da j 

vorantwoordelijklieid voor dc uitvooriiig van oen woik op z i c h geladen, 

waarover zij nicl uilsluitond loozigl kon nitoefonon. 

(1) De. zaak l)C.staal liier (e lande niet. liet Knfjelsclie cros,i-exaniinaUon 
hcleekenl ei|;enlijk een i;ere|;lelijk onderzoek, waarhij een ïtdvoeaal de i;elui-
ßcn der leyeiiparlij liooil, waartoe liij In Kn|;cland hel reyt lieeH. (Hed.) 
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zij 
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De algemoene gezondlieids-commissie selirijft streng on duidelijk voor 

al do pligten van ilen ingonicur zijn, en hoe moeijelijk hot ook geweest 

j, over al dc huisgolen, die tegelijk werden gemaakt, orii good toWn^ 

houden, is hel loch Ie betreuren, dat eonc s p l i t s i n g v a u voraiilwooi'-

dolijklioid , als waarop de heer Aiistin doelt, in eene zoo nabij Lenden 

gelogen |)laals tol eene zeer twijfelachtige uitkomst zou hebben goli'i«' 

aanzien van een zoo belangrijk deel der rioolworken, als de huisgolen. 

van welker volkomenheid, bijaldien ook alle hoofdpijpen en veriakkingt'' 

voldoende zijn, dc vrijheid van overlast voor ieder huis afhankelijk is. 
Zonder Iwijfol getuigen de iilaalsolijkc ingenieurs en dc aauncmors naar 

waarheid, wanneer zij zeggen, dat de huisgolen iu goeden staal zijn, maar 

zij kunnen hel allooii doen voor zoo verre linniic konnis gaal, want hel 

is beiden oiimngclijk voor de dongd/aambcid van een werk in Ie staan, 

waarbij hol zoo zeer op dc voegen aankomt, en dal in dit geval door 

onbcdrcvoii werkvolk is gemaakl met klei cn cemoni, zonder ecnc bedding 

van beton ter ondersleuning, in een lossen grond, waarvan dc minste 

liewegiiig die |)ijpen , die meestal vertikaal liggen, bij dc voegen moet 

doen liroken. 

Dc voegen kunnon ook wijken, het rioolwater ontsnappen on door verza-

diging van don bodem tut overlast strekken, zonder dat zelfs dc pijpen 

verslopl zijn. 

Doze bijzondorbfdon, cn bel opdragen van godeellen van dit belangrijk 

werk aan verschillende jiorsoneii, nopen mij, mij in hooldzaak mol hel 

gevoelen van den heer Atislin Ie vereoiMgeii, dal het plan iii vele op-

zigton niel voldoende is ton uitvoer gelegd. 

Dij voorbeeld, vau hol ledigen dor zinkpiilton, dal zoo voel aanstoot 

schijnt gegeven tc hebben, zegt de hoer Cox: dal ongeveer O'll) vau die 

plaalsen î olodî 'd waren, inlioudende l 800 tcerl. eng. el (157 !• leerl. el), 

en uit de verhooron blijkt, dal er hoogonaanid geen voorzorg genomen 

was, 0111 dit onschadelijk tc maken. Hel gebruik van die specie tol be-

mesting in de tiiiiion was zoo algemeen, dal men de nadeeligc gevidgcii vau 

eene ophooping over hel hoofd lieeli gezien; en dc uitwasemingen, hierdoor, 

en door bel nilpoinpen van rioolwater oj) straat veroorzaakt, liebbeii zeer 

nadeelige gevolgen tc weeg gebragt. 

Over de zwarigheden legen hel aanbrengen van riolen aan 
den aeklerkanl der halzen. 

Fcnc vau oorzaken van dc veelvuldige verstoppingen, eu cenc bron 

van groolen overlast voor dc bewoners, zoowel in hel ton uitvoer logĵ eu 

als in hol laten; werken van hel plan, was hol loggen van riolen aaiidon 

achlorkant van de liuizon (hack drainage), waarbij hel vnil van vorsohei-

dent! huizen in eonc cn dezelfde afvoerpijp loopi, waardoor in geval van 

verstopping al dc huizen, welke op die pijp iiitwatoreii, eu boven dc vor-

stoppiiig golegon zijn, er gelijkelijk last vau hebben 

Wtdke voordcelon er ook in gelogen zijn, dal mon hiiideruisson opstraal 
vermijdo. dieonlstaaii door hel opbreken van do bestraling Ion einde de pij-
pen tc ondorzoekon of tc herslollen, zoo is hot loch zeker, dal, indien hel 
eene huisgezin lijdon moet voor de nalatigheid van hot ander, door hot over-
loopoii van hot rioolwater, het ontsnapiien van schadelijke gassoorten, dc 
onmogelijkheid om het huis behoorlijk Ie reinigen, door hel aanwezig zijn van 
\vcrkv(dk lil het huis, den tuin of het fi f, om alles op Ic lirokon en dus op 
elk uur vau den dag in den weg Ie zijn, — de lasieii dau voel grooler wor-
den dan ilc voordeeion, cn men den bewoner, om eene besparing in de 
lengte dor iiijpen te verkrijgen, een overlast aandoet, die niel met ciji'ers 
te berekenen is. 

Dit slolstd is ook zeer geschikt om oneonighoid lusschen do biircii Ie vcr-

<iorzakcn, die mol re;,M zich beklagen over de uitsiorling van vnil in biinne 

iuii/.on, on, wordl de oî 'onaar van de vorstoplegoot ontdekt, goene verwijlen 

worden gespaard, on allen lezamou schimpon ten slotte op do gozondiieids-

conimissie, en bepaaldelijk op don opzigler, terwijl de ontwerper of be-

stuurder vau hel ongelnkkige stelsel, dal op hot papier zoo voorlrellelijk is, 

ver van de plaals verwijderd in zeil bewondering verzonken is. 

Om kort te gaan, indien olk huis regislreoks ^onieonschap lieofl mol hel 

hoofdriool, on (lil tovens ruim genoog is, om alle stolïen, die hot oiitvaii;;l, 

behoorlijk af te voeren, en daarbij goede doorsiraling van liio'.il heelt, d.iii 

kan 01' ;dleen overlast oiilslaaii iloor gebivkon iu de liiiisgoleii zelve en de 

daarmede in verband staande huiselijke iiiriglingen. Fii de hinsgolod zul-

len nitmunteiiil voldoen, indien do voegen shiibls goed kiiiinon gemaakl eu 

onderiiondeii worden. Maar bij hot bier tiodoolde sli-lsel van goioii aan don 

achterkanl der huizon hoeft juist hel omgekeerde plaats. 

Over de breuken in dc pijpen en over hare diUe. 

In antwoord op eeno onzer vragen hetiel1\ndo het getal dor breuken 

in de pijpen, vermeldde de heer Cox slecbls zosgevaücn van dieu aard, doch 

daar wij uit andon' wijken vernamen , dat gmo c lengton pijp gelirokeii 

H'aron, word dc hoor Cox sciiriflolijk verzoelit, eene jui>lc opgave daarvan 

mede ic doflon; het bleek tooii, dal in drie gevallen de pijpon vau 18 duim 

'̂ aren gduokoii, on W(d in Iwec gevallen lor lenglc van lOiMig. el (O 

iicd. el) 011 inóóii lor lengte van 51) en^. (d (27 ned. el); zij waren op eeno 

die|)lc van 10 tot 12 voet (5 el tot 5 '̂'.7) in grind eu klei gelogen. In hel 

'icrslc geval liail men nieuwe pijpen gelegd, in hot laatste zc door nieholwerk 

vorvaiigon. Khlors waren ongeveer .5 el ii'''.5) 15 diiiins pijpen gebroken, op 

-O voet (O (d) diepte in zanil en kleigrond; nog op oeiieamlerc plaals was eonc 

'5 duiiiis pijp gebroken; hovondien had mon on;;(*veor iOOel (00 ol) van de 

Iwec 12diiimsóullaslingpijpen in •WaleruiausMoadowidicop 11 voel(5"'..1) 

diciilc in kleigrond gebroken waren, vervangen gedeeltelijk door dikkere pij-

hüi, en gedeeltelijk duor pijpen die togen de drukking vau den grond beveiligd 

^varen, door middel vau zware op gemetselde nculcii rustende planken. 

51 

Dc nilgcslrektheid van dozc ongevallen en dc zucht, om de pijpon ccne 

zuivere lu'oof te doeii doorslaan, leidden tot bet denkbeeld om ongeveer 500 

eng. el (271) el) nieiiwi! 15 diiiins pijpen mol eenen liallslcens gemelsoldcn 

boog te bedekken, waaronder de pijpon vrij lagen, en aldaar heefl volgens 

dc hoer Cox goene doorbr.iak plaals goli.id. 

Alles opsoiiiinende, ziel nien dal .50 el 18 duims pijpon door oen gc-

niclseld riool vervangen zijn, ,500 el van do twee I2dniius pijpon godeel-

lelijk door de vermelde planken beveiligd, 500 el mol eon sleenen boog 

overdekt on eene onbepaalde lengde vervaiii^en is do(M' nieuwe pijpoii. 

Dil zijn do gevallen die ons bekend zijn; hoeveel moer pijpen er boven-

dien nog gebroken zijn, knnneii wij niet l)on'kenon. 

Mon ino-'t opmerken, dal dc in (ïmydon gebruikte pijpen diinnor waren 

dan die welke opgegeven worden in de rapporten, en dat er beweerd is «dal 

«dc pijpoll, na eenij,'en lijd in don gn)ii(l geweest Ie zijn, bro.ssor sehoncii 

«tc worden», waaruit men op hol vermoeden geliragl wordl, dal zij nicl ge-

noog doorbakken zijn. Dc beer Cox eclilcr had dozc bijzondcriicid niel 

o|igomorkt. 

De dikte van eonc dor te Croydon gebruikte 1 üdiiims pijpoii was ruim 

duim (O '̂-OiS), de dd îo van do 10 en 12duims pijpen in Manclioslor is 

l'/t duim (()"='.05) en die van de Didoinis pijpon, i,'ooil̂ a'koiird door do Lon-

denselie ri()(d-comiu.ssio(I}, is l '/ j duim (0'̂ '̂.057); dus tweemaal dc dikte 

der Croydoii-|iijpon. 

Het baart tievri'eiiiiliiig, dat, daar mon ooiie lengte van 100 eng. el 

pijpon op eene plaals Ie Croydon gebroken vond, on oeii hallsleens boog over 

de nicuw(? pijpen werdgtdogd, men niet boprooiil heefl, pijpen van goiioeg-

zanie sterkte Ie inakeii, dal zij aan de drukking weilerslaod konden liiedon, 

waardoor men hel fabrikaat ziui hebben verhelerd. in plaats van tol een 

holpmidilol de toevliigl Ie nomen, dal zeer gcscliiki was om hel |)ijp-stclsel 

in nog moer iniuacbting Ic brengen. 

De modedeeliiigeii van de ah^oiuoone î ezondheids-comiiii.ssic omtrent de 

Domeiiiselie en Assyrisidit; werken, waarin gehakkeii aarden pijpen ĵ i'he-

zigd werden, zijn zeer helaii'̂ M'ijk, niet slechls omdat zij voorboiddou opleve-

ren vau eeno buitengewone toepassing van dit stelsel, maar ook omdat zij nog 

eon bewijs tnj de vele beslaande voo;;on, voorliet vunrlrellolijke der Doinoin-

sclie werken. Mon heelt roden zieli Ie vorwoiidoroii, dat hot voorbeeld van 

de llomoiiistJie nijpen hij Znricli (li;.;. 11 on 12) (2), mot hare doorloopende 

bedding van gestampt aardewerk in cement oi; hare mol beton aangesirokcn 

voo;,'eu, niel ii. Croydon is nagevolgd, iu plaals vau do liiorhovoii hesclireven 

hul|)middoleii Ie bezi;i;en ; ineii zou d.iartloiu' veel iiadeeleii voorkomen en 

vooral de voegen veel duurzanier ^oina.ikl liouiieii. Hol is oehler len diiide-

Iijk5>lc blijkbaar, dat ton li.de \aii don aanio,' der A^>yrisl•lle on Douieinsch« 

werken de aaniicmiugen btj meiledii giiig oiioekcnd waren. 

Oivr hel gebrek aan htchtvcrvet<chin() In de pijp-ri(den. 

Deze bolangr-jke voorwaanb^ lor bevordering van gezondheid eu gemak. 

(I) D'iar dl' prijzen der pijjoioleii kiMiiien neaehl worden in vethnudinf; tc 
sl.'ian lol h.iie LII)e(l:)it'j;h) :ii, /on Oeeien VM| hier di(ï V;UI de door de i.oii-
(lensehe liool cjininissie (jchriokle eo die vao de leCioydim i;ehezij;i!e niedt: 

Middellijn van de 
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1'rijs Ie Londen de l'rijs Ie C.roydon de 
enij.el. enj;. el. 

1 sh fi p if {).[,{)) Ish /»l p. 1/0.821). 
2 ') 'J « (- l.(i:>) '1 » '1 » (- l.'.5n ). 
•1 » (! O (-2.70) » fi M (-'2.11) I. 
7 )) () » (- 4,r)()i fi » » (- ii.on ). 
in » 1) I - (i.OO) 8 » » (- 4.80 I. 

{'!) l!en on/er correspondee.ien van hel vasle lanil, over aaiden |iijpen voor 
w.iierleidini'.eii spri'keiide, ze;;.: 

«Ik k.ui u voldoende heuij/en (l:il /ij oiiver;;nnkelijk/ijii, wanneer zij{focil 
zijn |;ein;iakl eo i;i'Iei;d; oii;;eveer 10 mijlen van Zioicli zijn de overhlijf-
.selen v;oi eene «Mide innieiiisehe w.deilei.iuii;. alvs.iar eeiie wel van eenen 
heuvel van oii;;e\i'er .'illO vod loojile, de l,;i|;ein i;elieelen. {;''h'id is naat een 
dotp, vv.i;ir vniejier eene eoiiieinsche lej;ei|daais en eeu lioordwe;; was. iMoii 
heci'l (h.irvoiir pijpen v.iii ip hakkeo a.i'de {;ehnukl, die over eenen afsland 
van ver.clieiileni' mijlen io (ien i;ioiid zijn {;ele|;d. en waai van een ijrool jje-

j deelle uiel allwu tmi; auirAe/.i,', i'̂ , u\a;»i- tu>i; werkelijl< dieusl doel. Uc I(uhI-
I re;;ie hoi>|;le v;in de waleikolom heihaa;;t niel minder dan 201) voel en der-
I hahe slaal de driikkini; inel oni;eveer/even dam|ikrin|;en |;elijk. De pijpen zijn 
I ruw ,;ein iakl eo niel van hmneii ver|;l.i:iS(l, maar naar ile i;e\voue, eenvou-
; dij;e en |i! 'iklisc!ie w ij6' der Iloineinen.is eene hlj/oiidere /ori; aan de voeden 

tieslceil. 7.V\ [lasseii uiel, i'veii :ds de pijpen van Zie|;ler, mei op elkander .sliii-
leiitle riM;;en, niiai de hiniienpijp is lrom|ielS|;evv ijs i;emaakl. eu de anderu 
n ni iu kei;el\ni(uii; '/ie li;;. I I en Ti). Hel opinei kidijk.sle /ijii de voe|;en: de/i; 
/'•lil ii!;;<'slolei) iu eene niMriellaai;, dit; uil i;eslample li|;eliels (waarnil ook de 
pijpen Zelve ziju i;evorin<i; hesiaal en de pijpen i;elieel nisluil, zoo.ds in de 
door,snede Ie zieo h. de/e (Mnkleedini; van inorlel ond wordl, wordl zij 
Zoo haid als de pijpen /e'l-', en vorinl daarmede éeii (;elieel. 

xtllders heefl uu'u de pijpen ooi; in den lossen nrond i;(lei;d,inel uilzondo-
iioi; van eeue kleine heddini; o[i den txidein, heslaande nil polseherven, mei 
een wciiiii; niorlel vereeni/;d. 

»»Deze voojieii ziju zoo .-leik dal, om twee pijpen van elkander af Ie zonde-
ren, uien ze iiuodwendii; moci breken. Dc pijpen licbben slechts 2 duim 
middellijn.» 



welke over hel algemeen in de woningen verwaarloosd wordt, en hijna ge-

heid hij (ht riol(Mi,'(!n die in alle tegenwoordige en toekomstige |)lannen voor 

riolen op^eiKinieii hehoordc te worden, is te Croydon geheel over hel hoofd 

gezien Met hei oog op de verschrikkelijke verwoesting door de ziekte, die er 

zich aan paaide, is hel treurig te denken met hoe weinig meerdere moeite, 

en hoe weinii; meerdere kosten, deze algemeene reden van kiaglen had verme-

den knnnen worden. 
Om de zaak duidelijk te maken, verwijzen wij naar fig. 13. is eene 

hoof(l|)ijp, A eene vertakkingspijp daarin nitloopende, en ilce zijn hiiisgolen 
van privaten en gootsteeiien. Oezo zijn alle voorzien met «hevel-sluitin-
gen«, zooals die aanhovolen worden door de algemeeiie gezondheids-coni-
inissi'e. (lesteld dal It eene lo diiims pijp is, en dal desjiecie van 77S hiii-
zen zich even als in (-roydon door do verschillende kanalen iii die pijp 
ontlast. Wanneer schadid'ijke gassoorten zich in de velschillende pijpen 
ontwikkelen, hewegeii zij zich door al de vertakkingen en liuisgoten , eu 
zoeken hij de eerslo opening te ontsnappen. «Men kan op T̂Oiie sluiting 
vertrouwen, zegt de algemeene gezondheids-coinmissie (hl 0<S), om huizen 
of kamers voor" gassen t̂e vrijwaren, die nil zich oiilhiiidendo stolTen ont-
itaan, cn in zulke massa's en onder zoo hoogc drukking zich oiitwikkclcn.« 

Gesteld dal cr in ccnc hoofdpijp of in eene vertakking CCIK! verstopping 
|)laals vindc, en dc doortogt naar dc monding gestremd zij, dan ziilléu 
de zich onlwikkelemlc gassen spoedig ccnc drukking nitoelencn, die vid-
docnde is om dc drukking van hcl water in dc hcvelsluiting te ovcr-
trclVcn, en door dc privaten of gootstcciien ontsnappen , alwaar zij den 
laatstcn woderstand ontmoelen; dit |)unl moge zoo ver mogelijk van dc 
hoofilpijp gelegen zijn waar dc verstopping plaats vindt, het moge in het 
hooL̂ stc en gezondste gedeelte van de stad zich bevinden, zo.) als in 
Croydon is gebeurd, in'ecnc school die 3(5 voel boven dc ojiiicrvlaktc der 
rivier was gelegen (1), toch zal bet gezegde plaats vinden. Telkens wan-
neer bet water aan ^rootcrc drukking wordt blootgesteld, tclk(Mis wanneer 
in ecu der naburige huizen eene groote massa water op eens in di'pijp wordt 
gestort, zal het vergif oiitsnappeo. Wil men ccnigc hcstaandc verstopping 
met geweld van wa'tcr wegspoelen, zoo als herbaahle malen in Croydon is 
geschied, dan moeten dc nadccligc gassen in overvloed binncn dc buizen 
worden gedreven. 

Ook in bet geval van eciic enkele liuisgool .1 (zie fig. M), die zich in 
eene dwarsgoot 'bij 11 onder dc opiTrvlaktc van bet daarin bevatte rioolwater 
ontlast, wordl bel gas in de biiisgoot tusschcn bet giïdceltc b en dc bevel 
gedreven ; wordt nu dc goot gebruikt, dan moet uit a cenc hocveel-
iieid gas oiilsnappen, om jdaats tc maken voor ccnc gelijke hocveidheid 

• ••• O . ...„I zi en zoo zeer iiMie war genragi, uai men cr zciis nici aan gcuai 
gedreven ; wordl nu dc goot gebruikt, dan moet iiit n eene hoeveel- ^̂^̂  ^̂  o 

iieid gas onlsnappen, om plaats tc maken voor CCMIC gelijke liofive.'IInM.I ' , ,.''ontlasting van het vuil in het Waddon-molen; 

water, cn .Icrhalvc gehjk uit .Ic cenvomligc aansc oiiwing der a bc I. u.g l • ,,. vergaarbak van eene steeds 
blijken kan, dienen dc privaten en goolslcei.cn als vent ators | > < <>•'. l̂ oeve dhcid vn 1. De heer Cliascmore, dc pachter van .len molen 

en de hu,zen als vergaarbak en voor e, vcr̂  I h;c stotUm d e l . M . , veronlwaard.,nng dat de stank hein cn zijn werkvolk m. 
D t <u'vub' van een rioo s e se zonder middelen van ventilatie werd lii , , i i i " i , i •• i ii i 

. 1. 1. ,1 h.. A....,>n -u. „.;; .n, ^aii den molen had .loen vbigten; hij heelt diMircii op:rgcven 

beschreven. Ook in een brief van den heer Thompson, ingenieur bij ds 
Wandle-watermaalschappij, wordl gemeld, dat hij, voornamelijk in Sep-
tember, October cn November van dat jaar, dc nilwcrkselcn van de ont-
lasting van het filtreerhuis tot zclls op groote afstanden had waargenomen 
en dal dc stank zeer sterk cn walgelijk was. 

liet filtreerhuis kreeg echter, gelijk dc heer Johnson opmerkt, ile schuld 
van allen slaiik die sterk genoeg was om de aandacht der inwoners te 
trekken, cn in ééii geval Idcekzelfs bij onderzoek, dal do stank in geheel 
legcnovergeslclde rigting van ccnc hofstede voortkwam. Zonder dal wij 
dc jnislc mate van overlast, welke aan deze oorzaak moet worden loe-
gcschrcvcn, willen bepalen, zoo is bel zeker, dat, liebalvc het verkeerde 
van dc uitwatering der riolen in dc Waiullc, de ligging vaii dat gebouw, 
met groote openingen in het dak voorzien, waaruil elke wind dc pesl-
danipen verspreidt, zeer moet gelaakt worden. Indien men vcrphgl is ge-
weest jiiisl die lig;,Mng tc kiezen, dan had men geene o|icningcn moeten 
maken cn dc nadeclige uitwasemingen der meststoHcn dour een vuui haard 
moeten leiden. 

Voor de mcslbakken raadt dc algemecnc gezondhcids-comrni.ssic aan, 
den wind den toegang lol dc in ontbinding zijnde stollen te geven, binnen 
ecnc opciie ruimte, waardoor zij, door vermenging mot zuivere lucht, on-
schadelijk worden gemaakt. Dil is bij bet liltrcerhuis gc.schied , maar door 
zijne naliijhcid waren dc uildampingen in de stad merkbaar. Men had hier 
juist hcl andere alternatief, dal door dc algemeene commissie was voorge-
steld , moeten volgen, namelijk: iiadeeligc iiilwascmiiigen te oulledcn en 
onschadelijk te maken , door ze door een vuur ic leiden. 

Om de vcronlreln'Kjmjcu van de Wundfe. 

Men hoeft gezien, dat volgens de goedgekeurde plannen bel vuil van mcfir 
dan 1700 huizen, uitgenomen die vastere gedeelten, welke konden worden 
tegciigehoudcn door dc zcevcn in het zoogenaamde filtreerhuis, in de 
Waiidlc, boven Waddon-molen, werd uitgestort en dat het doordringen van 
het water van dc Douriic in dc rioolpijppii dit ziften verder belette, cn 
dus alles zonder onderscheid in de rivier liep. Daar de afvoerpijpen van 
hcl liltreerbuis te klein waren om al licl water en vuil af te voeren, heeft 
men galen in de imireii gemaakt en liet vuil in dc naburige slooteii verspreid, 
waanloor men ccnc groote uitgestiekiheid schadidijkii stolïeo aan iiildamping 
Idoi'tstcldc. Dit inloopen van dc Dourne had de geheele inrigting van hel 
ziften zoo zeer in de war gebragl, dal men cr zelfs niet aan gcdachl heefl, er 
iets voor in dc plaats Ie slellcn. 

Het gevol;: der onllasling van bel vuil in hel Waddon-niolengat kan men 

liM'iiemeiide 

het begin van bel onderzoek door Dr. Arnolt en mij besproken, en aan 

den beer C.ox in al zijne nadceleii bloot i,'eleg(l. 

Deze was onzeker boe te haiidideu; cersl wilde hij de bedorven lucht 

insluiten en hij hcl nitreerhiiis nildrijvcii, daarna had hij gedacht dc regen-

watcriiijpen iiict dc riolen iii gcnicenschap Ic brengen, doch hij vreesde dal 

in dil geval dc bedorven lucbl boven dc huizen zoude oiilsiiap|ien; wij 

raadden ilezc bamhdwijzc aan, wanneer men daarbij slechts zorg droeg dal 

de pij|)cn hoven dc daken iiilslakeir 
II,.1 is jk .u men l.ij S'̂ wiSli;; no ï I,., 1, sl 1,1 op | „ ,,, , 

„a„„.liik: ,1e „o„,l,g.. „.;,i„irs.l,.,, Ie „e,„<.„ I,. 1„,„ m:1„ k .1,1e , ,, sl„ir,.„ was „|,..,.v„l,l e„ l,i l„.t p,l ,l,"sl;„,k ui 
riol,M, e„ |.,jp,'„, »»«l.,l e,; sl,« s ec.e viije ,l,m,',sl,-,l,n!ï s,. I„, 1,1 „ ! J,,,, 

wu 
nanii 

rioli... , , 

de rigting van dc uilstrooming. Indien in plaats daarvan dc algenicem! com-
missie uil hare eigem* m'innles of 'infnrmalhin, blz. 100, het volgende hail 
aanbeviden, dan zou veel kwaads verhoed zijn geworden. Men leest aldaar: 
»derhalve moei bij elk privaat, Z(dfs met de beste hcv(dsliiiling, voor eene 
behoorlijke oiitlasliiig in do huileiihiciil gezorgd worden. Waar vcr.sclieidenc 
secretcn of gootstei'iien van de vertrekken van een groot buis zich in cenc 
gemccnsehappelijkc vertikalc of andere pijp ontlasten, daar moet dc pijp 
lol aan het dak opgevoerd eu voor dc buileninchl geopend worden, en , zoo loiaan iieuiaK opv... .u n, N.MM .U; ^ • " ; duizeling en pijn in de in-ewanden werden aangetast, 

„a mogelijk bij den scboorsieen worden aang.du'a t̂; pijprioleu nmch n ms- • 

gelijks op al e punlcn, waar dit uiog.dijk is, ruime ventilatie ; „„^ walgelijk wordt , dat liet niel m'eer te .̂ ebrinken is 
neer de lucbl w'ordl opgc.solen, dan is zijbij hel ontsnappen, dalMOcgei | ^ ;,|.,Mneen is, aan het ,'ebn.ik van het 
üf later plaats moet vimieii, lio.y.st gevaarlijk.. '„„i 

een donker bezinksel cn de w; 
Deze laatste opmerking, wijst de oorzaken aan van een groot gcocclte , ,, . - , 

üf later plaats moet vinden, 1 gevaarlijk. 

Deze laatste opmerking wijst de oorzaken aan van een groot gedeelte-
van bel kwaad, dal uil de ritden Ic Croydon is voortgevloeid. 

!\'adcclcn van hel fdlrccrhuh en de (iphooping van meslspecie. 

De heeren Anstiii, Long eu anderen hebben ziidi schriftelijk in -lulij 1S32 

tot den voorzitter van lic plaals-dijkc cominissic gewend, om ziidi te be-

klagen over den stank van het liltreerbuis, welken zij als uitermate hinderlijk 

(!) Zie tiior een ander (Icri'Hijk Kcvat : coiii' tiielilpijp was in ccnc lmis};oo[ 
aaiu;clir;ii;l eii lol licl «lat̂  opiiclrotvlico , co loco was cciic (tainpkotoni zii;t-ililin;« IM <i|;i 111 iwi •<• • " " " - , - , , " 

Itaar ilii; wali;clijk sloiitc. Icman.l, .lie ziHi liovcn de pijp waayde, voelde er 
den i;aiisclicn avond de onaaiijjcnauic jjcvolavn van. 

klaagt met 
meer d.iii eens 

waarop de 

slank hcl sterkste was, en loco hij gedurende onze ziltiii;' ons had iji'iiield , 
dal dc slank eenmaal alle denkbeeld lo boven ^iiig, moest ons de hi-er Cox 
bidM'iineii, dal, daar de pijpen lusschen hcl liltreerliuis en den iindi'ii geheel 
verstopt waren , hij verpligl was geweest die even als een sehoor.̂ teeii met 
ccne takkenbos schoon Ic maken, cn dal de te voorschijn nekoiiicii stollen 
den oiiuitslaanliaren slank badileii veroorzaakt, waarover de heer ('diascniüre 
zich bij deze iitdcgeiiheid mci'r bijzonder had beklaagd. 

"len bezoek aan (h u molen was voldoende 0111 dc gegrondlicid dezer 
II dreef in dc rivier 

;;(Mijk(! blijken dat het 
11 iet Ie vcrdragmi. l>e 

zelden, zullen met zeggen 
dat deze bewoordingen te sterk zijn. 

Dehalve de klagteii van den laatste ontvingen wij er nog vaii den lipcr 
llovill, zoow(d sclirilhdijk als in het geluigen-verhoor, van d(> herren Lamliert 
van Ileddingloniiioleii , llamillon, Shaw en Collyer. lii dcii b r i e f van den 
rev. Ilaiiiilloii meldt bij ons dat eene zeer schadelijke Inclit uit den stroom 

ipslijgt , vom'al in den avond, en dal deze somtijds zoo walgelijk is geweest, 

werkbedfii op den snuinnoleii van dcii beer Lambert door braakhist, 
en iiiin in de ingewanden werden aangetast, dal de dorpelingen 

/ijn ecuigen lijd blijll slaan, 

dal velen dc diar-

waler loesclirijvcn, 

dat hel rivierzand met een donker bezinksel cn de waterplanten met een 

.schuiinachtig slijm zijn bedekt, even als de. oppervlakti! van d-'ii sirooin. 

j Nog aiidi re per.soiieii leverden (lergcdijkc klakten in, en de heer Shaw deed 

'het onderscbeiil uitkomen tiisscheii de groole ontlasting van rioohviiter op 

(Vll puilt in de rivier, zoo als nu pkials heelt, cn het laie^zanie mvloeijeii van 

vroeger bij kleine liocveclhedeii, die in di; slooteii a c h l e r bleven en gedu-

rende den loop van eene mijl aan de l i n d i l bloolgesteld waren. De heer 

Simpsoii geeft in ceii brief van 21 Kebriiarij 1X33 a a n deii voiuvitter der 

plaatsidijke eonimissie zijne vrees Ie kennen, (lat d e m a s s a v a n o n a ! g ( d M ' o k c n 

vuil dal in dc Wandlc vloeit dien strodiii moet onziiiviM'maken tot waar hij 

in de Theems valt, en dal de bichlsgi\stel(llieiil van de vallei, vroeger 

zoo gczomi bekend , nadcclig voor de inwoners moet worden cn hcl walci' 
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minder geschikt voor hun gebruik; cn in een brief aan Dr. Arnollcn mij 
herigt hij, dal vier gevallen van koorts nabij den vijlden molen op do Wandhï, 
liencdcn Dcddington , dood(dijk zijii geweest en dal cr meer ziekten gcdii-
remhi dc laatste zes maanden in dc nabij gelegen woningen zijn waargeno-
iiicii dan anders in vijl-eii-iwinlig jaren. 

Voorts bleek dal wol dc Wandlc ook reeds vroeger door dergelijke na 
dceligc stoHe.n verontreinigd werd, maar er is een groot onderscheid lus-
schen het iiivlreijcn van vuilnis door boj-tigc sloten of zr-lfs door rcglc kanalen 
van gcrin;ïcu omvang cn het onllastcn o|) eene cn dezelfde plaats van hcl 
vuil van 10 000 mcnscben, al heel dit ook gefillreerd. 

Dovendicn berust die zifting of lillrcring op ecnc misrekening; want hcl 
is duidelijk, dal dc va.stc stoHcii, welke opgehouden worden, slechts het 
licndc gedeelte van de geheele mas-̂ â bedragen, welke in de pijpen door 
langdurige rolling en wrijving tegen stccncn en andere voorwerpen vooreen 
groot deel mcl bel waler vermengd wordl, alvorens bare beslemmiii;; Ie 
bereiken en in den meest schadelijken vorm in dc rivier zich ontlast. L(-ne 
inrigting als deze kan inderdaad alle(>n door zeer groote voordetdeii legen 
den afkeer opwegen, dien zij bij een ieder moet opwekken. 

Over hel besprocijen der weilanden mei rioolwaler. 

liet begieten van dc aan den Invr Waterman toobchoorcndeweilandcn mcl 
Lel rioolwater van 700 hui/en, was eene andere reden van kla-̂ len voor dc 
inwoners en meer bepaald voor de heeren l'ovill en Shaw, Kene incniorie, 
door veisidieidene inwoners van l'.eddin!,'ton geteekeiid, was liierlegni aaii dc 
plaats(dijk(! ;;ezon(lhcids-commissic ingediend, cn het tdcek ons, dal men 
ivglstreeks tegen hunne kiaglen in daarnnMle was voortgegaan. De heer 
Thompson beschrijft het land als een groote opene zink|)ul, eu in het 
rapport van den heer Simon wordl er op dezelfde wijze over g(\sprokcn. 
De uitwa.semiiig zal wel van de wiïcrsgc.stcldheid afhangen, en daar bet 
zeer t̂ oiid was tijdens ons bezoek, was de stank niel zeer sterk; doch 
men kan h.eruit met afleiden dat dc kla;ïlcn niet gifgrond zouden zijn. 
Dfi oiiojdioudclijkc ontlasting van zulk cenc hoeveelheid vui! over 17 roede 
land moest wel ten laatste dc bewoordingen van den heer Simon regt-
vaardigen, cn daar het laiid jiiisi in dc rigting der hcerscbcndc winden 
gelegen is, en slechts eeiie halve mijl len noordwesten van de stad, zoo 
moet wel dc bedorven Imdil over deze worden gedreven. 

Men moet aannemen dal dit gedeelte van het plan, volgens hetwelk 
de drek van .1300 mcnseheii da;;elijks ovrr het land wordt verspreid, 
niet 1er kennis.sc van de algemeene gczondheids.commi.ssie is gekomen, 
(laar dat ligchaam zijne aandacht hc(dt gevestigd op ecu (lerg(dijk kwaad 
bij dc ontlasting van het vuil uit zinkputten, cn het ecnc opmerking van 
dî n beer Dilling beeft aangcleekend, waarin div.c eenen gaiischcn tuin aldus 
lieschrijft: «(.)p somodgc plaat.sen kan men geen î roiid vindeo door 
welke dc specie kan worden opgenomen; cn verscheidene sterf-en ziidUe-
gevallcn zijn bekend, welke alleen aan deze ooivaak zijn loc tc schrijven». 

Oi'cr hel (jcbreh aan afiraievinfj van hel land. 

Wanneer zachte doordringbarc lagen den bodem van eene vallei uitmaken, 

kan bij het nemen van gezoiidlicids-maalregelen hel gewigt van eeno be-

hoorlijke afwatering niet lu hoog gc.schal worden. Ilei is van iioggro(der 

lielang hiervoor tc zorgen, wanneer deri(den uil walerdigle |)ijpeii'bestaaii; 

wanl,_ zijn de voegen goed g(̂ sloleii, dan kan het zakwaler er niel indringen, 

zijn zij slc(dit gesloten, dan kan bet rioolwaler ontsnappen. Zonder verilere 

middelen van afwalering zijn dus die pijpen alleen ge.'̂ cliikt voor e. ne 

plaats, (lic op (vn roisachtigeii grond is gidtonwd. (ienietselde rinleii Inddien 

dit voordeel, dat zij altijd dc afwatering van het land bevorderen alwaar 

/ij gelegd /ijii, dal zij ondoordringbaar kunnen worden gemaakt, daar, waar 

de rioolpijpcii loo[icn cn doordringbaar op deu boog, waar het rioolwater 

niet komen kan. 

In Croydon bestaan de afwaleriiigsmidibden uit dc oude riolen, waarin, 

zoo h(4 scbijiil, velen hun vnil Indiben onllasi, uil de pijpen die voiu'd.; 

hronncn van de Wandhi zijn î elegd, eu voornamelijk liil het tijdidijke 

kanaal vom' hel Hourne-waler. .Men heefl voor geene afwatering in verband 

mcl riolen gezorgd. Wal de pijpen voor dc broiiiieii hetrefl, deze zijiion-

voldocnde bevonden, daar bet waler lot boven de oppervlakl(! van Laiids 

\ijvcr is gerezen, en dc gaseompagni(̂  een kanaal heell moeten graven om 

hel waler vaii bare pereeelen al ti? voeren, waar wij het met kracht zagen 

iiistroomen, terwijl dal kanaal aan dc iiabiireii tol overlast verslrekto. 

Wat \w[ afvoerkanaal voor bel l'.ournc-walcr betreft, dal met een 0111-

gokcerden boog van baksleeiien is g(dcg(l, dil was wel zeer dienstig in (hi 

<̂11(10 stad, alw aar bel V(*i'schei(l(Mic voeten hoven den walerstiuid wiis "e-

legen, maar bel was zoo onvoldoende in hel znididijk gedeelte, dat "liel 

\\ater aldaar 2 voeten l)ovcn dc pijprioleii bleef slaan 'eu bet v(dtooijeii 

vel(* liiiisgotcii belette, terwijl bovendien bel Doiiriie-waler in de 

'loofdrioolpijp brak, de ruimtc die voor hel rioolwater besienid was vulde, 

•iel ziften ;ieb(Yl belette, al het vuil in de Waiidle dreef, en zim doende 

'̂011 duidelijk bewijs gaf van de noodzakidijkheid 0111 bij bet leggen van 

''iolcii dc |)laalsclijke gesteldheid wel in acht te nemen, 

hl hcl lager gedcelle der slad beeft iiicii door het opwerpen van ccn 
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molendijk een kwaad berokkend, dal duidelijk kan blijken door bet feit, dat, 
bij hel wegruimen van dien dijk, bet zakwaler verscheidene voelen in den 
grond daalde; en het is tc beircuren, dal hel be.i,'insel om het zakwaler 
gediiirndo do natte jaargetijden op lager peil Ie brengen ook niet in het 
zuidelijk ge.deoltiï is toegepast geworden. 

Men moet hierliij e(diler niet uil hel oog verliezen, dat bet saizoen, waarin 
dc werken tc Croydon zooveid Indibcii ;,'(dc(lcn, buitengewoon nat is!;eweest. 
Kr is in hcl jaar 183-2 twoeimal zooveel ivgen gevallen als in IS 17 eu l' 
duim in hoogte meer dan in het jaar IN i l , 10 duim meer dan iremiddcld. 
terwijl dc gevallen regen alleei; voor den hcrIU 3'/, duim meer béih'oeg daii 
gcmiihhdd voor een vierendeel jaars. 

Uit de onschatliare m"teoiolo-iselie tafels van den beer Claislier blijkt, 
dat er in l.S.3-2 is î ev̂ illen 3 i . |. dnim rcî en, cii 33.3 duim in LSi l , terwijl 
bel gemiddelde 21.3 diiiiii bedraagt. Derhalve zon in (,'en gewoon .saizoeu 
een zoo sterke regen ni.-t -̂ 'evalleii zijn ; doeli bij het beoordeelen van bel 
plan mag men dc plaatselijke ge.steldhcid niet uil bel oog verliezen. 

Dc idaalsclijkc commissie behoort in de eerste plaats al de oude riolen Ie 
doen oiideizoeken cn reinigen, cn een volkonuMi plan van afwatering,' ledoen 
opmaken. Daarbij zal vooral moeien gelet worden op het rio(dwatcr, dal in 
hel llonrnc-kannal luopi, waarmede, g(dijk de heer Cox heeft 0|)gemerkl, 
vele huis '̂olen gemeenschap hebben, welker inhoud in den gromrdrin''en 
of allengskcns ophoopeii en groole iiadeelen tc weeg brengen z'ai. 

Opmerkivjjen over den walerloevoer. 

Z(>er weinige kiaglen waren over hel waler ingekomen cn deze belronen 
overigens meer de sle(dile kleur bij hel opemiraaijeii der kranen, dan dc 
hoedanigheid van hel waler. Kenigcn verkirzen liiinne ei;;<'nc |mlien, anderen 
den iiieiiwcn toevoer. Oji de vraa '̂, of er door de doordriiiL-baiv groiidkü^en 
ceiiigc inwalcring in dc w<d plaats vond, antwoordde de heer Cox, (Ïal, 
wanneer de pompen werkten, hel water in eenige naburige putten daalde ; 
men kan daariiil bi\sluiteii, dat er wel iiiwalering plaa;s ̂ Mvep. 

Wê êns (h; versloppin;,'eii in de rioolpijpen hadden dc inwoners bel water 
cr zeer dikwijls door lalcii siroomen om ze schoon Ic maken, waarbij velen 
verznimdeii de kranen weder Ie sluiten, zoodal men genood/aaki was "c-
W('(=st, gedurende eenige uren op den dag het water in dc hoofdpijpen op Ie 
hmiden, len einde de reservoirs te vullen. Aan deze verkwisting van water 
was I 1er een ('inde gemaakt, duur dat dc plaat.sclijke commissie cenc bc-
looninij; had iiilgelouhl vuor bel aanwijzen van diegenen, die zich daaraan 
schuldig maakten. 

Voorloopiije annmcrhinijrn over pijpen en (jcmrlaclde riolen, md ojfjnr 
van de afmrlini/rn der pijpen , op verfchilicndr plaalscn. 

Dij bel beschouwen vaii hel plan der riiM Iwerken te Cr.ivdon, moei 
meu op deii voorgrond stellen dat in het door dc algeiiiceiui gezond-
heids-commissie gevolgile .Mel.std , hel gebruik van geiiietselde riolen is 
vervan-en door dat van gebakken aarden |)ijpcii, 'niel alleen v Mr de 
huisgol"'ii of verlakkingen , maar ook voorde hoohipijpeii zelve. De voor-
slaiiders van de verschillende steh-els hebben biiiinc eî ïene gcvesti-de 
meeiiiiigen over de voor- en nadeelen er van; de voorstanders van'\le 
gebakken pijpen wijzen op de besparing in de Losten van C(;rsleii aanleg, 
dc ge.S(driklliei(! (Ier pijpen om zich zelf ic reinigen, de daaruit voor]-̂  
vlueijende vennijding vnn allo ontbinding, den spocdigeii afvoer van albi 
in hel water drijvende zelfstaiidighcden naar de uitnion liiig en hare diud-
matigheid als: .het mee.si goedkoope middel van afvoer voor alle vuil cn 
afval van sla; l̂hiiizen, markt.11, stallen en labrieken, al>m.'de van de opper-
vhikti' (1er sirati'ii, voetpadeii, weg( n eu pleinen, die door mid hd vaii 
w.iler worden schoon geinaakt. » 

Wal de goedkoopheid der pijpen betreft, het is bekend dat dc bespa-

ring daarbij zoo groot is dat vernjieidenc steden, die de nilgaven vo(u-

gemetselde riolen niet kniineo dra;/en , door middel vaii pijpén worden 

.stdioon g(dionden ; zoo heelt b. v. dc slad Dugbv een rnudstelsid van 

pijpen, die van O lol 20 diiiin middtdlijn hebben, hetwelk no:̂  "een 30(1(1 

|id. slerl. heelt gekibl, terwijl helzelfd.' doel met gi inelsi.'ldt; riolen op 

13 ():)() pd. sterl. zon zijn le slaan g' koincn, en i'nen lie(,'fl bovendien 

verzekerd, dat ^MHidi'rsteld dal gemelstdde riolen (biinvaam en pijfuioleii 

i:iet (hiiiiv.aam waivii, al de te Huid'y gcl-gde pijpen telken vier jaar 

zouden kunnen worden opgeiKtmeii en hernieuwd vuur minder kw-lm dan 

de uitgaven voor hel onderhoud der geinctsehhM'iolen zonden bcdrai,'eu. » 

De voorstanders der gemet.scldc ri(deii erkennen de meerdere kosliMi 

van eersten aanleg, wat de naaiiwe pijpen lielrell, wanneer dc gemct.seldc 

riolen ruim genoeg zijn om inwendig onderzocht te kunnen worden, maar 

zij achten dit voordeel niel loe[)as.S{dijk voor dc ruime, pijpen ; voor (b-

ho(d'dri(den geven zij altijd de voorkeur aan metselwerk, (»nidat, daar men 

altijd gemakkelijk bij den ingang der huisp'jpcii kan komen, en hei ont-

snappen van schadelijke ga<?scn in de huizen voorkomt, zoow(d als de rijzim; 

en valling van het vlocdwater in lagere distrielcn, men bet publiek vrij-

waart van den la.sl van hcl vtvlviildigc opbreken der straten, dat bij hel 

g(d»ruik van pijpen voor dc hooldrioleii noodig wordl. Ook aciiteii zij he! 

metselwerk doelmatiger voor de algemeene afwatcriu',;, zoowid boven als 

ouder den grond, terwijl men, tc gelijk met de pijpriolcn, ook afzonderlijk;-
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afNvatcriiigspijpeii mocl leggen ; zij achten dit stelsel gemakkelijker en zelfs 

goedkooper voor het jinblick; zij ontkennen dat de i)ijpcn zich zelve schoon 

honden en wijzen o|» vele nadeelen van deze, zoo als het breken en dc 

kosten van onderzoek cn herstellen. Dc waarde van dc pijpen voor huis-

goten cn kleine vertakkingen laten zij in het midden. 

W i j achtten het raadzaam, ten einde ccn juist oordeel omtrent dc zaak te 

vellen, uit andere bronnen, dan (croydon zelf ons aan kon bieilcn, feiten op 

lo zamelen, ten cindc de praktische werking van het pijpstclsel tc kunnen 

beoordeelen, tc meer daar de hcrhaaldc verstoppingen van dc pijpen, het 

vervangen der naauwcre door ruimere pijpen, hel onlsnaitpcii van gas in dc 

huizen cn dc door al dic gebreken cn dc middelen van herstel ontstane be-

zwaren, ons deden vermoeden, dal de besluiten van de algemcenc gezond-

hcidscominissie, ons door den heer Austin medegedeeld, genomen waren 

zonder dat cr genoegzaam nul was getrokken van dc in Croydon opgedane 

ondervinding. 

Dij de hoogte, waarop tegenwoordig dc gczondhcidsmaatrcgcleii door bet 

gehcele rijk staan, begrepen wij, dal elk feil, dat mcl zekerheid kon worden 

o|»gegcvcn, zijn nut zou hebhcii cn cr loc bijdragen om juist tc beslissen, in 

hoe verre de pijpen mcl voordeel konden worden gebezigd cn onder welke 

omstandigheden zij niet moesten worden gebruikt. 

Aanneincndc, dal dc ondervinding der laatste jaren als voldoende kan 

worden beschouwd, om deze vraagstukken te beslissen, wendden wij ons lol 

dc Loiidcnschc rioolconimissic, met verzoek ons alle, tol dil onderzoek be-

trekkelijke stukken, mede ic dcelen, waarover zij beschikkcn kou cn bare 

amblenarcn te magligcn onzo vragen drswcgc tc beantwoorden. Deze com-

missie heeft daaroj) ons bij ons onderzoek op alle mogelijke wijzen bijgestaan 

en haren hoofdingenieur, den heer l'.azalgctte, gelast, ons dc verschillende 

rapporten mede le dcelen, bclrctïcudc dc invoering cn dc verbeteringen van 

hel |iijpstclsel, welke bij dc commissie waren ingekomen. Ik zal kortclijk 

hier het helangrijkstc uil dic rapporten nicilcdceleii en meer bepaaldelijk 

wijzen op het onderzoek der pijpriolen in Dichmond , Manchester, Leeds 

CU Londen, dal onlangs door genoemden heer is ingesteld en welks uit-

komsten zeer belangrijk en leerzaam zijn. De meest opnicrkclijkc bijzonder-

heden zal ik in dit mijn rapjiort cn in dc aanteekcumgcn medcdccicn. 

Ti l dc ons toegezonden stukken bli jkt, dal in den zomer van 1818 

87 Imi/.cn tc Dcckham , waar het zakwater boogcr stond dan dc fonda-

incntcu , cn de zinkp'.illen dientengevolge vol waren, door aarden pijpen 

aan den acbicrkaul der perceelcn afwaiering bekwamen, met bcs|iaring 

(in vergelijking van het vroeger gevolgde stelsel van gemetselde riolen) 

van pd. slerl. 11 sh. {ft i-l) voor ieder huis; dal dc inhoud van de 

ziiikputlcii, waarvan men licl wegkarren op ccnc som van 1 ÜUU pd. st. 

hcrckoiid had, door dc boofdriolcn naar den Theems was weggespoeld. In 

ccn verslag, in Octobcr van hetzelfde jaar omtrent deze zaak uilgcbragt, 

wordl vermeld , dal dc pijpen goed aaii het doel t̂ eantwoorddcn , maar 

(h l de hoofd|)ijpcn met ccnc grootc massa waler, dic er oj) eens werd 

ingelaten, waren seliooii gespoeld. 

Kene tweede toepassing van het jiijpstrlscl had |)laals in bet kerspel 

St. Ci'cs-in-thc-Fields, goedgekeurd door den gemeenteraad in Julij 181'.), 

op aanraden van den inspectcur Collo cn uitgevoerd lusschen Uctobcr 18oU 

cn November 1851. 

Hel is van groot belang, de werking van deic proeve van pijpriolen in 
bijzonderheden na tc gaan, omdat zij werd voorgesteld, ten uitvoer gebragt 
('11 later gewijzigd door een ligchaam, dal cr het hoogste belang bij had, hel 
l)C«-te rioolstelsel toe tc passen. De ingenieurs beslecdden alle niogeliike zorg 
aan het opmaken cn uitvoereii van hun jilaii; beide geschiedde klaarblijkelijk, 
bij bet aaiincmcii van hel beginsel om pijpen voor dc hooMnolcn le gc-
binikeii en dc riolen aan den achlerkant der huizen le leggen, op dc meest 
iic.>cliiklc wijze, terwijl dc belling der pij|)en gunstig was, het opzigl streng 
(.'II dl! toevoer van water Ier uitspoeling overvloedig. .Men had voorgesteld, de 
hiiisgiilen van '1 en 1 diiini middellijn le nemen, maar men ̂ 'ebruil te-1 en 
Cl diiiiiis pijpen, terwijl dc hoofdpijpen van'.) lol I5diiim middcllijii liadden. 

I e gelijk hiermede werden gebakken aarden pijpen van 5 duim middellijn 

toor (!c afwatering gelegd, welke, waar ziilLs mogelijk was, in dezelfde 

£,M'oeveii met de rioolpijpeii werden gepliiatst, in weerwil van dc mogelijk-

heid, dal dc hialslen konden lekken. Dc voegen vaii dc riool- en walerpij|icn 

wc"i! 'ii met romaiiceineiit aangestreken cn men zorgde le gelijk voor het 

overvloedige doorspoelen der rioolpijpen mcl water, hetwelk voor 1)5 huizen 

op iin;.:e\eer 72 pd. slerl (/'801) 'sjaars Ic slaan komt. llcl werk werd 

oiii'er (Ic leiding \au den beer Collo uitgevoerd cn de uitvoering door den 

hool'dionenicur Forsler goettekeiird. Dc uitkomst was: 1". dal dc gebakken 

watci'injpcn onder de drukking bezweken en door ijzeren vervangen zi jn; 

2' . dal, ten gevolge van de verstoppingen in de |iijpen door zand cn vuil, 

\.in d" kosten om dit weg le i'uinien, van bet groolc gevaar bij hei 0|)ncmen 

van den - r̂oiid voor het onderzoek van pij[)cn onder oiidi; cn slecht gebouwde 

h u i z e n , (Ie jiijpen in iXoveniber 1852 opgenomen cn door gemetselde riolen 

\er\a. ii werden. 

Dij I.'I opbreken der pijpen hecfl men bevonden, 
wcik(! oorsproiikidijk van 1:11 lot 1 : 70 alwissi 
lol 
viin dscli 
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breken ten gevolge van de verstoppingen veroorzaakte onrcgclmaiighcid 

in de i'ijpen en bij elk onderzoek waren er pijjien gebroken , die door 

nieuwe vervangen moesten worden. Dc vcrschillendc onkosten beliepen 

in ccn jaar 1(55 pond slerl. (f 11150). De pijjieii hadden 5.51) pond slerl. 

15 sh. 2 p. (/'O 108) gekost, en de verandering in gemetselde riolen 

755 pond slerl. (/•8820). 

Deze jirocve, als men hel zoo noemen mag, met het pijpstclsel werd, 

gelijk men ziel, onder gunstiger omstandigheden dan Ic Croydon ge-

nomen. In St. Cilcs's hadden de huisgotcn O duim , tc C.roydoii 1 duim 

middellijn. In St. (iiics's werden 51)0 voet 1), 12 cn 15 (luim's pijpen 

voor 1)5 huizen gelegd, tc Croydon 17 voel i duims jiijpen voor l;'i 

huizen. In St. Ciles's had dc kleinste hoofdpijp D duim 'middellijn cn 

slechts 550 voet lengte, te Croydon beeft men pijpen van /licl meer dan 
ü duim middellijn, ter lengte van 7 mijl. IMI toch deden dc veelvuldige 

verstoppingen cn daaruil voortsprnitcndc nadeden dc proeven in St. Ciles's 

iijislukken, men moest tot metsdwerk dc locvlugt nemen cn bij bet onder-

zoek der pijpen bleek , dat zij in verhouding evenveel aanzetten of aan-

slibben, als gemetselde riolen. 

Op last van de Loiidensche commissie heeft dc heer Dazalgetle ook een 

onderzoek te .Mancheslcr, Salford cn Leeds ingesteld, cn in zijn rapport 

van den 10'*'=" Kebruarij 1855 bcschrijli hij dc riolen van ccrstgcmelde 

plaats. Aldaar wordt hel vuil van dc privaten niet in dc riolen maar in 

de aschputten ontlast. Dc gemiddcddc helling is 1 : 72 , dikwijls meer, 

zelden minder. Dc boofdriolcn zijn van metsdwerk cn dc gemiddelde 

die|»tc onder den b(»ganen grond bedraagt 10 lot 12 voet (5 tot 578 el). 

In 1817 werden voor het eerst pijpriolen gelegd, waarvan de grootste aaneen-

sluitende lengte ongeveer ccnc halve mijl bedroeg; dc grootste afmetingen 

waren 25 bij 18 duim. 

In dc straks volgende noot wordt ccnc tafel mcdcgcdedd van dc afme-

tingen enz. der |)ijpen, maar wij willen hier nog vermelden, dat, daar men 

veelvuldige vcrsloppingen in dc huisgolen, die aanvaiikdijk O bij -l duim 

groot waren, waarnam, men daarvoor waterpijpen van 8 bij O duim heelt 

s^cbruikt, cn tegenwoordig gebruikt men cr geen van mindere afmetingen. 

Zeer weinig rioolwater gaat door de pijpen en zoo weinig in ontbinding ver-

keercndc stolVcii, dat men het niet noodig heeft geoordeeld, de openingen 

mei kleppen te voorzien. Dc rcgeiiwalerpijpcn loopen ook van dc daken iii 

de riolen, waardoor luchlververscbiiig cn doorspoeling wordt bevorderd, 

waartoe ook de groolc hocveclbedcu water van dc stoomwerktuigen cn fa-

brieken krachtig bijdragen. 

Als wij Maiidiosler met Croydon vergelijken, dan zien wij, dat in dc 

eerstgcmdde stad dc huisgoten van O bij 4 duim, wegens dc vrrsloppiiigeii, 

door goten van 8 bij O duim werden vervangen, terwijl zij in ilc laalst-

gemclde i)laats slechts 4 duim middellijn hebben, cn dus 5 maal kleiner in 

doorsnede zijn dan dic van .Manchester. Ten amlerc ontlasten zich tc Man-

chester niet meer dan 100 huizen in ccn vcrlakkingsriool van 10 bij D2 

(luim, dat niet langer dan OOO voet is, terwijl tc Croydon 001) hui/en zich 

in ccnc 15 duims pijp van 0.50 voet ontlasten. Tc .Manchester zijn al de 

boofdriolcn gemetseld en van voldoende giooltc, tc Croydon zijn het alle 

pijpen van geringe afmeting, cn ofschoon in .Manchestcr de drek niet eens 

door de rioolpijpen loopt, maar in de aschputten, waaruil hij met karren 

vervoerd woidt, zoo is cr gceii twijfel, dal dc invoering van pijpen voorde 

! vertakkingen en huisgoten, naar dc vermelde afmetingen, tc Manchester 

! goede uitkomsten zal o|)lcvcren, daar de huisgoten ruim zijn, dc lengte der 

; vertakkingen cn het getal hiiizen, dal cr zich in ontlast, be|)crkt is, cn de 

I verliikkingcn in dc gemetselde riolen nilloopcn, in welke een man gemak-

kclijk toegang hecfl om zc Ic onderzoeken (1). 

(1) Wi j declcn liicr eene tafel mede van de afmetinfjen, de dikte en de 
|)rij/.en der 

I'ijpon mcl aansluilemle voajcn. 

I 

lal dc hellingen , 

'11, thans van I : 02 
: 200 bedroegen en men vond in oii(ler.schci(lenc pij »en ccn biv.iiiksel 
sch , zand cn vuil, ter dikte van 1 tot 5 duim. llcl hcrhaaldc op-

.\fm<'liii{;en 
in duimen. 

! Dikle der 
pijpen. 

! 

Kostendererij;. el. ücbruik. 

20 hij 18 U ösh.f) p. (/'3.30). gebruikt voor eene oppervlakte van ösh.f) p. (/'3.30). 
minder dan (iO roeden. 

20 hij 15 l i 3 ), 7 » (-2.15). » » 20 » 

ir> hij 12 n 2 j) 7 » (- 1.20). K » lengton van niet meer ir> hij 12 n 2 j) 7 » (- 1.20). 
dan (iOO voel voor 100 Imizeii. 

12 hij lü 1 1 » 2 » (-0.70). {jehruikl voor de afwaleriniT van 12 hij lü 1 » 2 » (-0.70). 
kleine bimieiiplaalsen eii luiisuülen. 

Middellijn. 
O 

8 

•J 1 » 3 )) (-Ü.75). bruikt. 

Uondo pijpen met inschuivende voeijen. 

0 sh. 9 p. (/• 0.45). I Slechts zeer weinice van deze 

1 » (-0.(50). } pijpen zijn in Manchester C®' 

Deze pijpen zijn uit klei fjehakken en verijlaasd cti ruwer van o p p e r v l a k t e 

cn aanzien d:ni de sieenen pijpen dio le Londen in (;cbruik zijn, maar zij ̂ U" 
van joedc hoedanii;held en dikker. 
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In Salford p f dc inspecteur de voorkeur aan riolen, die groot genoeg zijn, 

dat men cr in kan gaan om zc schoon te maken, als zijnde hel ge-

schiktst en het minst kostbaar; men bevond, dal ccnc pijp van 25 bij 18 

duim, mol ccnc helling van 1 :140, 7 duim bezinksel en 2 duim stilstaand 

water beval; ccnc andere pijp van dezelfde afmetingen cn ter dikte van l'/, 

duim vond men gebroken cn zij werd door een gemetseld riool vervangen. 

Te Le(jds zijn, volgens de ojigavc van den heer Dazalgetle, de hdlingcn 

van 1 : 50 lot 1 :100; O duims pijpen worden voor enkele huizen gebruikt 

en pijpen van 20 bij 15 lol 24 bij 18 duim voor bestrate binnenplaatsen. 

De stedelijke raad heefl na een naauwgezct onderzoek hel stelsel tan eivor-

mige iiijpen met inschuivende voegen aangenomen. 

Uil ccn bij dil rajiport bcboorcnd bijvoegsel blijkt, dat dc verceniging der 

privaten mol dc a.scb|)ullen te Manchester algemeen is; dc s|)ccie wordt des 

nachts door straatvegers wx'ggeruimd cn naar publieke plaatsen buiten dc 

stad gebragt cn dagelijks aan de boeren verkocht. Hetzelfde geschicdl tc 

Leeds, alwaar men echter alle zinkputten cn vergaarbakken voor dc af-

watering der perccdcn wil afscbalVcn. 

Als wij Leeds met Croydon vergelijken, bevinden wij, dat de huisgoten 

in Leeds O en in Croydon 4 duim middellijn hebben, zoodal de eerste 274 

maal grooter zijn dan de laatste. De pijpen voor bestrate binnenplaatsen te 

Leeds zijn van 20 bij 15 lot 24 bij 18 duim wijd, welke laatste dus cjïnc 

doorsnede hebben, dic 50 "/o grooter is dan de uilmonding voor 1700 

huizen le Croydon cn 12 maal grooter dan de pijpen aldaar voor dc binnen-

plaat.se n. 

Omtrent Dichmond bragl dc heer Dazalgetle den Februarij 1855 

verslag uil. Daaruit blijkt, dal tusschen Octobcr 1851 en 11 December 

1852 zich 22 gevallen hadden voorgedaan , waarin men dc pijpen had 

moeien schoonmaken en herstellen. Zij werden op 11 vcrschilIcniJe plaatsen 

op diepten van 8 lol 17 voel onderzocht cn men bevond, dal zij op 5 plaatsen 

jjobrokcii en op dc overige ongeschonden waren. Deze uitkomsten verkreeg 

men mcl pijpon van goede hoodaniglidd, die behoorlijk en onder gunstige 

licllingcii g(deg(l waren. 

Tc'Londcn onderzocht de heer Dazalgetle de riolen op 122 vcrschillendc 

plaatsen, waarvan (VJ ten noorden en 55 ten zuiden van dc Theems gelegen 

waren. Op den 2D'«" Februarij bragl hij verslag uil omtrenl dc gebreken 

en den tegciiwoordigcn tofjstand der pijpriolen. l l i j bevond, dat iu 115 ge-

vallen dc pijpen bezinksel bevalteden (1), hetwelk in 00 gevallen vaii 27. 

tol 7 duim dik was, in 47 gevallen minder dan 27, duim cn in dc overige 

was de pijp geheel verstopt; in 25 gevallen waren dc pijpen gebarsten 

of gebroken. 

Dij dit rapport is ccnc opgave gevoegd van do verstoppingen cn breuken 

in het disliiel van Londen, dic zoo naauwkcurig is als mogelijk was. Men 

vindt daarin 200 vcrslop[iingen vermeld, die door wegruiming kouden her-

steld worden; in 1() gevallen moesten de jiijpcn worden o|tgeiiomcn cn 

.schoon gemaakt, in 50 gevallen waren zij gebroken en werden door nieuwe 

of grooterc pijpon vervangen. Lenige opgaven omtrenl de kosten als anders-

zins, declcn wij in dc noot mede (2). 

Dit nilgehrcidc onderzoek der pijpriolen, waarvan het bovenstaande een 

kort uittreksel is, cn de daarbij gevoegde platen zijn van groot belang. 

\Yelligl zullen eenigc jilaatselijkc omstandigheden oorzaak zijn, dat dc uit-

komsten zoo zeer ven-^chillcn met hetgeen in dc boeken van de algemeenc 

gozondhcidscommissie is opgctcckend , wat biMrcft dc reiniging der pijp-

riolen door zich zelve, maar de veelvuldige gevallen, waarin men bezinksel 

heeft gevonden in pij|)eii, die cenc behoorlijke holliiig hadden (zoo als b. v. 

eene 12 duims pijp van 1 : 50 helling halfvol bezinksel werd gevonden), 

(l) Hel votfjende in een uillreksel uit zijn vcrsln{;. 

Afmelin{j der 
1'ijP-

lletlinc. 
Diklo van liet 

bezinksel. 

Oduiin. 1:120 lol 1 -.GOO. 7 duim. 

12 1) 1 : 121. 8 » 

12 » 1 : 50. f) n 

Ü » I : (iO. ßcheel vol. 

(2) Op twee plaalson werden dc 4 on G duims pijpen verschcidono malen 
vol Rcvondpii cn ziok|)ollen aanijewend; iii Uosestrcd, Solio, weiden tns-
sclien Auyuslus en December 184!», de pijpen vijf maal oiiifcnonicn, .selioon-
tjemaakl en weder j;ele|;d. In Klltniin weiden ontffivcer 10(10 voel 15 dniios 
pijpen i;el)roken gevonden, opijenomen en weder |,'elei;d. In P.iikerslreel, 
Drurylane, werd eene «J duims pijp, dic vol bezinksel was, door een {jemelseld 
riool vervanj;en. 

In Georje-row, Dockhcail, kosten de af|ïckenrdc |)ijpon 408 pd. (/"sS'm.oOi; 
de nieuwe pijpen dio er voor in dc plaals weiden f;el(i;tl DS.'j |i(l. {f l IS'IO.OOI. 
'n Cliailiam-|dace en llodiieyslreel waren de pijpen onvoMoeiide om liel 
Water af le voeren, en werd de omtrek overslroomd; er werd een ijemeiseld 
riool |;ele{;d. In Peckham-ryc was eene 18 duims jiijp, 1'i maanden na de 

verstopt; dc vcrvanuiiig door nieuwe pijpen kosltc 77 pd. 11 sh. 
('1)24,55). 
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doen zien, dat de in gebruik zijnde middelen, om ze schoon le houden, niet 

voldoende zijn. Als men de afbeeldingen cn dc cijfers raadpleegt, zal men 

den aard van het bezinksel en de middellijnen der pijpen, waarin het werd 

aangctroO'cn, kunnen nagaan, maar in al de gevallen hadden de onderzochte 

pijpen grooter middellijn dan dic , waarin le Croydon de verstoppingen 

werden aangetroiïen. 

Zonder in verdere bijzonderheden te treden, kunnen wij uil dil onderzoek 

opmaken, dat twee bezwaren, mcl al dc gevolgen van dien, aan de jiijpriolcu 

verbonden zijn, dat zij namelijk evenzeer als dc gemetselde riolen aan opeen-

booping van bezinksel onderhevig zijn en dal zij zoowel daardoor vcrslojit 

raken als door zelfstandigheden, die door dc gcmelsddc riolen gemakkelijk 

zouden worden afgevoerd. 

Wi j diidigcii dit uittreksel uit deze rapporten met dc vermelding van 

dc uitkomsten , waartoe dc Londensche commissie ten gevolge van dit 

onderzoek werd geleid, en die vermeld zijn in haar besluit van den 18''*" 

Januarij 1853, waarvan deze dc hoüfd|)niitcn zijn : zij laten het stolsel van 

riolen aan den ucliterkanl der huizen over |)arliculicren d^ïcndom varen 

cn besluiten, dat de riolen zooveel mogelijk onder de publieke straten en 

wegen moeten gelegd worden ; dat allt; lioofdriolcii geheel van metselwerk 

moeten worden gomaakl met binncnworkschcahnelingeu van niet minder dan 

5 voel 1) duim bij "2 voet Oduin^l"-'. 14 bij O''.70); dat pijpriolen niet ter lengte 

van meer dan 500 voel mogen gelegd worden en dan noi; alleen daar, waar 

eene verdere uitbreiding niet waarf;ehijnlijk is; dat dc helling niel minder 

dan 1 : 201) mag bedragen , en dat het water van stralen noch wegen 

(pleinen uitgezoudord) er in mag worden afgevoerd; dal dc naauwste pijpen 

niel minder dan O (hiini cn niet meer dan 12 duim binnenwerks mogen 

hebben, cn dal ieder huis ccnc afzonderlijke goot van O duim middellijn 

moet bezitten (1). 

Teneinde dc inlichtingpu, uit d(7,e rapporten verkregen, tc volmaken, 

verzoditcn wij den heer Dazalgetle ons zijne eigene opmerkingen omtrent 

dc voor- cn iKiihidcii van hel |)ijpslclsoi mede tc deelen. In antwoord 

daarop schreef liij ons, dat zijn eerste indruk ten voordeclc van dit stolsel 

door dc onderviiuliuj^ aanmerkelijk was gcwijzii^d en dal, daar hij ccnc 

lengte van 800 inijlen riolen van vcrscliilleiKlc soort onder zijn opzigl 

had, hij in de golegeiilieid was geweest, meer praktische ondervinding op 

tc doen , dan welligl ieder ander, üit zijne eigene zoo straks vermelde 

rapporten komt hij tot hel besluit, dal cenc |»ijp van 5 duim middellijn, 

als riool voor cciie smalle straal of plaals gelegd, voldoende zou zipi voor 

de ontlasting van 5 tot O huizen, cn dat 12 duims pijpen knniien j;cbruikt 

worden voor pleinen, die niet langer zijn dan 500 voet mol ccnc helling 

van minstens 1 : 200; dat voor grooterc afmetingen dan 12 dnim middellij'u 

metselwerk goedkooper cn duurzamer /.al wezen ; dal grootc pijpen onder 

straten zeer aan breking onderhevig zijn, cn dat waar men zc moet her-

stellen of dc voejj'en in orde brengen, dc aangrenzende ongeschonden pijpen 

over bet algemeen breken, cn ook door nieuwe pijpen moeten worden ver-

vangen. 

Ten aanzien van dc luchlvcrvcr.«5ching zt̂ gl hij, dal indien dc pijpen korl 

zijn, cn in een riool nitloopeii dat ververî^chl wordt, dc gassen door dc 

uitmonding ontsiiÄppen, doch dat wanneer deze op een grooten afstand ge-

legen is, dc gassen blijven hangen cn waarschijnlijk dixu' de hcvdsliiilingcn 

in dc huizen dringen; dat dc klagten over slank veelvuldig zijn, cn dal in 

die riolen die ruim genoeg zijn, om een man toegang Ic verlcencn, in dit ge-

brek kan worden vnorzien door e( 11 klep aan den mond der pijpen tc beves-

tigen, waardoor loveii.> dc biiispilen voor d'̂ n vloed van het lijwalcr wor-

den beveiligd; voor pij|iriülcn is dit echter niel toepasselijk, en de be-

woners van lâ 'c streken wier huizen met jiijpen in verbinding slaan, zijn 

daardoor aan vcdviildigc overstrooniiiigen bloolgest(dd. 

Daarbij komt dat ilc jiijpen niet tc gelijk voor riolen en voor afvoer-

kanalen van irgoii- cn zakwater kunnen dienen, maar dal men daarvoor 

afzonderlijke pijpon moet hebben, en dat dc kosten van onderhoud van ccn 

gemct.seld riool, waarin ecu mensch kan loopen cn werkon, veel minder zijn 

dan dic van dc andere, dic telkens nagezien en hersteld moet worden, cn 

voortdurend dc opneming vaii dc straten veroorzaken. Dc heer Dazalgetle 

eindigt mcl te zeggen , dal dc riolen aan den achtcrkaiit der buizen lol 

grooten overlast voor de bewoners verstrokken , eu tol veelvuldige twisten 

aanleiding geven; dat zij in ilc hooldstad met bobben voldaan; dat men bij 

genietscliJc riolen die ruim genoeg zijn 0111 een nieiisch den toegang te vcr-

leenen, met g( ringe kosten en zonder ovcrhi.̂ t van bet publick alles kan 

oiiderzoekcii, nii/.ien, veranderen, horslclleri en schoonmaken, terwijl men 

I bij dc naauwc pij|)cn genoodzaakt is, bij iedere klagl den grond op tc 

; graven. 

Wi j werden in bet bezit gesteld van cfiic vergelijkende tafel van de 

1 kosten van jiijpeii cn gemetselde riolen, die onder toczigt der Londensche 

(1) De dikten voor de vcr.scliillende afmeliiiden van de afwaterinyspijpeu 
Commissie vasl|;esU'td , als volyl : 

Voor pijpen van «i dnlin middellijn, 4 dnim. 

» » u U » )) 1 » 

» » » I2 » » l i » 
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C.ominissic zijn uitgevoerd (1), waaruit blijkt, dal in 10 gevallen de kosten 

van 12 duims jiijpen 4 s. 7>\). {fiX)) den voet bedroegen, in O geval-

len die van IS duims pijpen i) s. Op. (/""),ÖO), en in U) gevallen die 

van gemetselde halfsteens riolen, welke o voet O duim bij 2 voel 3 duim wijd 

waren, of ruim genoeg omheen nienseh den toegang te verleenen, Os. op. 

(/•").Sri) den voel. 

De opgaven van den heer liazalgette zijn des te meer van belang, om-

dal zij praktische waarde hebben, cn afkomstig zijn van iemand die volkomen 

bekend is met luMgeen in een rioolstelsel len aanzien van hel openbaar 

belang vereiscbl woi-dt. 

liet voorafgaande is een kort uittreksel van de door de Londensche riool-
commissie ingewoimeu iulichtingen; hiermede nog niel voldaan, wcnschten 
wij ook de uilktunslen le leereu kennen van hel gebruik der riool|)ijpon in 
de City le Londen, en wij ontvingen, op onze aanvrage deswe;,'e, van den 
heer llavwood, den opzigler der riool-commissie voor de City, de volgende 
opgaven̂  waarvan UUMI wegens hare praktische waarde, met belangstelling 
kennis zal nemen. Hij schrijft, dal bij de eerst«; |>ijpriolen in de City op bet 
eind van 1818 heelt gemaa'kl, en van loeii lol op het eind van 18;)2 in 
l O i ver.schilleudc |)laalseu van de City eene izezamenlijke lengle van 11 205 
•oei (5150 el) pijpen heefl gelegd, waarbij de gemiddelde lengte van elke 
|)ij|) 111 voel (5*5 el) bedroi'g, en de hellingen van I : O lot 1 : 520, doch 
voor verre weg het mcereiideel meer dan 1 :50 waren (2). 

Het verschil tusschen de pijpen in de Cily en die te Croydon bestaal hierin: 
1°. dat in de Cily al de pijpriolen zich oiillaslen in gemetselde riolen, die 
ruim genoeg zijn om ecu mciisch toegang le verleenen, even als te Manchester 
en Leeds; 2". dat nergens een pijpriool iu eene binnenplaals iu verbinding 
staal met een iiijpriool van eene slraal; 5°. dal nergens meer dan 12 huizen 
en voor hel uieerendcel minder zieh in één en hclzellde pijpriool onllaslen; 
4°. dat elk jnjpriool van boven eene waterpijp heeli, waardoor het regel-
matig wordl doorgespoeld; 5". dat geene jiijp minder dan 12 duim (O '̂.ó) 
middellijn heelt; O", dat al de hoofdgolen in de huizen van O lol O duim 
(0'''.15 tol 0̂ ''.25) en al de vertakkingen voor privaten ol goulslcenen 4 
duim (O^'.l) middellijn hebben. 

In de aldus iugerigle pijpen der Cily hebben sleehls drie verslop|)iii-
gcn iilaats gehad, 'üc voordeelige heUingeii hebben eehler niel kunnen be-
letten, dal iM' bezinksel oiilslond, wanneer bet doorspoelen werd gestaakt, 
wanl toen dc heer llavwood dil gedurende vijfmaanden had na '̂elalen, be-
vond hij, bij een oiidórzoek der' jiijpen op de plaatsen, waar zij iu de ge 

(1) yeruelijkcmle tafel der hosten van pijpen cn ijemetselJe riolen. 
Pijpen. 

f) duims. p<M- voel {lomidddd. l."} duims. por vooi f̂ oniiddcld. 
I l o w o l l y i i i'rovc. lis. O p. (/• l.óOi Woyuioulli-slrool. 4 n 1) » (-2.H.'ii 
.loho-slrool. '2 » O » (-••'•i'.)) Sl. Mary's-road. 4 » lOU (-2.!)()) 
loinor-slrool. 1 » H » (- !••;">) («illitirl's ltoildiii|;s. 4 » O »(-2.40; 
\v,Kl-slroel. 3 » O )) (-1.80) llumbor sirocl. 4 » O » (-2.40) 
Albaiiv-road. 2 » 2 » (- l.:Jü) N.-w-scpiaro. 3 » O » i-'l. 

12 (liiiiiis. liollaiid-niad. 3 » 5 » (-2.00) 
Uosiziido van Der- '8 duims. 

moiidsoy. 4 » 0 » (-2.40) West (iuilford-streol O » 3 » (-3.7.')) 
l.cipsic-roail. 3 » O » (-1.80j l'cmbroko-road. f) » 41.o (-3.20) 
pVovidcneo place. 3 » O» (-1.80) Wyndliam-road. 5 > (1̂ » i-3.().j) 
Woslow-liill. - »> » (-l.(ir)) .lury-wliaif. 4» «) «(-2.7')) 

,|„i,„(5. Ki'noin|;l')ncouiuionr) » O ))(-3()0) 
Tool.'V strooi. 4 » 3 )) 1-2..''».')) Iloitidano. 4 » 7 »(-2.7')) 
Aloriis-M ols. » I » (-3.05) liij Nouini;l. workli. (» u O » (-3.()()) 
Vino-yaid. •'> » (-3.l.')i (luiirDrd-sIrcol. (» » () „ (-3.00) 
Oi'dlinii-sl'iccl. 5 » l' » (-3.30) \Vai;slalMmilillii{;s. (> n o » j-3.()()) 

Gemetselde riolen. 

vl. dm. vl. dm. f;omiddold jior vooi. 
3 X - l-dwardos-sijuaro. 3 sli. 3 p. (/" I .U.')) » sloons. 

'3 1) X - t'̂ iimlioi|:iiid-oii liod{fo-stronl. 8 » 4 » (-'). — ). 
() '2 3. Now .siroal, Vm('onl s(piaro. .'i » 5 »(-3. l.'ii. 
' ^ 2 (). MasI India Oock load. S » I » (-4.R')i. 

3 ü X - ('ooslroal. N(d)clslioal, enz. 7 " U » (-4.7'>) ŝloi-ns. 
3 !» X 2 3. S ilislimy-slroal. .'i » 7 » (-3.;i.')i. itl. 

«j X - 'i' Swaiii's lane. .') » (- 3.—). id. 
1) X - ll»'ory,>ilioa!, I'cntonvillo. f) » 0 » (- 3.30). id. 

4 X - Uco'̂ sliral, llalcliHt!. 1 2 » 8 » (-7.00). 
3 f) X - liall's |toud-Miad. 7 » 2 » (-4.;i(l). 
'3 9 X - l>al8l(uiol;inoou\Voodlandsl. 7 » »(-4.20;. 
jj () X - Coirni|;wo(iil place. 4» 1) » (-2.85). 1 sloons. 
'3 i> X - /olix-loiraoo. 7 » ó » (-4.4.')). 
3 X 2 0. Sliruldaud road. (i » 4 » (- 3 80). 
3 U X 2 Cu inidpiirl-|;locu. 7 » 4 » (•/i.liOi. 
3 (•> X 2 3. Wiltow walk. 4 » 4 » (-2.()0). ! sloons. 
2 in ouurok. l'|t|»<'i Sydoiiliain. ',) » !) (• 2.25i. id. 

(2) Dc liclliuuon der pijpriolen iu dc Cily zijn al,̂  vol|;l: 

83.')1 voel mol liellinjon vaii 1: (i lol j : .̂ iO 
1.')73 » » » » 1: r.O )) 1:100 
887 » » » » I : 100 » I : 1.')() 
4iJ0 » » » » I : li')() » 1 :320. 

Mei uilzondcrini', van 340 voel pij|»on van !J duim middellijn, lioMion zij 
;illo 12 on lü duim middellijn irmnoiiwerks; één i io(d lioofl eono eivormige 
doorsnede mcl 1 voel b duim bij 1 voui binnen wei l.solio afmelinyen. 
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met.<5clde riolen uitloopen, dat vele er van aldaar ecu bezink.sel van 1 loi 
7 duim ((>•'.0'25 lol 0'-"'.175) dikle hadilen, tei'wijl dc gemetselde riolen tor 
zelfder jdaatse geheel zuiver waren; zoodat het aanwezig zijn van bezinksel 
in de pijpen niet was loe te schrijven aan eenige strcnimiiig in de be-
hoorlijke doorslrooming op hel |)unt van vereeniging. 

De heer Haywood merkt op, dat de jiijpen in de City onder zeer gun-
stige omslandigdieden zijn gelegd, doch dat men niet kan bejialcn, in lioe-
verrc zij ziidi zelve behoorlijk reinigen, daar .sedert hel leggen rcgelnialin 
en overvloedig waler er door is gestroomd. Voor de liiclitverversciiiiigder 
huisgoten is geen algemeenc regel gevol̂ l̂. Soms zijn de regenwaterpij-
|ien regtslreeks met de riolen in verbinding, cn brengen iu zekere mate 
Ilichtve'rver.«>chin '̂ le weeg; iloch bij een onderzoek, dal len gevolgt; van 
eenige weinige klaglen over slank werd ingesteld , bleek , dat die alleen 
aan gebrek van voorzorg hij de bewoners zeil was te wijten. 

In' ecu rapport, omirenl de iu 1850 in dc Cily uilî evoerde werken 
wordl vermeld, dat hier en daar de gemetselde riolen door ijzeren pijpen 
met de toppen der schoorstceuen in verbinding slaan , eu aldus geventi-
leerd worden. 

Dc slotsom van den heer Haywood is, dat geen pijp voor hoofd riolen 
in de sleden moeten worden gebezigd, en dal hoe grooter de stad is en hoo 
meer bedrijvigheid er plaals lieefi, liet p;ehruik van pijpen des Ic moer is al 
tc raden, wegens het herhaalde, opbreken van de bestraling voor hel on-
derzoek, dc herstellingen hel sclioimmakm der riolen. Zoowel vnor jiijpoii 
als voor gemetselde riolen raadt hij eene behooiiijke liichlvcrversching aan. 

Uil het rapport van deii heer Haywood zijn de volgende drie uit eon 
praktisch oogpunt hoogst belangrijke besluiten, ten aanzit'u van de jiijp-
riolen le trekken: 

1'. dat men met huisgoten van O dnim (0''M5) middellijn en verlakking-
pijpen van 1"2 lot 15 dnim (O"' 5 lol 0*̂ '.58) middellijn, die eeuc heihni; 
heldien van niel minder dan 1 :50, waarin niet meer dan 12 huizen hel 
vuil ontlasten, en die iiilloopeii in gemetselde riideii, welke ruim genoeg 
zijn om een nienseh den toegang Ic verleenen, voor geen serslojipingen iii 
dc pijpen behoell te vrcczeii. 

2^ dal, in weerwil van zoodanige pjunslige ouistandiglieden, de pijpen, 
hoezeer ook in zuivere gemetselde riolen nilloo|)en(le, niet vrij van be-
zinksel blijven, indien zij niet regelmatig worden doorî espoeld. 

5°. dat de liielitververscliing in de gemetselde hoofdrioleii hel ontsnap-
jicii van nadeelige ga.'̂ sen in de huizen voorkomt. 

De heer Anstin gal le kennen, dal de algemeene gezondheids-commis-
sie niel in het bezit was van zijne iiilielilingen. doch dat deze tc beko-
men waren bij de plaalstdijke eommissiëii en hunne ingenieurs, van welke 
hij eene lijst overlegde; hoezeer deze iiiliniliiigen zeer wenselndijk waren, 
zoude met'hel verkrijgen daarvan te veel tijds gemoeid zijn geweest, zoodal 
ik daarvan heb moeien afzien. 

De beer DilU'ow, inspeeleiir van de |ilaalselijke commissie tc Tollcnhain, 
deed eehler aan Dr. Aznoll eene mededeelmg, waaruit blijkt, dal hij door 
groote zorg in de zamensltdiing der pijpriolen, zoowel wal betreft de hoeda-
nigheid d( r pijpen, de regidnialiglicid der hellingen en de zorgvuldigheid iu 
het legioen van de beddingen, als door eene overvloedi-^cdoiirspoeling mei 
waler op versehillendc punten e:i hel heletleii van het iiidriiigeii van grinil 
en zand als anderzius, cr in was geslaagd, dc pijpen vtdkomeii .schoon te 
houden, eu dal het hem ook, dom' voor eeu belioorlijkeii alloop van de 
hiiisgolen naar de hoo{diuj|ieu en voor goede v(«niilatie te zorgen, gelukt 
was'versloppiiigeii eu de onlsnapping van ."̂ ehadclijke g;usseu le voorkomen. 
Hij treedt omirenl dil |)unl eeliter in geen vcrtlerc bijzonderheden. 

Umrdccl'nuj van hel jhti. 
Men kan zich bij de heoordeeling van hel plan op twee slandpunleii 

plaalsen, vooreiM'Sl wanneer men van de bcginsiden van de algemeenc ge-

zondheiils-eonimi.ssie uilgaal len aanzien van de afmelingen der |tijpen, haar 

g(;bruik als afvocrriolen voor vuilnis, de luchlvcrverseliiiig in de rigting 

van de uilslrooniiiig en de besparing op de ko.>len van eersten aanleg; 

len anden̂  wanneer men hel oog vestigt op den toestand en de behoelle 

der bevolking, en zoo wil haiideleu dal hel werk len aanzien van gemak 

en gezondheid niets te wensclieii overlaat, welki; uitkftmsl niet alleen af-

hankiiijk is van de keuze liisscben pijpen en '̂ ehietseldc riolen, maar in 

hel algemeen van het aannemen van zoodanige riolen mei al wat er lue 

behoort, waarmede men op de best mogelijke, meest gocdkoope en metsl 

duuizaine wijze hel doel bereikt. 

1". Indien" men het jilaii v(dgens de beginselen van de algemeen gc-

zondheid.s-eommi.'̂ sie beoordeidt, zal men aanmerkingen k.i.meii maken op 

dc plotselinge veianderiiigen iu de hellingen der jiijpen, het aantal huizen, 

die zieh o|i eene gegevene leiigh; pijp van zekere aluietiiigcii onlla.'̂ len cn 

de verhouding liissehen de doorsneden der nilmondiiigeii cn hoofdpijpen 

tol de doorsneden \an dc verlakkiiigspijpeii en golcn; m k moei men in 

aaiimerkini: nemen, dat de alui meeiie uezoiidheiiLseommissie van de onder-

slellmg uitging, dal er geen g(d)i eken in de bmiwslidi'en of de iiilvoeriiig 

heslaan; en deze zijn in de werken tc C.roydon nieiiigviildig oj» le merken. 

Hel spreekt van zelf dat de algemeenc commissie niel in bijzonderheileii kan 

trede i, welke in allen gevalle ter verantwoording van de ingenieurs komen. 
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en in het plan der werken van Croydon was juist do aandacht van den 
ingenieur op de bijzonderheden ^ (̂ivesligd, wanl hij veranderde eene lengte 
van 8 mijlen pijpen, zoo als zij door de |)laatselijke eommissie waren goed-
gekeurd, in pijjien van kleiner middellijn, voenle do vaste slidVeii van het 
iiltreerliuis, alsinede Iwee derden vaii het rioolwater naar de rivier de Wandle, 
cn hel aldus gewijzigde plan werd door de algemeene eommissie goed '̂ekenrd. 

Om de helliiii'en der pijpen en hare dieple heneden do oppervhikle van 
den groiid duidelijk le kunnen aantoonen, liad ik eene doorsnede vervaar-
digd, waaro]) al de hooldpijpen in hare '̂ansche lengle met ver.schillende 
kleuren waren onderscheiden ; daaroj) heeft men eene volledige voorslelliiig 
van de hellingen Laler werden tloor den heer Co.\ ook de doorsneden van 
de vertakkings|)ijpen er bijî 'cvoegd. 

De h(dlingen der pijpen verschillen van 1 :10 tol 1 : l 000. Op éi'ne 
plaats volgt'eene helling van 1 : 10 op eene van 1 : 50 on deze verandert 
weder ni eene helling van 1 : 45 en vervolgcos iu eene van 1 : 140 (1). 

Dc afwisselingen in snelheid, welke door deze veelvuldige alwisselingen 
in de helliiejf noodwendig moeten worden le weeg gebragl, moeten juist de 
tegenovergestelde gevolgen hebben gehad van (lie, welke men op hel oog 
had, toen bet pijpstelsel voor bel eerst werd aangenomen ; zij hebben een 
aanmerkelijken invloed op dc hoeveelheid uügeslorl waler î ehad, cn bezink-
sels veroorzaakt, welke bij eene regelmatige helling zouden zijn vermeden 
geworden. 

Er is, zoo het schijnt, geenciiei regel aangenomen om dc afmetingen en 
de helling der pijpen te bepalen; nu eens onllaslen zich 15 huizen op eene 
4 duims pijp van 170 voel (52 el) lengte met eene helling van 1 :100; 
dan eens ontlasten zich 4 huizen in eene O duims pijp ter lengte van 275 
voet (81 el) met eene helling van 1 : 200. 

Er bestaat nok cen zonderling verschil Inssclien dc hoofdpijpen tot afvoer 
van de slad naar het lillnjerhuis en die van het Iiltreerliuis naar de riviur; 
(Ie eerste bestaan uil eene 12 duims pijp, twee 15 duims pijjien en eene 18 
duims pijp, hebbende eene gezamenlijke doorsnede van 721 vierk. duim 
(0.45 vierk. el) en eene helling afwisselende tusschen 1: 250 en 1 : 500; 
terwijl dc laatste slechts bijstaat nit twee 12 duims pijpen, met eene ge-
zamenlijke doorsnede van 221» vierk. duim (0.14 vierk. el) en eene helling 
van 1 : 1 000. Het gevolg was, dat deze pij|)en onvoldoende waren om 
liet vuil en hel waler van het filtreerhnis af le voeren, dal dus in de sloolen 
werd gelalen en zoo doende den door het filtreerhuis veroorzaakten overlast 
vermeerderde. 

2". Caal men bij de heoordeeling van het plan van het beginsel nit, dat 
de riolen moeten worden aangelegd in overeenstemming met de behoelteo 
van de bevolking, zoodal hare werking niets overlaat len aanzien van gemak 
en gezondheid, (lan moet men hel als cen misslag besehonwen, niel zoo zeer 
(lat men iiijpen heeft gebruikt, maar dat men ze van le groole lengte en 
middellijnen en van onvoldoende sterkte heeft gebezigd, dat men niet ge-
zorgd heefl voor veelvuldige openingen, ten einde ze te kuiinen onderzoeken, 
dat men alle middelen van ventilalie heeft verzuimd, dal men in strijd mei 
(len bijzoudcren eigendom en hel huiselijk gemak beelt gehandeld, door het 
stelsel van riolen aan den achterkant der huizen aan te nemen, dal men de 
liellingen niel met regelmatige opklimming heeft gemaakt cn dat men de ge-
metselde riolen heefl afgekeurd, waar zij voordeelig zouden geweiist ziju. 
Ook teil aanzien van de wijze, waarop over het rioolvuil wordl beschikt, en 
waarbij men op de nutligheid daarvan had behooren le lellen, is het plan to 
laken, wegens de walgelijke bewerking van de afscheiding der minder 
vloeibare stolTen zoo nabij de slail, de ontlasting van de vuilnis in de rivier, 
terwijl hel geheele plan berekend was om haar vrij van alle oiireinlKMd le 
houden, de besproeijing van landerijen met rioolwaler zoo nabij de slad en 
liet verwaarloozen van eene behoorrijkealwalering. Olscboon men mai; ondt.'r-
slellen, dat ingenieurs meer de aandaelit zullen vestigen op het beniiltigen 
van hel water dan dc liandwerksliedeii, zoo zullen er toeh weinige zijn ilio 
liet gewaagd zouden hebben, de bronnen van de Waiidle en de Donrne in 
pijpen en waterleidingen te sluiten, uiii ze bij hare verschijning boven den 
i;rond met rioolwater le verpesten. 

Men zal zich verwonderen, dat bij bel nazien van hel plan, dat door de 
plaatselijke commissie voor Croydon is voorgesteld, de ingenieur van dc al-
;;cm(?cne commissie daarin deze Verandering heeft gebragl, dat hij over eene 
lengte van 7 mijlen (11 ned. mijlen) pijpen van O duim middeilijn voor 8 
Pil 1) duims pijpen in de plaals heeft g(\steld en over eene lengte van 1'/., 
mijl (2.4 ned. mijl), 4 duims voov l i duims ))ijpen; ilocli licl volgende nil-̂  
treksel uil de miniilcs van de algemeene commissie (blz. 52) zal (Joen zien, 
op welke gronden die verandering is geschied: 

«Het is van belang, deze uilkomslen van het onderzoek wel op te merken, 
dal namelijk eene smalle pijp, behoorlijk ingerigt voor den waterafvoer, 

(1) Uil dft volronde voorb(>oldon kan de plotscliu{;e veraiidorini; van do licl-
'"i|[on in do lioof'driolon blijken : 

l'>ne 1.') duims pijp vorandorl van 1 : 143 lol I : 31 on dan lol 1 : 132. 
12 duims pijp van 1 : 40 lol I : l(] lol 1 : 8(» lol 1 : li)() lol I : ;{üü. 

Lciie 15 duims pijp van 1 : 255 lol 1 : 4(l(i lol 1 : 220 lol I : lUUÜ. 
Aiidore pijpen van 1 : 3!) lol 1 : 13 lol 1 : 40. 
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zuiver zal blijven, terwijl in eene wijde pij[), waardoor dezelfile hoeveelheid 
waler wordl afgevoerd en die dezelfde helling heeft, zich bezinksel zal 
vormen. 

• In wijde riolen is cen zekero .stroom waler in eene dunne laag uitge-
spreid, welker diepte in verhouding' slaat lol de breedte van den bodem van 
Iifjt riool; daardoor wordt de wrijving vermeerderd, de stroomsnelheid ver-
minderd en volgens eene natniirTijkc wet worden die stolïeii, welke (̂ en 
snellere stroom medegevoerd zoude hebben , nedergeplofl. Is er nn et-iiig 
verheven li,nchaam aanwezig, dan zal de trage slrooin, minder snelheid eu 
kracht bezilicnde, om een vast ligchaam voort Ie stuwen of mede le \oei en, 
daarlangs i;aan. Is er dus door achteloosheid ren of ander ligchaam, zoo als 
b. V. een borstel of een stuk steen, in het j'iool gekomen, daii zal iu eene 15 
duims pijp (Ie hoogte van het waler iu belrekkin'u' lol dat voorwerp zijn, zoo 
als in lig. 15 wordt voorgesteld; maar had de pijp 4 duim middellijn dan zou 
dezelldc hoeveelheid waler in eene geheel verschillende verhouding' verkerrcn, 
en wel zoo als in lig. 10 wordl voorgesteld; en men zal gemakkelijk begrijpen, 
dat de diepere stroom van de naauwere pijp meer kracht zal bei)beu om zoo-
daiiii,̂  voorwerp voort te stuwen. In plaats van kleine siroomen in naauwe 
beddin '̂cn tc leiden en zoo hunne kraehl te vergrooten, is men gewoon ze 
over^'roote ongelijke beddingen te leiden, waardoor hunne kraehl "verbroken 
wordt. 

«In een klein riool veroorzaakt eene verstopping dadelijk (;ene ophoopim,' 
van waler, welke toeneemt in verboiidinu lol de '̂roollè der verstoppin-;̂  
derhalve wordt 4, 5 of O maal meer liydraulisehé druk gebezigd om haar 
te verwijderen dan bij eenige moiielijkheid in een ruim ri'otd het geval kan 
zijn, want in een riool, dal 5 of 4 maal zoo ruim is, zal, ten einde dezelfde 
betrekkelijke hoogte van water Ie verkrijgen, de hoevuelheid stof, 5 (d'i 
maal hoo '̂er, en dus de inhoud 27 ofOi inaal grmder moetei) zijn, en dan 
zal zij zich alleii.u'.skens in de lengle uitbreiden, g'elijk in lî '. i7 isafgidieeld, 
en niet meer door kracht van" waler kunnen vî rwijde'rd uorden.i 

Niemand zal de juistheid dezer redenering ten gunste van de 4 duims 
pijp lot op zekere boogie belwijlelcn, maar ongeliikkigerwijze is zij niel 
volkomen juist; want indien eens Iwee borstels, of Iwi-e sleênen, ol iwee 
andere voorwerpen die ligtelijk in een riool vallen, elkander in eeiie 4 
duims pijp ontmoeten, op welke zoo vele i duims liuisi;olen uitkomen, 
dan zou toch eene G of 8 duims pijp heler dan eene 4 duims pij[» werken; 
en als al de versehillendc huisgoten haar deel lol eeiie verstopping bijbren-
gen, zoo als eene slaainmits, een lap flanel, eene doode kat of (.rnig ander 
vaii die voorwerpen, welke de verslop|)ingen te Croydon hebben 'vg'oor-
zaakt, dan zou niet alhicn eene 10 of 12 duims pijp onvoldoende zijn, om 
deze voorwerpen af tc voeren, maar zelfs eene pijp van 15 dnim mid(lelliin. 
Daarbij komt, dat, hetzij men pij|)eu hetzij men î eimMselde riolen gebruikt, 
de gewoonten en het gebrek aan kennis van de bevolking in vele dis-
triclcn haar alkccrig of ongeschikt maken voor slel.̂ ehnatigc niaaliV!,'rlen 
van gezondheid, cn, daar men eene bevolking niel op (HMIS voor hel yejiruik 
van hel een of andere rioolstelsel geschikl'kaii maken, zoo dienl n'ieii wel 
hl zekero male het rioolstelsel naar dc bev(dkiiig le regelen, en derhalve 
is, behalve de vereisehlen van techiiisclieii aard bij eeii'zoo belangrijk on-
derwerp als de verbetering der riolen en der afwatering in deslt-den, een 
ander vereischte van niet miiidir belang, namelijk dal men dc hehoefleii 
en de gewooiileii van de bevolking, voor welke het werk beslenid is, niel 
uit het ooi; verlieze. 

De omlervinding van de nadeidige verstoppingen le Ciyvdon eu hare 
nooillotlige ;;evolgen deed daii ook'den lu^er Aiis'tin glad weg de invoering 
der •{• en O duims pijpen afkeuren, welke in hel dom' de algemeene coiu-
mi.ssic goedgekeurde plan voor de ruimere pijpen iu dc plaals w.'rden 
gesteld. 

Het is ook zeer te verwonderen dat men in zulke kleim» pijpen, die, 
naar dc ondervinding heeft g'deerd, zoo zeer aan versloppiiiî eii onderhevig 
zijn, geene loegani-eii voor ineiischen aaii de zijilen op reî elu'iatige afslaiide'n 
heefl gemaakt, noch ook putten voor de beziiikin^'van zwaardere slollen, 
waardoor men in do gele '̂eiiheid zou zijinuu de pijpen schoon le houden. 
lnleg''ndeel heefl IIKMI lo Croydon over eene lengle "van 17 mijlen (:i7 ned. 
mijlen), publieke riolen gelegd, op diejiteii van 4 to! 20 voel (l''.2lol 
8 el) onder den begaiieii grond, dio door den zaehlen gnuid eu hel openen 
der voegen, breking of verstopping, zoo zeer blootgesteld waren aan ver-
zetting, en daarbij op slechls vijf plaatsen loegangen aangebragl, waarvan de 
twee, die hel digist bij elkander zijn gelegen, op meer daii'/,, mijl (lOO 
ned. el) afstands onderling verwijderd zijn. 

Wat de voorwerpen betreft die de verstopping hebben veroorzaakt, de 

heeren Co.\ en Austin noemen aks zoodanig op: la'ppeu, hooi, papier, haar, 

stukken van rollingen, doode katten, eeneslaa|miuts, ingewanden van varkens,' 

een ossenhart, enz., cn de heer Ciithberl .lohnson'khiagt, dat nieii iu th' 

slagthuizcn de ingewanden en harten hi de riolen werpt. Diigetwijleld had 

men naauwleltend moeten zorgen, dal al deze voorwerpen niet in de riideii 

kwamen, en vimrnamclijk niet in do pijpriolen, doch als men de ^Elemeutnni 
viai'ms lo he kepl ju view in Ihe drmmifje nnd ( leansiiuj nf loiriis, prinled 
hjl Ihc ijcnerul lioard of Ileidlh, for liie iise of lo>'(d' Immh mid Ihrir 
offwerst naslaat, dan zal men bevinden dat den beambten wordt gelast 

le zorgen, dal: «bloed, half vloeibare afval, en al hel mogelijke vidl dal 

15 



5 8 

veilig dnnr middel van water door de goten kan worden afgevoerd, uit 

de shigtiiuizen , markten, stallen of fabrieken, daaibeen geleiil worde 

door den toestel van eene, met een tegcuwigl voorziene, klep, waarbij uien 

moet zorgen, dat bet langs den kortst mogelijken weg in de boofdpijpeii 

worde geleid, die den grootsten, sterksten en standvastigsteu stroom 

hebben. I (1). 

liet is natuurlijk dat z.ulke veel omvattende voorschriften aanleiiling 

moesten geven, dat men alle soort van voorwerpen, die geschikt waren om 

dom' water te worden weggevoerd, iu de riolen wierp, zonder dat men lette 

op de voorwaarde, dal zij door de klep konden gaan, hetgeen dus vele ver-

stoppingen moest veroorzaken. Het is in strijd mei alle goede praktijk 

dal men toelate zooilanige stollen zelfi in groote sleenen riolen te werpen, 

en het was van des te grooter belang dil te voorkomen bij pijpen, van zoo 

bejierktc afmetingen als die, welke te Croydon zijn gebruikt, alwaar de 

verstoppin^^en in' vele gevallen ontstaan zijn, door hel werpen in de riolen 

jnisl vau die voorwei'pen, die door de algemecne commissie waren aan-

gewezen, doch waarbij meu de door haar 

verzuimd had. 

voorgeschrevene voorzorgen 

Ml'.ldekn om den slaal van zaken te Croydon te verbeteren. 

Ib'l is overbodig op Ie merken, dat hel vrij wal gemakkelijker zou geweest 

zijn, een oorspronkelijk plan voor riolen te ('i'oydon te ontwerpen, dau ver-

1'eleringen aau te brengen in do bestaande gebreken. Welligl zullen echter 

de volgendt! denkbeelden de aaiulacht waardig worden gekeurd, bij hetgeen 

de plaatselijke commissie iu deze verder zal verrigten. 

Hel eerste vereisehte is, dal meu dc slad van het rioolvuil, voornamelijk 

dat hetwelk in de Wandlc eu op «Walerman's .Meadow» ontlast wordt, be-

vrijde, cn dat men daarbij zoo te werk ga, dal zulks hel spoedigst eu zekerst 

geschiede, zonder nadeel voor andere dist rieten. 

Het is niel raadzaam hel vuil in de nabijheid der stad ter besproeijing van 

hel land op Ie |)ompeii; het zou verkieselijker zijn, het reukcloos tc maken 

en lot eene draagbare mest tc vormen, en, volgens de vroeger vermelde be-

riglcn, is hel waarschijnlijk dal dil in die mate uilvoerbaar is, dal hel over-

hïijvendc water door open' kanalen van zekere lengte zonder binder in dc 

Wandle kan uilvloeijen. Kik plan, waardoor de inwoners zouden bevrijd 

worden van den last en dc onkosten, die bet nedcrzcllen vau het vuil aan dc 

ontlastiiigmondcn vei'oorzaakt, is aan te hevelen. 

Oni hel indringen der gassen in dc huizen te voorkomen, zou men dc 

door den heer Auslin, Dr. Arnott en mij zelf gedane aanwijzing, om in dc 

pijnen, door ze mot hot dak in verbinding te brengen, dc lucht te vorvcrschon, 

;iois wat reeds op sommige plaatsen is uitgevoerd) vorder moeien opvolgen 

eu er voor mo len zorgen, dal de hoofdriolon veelvuldig en waar zulks mo-

gelijk is door boogc sclioorstoonpijpon gevoiilileord worden. 

Waarschijiilijk zal mon iu de riolen op vele iilaalsen de pijpen gebroken 

vinden. Zeker is het, dal voor aauzionlijke lengton pijpen van veel grooicr 

niiddellijn ofwel gemelsolde riolen zullen moeten worden aaiigeweiid. Deze 

zullon ruim genoog mootoii zijn, om inwendig onderzoclit tc knniieii worden. 

."\1( n zal behoorlijk moeten zorgen voor bet verwijderen van alle bozinkscl, 

drek en vuil en dc zuivering vau zondanige plaatsen door kalk als ander.«;ziiis. 

Kent; behoorlijke afwatering van het land is iii-sgelijks vau hol hoogste ge-

wikt. Do rijzing van tic broiiiieii van dc Wandle in de slad zelve, en dc van 

lijd lol tijd plaats hebbende overstroomingen vau dc l'.ourne, doen als het 

ware van zelf dc gedachte onislaan, om verbeterde alleidingskanalen voor 

beiden aan te loggen, op zoodanige diepton, dat al bel zakwater daarin kan 

afvlooijen, en oii'zoodaiiige wijze, waar zulks doenlijk is, dal men door het 

aanloggen vau beplante grasvlakten tevens de afwatering zou kuiiiieii doen 

.strekken tot versiering vaii de stad, en lol genoegen van ile inwoners. 

Hel is niet onwaarschijidijk dal dc plaatselijke commi.ssie, in stede van 

de bedding van de Dourne ml tc diepen, iu staal zou zijn om te gclijkor tijd 

voor de afwaloring en voor don afvoer van hel l'.uuriie-water Ie zorgen op de 

wijze als hier wordt voorgesteld , waardoor zij tevens hel hoogst mittige 

doel zou bereiken, ilat zij den laag gelogen grond zou vrijwaren vau doorhol 

Dourue-waler verzadigd te worden. 

lu de nieuwe bedding zouden dan tevens dc bronnen van de Wandlc wor-

den afgeleid, en aldaar eeu helderen stroom doen vlooijen, on om ccn ge-

genoegzaam verval voor dc Dourne tol Waddonniolcn tc verzekeren, zou dc 

iieddiiig der rivier uilgedic[)l, eu dc beslaande dam weggeruimd moeten 

worden. 

185.3-

liet is blijkbaar, dal dc plaatselijke commi.ssic veel talent en geestkracht 

aan den dag legt; baar eenig doel is het wolzijn der stad, zonder eenige 

voorkeur voor pijpen of gemets<ddo riolen, eu zij is in cenc hoogst moeijolijko 

steHiiig geraakt door dc uilkomsl dor goiiomoiic proeven, zoodal zij de sehuld 

droeg van eenen maatregel, waarover zij niet volkomen loozigl had kunnen 

uitoefonen. Dr. Arnott on ik zelf loggen bier dc getuigenis af, dat zij met 

alle gebreken bekend wilde worden, ten einde daarin te kunnen voorzien, 

en de opgedane ondervinding zal er ontwijfelbaar toe leiden, dal Croydon 

te dozen aanzien in een wenschclijker toestand gebragt worde. 

De kosten zullen, mol hel oog op de belastiiigschuldigeu, waar.schijnlijk 

van groolen invloed zijn o|) deii aard van dc tc ondernemen werken; maar 

dit is zeker, dat ten slotte die werken hol goedkoopst zullen blijken tc zijn, 

die hel meest zullon toobreiigon tot dc gezondheid en hel gemak dor inwo-

ners, cn aldus dc bewoning der stad het meest zullen bcYordcren. 

Over dc verantwoorddijkheid van dc plaatselijke gezondheidscommissiè'n. 

De omslandighoid, dal hel door dc plaatselijke commissie aan de algcmecnc 

gezondheidscommissie ouderworpen plan geheel word gewijzigd on dal er 

door de aannemers geenc teekoniii^Tii werden aangevraagd, waardoor de 

verantwoordelijkheid op ver.schilleiide personen kwam te rusten, heeft voor 

de inwoners van ('roydon dc meest botrourenswaardige gevolgen gehad, en 

het is daarom billijk dat wij een woord in hot midden broiigeii over dc 

slelling, waarin de plaatselijke commissiën verkeeron en hare vorantwoor-

delijklieid onder de werking vau do wet op de algomeenc gezondheid. 

In de laatste jiaragraaf van dc, door de algemecne gezondlioids-commissio 

ten dienste van dc plaatselijke commissiën uilgegevcii, iiislructie (biz. DU) 

wordl gezegd: «dal alle plaalselijkc commissiën niel slechts zedelijk, maar 

zclls weltolijk verantwoordelijk zijn voor alle nadeelen, welke zij Ion opzigte 

vau het algemeen of het bijzonder belang berokkenen, zoowid door hetgeen 

zij doen als door hetgeen zij nalaten. Zij kunnen, doorslecbte werken aan 

tc leggen, overlast veroorzaken, of door in bet geheel geen werken aan te 

leggen, hetzelfde doen, waar zij volgens dc wel verpligl zijn behoorlijke 

maatregelen Ie nemen. In drieërlei opzigt zijn zij wcllelijk verantwoordelijk, 

of wegens nalatigheid, of wegens verkeerde maatregelen, of wegens opzctle-

lijk verzuim.» 

Indien dc hier aangehaalde voorscbriflon juist zijn, dan koml alle verant-

woordelijkheid, zoowel len aanzien vau het ontwerp als van de uilvoering der 

werken, op de plaatselijke commissiën le rusten, en blijft de algemoene ge-

zondheidscommissie geheel vrij danrvan. Hel zou echter wel der overweging 

waardig zijn of zij, die alle verantwoordelijkheid en onkosten dragen, niet 

meer vrij belioordeu tc zijn bij hol ontwerpen en dc uitvoering vaneen plan, 

onder voorwaarde dat de algomeenc commissie, bij alle werken van dozen 

aard, voor de beliartiging van hel algemeeuc en bijzondere belang zou kun-

nen zorgen. Uil dc goschiedenis van hetgeen le Croydon is geschied, blijkt 

echler dat de algemeonc commissie, alvorens hare goeilkeuring aan het jilaii 

te schenken, eischic dal een door haar aangestelde ingenieur daarover rap-

port zou uitbrengen , dal dienteiigcvolgc dio ingenieur door dc plaat.selijkc 

commissie werd aangenomen, dal hij verandoringoii in dc oiiderdeclen van 

hel door dc plaatselijke comniissic aangenomen plan maaakte, met hel doel 

om dal tc verbeteren, cn dal vervolgens op zijn gunstig rapport de algc-

gcmeeiie commissie bot plan goedkeurde, onder voorbelioud iioglans d;it 

geenerlci uilgaven zouden worden gedaan zonder de goedkeuring van haren 

lioofdiiigenieiir, door al welke voorwaartlon de algomeenc commissie eene 

groote veranlwoordelijklioid op zich schijnt tc hebben geladen. 

Tegen hel door de jilaalsolijke commissie voorgestelde plan waren vrij 

wal minder aannierkingen te maken, dan legen dal, hotwolk door de 

algemecne conmiissie was goedgekeunl. Dc ahiielingen der pijpriolcn waren 

grooter, de afwatering van hel land en hel wegruimen van alle schadelijke 

stollen waren dc hooldpiinton; mon had op het gebruik van hol rioolvuil 

voor dc behoeften vau den landbouw, door besproeijing als anderszins, 

gelet, er was gceii lillrcerliuis, geene onmiddellijke oiitla.sting vau hol vuil 

in dc Wandle, en al had men de minst aanbevelenswaardige wijze oni 

over het rioolvuil te beschikken, dio bij het plan eu hel rapport was voor-

gesteld , ten slotte gevolgd, namelijk dc besproeijing van het land, dan 

zou zulks op grooler afstand vau de stad bobben jilaats gehad ilan dio, 

waarop Waloriiian's Meadow is gelogen , waar thans dagelijks over cent' 

oppervlakte van 17 roede, hol vuil vau 70G h u i z e n , d o o r o n g e v e e r 1500 

inwoners bowoDnd, wordl uitgestort. 

Dij het door dc al̂ enicene commissie goedgekourde plan zijn over ecnc 

len;;te van onu'cvcer 1'/» mijl (2 nod. mijl), 1 duims pijpon iu jilaats van 

(1) De praklijk, om voorwerpen door middid van water le verwijderen, 
seliijnl tiareii oorspioiij; l(! vinden in hel denkheeld, dal hel zoo (joedkoop is 
t'O »lal er sleeds een (;enoe(,'zanie sirooiii le dien einde aanwezii; is. 1'J' is 
IP'zei;(l ihil de/e \\ ij/e van afvoer in l)eliooilijk zanieni;e8lelde w(Mken veel 
};()eilkoo|ier is dan de verzaineliiij; dier .sloilen in zinkpiilleti nahij deliiiizen, 
die door liandenait)eid i;eledi);d , en waarvan de inhoud mei kanen vervoerd 
moei worden, hhleis, »lal Iiel nil hel oo{;pnnl van hezuini(;inf; en van de 
};e/ondhei(l der hevolkiiij; van l)elan(7 is, dal die wijze van afvoer bij ülle 
huizen, en vooral bij die van de arineiiklasse, worde loeijepasl. 

O duims, over eene lenglc vau 7 mijl (11 nod. mijl), pijpen van li inplaiit-j 

van 8 en ü duim, en zoo vervolgens aangonomcn (1). 

Hel is gebleken dal deze verandering in dc ahnetingen dor jiijpcn 

groot nadeel hcefl tc weeg gebragt, maar behalve dat iiceft dc algemecni' 

.)mmis.sie, bij hel goedkeuren van hel plan, tovons dc vestiging van dc 

ivalgelijkc en hoogst verdorfidijkc bewerking in hel nabij de slad i;elegon 

ijltreerbuis bekrachtigd, en de verontroiniijiiig van bot water van dc Wandle, 

waarin hel rioolvuil uitstroomde, be.stendigd, terwijl het geheele plan cr 

p was iugorigt, om dien stroom vrij tc houden van alle 'jnzuiverhcid; 

hel bleek ook duidelijk dal zij niet genoegzaam bekend was melile plaatselijke 

csteldlieid van Croydon, waar volkomen gebrek was aan dc noodige middelen 

om, ook mol hel oog op dc Dourne, voor cenc behoorlijke afwatering te 

zorgen. Zij zorgde niet voor bot vorkrijgen van opgaven omtrent de door-

kneden van de grondlagen en de pijpen. De uitwerkselen van het plan 

liebben wij in bijzondorhcdcii medegedeeld; dc lager gelogen hoofdpijpen 

werden mei het Dourne-water gevuld , dal in bet lillreerbuis stroomde 

en dal d«} werking er van stremde; al hol vuil liep regtstreeks in dc rivier; 

lic kleinere |)ijpen en de huisgolen werden verstü|)t, hel vuil werd van 

acbloren in dc huizen gedreven, er was voor geenc luchlververscliing 

gezorgd, behalve iu dc rigting van de uitslrooming, cn de schadelijke 

gassen drongen in de huizon; tengevolge van dil alles werd dc gozondhcids-

toosland in dc slad op cenc tot nog toe ongekende wijze verstoord, en 

thans zon de veraiilwoordelijklieid voor hot mislukken vau het plan, 

voor de nadoelen iu alle o|izigteu aan de inwoners aangebragl, alleen tc 

wijten zijn aan dc plaatselijke commissie, terwijl alles is uitgevoerd over-

eenkomstig dc: o^general conclnsionsr» van de algcmeenc gezoiidlieids-com-

missie. 

Mogt helgeen ton aanzien van het rioolstolsel tc Croydon is gebeurd, 

üok op andere jilaatsen geschieden, dan zou voorzeker op de algonieene 

gezondheids-commissie ecnc groote verantwoordelijkheid komen le ruston. 

.̂ len mag niet onopgemerkt laten dat, terwijl dc verantwoordelijkheid 

der plaatselijke gezondlieids-comuiissiën aanmerkelijk is loogenomen, hare 

inagt zeer beperkt is, en dal bij alle verbeteringen onilrenl dit onderwerp, 

de onkosten voor de inwoners zeer vcrzwaai'd zouden worden, bij hel 

gebrek aan maatrogelen van dwang, bij de ijitvoering van de «/^/Wiciyort/Z/i 

.•kt.» Voorzeker zijn er tegen zoodanige inaatregelcn bezwaren in te brengen, 

doch, wanneer men die in overleg mol do algemecne gczondheids-commissic 

kon nemen, on, zoo noodig langs wetlelijkcn weg, voor misbruik kon waken, 

dan zou zulks ongetwijfeld er toe leiden, om op eene zuinige wijze den 

gezondheidstoestand aanmerkelijk te verbeteren. 

Over de beste wijze om, in alle plannen ter verbetering van stadsrlolen, 
met het rioolvuil te handelen. 

Dij het behandelen van het vraagpunt der rioolstelsels in bet algemeen cn 

hijzonder van die iu de sleden, is er écu |)unt, waarop voornamelijk dc aan-

dacht behoort gevestigd tc worden cn waarvan hel gemak en het gonoogcn 

van duizenden afhangt, namelijk de wijze, waarop mon met hel rioolvuil tc 

werk gaat. Dil jiunt, waarop men vroeger of iu hol geheel niet lette, (d'lon 

hoogste in zoo verre, dal men voor ccne goede onllasting zorgde, behoort 

den grondslag van hot plan uit le maken. Indien wij ons zelf van eenigen 

overlast willen bevrijden, zijn wij zedelijk verpligl na le gaan in hoeverre 

wij dien op andoren over zouden brengen. In hol omlerhavige geval was hel 

hoogst onverantwoordidijk, het vuil van de lÜOÜO bewoners van Croydon 

in een stroom te doen vlooijen, waaruit ten minste eenige liondorden'zich 

moesten drenken. In Londen is dc moeijelijkheid om hel rioolvuil behoorlijk 

af tc voeren zoo groot, dal zelfs twee bezoekingen van do cholera niet ge-

noegzaam schijnen te zijn om er loc te leiden, dal de Theems binnen die 

heer Donaldson, en dal van den lieer llaiijier, waarbij is yevoeyd eene op-
i;ave van de lenj;len der veranderde pijpen: 

Eeuijton cn afmetinyen der door den 
heer Dünuldsüii vounjeslclde jiijpen. 
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slad opiioiide in den eigenlijken zin van bet woord een grool riool Iczijn (1). 

Hel rioolstelsel van Londen is een reusachtig werk, niaar het heefl twee 

hoofdgebreken, namelijk, dat er niet gezorgd is voor behoorlijke luchlver-

verscliing, zoodal nadeeligc uitwaseniingcn in de straten ontstaan, noch ook 

voor eene behoorlijke ontlasting en een niitlig verbruik van hel rioolvuil. 

Dezclfile overwegingen, die lol dc verbctonng van dc Theems le dezen op-

zigte kunnen leidon, kunnen levens voorkomen dal andere waterslroomen 

loi zulke walgelijke doeleinden worden gebruikt, die alleen ontslaan uit 

vorkeerde bogrip[)en van zuinigheid, waar hel maatregelen van publieke 

gezondheid geldt. 

Dc zwarigheden, die logen de ontlasting van hol rioolvuil in cenc rivier tc 

maken zijn, zijn zeker niel overal van evenveel gewigt, maar cenc proet-

nemiiig le Gravoseiid, alwaar een overvloedige toevoer van water is en waar 

hel nicl voor huiselijk gebruik wordl aangewend, zou zeker groolelijks ver-

schillen van eene le Croydon genomono proeve, alwaar een schoone stroom 

ontspringt, die voor dc versiering en de bovriichling van de gansche vallei 

van hel hoogste belang is. Indien ook al de landbouw bevoordeeld wordt 

door dat men het rioolvuil lol bomcsling gebruikt, dan moot men iu allen 

geval (Ie onllasting daarvan in eene rivier of elke andere nulteloozc afvoering 

zeer laken. 

De scheikunde is in don laatston tijd mot good gevolg loegopast voor oen 

nuttig gebruik van het rioolvuil, on ten einde de aandacht meer bepaaldelijk 

hieroyie vestigen, waar het rioolstelsels in sleden geldt, heb ik hieromtrent 

eenige iidichlingon ingewonnen, welke ik, zonder mij over dc meerdere of 

mindere verdienste van het gevolgde stelsel uil tc laten, hier kortelijk wil 

medcdeclen. 

In de gevangenis tc (.ardilT is dc toepassing gemaakt van ecu slelsel, 

waarvoor dc heer Higgs oclrooi heeft verkregen, namelijk om het rioolvuil 

door middel van kalkwater voor hemcsting geschikt lo maken ; daaromtrent 

is een gunstig verslag uitgebragt door leden van de plaatselijke gezondlioids-

conimi.ssic, iloor den heer Woods, don gouverneur van de gevangenis en 

door den beer Hcrcpalh, die dc bemesting scheikundig lieofl onderzocht. 

De heer Yarrow, ingenieur van de lorschc .-Ime/iorrt/ioH Soclelg, heeft op 

ver.«̂ chillcndc plaatsen met goed gevolg het rioolvuil door initldel vau turf-

kolen geliltreerd cn reukcloos gemaakl, cn uil eon brief van den voorzitter 

der plaatselijke commissie, in cenc van die plaatsen blijkt, dat men het 

wator, dal op die wijze gcrdtrcerd was, bad kunnen drinken. Dc heer 

Wicksleed, ingenieur van eeue geoclroijeordc maalschappij tot zuivering van 

rioolspecie, verzekert dat hij tc Leicestor sedert Di niaaudon fabriekmatig al 

het rioolvuil der stad zuivert, de meslsloiron afscheidt, en licl water geheel 

zuiver in dc rivier stort. Ecnc andere beliandormgswijzc van don heer 

Slotherl, te Dath, wordl door ileii heer Jcbb, den voorzitter der Loiidensche 

rioolcoiiimisssie, gunstig hesclireven. 

Meu had mogen verwachten, dal eeno commissie, die geacht word voorde 

openbare gozondheid le moeten zorgen, al hare krachten zon h(d)ben aange-

wend en al de initldelon, waarover zij zoowel uil oen teclinisch als uil een 

chemisch oogpunt kon bescliikkcu, zou hobbon gebezigd om tol ooiic voor 

de openbare gezondhoiil wcnschelijke nilkonisl te geraken; en juist delegeii-

overgosleldc weg is ingeslagen, cn men hoeft eeiio gansche streek aan de 

nadeeligc gevolgen blootgesteld, die uit de verontreiniging van rivieren cn 

hel ophoopen van incstspecie moesten voortvlooijon. Men kan zich ook niet 

vorsclinilen achter de iDogore kosten van eorstoii aanleg, daar do ondoi-

vinding hoefl geleerd dal de mindere uilgavon, dio aanvankelijk bij hel vol-

gen vau eon slecht plan zijn beslecil, ton slotte tol zeer aanzienlijke uitgaven 

hebben geleid. 

Ahjcmeenc opmerkingen omtrent veranderingen In een rioolstelsel. 

Wannoor mon de pijpen lo Londen, Manclioslor en Leeds nagaat, bestaal 

or, gelijk wij helibeii gezien, een grool verschil mot die van Croydon. 

Op al die plaalsen zijn de pijiien zeer ruim, terwijl zij te Croydon, volgens 

de door de al,.;oineeiie gi'zondhoidscoiiiinissie aangenoiiione voorschriitcn, 

zoo naauw mogelijk zijn gtMiomeii, on (dsohoon men aldaar verscheidene 

•1 duims pijpen dour ruimere heoll vervangen, zoo zijn toch zoowel ilc 

hoofdriidou als do vertakkingen veel iiaaiiwor dan bohouiiijk is. 

Hel is bekend, dal dikwijls ingenieurs van holvasteland naar Kngeland 

overkomen om bij het bij uitstek praelische Lngelsclic volk inliiditingcn 

in Ic winnen; indien oen vau ben in November IS.ri te St. Gih's's-iii-lhc-

Kields was gekomen, alwaar dc in l l i5 l gelogde pijpen werden opgebrukon. 

(I) Uit hel vül|;en(le nillreksel, mij door den heer Cox modeijedeeld, k'̂ Hf 
men hel veisc'iil zien in de afmeliiiDen der pijpen, volijens hel plan vaiiu '̂ i 

Lengta der in do jdaats gestelde pijpen : 

i.'il mijl 4 dnims pijpen in plaals van O dniins pijpen. 
I.I.') « (> n » » » » 8 u I» 
.').U7 » (1 u » ü u u Î) u » 
I.'t'i )) !J u 1) M » » IU;, u » 

o.:iu » 10 ü » » » » ii'/j « » 
II.()7 » 11 )) » it D » ll'/j ») n 
l.lVi n 15 n I) D » 18 u » 
U.4.'ï ff 1') i> » n u n 'ili » » 
O.'iU » 18 » » » » » ü u 

(I) Ken oniii{;ewijde zou zeker verbaasd slaan, wnutiecr hij vernam, dat 
hel bezinksel iu een maal.slroom van de Theems le I.oiiden l)innen een balf 
jaar ceiie hoojjle van voel (l el; liereikl, eu dal indien alleen de vaste 
stoHVu uit de riolen van ilolborn en l-iiistinry (die voljjens dm heer Hoe jaar-
lijks 2001)00 leerl. en|;. el of lü'.WMIO leerl. ned. el l)edra|;en) in de heddiiifi 
der rivier werden uederjfeslorl, zij deze Inssehen rdaekliiars en \Veslniinsler-
bruj; binnen .'i jaar zonden opvullen. Imlieii ihïze Iwee j;edeell(.'U van de lioofd-
slaii reeds zooveel vnil uilslorlen, dan kan men naj;:r.in tioe i;rool de massa 
moei zijn die heneden Uiehinond in de Tlieeins loopl , en welke aanmerke-
lijke krachl die rivier moei uiloefenen om, in weerwil van den aanvoer van 
zooveel vaslc stollen, liaieii i;erei;elden loop le liaiulhaven. 
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zou hij hcvoniien hehhcn, dat aldaar 12 duims pijpen worden opgonomon 
omdat zo te klein waren, en, ware hij dan naar Croydon gegaan, zou hij ge-
zien hebhen dat aldaar O duims pijpen voor O duims pijpen werden in de 
plaats gelegd , omdat deze laatste te groot waren. Kn dit verscliil is nog 
gering in vergelijking van dat tussehen Croydon en Manchester ol' Leeds; 
en dit laatste vloeit 'voort uil de besluiten van dc algemeene gezondbcids-
commissic , die als eerste vereisclilc van een rioolstelsel beschouwt, bij de 
minst mogelijke kosten van eersten aanleg, de kleinst mogelijke abnetingen 
van pijpen tc gebruiken, cn daarbij vc(d tc weinig let op dc duurzaambeid 
van bel werk," waarop hel bier voornamelijk aankomt. Ccmctsclde riolen 
zijn door haaral'gckcurd en «vergaarbakken van bezinksel» genaamd ; maar 
in wczenlijkbci(r hangt toch dc deugdelijkheid van ccn riool meer van de 
ahnetingen dan van'de bouwstidren af, en bet is bijna overbodig op te 
merken , dal hel besluit der commissie is genomen zonder genoegzame 
kennis van zaken of zonder voldoemlc onpartijdigheid. 

Indien er ccnc bijzondorheid is, die de Lngclschc ingenieurs voordcelig 
onderscheidt, dan is hcl dc zorgvuldige oplettcndhcid , waarmede zij de 
werking van ecu |)lan in dc jiraktijk nagaan , ten einde, bij bet behoud 
der goede hoedanigheden, dc gebreken, die dc ondervinding niogl loeren 
keniicn, bij de latere uitvoering van een dergelijk werk te yermijden, 
waardoor zij te dezen aanzien langzamerhand, zonder verkwisting, tot dc 
mecsl mogelijke volkomenheid geraken. 

r.ij werken, waarbij het de gezondheid en bet gemak der bevolking 
geldt, en waarbij men tevens o|> de gewoonten hccli tc letten, is deze 
ijandidwijzc tc meer aan te hevelen, omdat de veranderingen, welke de onder-
vinding als raadzaam doet kennen, in zekere mate van vroegere toestanden 
afhankelijk zijn, en dit is voornamelijk bet geval waar dc zoogenaamde 
jieiNoonlijke vrijheid imincr zoo zeer is geëerbiedigd, dat ccn enkel iiersoon 
gedurende gcruimcn tijil een stelsel kan blijven aankleven, dal voor hem 
zelf nadcclig, en geheel in strijd is met hclgecn hel gezond versland 
voorschrijft. 

Had men getracht de oude riolen te verbeteren en met dc nieuwe in 
verbinding tc brengcii, dan ware men niet overgegaan lot die plotselinge 
vcrandcriiig van slceiien riolen (die in vele gevallen te ruim waren) tol 
pijpen van'onvoldoende afmetingen, en men had al do nadeden vermeden, 
die noodwendig uit dc voorkeur voor bel cenc of hel andere stelsel moesten 
voortvloeijcn. Dc vcrbclering van beslaande gebreken zou tevens hebben 
mcdegebragl, dat men op twee van dc meest gewigtigc punlcn bij riool-
stelsels voornamelijk hail gelet, namelijk dc luchlvcrversching cn de ont-
lasting , waaromtrent men zelfs in de hoofdstad is Ic kort gescholcii ten 
gevidgc van cenc dwaling van hen, die oorspronkelijk belasl waren met 
hel loezigl over hcl rioolwczcn. 

Tot in' (Ie helft der vorige eeuw werden cr slrallcn bepaald len einde 
<ic waterstroomen voor veroiitrcinigiiigen te vrijwaren cn bet vuil werd 
over hel algcinecn in zinkputten verzameld, per as vervoerd en als mest-
specie verkocht, gelijk nu nog in dc provinciesteden hel geval is; omstreeks 
hel begin van deze eeuw werd duor dc rioolcommissic dc vergunning ver-
leend, om bet vuil uil dc buizen in de riolen tc ontlasten cn dil gebruik 
is zoo toegenomen, dat dc riolen, die in den oorsprong kanalen waren tol 
afvoer van water, in naam cn in der daad kanalen tot afvoer van vuil zijn 
geworden, zoo zelfs dat tegenwoordig dal gedeelte van de Theems, waaruit 
dc hoofdstad voornamelijk hcl water ontleent, dc groote vergaarbak is van 
den drek der inwoners. 

Ken gebruik, waardoor het water vergiftigd en dc bedding der rivier 
li'ii gevolge van een zoo aanzienlijken toevoer van vaste stollen verstopt wordt, 
had in (icn aanvang door do kiacbtigc tusscbcnkomst van eeii minister 
gestuit kunnen worden, — cn nu zijn cr aanhoiidcude kkĉ ten over dc 
gevolgen cr van, gedurende verscheidene jaren, nooilig g(iweest (en hoeveel 
ziekten cr door onlstaaii zijn is niet te bepalen), alvorens het kwaad werd 
gfsiuit, en zulks iiict door de oorzaak weg te iieincn — dc ontlasting 
'van bet vuil in dc rivier, — maar alleen door dat dc waterniaatscbappijen 
werden cn nog voortdurend zullen worden genoodzaakt, baren vuui raad water 
slceds huogcr op dc rivier Ic balen. 

De algemeene gezondheidscommissie, mcl dil buitengewoon voorbeeld 
van misbruik op ccnc ongehoorde schaal voor oogcn, licefl bet niet als 
(icnc (IwüliiHj vermeden maar als ccn voorbeeld nagevolgd, en in hcl ver-
keerde denkbeeld, dal hel verwijderen van vuil in riolen door middel van 
waler minder kosl, dan de o\ulc wijze van hel vcrvucv per ;\s, hccll zij 
aangeraden: «al hel vuil, waarvan men kan aannemen dal bet inwater 
drijven zal, in de rivier te ontlasten.» Men kan zicb cenig denkbeeld vormen 
van de voorwerpen, welke op die wijze door dc riolen worden vervoerd, 
;ds men zich mag verlaten op de mededcelingen van hen, die gewoonlijk 
gebezigd worden om hcl vuil weg tc voeren. 

Maar om dil doel tc hereiken, moei men of cenc aanzienlijke hoevcel-
iicid water gebruiken, in riolen die gecvenrcdigd zijn aan dc beboeflcn 
dtM' bevolking, ol het gevaar van verstopping wordl bij bel gebruik van 
jiaauwe |)ijpcn aanmerkelijk grooter; cn dc gevolĝ "!! zullen twccdcrici zijn, 
dal, namelijk, dc rivieren, wanneer zij dus voortdurend lot ontlasting van 
vuil gebruikt worden, de grootst mogelijke hoeveelheid daarvan zullen op-
nemen, cn dat, wanneer men hcl vuil lot vcrvucrbarc incslspccic wil be-
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reiden, die bereiding des te kostbaarder cn mocijelijker zal zijn, naarmate 
het meer in water is opgelost. 

Uil hcl voorafgaande kan blijken, dal dc bijzonderheden van een riool-
stelsel afhankelijk moeten zijn van de wijze, waarop men over hel rioolvuil 
wil beschikken; cn daar men mag aannemen, dat dc tijd is aangebroken, 
waarop dc ccnc of andere wijze van handelen daaromtrent als goed zal 
worden erkend, — daar, naar bel schijnt, Manchcster en Leeds den inhoud 
der zinkputten naar de |)iiblickc riolen gaan overbrengen, — cn daar onder-
scheidene proviucic-steden op bel punt zijn, verbeteringen te ondergaan 
onder de werking van dc «I^ihlic Ilcaltb Act,» — zoo mag men het als 
ccnc zaak van bet hoogste gewigt hcschoiiwen, dal men tot de beslissing 
gcrake, op welke algemeene wijze de bestaande rioolstelsels in zoodanige 
steden bet best tot dal einde kunnen worden ingerigi, op welke wijze men 
hcl best de waarde van de meststof kan verzekeren, cn hoe men bel best 
voor de waterstroomen kan zorgen. Hel spreiikl van zelf, dal ten aanzien 
van dit alles bet stelgel van dc algemeene gezondheidscommissie aanmerkelijk 
gewijzigd zal behooren te worden. 

Iksluit. 

Met den wensch bezield, om onzo voorschriften aangaande hel onderzoek 
in Croydon behoorlijk na te komen, en mei hel oog op de door de alge-
mecnc gezondheidscommissie aan ons medegedeelde beschcideii, moesten 
wij het even miltcloos als laakbaar vinden, indien wij ccnigen twijfel 
lieten bestaan omtrent onze mcening ten aanzien van de gebreken van iet 
jdan en van de oorzaken, die bel geheel hebben doen mislukken. Daar 
de grondslagen van dat plan door de algemeene gczondbcidscoinmissie zijn 
goedgekeurd, moesten wij nagaan, in hoe verre die grond.̂ lagcn zijn aan-
genomen of verwaarloo.sd in dc voorschriften, ilio aan dc [ilaalselijkc com-
mi.ssien en hare anibtcnaron zijn gegeven, cn wij hebben bevonden, dat 
in ccnigc |inntcn van hel hoogste gewigt ten aanzien van gezondheids-
maatregelen die voorschriften in zonderlingen strijil zijn mcl de vroegere. 

Dien bctrcureiiswaardigcn strijd hebben wij bewezen cn er onze gcvidgcii 
uit getrokken, met al die getrouwheid cn juistheid als ceue onpartijdige tie-
hartiging van zulk een onderwerp vcrcischte; en wij moeten er vooral 
opmerkzaam op maken, dal de gevolgen van zulke onderling verschillende 
voorschriften cn van zulke dwalingen in dc praktijk van veid meer gewigt 
zijn, wanneer zij van ccnc regering.scommissic uitgaan, dan van een be-
stuur van ccn district of van ccnc gemeente. 

Hel behandelde onilerwerj) is van zulk een gewigl voor alle standen der 
maat.<;chappij, dal dc opmerkingen, die ik gewaagd heb tc maken, onitrciii 
riolen in hel algemeen, weibel niel zullen be.schoiiwd worden wismwershuj 
ointrenl eene zoo opmerkelijke plaats als Croydon, welker bijzondere gen-
logische gesteldheid, in verband mei den aanleg der werken aldaar onder 
loezigl der algemeene gezondheidscommissie en met dc -cwarc ziekte, die er 
onlangs heefl gidieerscht, haar van ccn bijzonder gewigt hebben gemaakt, 
waar bet gezondheidsmaatregelen geldt. 

GVtll ni'.N Hl.EKTniSCIJl̂ N LtCIIT-TOlCSTEL, L'ITGKVO.NDKN KN 
ViaWAAUÜtOl) DOOK J. JASI'AK , Jnslnuncntmaker tv. Luik. 

{liuilcliu (Ie rAccdémie Itoyalc de UeUjique, Tonic XX, ii®. 4.) 

(O. (i. V.AN DHU llüt'VICN, Luit.-Ingenieur.) 

(Plaat XI, lig. LS.) 

flapporl van den heer (JIAUAV over dit werktuig. 

Aks men proeven neemt met hcl elektrisch licht, dan ondervindt men, 

dat dc koidspilsen zeer iiaauwkeuii^ moeien blijven op een afstand, waarbij 

dc stroom kan overspringen, cn dal die afstand geheel athank(dijk is van de 

kracht der batterij, die iiien gelu'uikl. Wanneer zulk een toestel werk(dijk 

tol verlichting dient, dan moet de lichtboog onveranderlijk geplaatst blijven 

in het brandpunt van den hullen sjiicgel, widkcn men in zulke gevallen meestal 

bezigt. 

Die onveranderlijke stand is vooral noodzakelijk, alsdc toestel bij optische-

proeven moet worden gebruikt. 

Hel is niet moeijelijk m\ inriglingen tc bedenken, waardoor Iwcc bewe-

gende hgchameii steeds op deuzclldt'ii afstand van elkander worden ge-

houden; maar in dit geval is dc oplossing van het vraagstuk echlcr 

minder gemakkelijk, vooreerst oiiidal dc spil.seii onregidmatig ahicincn, 

zoowel door de ongelijkmatige verbranding dier ligchamcn zelve, als door 

ilc veranderlijke kracht van den stroom , ten andere omdat dc werking 

der battcrij langzamerhand ahiceml. Hierdoor moet dc afstand waarop de 

galvanische slroom overspringt veranderlijk worden, cn de afstand tier 

koolspitsen moei hiermede blijven overeenstemmen. Om hieraan te toldoeii 

beeft men verschillende iiirigtingcn uitgedacht, waardoor die afstand door 

het werktuig zelf wordl geregeld. Hel beginsel, waarnaar zulke toe-

stellen worden vervaardigd, berust meeslal op dc werking van een of twee 

elcklro-magnclen door een stroom bekrachtigd, cn waardoor bij hcl afnemen 
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van den stroom de twee punlcn minder van ccn worden gclrokken, terwijl 
twee veren die punten naar elkander toe drukken. Dc werktuigen, die men 
tot bicrloc heeft vervaardigd, hebben het bezwaar van zeer zauiengcslcid, 
breekbaar en kostbaar te zijn. Daarciilcgcii is het werktuig, dal door den 
heer .laspar is uilgcdachl, eenvoudig, gemakkelijk en zeker in het gebruik, 
cn kosl daarbij slechts de helft. Zoo heeft het instrumcnl, dal aan dc Uni-
vcrsileil te Leuven voorhanden is, gcdunMide twee uren achtereen gewerkt, 
met behulp van ccn stroom, die door 50 niet zeer groote Dunscnschc ele-
menten werd gclevcid. Het licht bleef toen onveranderlijk in hcl hraiidpunt 
van den hollen spiegel en van de linzen van ccn licbtlocstcl, bij ojitischc 
proeven dienende. Daarbij heeft het werktuig van .lasjiar een zeer sierlijken 
vorm, alle ondcrdeclcn zijn met zorg uitgevoerd, cn hcl voldoet dan ook 
volkomen aan bet oogmerk. 

Iksclirijving van hel werktuig, door ./. ,laspar. 

Dc loeslcl is voorgesteld in lig. IS van pl. XI. /I, A' zijn holle rcglhockigc 
stukken koper, waarin de schijven I, /, I', I' cn dc wrijviiigsrollen./, J, J',./' 
J' zijn vastgezet. I I is een holle cilinder of klos, waaroj) de geïsoleerde ko-
jicrdraad is gewonden, en waardoor de galvauischc slroom moet loopon, als 
dc koolspitsen D en IJ' digi genoeg bij elkander zijn, om de vonk tc laten 
overspringen. Ken der uiteinden van dezen draad is door middel van dc 
klenischroef P met dc battcrij in gcmocnschap. l'.ij / is het overige gedeelte 
van hcl werktuig door tusscbenvoeging van ccne ivoren schijf gcïsidccrd. 
llci andere eind van den draad is bij a aan het werktuig vastgcsoldcerd, 
cn daar dit werktuig verder oven als het prisma A van metaal is, wordl 
het door den stroom doorloopen, die vervolgens naar dc onderste koolspits 
I) wordl gevoerd, door middel van hcl kwikbakje II, waarin de gclciddraad 
IS geplaatst. Men ziet uil bel bovenstaande, dat dc stroom door ilcn draad, 
die om dc klos is gewunden, moet gaaii om in I) tc kunnen komen. De 
geleiding naar dc bovenste sjiits D' beeft op dezelfde manier plaats door 
de klcmscbrocf P', die mcl de andere pool van dc ballcrij in gemeciischap 
is. Een stuk ivoor L verbreekt dc gemccnscliap tusschcn hel stuk .1 en 
het overige gedeelte van hcl werktuig. 

C is een zachl ijzeren cilinder die in dc rigting van dc as in dc klos 
B schuift, cn dc onderste koolspits 1) draagt, door middel van cenc 
katrolschijf 7", waarboven ccne cilindervormige stang C is gcslcld, die 
lusschen dc rollen .1.1 kan bewegen. 

d' is cenc cilindervormige slang, die langs dc gegroefde katrolschijven 
J' J' ,1' schuift, cn die aan haar ondereind niet dc koolspits/)'verbonden 
IS. Doven op do stang bevindt zich ecnc borst, die een slaafje draagt, 
waarop men koperen schijven It kan schuiven, welke dienen om dc druk-
king op de stang d' tc regelen. Op zijde van dc slang is een gat f' geboord, 
waardoor men een zijden draad kan vastiiiakcn, dic vervolgens loopt over 
dc schijven /', /', /, /, /" en in f is vaslgeinaakl. 

Uil hetgeen hier is gezegd, ziet men dat dc deelen, die ilienen om dc 
koolsjiitsen II cn D' tc dragen, door een zijden draad aan elkander verbonden 
zijn, en zij zich mcl verschillende snelheden kunnen bewegen, wijl dc siiel-
hciil van bet onderste deel door dc werking der losse katrulschijf/", slcchts 
dc helft bedraagt van die van bet buvenste deel. 

Wanneer nu de bovenstang 6" hel halve gewigl van den cilinder C heeft, 
dan zal dc toestel in alle standen in cvenwigt zijn. Als men nu door iiet op-
jdaatsen van schijven It, het gewigl van dc stang d' vermeerdert, dan zal die 
stang moeten dalen, de zijden draad zal over ilc schijven /', /', I, /, / " be-
wegen en den cilindcr C naar boven trekken. Daardoor zullen dc koulspilsen 
naar elkander toekomen tot dal zij elkander raken. 

Dc verdere inrigting van het werktuig berust op ilc eigenschap, dal als 
men in dc as van ccnc spiraalwinding ccn zacht ijzeren cilindcr van dczcllde 
lengte plaatst, mcl '/a gedeelte der lengte vaii den cilindcr in de sjiiraal-
wiiiding, cn men nu een stroom duor den draad laat luo|icn, dan dc cilinder 
in dc rigting der as zal worden aangetrokken, tol dat deze geheel in den kuker 
is gekomen. .Men ziet uit dc liguiir, dal, als men zoo veel schijven op de 
bovenstang plaatst, dal dc koolspitsen U en D' losgelaten zijntic naar elkander 
toekomen, cn men nu aan dc klcmscbrocvcn P cn P' dc gcleiddraden van 
ecnc sterke batterij vastmaakt, de slroom van dc ccne naar dc andere koolspits 
zal loopcn, terwijl die stroom tevens doiu' de winding B gaat, waardoor 
dan dc cilindcr (! na:u' beneden woidi gclrokkcii, cn dc spitsen Ücu Ü' rkh 
van elkander moeten verwijderen. 

liet gewigt der schijven II brengt de s|)ilscn echter dadelijk naar elkander 
toe; ze worden daaroj» weder van elkander afgetrokken door den slroom 
die dc winding doorloopt, en zoo blijft de heen- cn wedcrgaande beweging 
voorlgaan. Op bel oogenblik dat dc koolspitsen bij elkander komen ontstaat cr 
dan ccn schitterend lii lil. Als men nu hcl aantal schijven laiigzamcrband laat 
toenemen, loldal dc been- cn wedcrgaande beweging opbouill, dan zal cr een 
aanhoudend licht geboren worden, dal zoo lang zal duren als dc lengte van 
dc koolspitsen cn dc werking der ballcrij hcl zullen veroorloven, Icrwijl 
dit licht bestendig in bctzidfdc punt gevestigd zal blijven , hetgeen bij 
alle proeven, die ccnigen tijd moclen duren, cenc hoofdzaak is. Hcl spreekt 
van zelf, dat ihi op- cn nedergaandc beweging der koolspitsen zal ophouden 
zoodra dc belasting op do bovenstang behoorlijk is geregeld, omdat cr een 
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zeker gewigt moet bestaan, dat cvenwigt maakt met dc krachl, waarmede de 
zachl ijzeren cilindcr wordt aangclrukkcn. Dil gewigt zal men zeer sjiocdig 
kunnen vinden. 

Dc verschillende toestellen, die men tot bicrloc als regelaars van het elek-
trisch licht heeft vervaardigd, hebben dczi; iiadcclen.-

1°. Men heeft ccnc zeer krachtige batterij noodig, om dc onregelmatige 
werking, die uil dc constructie van zulke toestellen vuoi'lvlocil, onschadelijk 
Ie maken. 

Daar deze instrumenten door een uurwerk gedreven worden, zijn ze 
onsterk en men heeft lol hel verrigten van herstcllingcii veel lijd cn kundige 
werklieden noodig, 

ö®. De jirijs is daarbij vrij hoog, en bet gebruik zeer moeijelijk. 

Het werktuig van .laspar loopt zeer goed onder de werking van eene kleine 
batterij van 20 paren, waarloc men voor ongeveer /' 1 .."iO aan zuren noodig 
heeft. De werking heid'l aanhoudend plaats cn wordt zeer gemakkelijk gere-
geld, daar dc geheele zaak bestaat in het opzetten of ahicnicn van ccnigc 
koperen schijven. Dc prijs bedraagt slcchts f OO. 

Als men het werktuig gaal gebruiken, dan moot men bij het plaatsen der 
koolspitsen zorg dragen, dc stangen f/cnO'' niet te wringen, omdat men 
daardoor de spillen, waaroji de wrijviiigsrollen loopcn, zou kunnen bescha-
digen. Om bet licht naauwkcurig in lictzelfdc |)Uiil tc doen blijven moet 
men koolspitsen gebruiken, die gelijk van dikte en zooveel mogelijk gelijk-
soortig zijn. Men vijlt dc sjiitsen punlig loc cn stelt ze zoo naauwkcurig 
mogelijk in dezelfde lijn. 

Aanleekrning op het bovenstaande stuk duor C. (i. van der Hoeven. 

Dij de vermelding van dc natuurkundige eigenschappen, die bij hel ont-
werpen van dezen toestel len grondslag hebben gelegen, beeft men ver-
zuimd om te doen oinnerkcii, dat dc koolspits aan dc positieve zijde 
dubbel zoo snel afbrandt, als die aairdc negatieve; vandaar dat dc snelheid, 
waarmede zich dc bovciispits beweegt, juist het dubbel moet bedragen vaii 
dc snelheid, waarmede de bencdcnspils zal worden naar boven geheven. 
Dc negatieve sjiits brandt in den vorm van ecu punt of kegel af, terwijl 
de positieve spits Aiecstal ccnigzins wordl uitgehold. Hel is daarom nood-
zakelijk, den positieven draad van dc batterij aan dc kleiiischroef P' ende 
negatieve gclciddraad aan dc klcmscbrocf P vast te maken; zonder deze 
voorzorg zou dc loeslcl volstrekt gcciic werking kunnen doen. 

iMen vindt in bet werk van Canot (1) dc icckeiiiiig eu beschrijving 
vaii ecu soortgelijken regelaar van bet elektrisch licht door Delciiil ontworpen, 
cn waarvan men in den zomer van IM.'iO gebruik hccfl gemaakt bij dc 
baden aan dc Ponl-ncuf tc Parijs. Het licht ontstond daarbij door ccnc 
batterij van Dunsen van liO paren, cn was zoo helder, dal ccn duikelaar ecu 
balven frank onder uil de Seine kon ophalen. Dc vcrli(diting kon O uren duren, 
cr was telkens voor ongeveer LSii 20 frank aan zuren noodig. Deze toestel 
berust mede op dc werking van een (deklro-magnect, doch loopl minder 
regelmatig, cn is daarbij veel zamciigcslcldcr, dan hcl bier bcschrcveii 
werktuig. 

In de maand November 1833 heeft de kapitein Dclprat aan dc K. Aka-
demie voor dc Zee- en Landmagl met hel werktuig van .laspar allcrbc-
lanj,'rijkste proeven genomen. 

Men gebruikte daarbij cenc P.un.scnschc battcrij van GO elementen. De 
lichtuitwerkiiig, die men daardoor verkreeg, was ongemeen sterk, cn schier 
ongcloofclijk. Hcl wcrkliiig beeft gedurende twee uren zeer regelmatig 
gewerkt. De verkorting of aftiraiiding der koolspitsen bediMCg ongeveer 
7) duim iii hel uur: dil verschilt echter zeer, en hangt vooral af van de 
dikte der spiisen. Dc ziiik-cilindcrs waren goed mei kwik geamalgameerd 
en vertoonden na dien lijd geen sporen van vertering. Dc verlichting 
was zoo krachtig, dal men op een afstand van 150 el allerlei arbeid, 
die bij dc uitvoering van bouwwerken kan voorkomen, zou bobben kunnen 
verrigten. De sterke slagschaduwen, die dc lichamen bij zulke verlichtingen 
werpen, maken echter, dat bet btddciolc kunslliclil altijd ver beneden liet 
daglicht moet blijven. Op een afstand van 120 el zou men echtcr zeer wel 
knnneu metselen. Werkelijk beeft men zich onlangs bij den arbeid aan dc 
Docks-Xapulcon te Parijs van hel clcklriscli licht bediend , om gedurende 
den nacbl Ie werken. Dc arbeid bestond daar echter waarsidiijiilijk slechts 
uil aardewerken, doch dc ruimte, die door middel van twee toeslcllen werd 
vcriicbl, bad een omlrck van oOO cl (2). 

Wij hebben bij de |irocvcn tc Drcda vooral getracht na te gaan, in hoe-
verre hcl elektrisch licht bij hcl aanvallen en verdedigen van vestingen 
zou kuiiiicn worden gebruikt, in plaats van lichlkogcls en vuurpijlen, waar-
van dc uitwerking altijd ccnigzins onzeker is. Op een afstand van -120 cl 
kon men zeer duidelijk nieiischen zien, cn men zou hcbiicn kunnoii ont-
dekken of cr mcl dc schop cn het pikhouweel werd gewerkt. Up 2"i0 cl 
kon men de verschillende bewegingen van armen cn beciicn waariicmcn, 

(1) TraiU'; (li'nicntaire di phgsiijuo. c.rpcrimmtale et (ipjiliquio. jmr .\.(»nno(, 
i '2' cdiiioii. I'.nis, IS.V.l, p. 508. (Ken (iLMxelijk werkUoi; is bcsclirevcn in ik 

Viltrcksi'ls, IM.Vi-tSj;?.) 
I C'] Zie nlluslrutiuu, Uololirc , 1855. 

10 



0-2 

cn kon men zeer wel ofTicicren, soldalen cn burgers van elkander onder-
sclieidcn. 

r.cgaf men zich op bel verlichte terrein, dan kon men op een afstand 
van iiOO el van den toestel verwijderd, de wijzers van zakuurwerken onder-
scheiden cn lezen in dc boekwerken der K. Akademie. 

Op TiOü cl kon men zelfs polloodscbrift zien. 

Deze |)roeven hebben dus geleerd, dal men van den bedekten weg 
ccncr vesting bet terrein tot aan d(! tweede parallel voldoende zal kunnen 
verliebten, zoodal men volkomen kan zien, wal in dien kring door den 
vijand wordt uitgiwocrd. Uil vcrschillendc jiuntcn van den hoofdwal kan 
men al wat cr op hel glacis voorvalt, behoorlijk onderscheiden, cn als 
dc vijand zijne bres- en contrc-ballcrijen vervaardigt, zou men hem zoo 
zeer iu hel licht kunnen stellen, dat uachlelijkc arbeid even bezwaarlijk 
zou worden, als of men bij ilag wilde werken. Kven moeijelijk zouden 
opruimingen van bressen, beklecdiiig van schietgaten cn dergelijke werken 
in ccnc vesting worden, als de aanvaller zich van het elektrisch licht 
bediende. 

Zijdelings aciilcr den licbltocslcl kon men vcrschillendc punten vinden, 
waar men voldoende zou kunnen zien om stukken le rigten. Üaar nu dc 
toestel zoo is ingerigt, dat men dc lichtbron gemakkelijk in de hand kan 
houden, en bet licht rigten naar dc voorwerpen die men verlangt te 
aanschouwen, zoo beeft men slechts eenigzins lange geleiddradcn noodig om 
met bet licht te kunnen heen cn weder gaan, terwijl dc batterij kan blijven 
staan. Hel werktuig, dat trouwens slechts ccn oppervlak van weinige vicrk. 
jialmcn bezit, geelt dus aan den vijand bijna geen kans lol trcircn, terwijl 
Jiieii hel liclil oogenblikkelijk dool verdwijnen als slechts dc bovcnstang 
even omhoog wordt getrokken. Daarbij was hel licht zoo schittcrcnd cn 
verblindend, dal men op ccn afsland van ÖOU cl niet in staal was regtstrccks 
naar het licht tc zien, cn echter was het weder op den avond der i)roef-
neming niet helder, en men moest, vooral als het licht naar dc zijdc der 
sl.id werd gerigt, door ccn vrij sterken mist of nevel been zien. 

llcl is dus waarschijnlijk, dal men bij dc verdediging van vestingen een 
zeer nuttig en nilgcsirckt gebruik van het elektrisch licht zal kunnen 
maken. Wij mogen de hoop voeden, dat later dc uitwerking van dit licht 
mcl onze gewone lichtkogels cn vuurpijlen zal kunnen worden vergeleken. 
Dc |iraklischc oefeningen bij dc K. Akademie geven daartoe van zelf de 
gelegenheid, en men mag mcl grond verwachten, dat alsdan hel nul van 
hel bier beschreven werktuig nog duidelijker zal blijken. 

MONSÏKIl-STüOMSCIlIiri'N. 

(iïcchauics' Magazine, Part CCCLXVlIt, Vol. LIX, Scpltmber 

1853, iKiy. 182.) 

Wij dcelen hier aangaande dc stoomschciicn van buitengewoon groolc 
afmetingen, ccn uittreksel mede van hel llcport of Ihc Cuurl of Dircctors 
of Uie Kaslcrn Slcam jSuv'Kjaiwn Compaiiu, aan dc deelhebbers in Augustus 
185.") aangeboden 

«Uwe directeuren hebben, voor de vervaardiging van de werktuigen 
cn den romp van licl eerste schip, voorloopige schikkingen gclroHcn 
mcl dc hccreii .lames Watt and C°. van Soho , cn Scotl Dussell and 
(>., van Londen, llcl schip zal oj» dc Teems gcl'üuwd worden cn in 18 
maanden voltooid moeien wezen. Hel bedrag der bij deze voorloopige 
contracten bepaalde som is beneden dc door de directeuren oiigcmaaktc 
bcgrooting. 

>Het schil) zal 1180 voet (207 cl) lang, 85 voet (25.ol) breed cn 58 
voet (18 el) hoog zijn; bet zal zoo wel met raderen als met cetie schroef 
voorzien zijn eii 2()0(l paardenkracht hebben. 

• Dij het bepalen van dc anncliiigen cn dc kracht der schepen, hadden 
uwe directeuren voornamelijk na Ic gaan, welke ahnelingcn met bet 
meeste nul en voordcel kunnen worden toegepast op lange reizen, dic, 
hetzij naar Imlir' cn terug, hetzij naar Aiislralic en terug, over ccn groot 
gedeelte van den aardlxd worden afgelegd. Zij hadden ook te h;llcn op 
(Ic bijzondere voorwaard'jii van dc \ersehillendc soorten van handel, en 
na Ic gaaii op welke wijze zij hel best, zoowel voor dc publieke dienst als 
voor hel voordcel der eigenaars, zouden zorgen; cn dcalmctingcn, waartoe 
zij zich eindelijk hcbluui bepaald, zijn niet alleen in ovcrccnsicmmiiig met 
den aard van den handel, maar, naar bun oordeel, ook dc kleinste welke 
men met het oog op de noodzakelijke cischcn van gemak, spoed en zuinig-
heid kan aannemen. 

uDe onmisbare voorwaaiilen bij togtcn cn geregelde stoomvaarten 
van Kngehind naar Australii' of liidië, waaraan uwe schepen moeten 
voldoen , zijn: 

-1«. dal zij niet vcr|digt zijn op ccnigc jdaats onder weg binnen tc 
loo|)en, om kolen in tc nemen, daar zulks niet alleen groot tijdverlies 
veroorzaakt wat het innemen der kolen zelf betreft, maar ook omdat dc 
schepen daai'door gcdwoiigcn worden , zeer ver van den kurtslcn weg 
af te wijken. Dienstdoende stoomschepen hebben over het algemeen oj» 
deze wijze van 12 tol 20 dagen verloren, cn aldus is de duur van hunne 
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reis bijna gelijk geworden mei dien van zeilschepen, zoodal men dc kosten 
van den stoom zonder de voordeelen heeft gehad. 

«2®. Dehalve hel tijdverlies zullen uwe scbepen ook dc groolc hosten 
ontgaan, welke bet inncmcu van kolen oj» vreemde plaatsen na zich slccjil. 
Dc kolen moeien derwaarts gezonden worden in afzonderlijke schepen, zij 
moeten aldaar uitgeladen, opgeborgen cn weder in dc stoomschepen geladen 
worden, hetwelk alles mcl grootc kosten gepaard gaat. Kolen, dic op eene 
reis naar liidic of Australië worden ingenomen, kosten gemiddeld met inbe-
grip van verlies cn bederf 4 of 5 maal meer dc Ion (lan iu Engeland zelf. 
Uwe sche|)cn zullen hunnen ganschen voorraad kolen voor dc reis uil de 
mijn kunnen bekomen tegen ecu bedrag, dat voor dc beste qualiteil de 
som van 12 lol l i sh. (/'7 lol /'8.50) de ton niet te boven gaal. Op eene 
reis van thans dienstdoende sloouischc|>en naar Anstralic of liidié cn Icrug, 
worden van 4000 lot OtJOO ton steenkolen verstookt, voor dc daarvoor 
bcnoodigde kosten zou men zich van 15 lot 20UOO ton kunnen aan-
schallcn, indien zij aan boord werden genomen in ccnc haven, die met cem' 
kolenmijn regtstrccks gemeenschap had. 

«Maar uwe schepen zullen, behalve hunne eigene kolen, meer dan 50f)Ü Ion 
kooiigocdcrcn laden cn 500 hutlcn voor (lassagicrs van dc eerste klasse 
cn nog bovendien genoegzame ruimte voor troepen cn i)as.sagicrs van min-
deren rang hebben. Deze zal men niet slechts voor veel minder vracht dan 
eenig thans dienstdoend stoomschip kunnen vervoeren, maar levens hun 
ccnc lot nog loc ongekende male van gemak in alle opzigten en eene veel 
groolerc ruimte kunnen verscbaUcn. 

«Door aldus dc afmelingen uwer scbepen tc vergrootcn , gclooven 
uwe directeuren bovendien dat zij ccn tol nog toe ongckcndcn spoed zullen 
bereiken; cn indien later geschikte kolen voor stoomschepen door de 
mijnen van Australië kunnen worden geleverd , zal ook dc schccpsruimie, 
zoowel voor lading als voor |)assagicrs, in verhouding toenemen. Degroole 
Icnglc van deze schepen zal, naar helgcen dc ondervinding lot heden heeft 
geleerd, hen iu staat stellen om hel water met ccnc snelheid van 15 knoopen 
in hel uur le doorklieven, en zulks mcl ccnc mindere kracht in verhouding 
tot hunnen tonnclast dan gewone scbepcii thans behoeven om 10 knoopen 
tc maken. Spoed is inderdaad mede ecu gevolg van grootc ahnelingcn. Men 
is verzekerd dal bij dien spoed cn bij hel wegnemen der noodzakelijkheid 
om le landen, dc duur van de reis lusschen Engeland cn Indic, over de 
Kaap, zal worden verminderd lol 50 of 55 dagen cn tusschen Engeland 
cn Australië lol 55 of 50 dagen, llcl gevolg van zoodanige verbeteringen 
in dc middelen van gemeenschap lusschen die vcrscbilleiidc landen moet 
er voorzeker groolclijks loc bijdragen , om die gemeenschap zelve zeer 
le doen toenemen. 

«Dc rom|)en der schepen zullen van ijzer zijn en van meer dan gewone 
sterkte, terwijl de grootte der ahnelingcn ccn eigenaardig gemak aanbiedt 
om vclc voorzorgsmaatregelen te nemen , die dc sterkte en dc veiligheid 
vermeerderen. 

«Het schip zal over den gehcelcn bodem cn tot O voet (l''.8) boven 
den waters|iiegcl mcl dubbele wanden zijn voorzien, die cclsgewijze zijn 
gemaakt, zoodal ccnc beschadiging van buiten niets afdoet voor dc diglhcid 
cn dc veiligheid van hel schip. 

«llcl bovendek zal volgens hetzelfde beginsel worden gemaakt, zoodal 
ieder schip als het ware ccn geheel zal vormen, gelijk aan den koker van de 
Driltannia brug. 

«Dc.schc|)cn zullen in tien volkomen afgescheidene waterdigte afdeelingeii 
verdeeld witrdcn, cn daar dcafslarid der schollen, dic in zoodanige schcpen 
00 voet (18 cl) zal bedragen, voldoende is, om gc.schiklc salons cn bulten 
aan tc brengen, zoo kunnen de scliulliiigcn geheel tot het bovendek door-
loojien, waardoor men op ccnc tot nog loc niet I;ekcndc wijze de verschil-
lende afdccliiigcn geheel alzondciiijk kan houden , cn deze afdcclingcii 
kunnen verder lot lict benedendck, dat 4 tol 8 voet (l'-''.2 tot 2*'.4) boven 

j water zal zijn , in ondcr-vcrilccliiigcn worden afgedeeld. Afzonderlijke 
niacbincs, ieder met afzoiideiiijke cilinders cn alzondeiiijkc ketels, zullen ilc 
schroef cn dc raderen ieder op zich zelf doen werken, zoodal bij eene 
tijdelijke of langdurige ontreddering van ccnc der macbincs of van een der 
raderen of van dc schroef, de overige machines cn middelen van voort-
stuwing in orde zullen blijven cn het ccnigc gevolg van het ongeval zal zijn 
cenc gcëvcnredigdc vermiiidering van spoed en van gebruik van brandstol, 
zoodal dc kansen van grootc vertraging groolclijks worilcn verminderd. 

«llcl schip zal bij dc zamenslcHing een ligdiaam of balk van genoeg-
zame sterkte worden, om aan alle mogelijke krachten wederstand tc bicden, 
cn zal uil zoo vclc afzonderlijke aldcclingen bestaan, dal gceii plaatselijk 
ongemak, van hoe crnsligen aard ook, gevaarlijk kan zijn voorliet boven-
drijven van het schip, llcl zal ook in vcriiouding lol dc kosten van aanbouw 
ccnc veel grooterc ruimte tot berging van kolen, goederen cn passagiers be-
zitten dan cenig tol hiertoe gebouwd stoomscbii). 

»Uwe directeuren, na tot de overtuiging Ic zijn gekomen, dal dc voor-
gestelde praktische cn werktuigelijke inrigtingen gcscbikl zijn om bun 
doel l(! bereiken, zullen Ihans de slotsom doen kennen, waartoe zij gekomen 
zijn, dat naiiiclijk de oiiderijcmiiig uil ccn handclsuogpunl dc beste waar-
borgen oplcvcrl. Hunne oiidcrvinding cn hunne onderzoekingen hebbcii hun 
de overtuiging gcschonkcn, dat, wanneer men zoodanige sdicpen voor dc 
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reis naar Galculta bezigde, zoo wel om goederen als om |)assagiers over tc 

voeren, zij zulks met groolcrcn spoed en gemak dan tegenwoordig zouden 

doen, cn voor eenen zoo matigen prijs, dal alle mededinging wordl uitge-

sloten cn dc eigenaars tevens zeer grool voordeel cr bij hebben. 

«Scdcrl dil onderzoek plaals had, is de handel op Australië zeer sterk 

ontwikkeld, cn dil maakt hel waarscbijiilljk, dat dc reis naar Australië 

over dc Kaa|), voor welke uwe stoomschepen voornamelijk zullen ge-

bezigd worden, een steeds meer voordeeligen hamicl dan dic naar Indië 

zal opleveren. 

«Dc afstanden ter zee van Land s-end tot Dort Dhilip, zijn als volgl: 

Via dc kaap dc Goede Hoop H 810 eng. mijl 
H kaap llorn' 12 700 . « 
. Gibraltar, Malta, Alc.Nandric, Aden, Doint dc Galle en 

Smga|)orc, met inbegrip vaii den doortogt door Egypte 12 054 « « 
. Danama, met inbegrip van den logt over dc landengte 12 078 .. » 

«Hieruit blijkt dus, dal dc weg ter zee tol bel uiiddcii|)unl van hel 
Australisch handelsverkeer met Europa, dc kortste is, cn dic weg heeft 
levens bet voordeel vrij van tollen te zijn, vrij van kosten en oponthoud van 
ovcrsdicpen, cn het zal voor kidncrc schcpen langs eiken weg onmogdijk 
zijn de reis in zóó korten tijd tc doen als uwe schepen. 

«Uwe directeuren zouden zich onthouden hebben van het openbaar maken 
van ccnigc bcgrooting, maar, ten dndc dc voorspellingen van mislukking, 
welke door hen, dic bij dc bestaande soort van scbepen belang hebben, 
gemaakt zijn, tc beantwoorden, achlcii zij bet nuttig hier bekend tc maken, 
ilal dc uitslag hunner berckcuingcii (gemaakt in dc onderstelling dat dc 
schccpsruimie voor goederen oj) de uitrds worde ingenomen tegen betaling 
van 4 pd. 10 sh. (/'51.00) dc ton, hetwelk aanmerkelijk minder is dan dc 
tegenwoordige vrachten, dal slechts dc helft van de ruimte voor de rdzige_rs 
wórde ingenomen, tegen betaling van 05 loiid (/'780.00) voor dc eerste, 55 
jioud (/'420) voorde'tweede en 25 |)ond (/'500) voor dc derde klasse, met 
inbegrip van den Iccflogt, cn waarbij ieder van de vcrsdiillcndc klassen 
meerdere gemakken zal lïcbben, cn dat op dc tc liuisrds slechts'/;, gedeelte 
van do sdiecpsruimtc worde ingenomen), dal die uitslag deze is, dat bij 
eene zeer ruime raming van arbeidsloon, bederf, slijtagie cn verzekerings-
kosten cr ccn oversdiol blijft, gdijkstaandc mcl-IOpcrc. 'sjaars van bel 
liesledc kapitaal. Met deze vooriiitzigtcn, dic op gezonde begrippen van 
handel zijn gebouwd, beboeft de maatschappij den bijstand der regering 
niet in te roepen ; alles wat gevorderd wordl is, dal geen mededingende 
maatschappij le liarcii nadccle ccn subsidie criangc. 

«Deze zijn dc overwegingen cn uitzigtcii, onder wdke uwe directcnren 
hunne eindschikkingcn hebben genomen. Zoo als boven is gezegd, gclooven 
zij, dat elke maatscbajipij cn ieder lersoon, dic met stoomvaart bekend is, 
allengskcns door dc oudervinding dc overluiging heelt verkregen van hel 
voordeel van groolc almctingcn, en zij zijn, voor zoover hun de omstandig-
heden cn hunnc middelen veroorloven, op het oogenblik beziĝ  om bet be-
ginsel loc te passen, maar alleen op geringe schaal, daar zij groolclijks 
beperkt zijn in dc middelen, waarover zij kunnen bcschikkcn, cn alleen 
handden uil bet algemcenc oogpunt, dal grootc sdiepcn goedkooper ge-
maakt kunnen worden cii dat bepaaldelijk grootc sloombootcn veel groolcrcn 
spoed cn zekerhdd kunnen bezitten dan kleine. 

«Deze inaalsdiap|)ij, dic niet gedrukt wordl door ccnc voorafgaande op-
neming van geld cn dic bare oiicraliëii begint op ccn tijdslii), waaroj) cenc 
aanzicidijke ontwikkeling in dc gcmccnscbap mcl dc meest afgelegene 
dcelen der wereld plaals vindt, cn met con octrooi dal baar in staat stolt, 
haar ka|)itaal voor dc meest voordecligc reizen tc bezigen, is door dal alles 
in de gdegciihcid .schepen tc bouwen van dc beste zaïncnsldliiig cn van 
voldoende afmetingen, om in Engeland zelf cn dus voor den minst moge-
lijken prijs dc brandstof tc laden, naar elke haven in de wereld tc gaan en 
als hel noüdig is dadelijk huiswaarts tc kccrcn cn góederen en passagiers iu 
te nemen, die iu vcriiouding tot dc uil,:;aveii ccn veel grooter voordeel op-
leveren dan cenig tol bierloc gebouwd sloomsehip. Daarenboveii, Z(H) hel 
mogl blijken, dal kolen van dc beste soort in Australië aan boord kiiniicn 
worden genomen, zoodal dc sclicpcii zich aldaar voor dc Ichiiisreis kuiiiion 
voorzien, zal cr ccn zooveel grooterc spoed bereikt kunnen worden bij 
mindere uitgaven voor braiidstid', dal dc tijd, dic voor dc reis wordl besteed, 
zoo korl wordl, dal men volstrekt niet voor incdcdinging te dczcii aanzien 
behoeft te vrcezen. 

«Ten slotte verklaren uwe dircclcurcn te gclooven, dat dc schepen van 

deze niaalscha|ipij in ccnc grootc behoefte van het oogenblik zullen voorzien 

•'11 hel spoedigste, veiligste, gcrcgcldslc cn meest gocdkoopc middel van 

gemecnsdiai» zullen vormen tussclicn Engeland cn zijne mecsl afgelegene 

koloniën in het Oosten.» 

De maatschajipij heeft zich met dit rapport vcreenigd. 

G 3 

>'IF.l!WF, KlllilWAGHN. 

{Civil Ewjinccr and Archilects' Journal, ^^ 235, Vol. X V I , 

Oclobcr 1853, p. 308) 

(Dl. Xl l l , figg. 1 CU 2.) 

Ka|)itein F. Wilson gaf in de iu Sepicmbcr 1855 gehouden vergadering 
van dc Ikilish Associalion dc verklaring der zamenstclling van ecu krui-
wagen, waarvan de opstand en dc doorsnede op [)1. Xl l l , ligg. 1 en 2, zijn 
voorgesteld. 

Daar hel wiel onder den bodem van den wagen geplaatst cn daarin inge-
laten is, vall bel gewigl op het wiel zdf, in plaats vaii tusschen de hand en 
hel wiel tc zijn; bijgevolg kan men, naar kapitein Wilson meent, hel 
dubbele gewigl kruijcn. Dc boomen zijn van ccn afzonderlijk stuk ge-
maakt , cn onder ccn' groolcrcn bock met den horizon dan gewoonlijk 
aangcbragt, zoodat de wagen veel minder behoeft opgdigl tc worden, en 
dc voortsliiwendc kracht bijna horizoiitaal werkt, cn boe meer dit het 
geval is, des te gciiKikkdijker kruit dc wagen. Een koperen knop is in 
het midden geplaatst, boven oj) dc voorplank in écne lijn met bet wiel, 
cn dient om den wagen juist Ic rigten. De wagen kan voorover of op 
zijdc omgekeerd worden. i)c afmetingen zijn: lengte 50 duim (O"̂ '.'.}), 
breedlc van adilercii 20 (O"'.05), van voren 21 duim (0''55), middellijn 
van bel wiel 21 duim (O"'.55). Een model van zoodanigcn kruiwagen 
werd vertoond, die gemakkelijkur scheen tc werken dan ilie van dc ge-
wone .soort. Versdieidcnc leden oordeelden dczcii wagen ongeschikt voor 
hel laden cn lossen van sdieiicn cn voor polderjongens, omdal hij niel 
zoo goed gestuurd kan worden als bun gewone kruiwagen , waar hel 
meeste gewigl op de aimcn vall, om het sturen over dc planken gemak-
kelijker tc maken. De heer Wilson antwoordde, dat hij meer voor ccn 
tuiiikruiwagcn, dan voor poldcrwcrk bestemd, en daarvoor gemakkelijk 
genoeg lo besturen was. 

ovi'ïl IIOLLL SPOORWEG-ASSEN , DOOK J. E. M'CONNELI. VAN WOLVEIITON. 

(Vorsl.i(j van ccnc vooricziiiy, {;cIioiidcn in de Instilulion of Mechanical 
liwjineeTs.) 

(Civil Enijincer and Arclii(ect\s Journal, N». 235, Vol. X Y I , 

Ucloher 1853, p. 387.) 

(Dl. X l l l , figg. 5 en 4.) 

Dccds bij eene vroegere gelegenheid heeft de schrijver in het Instituut dc 

zaak der spoorweg-assen behandeld, cn toen deelde hij de uitkomsten van 

vcrschillendc prochiemingcii mede, bctrclTendc den vorm en dc ahnctiiigcn, 

waarbij met de minste slof dc meeste bctrckkdijke sterkte van dc verscliil-

Icndc deden verkregen wordt, alsmede dc veranderingen die inwendig in 

hel ijzer scbijncn veroorzaakt tc worden door de verschillende bewerkingen. 

Sedert dien tijd is schrijvers aandachl voortdurend o|) dal onderwerp ge-

vestigd geweest ; cn dc mecning, toen door hem geuit, over het breken van 

assen, veroorzaakt door den overgang vaii het ijzer van den vczclachtigcn tol 

den brossen, kortdradigen of gckristallisccrdcn toestand, is later bevestigil 

geworden door herhaalde voorbeelden, die tot zijne kennis zijn gekomen. 

Met hel ilod, om dc sterkte cn dc diiurzaamhcid van dc a.sscn der spoor-

wagens tc vermeerderen, — de twee hoofdzaken voor dc veiligheid op 

spoorwegen, — is dc schrijver, iia herhaalde prochicmingcn cii na zooveel 

mogelijk zijne eigene ondervinding cn dc medcdedingcn van aiidi'reii (miirciit 

diïzc zaak tc hct)ben geraadpleegd, tot het bcRluil gekomen, dat dc holle of 

: kokcrvorniigc in trii gewerkte as, behoorlijk bewerkt, al dc hoedanigheden 

1 vereenigi, waardoor meo dc meeste ligtbeid, sterkte, gelijkheid van bcwer-

, king vaii het nialeriaal, vccrkradit om de nadedige gevolgen van slagen cn 

i botsingen weg tc nemen, en bijgevolg dc meeste duurzaamheid verkrijgt, 

daar schadelijke invloeden cr minder op kunnen werken. 

Hol verkiezen van den kokervorni voor assen was daarop gegrond, ilal 

I men wist, dal bij ccn aanmerkelijk minder gewigl aaii materiaal, men bij 

dien vorm ccnc vcd grooterc kracht kan verkrijgen, om wederstand tc bie-

I den aan hel wringen, hel doorbuigen door drukking oï gewigl, ol'uil-

I wcndigc scliokkcn of slootcn. Daar de wederstand van ccn massief ligchaam 

tegen doorbuigen cn wringen vermeerdert in verhouding van dc vierde magl 

van dc middellijn, terwijl het gewigl alleen tocnceuit iii rcdcu van bet vierkant 

of ilc Iwcctlc magl van dc niidddlijii, zal van twee massieve cilimlcrs van 1 

cn r> duim middclliju, of die lot dkamlcr slaan iu verhouding van l tot l'/j, 

bet gewigl de verhouding vaii 10 lot 25, of 1 tol 1'/.̂  hebben, maar hun 

wederslandsverniogcii zal staan in dc vcriiouding van 250 tol 025 of I tot 

Indien iiicii nu in dc grooterc as ccnc holte van -/., van dc niidddlijn 

maakt, zal hel gewigl verminderd worden mcl '/a (nauieiijk X = V J 
of bijna 'ĵ ), cn het wcderstandsvcrmogeii slechts met (iiamelijk X 

X -/:< X -/;, = "Vüi- ^"j"'' Vs); vergelijking mcl dc kleinere mas-

sieve as zuilen dc vcrhoudingcii zijn: 1 lel 1'/. niidddbjii, 1 lol gewigl. 



Gi 

en 

met 
tot 2 wederstandsvermogen, zijnde liet dnbbele wederstandsvermogen 

'/g minder gewigl. 
Het gebrnik van bolle assen is eenige jaren geleden beproefd, maar men 

beeft er spoedig mede opgebonden; bet voornaamste bezwaar was, dal er 
met de bijzondere te dic-r lijde gevolgde wijze van bewerking groole moeije-
lijkheid bestond, om overal in de buizen eone gelijkmatige dikte, levens mei 
behoud van de deugdzaauibeid van het materiaal, le verkrijgen. 

De gebruikelijke bewerking bestond hierin, dat twee of drie staven van 
half-eirkelvormige dwarstloorsnede le zamen werden gesmeed, mcl regie 
voegen, maar zonder inwendige drukking, en met massieve gedeelten oj) dc 
draagpunten. Daar deze assen zonder inwendige drukking of vorm gesmeed 
werden, waren die van zeer ongelijkmatige sterkte op verschillende puutcii, 
en was soms hel zwakste punt daar, waar de meeste kracht moesl aangewend 
worden. 

Ulli deze zwarigheden weg te nemen, heeft scft'ijver eene wijze van be-
werking voor de assen ingevoerd, welke, naar men vertrouwt, het ge-
weiischte doel volkomen zal bereiken, door dc groolsle sterkte bij de minsl 
mogelijke hoeveelheid maleriaal, gelijkmatige zamenslclling van het ijzer, 
volmaakte gelijkheid van dikte, en deugdelijke bewerking te waarborgen. 

De wijze van bewerking is als volgt: een zeker aantal vooraf daartoe ge-
vormde slaven, van de beste kwaliteit van ijzer, worden te zamen gerold, 
zoodal, wanneer zij le zamen zijn gepakt om gesmeed le worden, de door-
.snede cen cilimlcr vormt (zie tig. 5), die ongeveer l'/a niaal de middellijn 
heeft van dc as, wanneer die afgewerkt is; de staven sluiten juist in elkander 
zonder eenige tusschenruimtc, en hedckken de eene de andere op eene wijze, 
die eene volmaakte adlnesie waarborgt. 

Deze cilinder van losse staven wordt tijdelijk met een schroefband te 
zamen gchouilcn, en nadat ieder einde in den oven tot eene smeedbare 
hitte is gebragl, worden de slaven gedeeltelijk te zamen gesmeed cn dc 
schroefband weggcnoinen. De geheele cilinder wordt daaroji in den oven 
geplaatst en op eene voegzame snieedhitte gebragt, en dan tusschen eene 
reeks vaii rollen J» !), lig. 4, getrokken, die alle ecu eivormige mandrill 
(zie .1) in hel midden der cirkelvormige opening hebben, welke vaslgcmaakt 
cn ondersteund worden door ccnc vaste staaf, die aan het andere eind 
sterk bevestigd is, om de drukking gedurende hel rollen te wcdtM'slaan. Dc 
maiidrillsvorincn zijn van gegoten ijzer gemaakt, plotseling afgekoeld, en op 
het einde van de slang zoodanig schuivende en met eene moer bevestigd, dat 
zij des gevorderd gemakkelijk afgenomen kunnen worden. 

Do beweging van dc rollen is zoo ingerigt, dat zij, zoodra de cilinderas 
geheel doorgetrokken is, kan omgekeerd worden, en de as, die over devorm-
stang is getrokken, wordt door dezelfde opening in de rollen teruggehaald ; 
zij wordt dan dadelijk tusschen het volgende paar rollen gestoken, die eene 
kleinere opening hebben, op dezelfde wijze heen-en wedcrgetrokken, cn 
zoo voorts inssclien eene reeks rollen, die opeenvolgend in grootte atiiemen, 
en bijgevolg de drglheid en kraehl van het ijzer, waarvan de as gemaakt 
wordt, vermeerderen, lol dal de laalsie haar tot de behoorlijke middellijn 
brengt. Telkens, wanneer de as van de eene groeve in de andere komt, 
w ôrdt zij door den werkman 'Z» eirkel omgedraaid, ten einde de drukking 
over de geheele oppervlakte gelijkmatig te maken, het ijzer gelijk zamen te 
persen, en overal eene behoorlijke vereeniging le verzekeren. 

De monsters, die aan de vergadering werdwn vertoond, bewezen de deugd-
zaamheid en volkomenheid van de bewerking. 

Ten bewijze daarvan strekt, dal erop allerlei wijzen proeven mede werden 
genomen, zoowel door slagen op dc buiten-oppervlakte, als door eene ge-
weldige drukking, en door eene bout er in te drijven ten einde het voor-
werp le doen bersten , en dal nergens eenig gebrek in hel smeden is opge-
merkt, en zulks, ofschoon de proef is genomen op stukken van de uilerste 
einden afgesneden, waar men mögt onderstellen, dat de cilinderas, wegens 
ver.schcidcne oorzaken, niet zoo goed gesmeed kon wezen. 

De as, op deze hoogte zijnde, wordt na gesmeed en op de behoorlijke 
lengte getrokken te zijn, dadelijk naar den hamer gebragt, waar zij tusschen 
een hamer en een aanbeeld van den vorm van cen halven cirkel over de ge-
heele oppervlakte wordt glad geslagen. (lediireiide die bewerking s|ieelt 
een kleine walcrslraal gedurig op de as, waardoor dc werkman dadelijk, 
door het ver.scbil van kleur, elk gebrek in het sunnlen kan ontdekken. Van-
daar gaat zij naar (h; cirkelvormige zagen, waar zij zuivei- op dc bcnoodigde 
lengte afgesneden wordl cn gereed is, om cr dc halzen aan te werken. 

Van den hamer komende, is de as geheel schoon van binnen cn van 
builen, de schilfers zijn geheel weggenomen. De einden worden dan 
weder gegloeid , en geleidelijk tot den behoorlijken vorm cn afmetingen 
voor de halzen gehamerd; eene bout wordt gedurende het hameren' in 
het einde der buis gestoken. De halzen kunnen ook door eene plet- ol 
rolmachine [hmhiuir) gemaakt worden, welke uit twee tafels bestaat, van 
do geheele lengte der as, de eene gelijk aan de andere en een vorm of 
conlramal van dc afgewerkte as uitniakende, of op eene andere wijze, door twee 
stel rollen, elk van drie stuks, loodregl»zich bewegende, van dezelfde 
middellijn, en mcl dezelfde snelheid voorlgedrevcn, geheel naar den 
vorm van de halzen gefatsoeneerd, en op den behoorlijken afstand tus-
schen dc randen. 

De vervaardiging van deze assen is aan de r'alenl Sbaft-Comiianv op-
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gedragen en groole lof komt aan den heer Walker, deelgenoot van die 
lirma, toe, voor de uitmuntende wijze, waarop hij bij die vervaardî ina 

is le werk gegaan. 
Om een voorbeeld aan le voeren , ten aanzien van de besjiaring aan 

onnut gewigt, zoo neme men dat van een spoorweg, waarop l,50ö() 
wagons en rijtuigen loopen, die gerrkend worden, elk gemiddeld lOOÜO 
mijl 'sjaars af le leggen. Wanneer het gewigt van twee gewone assen van 
die wagens 5 centenaar bedraagt, dan zal hel gewigl van eiken wagen met 
holle assen D/« centenaar minder zijn. Waiineei' men naar deze bcrekeiiiiF 
eene mijl over'cen geheel jaar neemt, zal het gewigt 11250000 ton be-
dragen cn als men de vervoerkosten met loeomotieven o]) '/; penny per 
ton en per mijl raamt, zal de hesparing 11 700 pd. st. (/ 140 400) 's jaars 
bedragen, ongeacht alle andere voordeelen, zooals bijv. d e mindere slijtage 
van het spoor. 

Onder de vertoonde monsters waren twee soorten van halzen, de cilin-
drische met afgeronde i-anden en de dubbele kegelvormige halzen , zoo 
als die welke op de Great-Northcrn, Greal-Western, Dristol-and Kxetcr-, 
Sonth-Wales- cn Soutb-Devon-spoorwegen gebruikt wordt. Met beidé 
soorten van halzen is de holle as goed, ofschoon men van mccning is, 
dat dc kegelvormige hals voor beide, zoowel de massieve als de holle as. 
minder aanleiding geeft de vezels van het ijzer gedurende de bewerking te 
beschadigen dan dc cylindrische halzen met randen, en het schijnt een 
onderwerp, wel der aandacht van het inslituul waardii«, uit te vorsehen, 
welke, onder alle omstandigheden, de beste vorm is voor de halzen van assen. 

I'rooven zijn, onder toezigt van den heer Marshall, secretaris van hel 
instituut, genomen, om hel wederstandsvermogen van <le holleen de massive 
assen legen eene kracht loodregl op dc rigling der lengte tc vergelijken. 
KIke as werd op zware gegoten ijzeren blokken op 4 voel 11 duim 
afstands van elkander gelegd, om den steun, door de rails aan de as ge-
geven, voor te stellen. 

Een blok gegoten ijzer van 18 cent. gewigl liel men toen van eene 
hoogte van 12 voel (5'-''.7) op hel midden van de as vallen, en de bogi 
werd gemeten. 

De as werd alstocn half rondgedraaid en een gelijke slag op den anderen 
kant gegeven, die dc as in eene omgekeerde rigting boog. Men ging hier-
mede voort tol dal dc as gebroken was. De uilkomsten van deze [irocveii 
zijn als volgt. 

Eene oude inasaievc as van 5^; duim (O''.081) middellijn in het midilen, 
cn 4'/. duim (O'-'M) aan de einden, die bijna drie jaren in dienst geweest 
was, werd door den eersten slag 8'/; duim (0''.22j gebugcu, bijna regl-
geslaiĵ en door den tweeden in dc tegenovergestelde rigling, loen 10 dnim 
(O«' 25) door den derden slag gebogen, en bij den zesden in het midden 
dwars dooi'gebrokcn. 

Eene nieuwe massive as \\m dezelfde dikte werd door den eersien slagO /̂. 
duim (()''.211) gebogen, door den tweeden bijna regtgeslagcn, O'/j duim 
(0®'.2 i) gebogen door den derden cn door den vierden 27, duim (0"='.0lj5); hij 
den vijftien brak zij ^̂  duim O'̂ 'OIO) van het nmhleii. Del î cbrokeii ijzer was 
krislalachlig over van de doorsnede; hel overige waren taaije vezels. 

Eene nieuwe holle us, van duim dikte overal, werd 5 duim door den 
eersten slag gebogen, bijna regtgcslagen door den tweeden en weder o 
duim gebogen door den derden. Dc negende slag boog haar 4'/. duim cn 
de tiende P/j, duim. Tol den vijflienden slag werd zij afwi.s.selend naar 
beide kanten gebogen , met bogleii van 2 tot ö'/j duim. Er was geen 
zweem van gebrek of barst, alleen eene geringe ojizctting van dc opper-
vlakte na den vijftienden slag. De slagen werden voortgezet lol den zevcn-
cn-lwinligsten mcl bogten van 2 ii dnim, cn bij dien slag was er 
eene bar.sl dwars over het midden van de as van l'/, duim lengte. 

De acht-cn-twintigste slag hoog baar Va duim en sloot de barst, aan 
de andere zijde door den vroegeren slag gemaakt. 

Dij den ncgen-cn-twinligsten werd zij voor -j.̂  doorgebroken, en O'/« 
duim gebogen ; dc doorbraak had een zeer vezelachlig aanzien. 

Eene tweede reeks van proeven werd genomen, om bij vergelijking het 
wederslandsverniogen van de halzen van holle en massieve assen legen 
breken na te gaan. 

I'̂ lke as werd op een aanbeelil ondersteund, met den binnenrand van den 
hals l'/j duim builen den kant v.iii lud aanbeehl uitslekeiide, om den steun 
van de as in de naaf van het wiel voor le stellen; 100 slagen werden 
alsloen met smidshamers van 21 pond (iieil. pond) bovi n op het uileinJc 
van den hals gegeven, terwijl do werklieden bij elke 12 ol 15 slagen ver-
wisseld werden. 

De bogt van den bals werd toen gemcton en de as half omgekeerd, 
en andermaal 100 slagen O|J den tegcnovergestelden kant gegeven; en züo 

voorts. De algemeene uilkomslen van die proeven waren als volgt: 

Van eene oude massieve as met cen hals 5 bij 5 duim, welke 5jareiJ 

in dienst geweest was, werd cen bals afgebroken met 205 slagen; d̂  

andere met 55 slagen; b.:iile doorbraken waren dwars over den bab-

Van eene nieuwe massieve as, met halzen 5 bij O duim, werd hij alg<J' 

broken met 570 slagen; de doorbraak was ouregehnalig van vorm, c" 

vezelachlig. _ . 

Up den hals van oene nieinve holle as, mei halzen 5 duim bij 5, wordci 

r 

1851] 

400 slagen gegeven, waardoor hel einde »/o nedergebogen werd, 
cn cciie barst in de lengle van ö'/v duim aan den onderkant outstond 
maar geen dwar.sseheur. 

Eene nieuwe holle as, met halzen van dezelfde afmetingen, ontving 800 
slagen op het einde van den hals, dio dezen '/» 
dc lengte aan beide zijden spiclcn, en slechls ccnc kleine dwarsscheur 
van 'c'iglc bij den rand veroorzaaklen. 

De lu'oeven o|) hel wederstands-vermogen, tegen een zwaar gewigt, op 
bet midden van de as afwisselend op beide kanten vallende, loonenaaii, 
dal hel bij dc holle as bijna hel dubbele bedraagt van dat van eene massieve 
as van gelijke ahnelingen, terwijl de bogt slcchls 5 duim in plaats van 
9Vi is; en daar het getal slagen, benoodigd om de holle as te breken, 2!) 
bedroeg, terwijl de massieve as reeds hij (len vijfden slag brak, zoo blijkt, 
dal de holle as aanmerkelijk wel meer wedcrstandsvermogen tegen bivking 
bezit. 

De holle as werd in het midden '/s duim ovaal na den zevenden slag, en 
was slechts duim ovaal na den acht-cn-twintigslcn slag even voor de 
breking; zij was aan wederzijden '/le nilgebogen, en'/le van boven 
en van onderen ingedrukt, terwijl zij oorspronkelijk cirkelvormig was. 

Dc proeven ten aanzien van de sterkte van de halzen tomen aan, dat 
in plaals van kort en regl bij den rand af tc breken, zoo als bij dc 
massieve assen, zij bij holle assen ecu groot getal slagen meer doorslaan 
cn dan nog alleen in de lengte bersten, in |ilaats van dwarsaf te breken, 
hetwelk een belangrijk voordeel is wat aangaat de veiligheid in het gebruik. 

In den loop van de beraadslaging, welke volgde oji bel lezen van deze 
mededecling, werd opgemerkt, dal in de doorbraken van de holle assen al 
het ijzer een vezelachlig aanzien had, terwijl het bij de niassicve assen 
meereudeels krislalachlig was; dat dc besparing in gewigt bij dezelfde 
sterkte thcoretiscli % was, maar dat men die voor alle zekerheid ojt slechts 
'/j van de massieve assen gesteld had. De holle assen worden zeer veel ge-
bruikt op de North-NVcstern, Midland en (ircal-Norlhern spoorwegen, en 
meer dan 500 zijn er reeds vervaardigd, waarvan eenige op dc meest vol-
doende wijze reeds O maanden hebben iJicnst gedaan. 

De heer M'Connell merkte aan, dat, welke ook de aard van de gebezigde 
kracht was cn de verandering door schokken te weeg gebragt, de invloed 
van dc gedurige slagen cn schokken, waaraan eene spoorwagen-as is 
blootgesteld, zeer verminderd moet worden, wanneer de as eene groote 
holte door het midden heeft, in plaats van massief le zijn, daar de uitwerking 
van een slag oj) den eenen kant grootendeels in de holle lusscheiiriiimtc 
verloren gaal. in plaals van door de geheele massa van de as medegedeeld 
te worden. Hij vertoonde proeven van ccnc holle en ccnc massieve as, die 
men twee uren in eene draaibank heet had laten loopen zonder olie, met 
eene snellieid gelijkstaande aan 20 mijlen per uur; de massieve hals brak 
met 17'J slagen kort af, met kristalaeht'ige breuk, maar dc bolle wilde niel 
dwars afbreken en berstte in de lengte op verscheidene plaatsen mcl 400 
slagen, zonder anderszins besebadigd te zijn. 

De beer Adains zeide, dat, naar zijne mcening, kegelvormige halzen de 
voorkeur verdienen boven gewone eilindervormigc en bijzonder gc.sehikt 
zijn voor het vervaardigen van holle assen, daar men de korte knik vermijdt. 
Hij had bevonden, dat de kegidvormige halzen minder aan verhitting oiuier-
hevig zijn, wanneer zij goed van pas waren gemaakt; bij de cilindervorniigc 
is het van aanbelang, eene gelijke sterkte van nielaai bij den rand le be-
houden, daar men (Je vierkante randen in de praktijk verkieselijker had 
bevonden, dan die, welke veel afgerond waren. 

ü!) 

Deze boot heeft twee kielen van 8 duim (O"'.2) hoogte (zie fig. 0), die 
voor en achter zamenloopen, met ongeveer 5 voet ü duim (1 el) tusschen-
ruimte in het midden. Zij is voorzien van riemen, op de gewone wijze ge-
tuigd mcl logger-zeilen, en kan 50 man bevatten. 

AANWIJZlill VAN Dli SNUMIKII) Dl'.K SCUKPhN VAN J. Z. A. WAGNLl! , 
TH l'ilIi.ADIü.l'IIIA. 

(Civil EiKjineer aml Archilccl's Jimrnal, N". 230, Vol. X V I , 

November 185:i, p. 411.) 

Op eene der laalsie vergaderingen van hel Fiwihlin Inslilule, beschreci 
dc uitvinder kortclijk het gebruik van de gewone log op zee, met dc daaraan 
verbonden voor- en nadeelen ; hij b(!schreef ook verschillende toestellen, 
die gebruikt waren om de snelheid van eeu schip op zee te bepalen, zoo als 
de gebogen pijpen van Ditot, molenljcs, schroeven, enz. en dc verschillende 
zwarigheden, welke dc invoering er van tol nog loe hadden verhinderd. 
Zij melen alle , even als de locslel van den beer Wagncr, de snelheid ol 
liever dc drukking van het water op de diepte, waarop zij geplaatst zijn ; 
daar echter de snelheid van bel waler, nabij de oppervlakte van het schip 
en op eenige diepte daarbeneden, niet dezelfde is, en in elk sehip verschilt 
naarmate van den vorm cn de indompeling der dwarsdoorsnede, is het 
duidelijk, dat elke aanwijzer in het bijzomler geregeld zoude moeten worden 
door proeven, te nemen met hel schip, waarop hij geplaatst is. De aanwijzer 
van den beer Wagncr beslaat uit een blad, als van een windwijzer, door 
middel van eene stang, op zijde van dc kiel bev(̂ sligd ; wanneer hij niet ge-
bruikt wordt slaat hij digi, even als eene deur; als bij in gebruik is staat 
hij regthoekig op do kiel, zoodat hij dc drukking van het waler ontvangt; 
van dit blad loopt eene regislaiidige stang tot de kajuit of het dek omhoog 
gaande, gelijk van zelf spreekt, door eeno bennipdoos, terwijl het onderste 
einde in (̂ eiic spil uitloopt, die op cen dorpel draagt; aan hel boveneinde is 
eene veer, die door de beweging van het blad onder waler bewogen wordl, 
op dezelfde hoogte zijn daarmede verscheidene kamraderen verbonden, dn; 
de beweging op de jilaal of den wijzer overbrengen. 

GEÜCTdOlJRl'.KDK AS VOOR SPOOUWIiGWAGllNS VAN GliOllGK lUliNCIl 

(Civil Emjineer and Arcliitcct's Journal, N®. 2:}fl, Vol. X V I , 

November 18.');5, !>. 427.) 

(Dl. X l l l , lig. 10.) 

Deze as is in twee slnkken in dc lengte verdeeld, die in het midden zijn 
verbonden, zoodat elk wiel onafhankelijk van het andere kan werken. De as 
is op pl. X l l l , lig. 10 in doorsnede voo:^esteld. l̂ is de as; /> een losse 
kraag; (j een vaste kraag op een van dc twee gedeelten; I) de scbroef-
boutén ; E de vellai); /''eene holte voor olie. Dc uitvinder is van niecning, 
dal deze as bijzonder voordeelig zal bevonden worden op die lijnen, die 
dc grootste bogten hcbbfii, daar zij in do eerste plaals het gevaar van 
derailleren zeer vermindert, ten tweede do maehines zeer gemakkelijk doel 
werken en de wrijving lier onderdeelen vermindert, en ten derde hel 
spoedig slijten van de randen der wielen en vaii de sporen voorkomt. 

CEOCTaOUliKUDli WIJZE OM liOOTIïN TE HOUWEN , VAN P. 11. ASTLEY 
EN J. F. STEVENS. 

(Civil Emjineer and ArchitecCs Jourual, N®. 235, Vol. X V I , 

üclobcr 1853, p. 3U7.) 

(Pl. X l l l , figg. 5-0.) 

Hel in den titel vermelde octrooi werd verkend voor eene verbeterde 
inrigting van vaartuigen, welke ten doel had ze lol veilige middelen van 
vervoer tc doen dienen. 

Eene volgens hel beginsel van deze uitvinding gebouwde boot werd te 
Deal ten toongesteld; zij is 27 voel (8 el) lang, O voet (2>-'*.7i breed en 
3 voel 8 duim (ruim 1 el) diep. Fig. 5 is ccnc lengtedoorsnede; Hg. O een 
plan van den bodem; lig. 7 een gezigl op zijde; Hg. 8 eene doorsnede 
over hel midden en lig. O steil den voorsteven van de boot voor. De boot 
heefl eene holle kamer of groeve, die van den voor- lol den achterstevcn 
loopt, met eene kraan van boven voorzien, om naar gelang van de drukking 
van de boot op hel waler, de lucht uil tc laten, en op die wijze den diepgang 
le regelen. Er kan ook lucht in do kamer wonlen gepo!U|)t om, onafhankelijk 
van de vracht, de boot ligler te maken. Het doel van deze bolle is verder, 
om de boot in holle zeeën gemakkelijker boven waler tc houden cn haar 
zoodanig val op hel water te geven, dal (volgiMis de mccning allhans van 
den uitvinder) het bijna onmogelijk wordt, ilal zij kantelt. 

ZAMINGESTELDE DUlUlEI.E STOEI. VAN JA.MKS nEI.L. 

[Civil Emjineer and Architecl's Journal, n°. 2:»), vol. XV I , 

Novcmiicr 1853, p. 430 ) 

(Pl. X l l l ligg. 11 — 15) 

James P.idl werd gepalenlecrd voor het vervaardigen van cen zanienge-

stclden stoel, die den vorm van twee gewone stoelen heofl, welke ondeiiing 

verbonden zijn door een tussehenstuk, zoodal de rail omval en ondersteund 

wordt. Deze zamengesUilde stoel is meer gesehikl op de vergaderingen , 

maar kan ook tussehen andere gebruikt worden; in bel eer.>le geval worden 

de uileinden van de rail door de stoelen gesehoven, in hel holle gedfclte van 

hel verbindingsstuk; wanneer bij gebruikt wordl om eeni}; ander jiedecllc 

van dc rail dan hel einde te onderslcuiicn, moet de rail geheel door den 

stoel, voor zooverre noodig, gcschoven wm'deii. De rails worden op de ge-

wone wijze met wiggen, of anders in de sluilingen aan elk einde vastge-

maakt. Indien de voegen in of bij het midden van hel verbindingsstuk zijn, 

zullen dc einden zoo vaslgcslolcn zijn, dat zij moeijelijk verplaalsl kunnen 

worden. 

Eig. 11 is zulk een zam(>ngeslelde stoel van boven gezien; fig. 12 is eene 

doorsnede van den stoel, melde .spoorstaaf erin; lig. 15 eeno einddoorsncdo 
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van den zamengcsleldcn stoel met eene staaf, die met een slotstuk is op-
gesloten. E E zijn de rails. De zijde F F is pas gemaakt voor een kant van 
de rail, en liet binnenste van het gedeelte GG van de tusschenniimle is 
pas gemaakl voor den anderen kant. De wangen //ƒ/zijn ver genoeg van 
de rails om een gewoon houten slotstuk J toe le laten, A'A'zijn galen om 
bouten of schroeven te ontvangen, die den stoel op de gewone wijze op do 
liggers bevestigen. Indien men dwarsliggers gebruikt, kan de stoel of op 
twee liggers id' op één van voldoende breedte vastgemaakt worden. Dij 
het iilaatseii der stoelen moet men zorg dragen, dat alle voegen van de 
rails zoo na mogelijk in liet midden der tusschenruimte vallen, zoodat de 
einden der rails behoorlijk besloten worden door dc randen F en G en 
stevig op hunne plaats blijven vastgehecht. 

[ ! 8o3-

hetzij door den werkman zclvcn, door touwen die aan dc uiterste raam-
kozijnen zijn vastgemaakt. Het geheel, wanneer liet behoorlijk gemaakt is, 
kan vele jaren dienst doen , kost minder dan eene ladder, en kan in 
weinige minuten opgesteld worden. 

OVEU STFJCEIIS. 

(Uit liet Journal of the Franklin Institute overi^enomen in the Civil 
Emjineer and ArchitcrCs Journul, '230, Vol. X V I , 

'̂üvclnl)er 1803, i». 432.) 

Dr. A. L . Kennedy beeft onlangs dc aandacht van het Franklin Instituut 

gevestigd 0|) de menigvuldige ongelukken , die voortdurend veroorzaakt 

worden door bet gebrek aan stevigheid van de steigers, die men rondom 

gebouwen oprigt. 
Il i j betreurde het, dal men er zoo weinig aan dacht, werktuigen Ic 

bezigen, waardoor men zoowel bij bel optrekken als bij het herstellen van 
gebouwen, arbeid zou kunnen besparen. Stoomwerktuigen om granen op le 
hijscben of |>alen in tc heijen, zijn algemeen geworden , maar voor het 
naar boven brengen van kalk cn sleenen gebruikt men steeds menschen, 
nieltcgcnslaande dc boogc werkloonen, en de vele ongelukken die len 
gevolge van dc hitte en van hel vallen ontstaan. Dc schaarschte van 
hout had meer zuinigheid in hel bouwen van steigers len gevolge. Hel 
was cchler de vraag, of men niel ccn beter cn zekerder middel zou kunnen 
gebruiken om hetzelfde doel le bereiken. Wanneer in Eogclaiid iemand den 
voorgevel van zijn huis wil laten schilderen, en deze vrij grool is, zal de 
schilder hem de kosten van ecu steiger laten maken. In Darijs, waar men 
alle onnoodigc gevaren weel voor tc komen, cn waar de huizen meestal 
meer dan -ill voet (D2 el) breed cn zes verdiepingen hoog zijn, gebruikt 
nien, bij hel schilderen, zelden of nooit een houten steiger. 

Ken sterk touw, 1'/, è 2 duim (O'01 ä O«'.o:;) dik, wordt .stevig aan 
ccn schoorsteen of ander hooggeplaatst punt vastgemaakt. Dil louw is op 
afstanden van ongeveer 10 duim (0'-''.2;)) met knoopen voorzien; cenc plank, 
gelijk aan die van een schommel, maakt de zitting uit, cn is aan elk eind met 
twee louwen voorzien , die, aan de boeken vastgemaakt, op eenige duimen 
afslands van de plank zich vereenigen cn eiinligen in slerke ijzeren haken. 
Deze baken zijn zoo ruim, dat, terwijl zij gemakkelijk over hel louw heen 
schuiven, zij door de knoopen opgehouden worden. Dc lengte van die 
louwen is zoo genomen, dal, lerwijl de ecnc baak (bijv. de linker) op eenen 
knoop rust, en dc regier haak op dien daarboven, de plank horizontaal 
hangt; wanneer de schilder heeft plaals genomen, hangt het louw lusschcn 
zijne knieën ; zijne verwpol hangt bij hem aau een kleiner met een haak 
voorzien louw. Wi l hij nu de zitting hooger hebben, zoo tilt hij zich zelf 
inel dc linker hand omhoog en brengt met de regier den haak een knoop 
iiooger; hetzelfde doel hij met den linker baak, en zit dan 10 duim 
hooger dan te voren. 

Dij het nederwaarts gaan is dc beweging natuurlijk omgekeerd. Ken 
weinig oefening geeft dc werklieden een onbegrijpelijk gemak in hel op- of 
nederbrengen van hunne zitplaats, cn door rei-ts of links hel sleimpunl van 
hel touw op dc goot tc vcrscliuivcn, kan men de zijwaartschc beweging 
even gemakkelijk maken. 

Dr. Kennedy hcclï een au'leren toestcd in Parijs zien gidiniiken, die, 
hoewel minder eenvoudig, echter zeer doeltrelTend en gemakkelijk is. Deze 
bestaat uil twee ligte baiken, in deii vorm van een kruis verbonden; hel 
rcgtslandige stuk is zoo lang. als bel huis dal men sidiildereu wil hoog is, 
terwijl de dwarsarm slechts eenige voelen lang is. De binnenzijde vau den 
langen arm is voorzien van twee takels en blokken mei louwen, van welke 
hel bovenste stevig aan den top is bevestigd en hel onderste in verband 
staal mei een windas; de zitting voor den werkman is zoo gemaakt, dat 
wanneer hij zit de regtstandige arm tus.schen zijne knieën loopt, en hij 
door hel windas le draaijen zich naar verkiezing kan doen rijzen of dalen. 

De zitting is voorzien vau een rug, en grool genoeg om er zijne pollen en 
kwasten le jilaatsen, en vormt zoo doende een gemakkclijken stoel. Inden 
kleineren of dwarsarm is aan ieder eind eene schijf ingelaten, die een weinig 
aan den onderkant uilsleekl, en oj) die rollen of schijven rust hel gelieel, 
wanneer het in orde is; de schijven loopen in ccne gleuf in eenen horizon-
laai liggendcn balk, dien men gewoonlijk langs den rand van dc goot aan-
brengt en die met louwen aan de dakvensters of den schoorsteen beves-
tigd wordl. 

Deze gegroefde balk is als hel ware een kleine spoorweg, door middel 
van welken dc gansche kruisvormige toestel, met den werkman erop, ge-
makkelijk langs den voorgevel bewogen kan worden, hetzij door een ander, 

ZAMENGESTELDE SI'OOnSTAVEN DOOR l\. A. TAFPE. 

(Organ für dio forlschrilte des Eiseubahnwcsens, Rand VIII, ilefl 5, S. 193.) 

(Pl. X l l l , fig. 14-^20.) 

De zamcngesleldc spoorstaven {compoutul rnih) vinden in de Vercenigde 
Stalen grooten bijval, zoodat oiulerscheidene fabrieken zich uitsluitend met 
de vervaardiging daarvan bezig honden. 

Dc liguren 11—20 op pl. .Xlll verlooncn de verschillende vormen vaii 
spoorstaven welke (met uilzondering vau 21 en 22, die nog slechls onl-
worpcn zijn,) op ver.schilicnde spoorwo.L-cn in gebruik zijn 

Figuren l i—20 stellen zaïnengesteldc Vignolc-spoorstaven voor; fig^. 
11—18 met koppen , die in de lengte gespleten zijn. De iu figg. lüen 20 
voorgestelde spoorstaven beslaan in de doorsnede uit slechts twee deelen. 
Vroeger bragt men op dc plaatsen, w'aar de bouten zijn, kleine gegolen 
ijzeren plaatjes aan, zooals in lig. 15 door A wordl aangewezen, doch men 
heeft sedert daarvan afgezien. 

Fig. 21—21 zijn |)arallelslaven met ge.«̂ pletcne koppen. Fig 25 is ccne 
in tweeën gedeelde parallclstaaf niet ongespleten kop. 

Van dc sjioorstavcn welke in dc doorsnede geen gesiilelen kop hebben, 
maar uit twee deelen zóó worden zamengesleld, dal de voegen behoorlijk 
in verband verspringen (figg. 1'J, 20 en 25), is de overgang lol dc in drieën 
verdeelde spoorslaven van Latrobe gering. 

Deze zijn op den Baltimore-Ohio-spoorweg Ingevoerd cn na een proeftijd 
van ongeveer drie jaren, zeer goed gebleven (zio fig. 20). Laler werden 
zij gewijzigd , daar de kop- of middelste staaf volgens de gestippelde 
lijnen a b vergroot werd, zonder dat dit eenige zwarigheid bij bel pleiten 
heeft le weeg gebragt. 

Nog andere vormen van slaven zijn deels ontworpen, deels reeds toe-
gepast, doch zij schijnen mij der vermelding niet waardig. 

De zaak is nog le nieuw om over de betrekkelijke waarde der ver-

schillende vormen uitspraak te doen. 

iMaryland, Junij 1855. 

HOOKVEIUIIIANDLNDE VUURIIAAIU) VOOIl STOO.MKliTEl.S VAN .lOllN 

I.Ki: STEVEN. 

(Uit hel practical Mcrhanic's Journal o\vri',euomc\\ in DiNoi.Kn's/'ü/j/fcc/ainr/io^ 

Journal, Hand CXXX. Ilefl 2, S. 121.) 

(Pl. X l l l lig. 27.) 

Fig. 27, op \)\- X l l l vertoont de lengtedoorsnede van eenen zoodanigen 

vuurhaard die op bet scbroefstoomschip Enrl of Auvklund, dat lusschen 

Londen cn Dotterdam vaart, iu getu'nik is. .1 is de eersie,/>'dc Iweede 

rooster; C eene mot vuurvaste tegels bekleedc vuurplaat; I) de beer; 

E bet rookkanaal; F dc buizen van don kct( 1; G do schoorsteen; II de 

baarddeur; J de rigting van deii liiebt. t̂romii. Dc eenige voraiideringcn, in 

bel lot nu toe gobriiikelijkc stoken aangebragt, bestaan in de vermindering 

van de dikte van don boer l), in hot aanbroiigon van don oerston rooster 

/I 011 van dc vuiirplaal G. Dij deze inrigting kan de roostor .1 van IJ al 

met brandstof worden voorzien, terwijl de lucht er vrij over lieen kan 

strijken. 
ilet is nu duidelijk dat , bij deze inrigting, do op den rooster .1 

brandende kolen en die op den rooster IJ, Iwec lagen vuur vormen, door 
welke de lucht, dio, terwijl zij de warmtestof onder weg snel opneemt, 
ojiwaarts stroomt, Inssehen do viiurjdaat en don hoor, voortdurend moer 
verhit wordt, en iu dezen toestand brengt zij eene volkomeiic verbranding 
van do gasaidilige producten der kolen tc weeg. 

De bosjiaring aan kolen, die hierdoor wonll veroorzaakt, beloopt bij 

hel genoemde stoomschip 15 tol 20 len honderd. 

AANiEEKEMNOKN I'.1.1I;LN VliHZAMEI.I) 01' EI-NR KEISIN DUITSCllUNO 
IN m\, 1)0011 DE VII.LLKS, Ingentcur der lUusgen cn fftgcn. 

(Annales des ponts et chaussées, 16.''i3, Mai el Juin, jtaij. 241.) 

(Pl. X lV-XV l l . ) 

SAUSlSCilE SrOOIlWlT.ICN. 

Sahshch'IJeijerschc linie van Leipzig uaav Hof. 

Doze spoorweg is in het Dnilschc spoorwegnet van vrij grool gewigt, 

zoowel wegens dc streken die hij doorsnijdt cn dc belangrijkheid voor hol 
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goederenverkeer, als wegens dc moeijelijkheden die zich bij de uilvoering 
voordeden. 

Door hel openen van bel gedeelte lusschcn Plauon en Ucichenbach, is dc 
eerste s|)oorweg-genieonschap gevormd lusschen de havens van de Noord-
en Oostzee, dc vlakten van Pruissen, de nijvere en metaal-voortbrcngonde 
(lislrikten van Saksen aan dc ecnc zijde, en aan don anderen kanl de val-
leijen van den Main, den Donau, den Doven-Uijn, P.eijcren, hel meer van 
Coiislanz en /wilserland. 

Nieuwe spoorwcglinien, die nog niet zijn vollooiil, zijn bestemd om 
deze handelsbeweging moeren meer tc ontwikkelen. Dc westidijke Deijer-
schc spoorweg zal Frankfort en ilen Middon-Dijii eu die van Augshiirg iiaar 
Uhn de Wuiieuibcrgscbc sjioorwogcn mot dil nol vorbinden. Van ver-
schillendo takken is dc uitvoering nog nicl begonnen, hoezeer zij in beginsel 
is vastgesteld. 

Doods voor geruimon lijd was hol nut van dc Saksisch-Deijcr.sche linie 
erkend geworden. Don 14''" .lanuarij 1811 werd eene overeenkomst lusschen 
de rogoringen vau Saksen on Deijeren goteekend, waarbij zij overcen-
kwamcii den weg gezamenlijk aan tc leggen, liet werk moest binnen zes 
jaren, le rekenen van den 1*-'" -lulij 1811, voltooid zijn. 

De eerste krisis, waarin dc spoorwogon verkeerd hadden, was vergelen 
en men begon moer vertrouwen in die zaak te stollen. Kone niaalschaj»|iij 
bood zich aan en werd goodgckourd, maar dc wcrkzaamliedoii gingen lang-
zaam voort, lol aan dc rnianliclc krisis vau 1817 oji 1818. i)c bedoelde 
maatschaji|)ij was daartegen uiel bestand, zij onttrok zich aan dc zaak on de 
staat moest zich met de voltooijing der werken holastcn. Dc leiding daar-
van werd toevertrouwd aan den heer Wilckle, majoor der genie ni Sak-
sische dienst. 

Dc inwijding der gansche lijn had den 15*'" Julij 1851 plaals, nadat er 
met dc werkzaamheden tien jaren verloojien waren. 

Tracé. — De hoofdlijn van den Saksisch-Dcijerschen spoorweg (zie 
|)laal XIV ligiiiir 1) gaal van Lcijizig uit, doorloopt dc vallei der Plcisse, en 
gaat over Altenburg en Crimmilscbau naar Werdau. Men doel Altenburg 
aan door ecnc sterke bogt, om aan dc plaatselijke behoellen le voldoen, 
doch met hot oog op hel tracé is dit zeer nadeelig. 

Van Werdau naar Zwickau is een zijtak gemaakt voor het vervoer der 
steenkolen, die bij die stad in overvloed worden aangotroHon. De aanlog 
was moeijelijk en zeer kostbaar. I\len vindt daar drie viaducis van 22 
lot 2 t cl hoogte, met acht, lion en zevenlion bogen, die 120, 150 cn 
225 el lang zijn. Dc bogen hcbhon 1 D'.55 ojteiiing. Up deze lijn is het ver-
voer der reizigers slechts ecnc bijzaak. 

Doven Werdau deden zich groote moeijelijkheden voor, om den weg tc 
Hof met de Doijorsche spoorwegen in verbinding tc brengen. In hel gohcele 
land van Voigl wordl de bodem door talrijke valleijon en tliejie atgron-
den doorsneden. Dc rigling loopt bijna loodrogl uj» die der beken en 
rivieren. Men hoefl hel geheele terrein naauwkeurig onderzocht, en dien-
tengevolge hel na vermelde Iracc vastgesteld. 
^ De lijn vangl aan tc Werdau, 'loopt langs Nenmark, Ueichenbach, 

Friesen en Ober-.Milan, door de vallei van de (ïüllzscli, bij Nolzschkau,' on 
door die van den Klster bij .locketa, onmiddellijk boven dc zamenvlocijiiig 
van deze rivier mot dc Prenz, on bereikt alsdan Plaiien. Voor hol ge-
deelte boven die stad waren twee ontwerpon govornid. Volgens hetgeen 
men hoefl aangononion, loojil do weg rondom dc valltijoii over dc hoogte 
lang.s Kobitzscliwalde, Jössnilz, Tbosseii, lieichsclhaus, Sehwand, Kemnitz 
en Guteiiliirsl. Daardoor wordl, wel is waar, dc lengte mol 8 (nod.) mijlen 
vcrmcenlerd, maar desnietlogciislaande koml dit tracé op minder kosten 
le slaan. Volgens het andere ontwori) zou dc weg van Plauon langs Syraii, 
Mehllheuor, Draclihaiis, Schünborg, Kornbach , llcuth en lirobaii'iiaar 
(ïutciifiirst loopon. dm bij dit onlwerj) over Iwee beken , di(i in den 
Klslor vlooijen , tc gaan, waren viaducis noodig, oen over de Syraii, lor 
hoogte van .15 el en oen van de Diissnilzbach 1er hoogte van 01 ol. Daar-
enboven zou, ton gevolge van dc hoogte en vooral van dc lengte dorop-
hoogiiigoii, eonc ina.ssa grond noodig zijn geweest, die mon zich slechts 
met groote mooijolijklieden en groote kosten had kunnen verschairen. 

De gansche lengte van de lijn van Leipzig lol aan de Doijorsche gren-
zen bedraagt 110 700 cl, en met inbcgriji van dc vertakking naar Zwickau 
101 000 ol. 

Het lengleprolil van den weg (pl. XIV fig. 2) vertoont dc hoogleder voor-
naamste piiiiloii, cn dc geniid(l(ddc hellingen van den weg ; de grootste 
helling, die men hoefl toegelaten is 0.0125. Al de liooglen zijn genomen 
boven den watersjiiegel van de Pleissc tc Leipzig. 

De stralen dor krommingen zijn grooter dan 507 el, behalve in dc 
nabijheid van eenige stations. 

Deidc onlwcrjion, waarvan wij hebben gesproken, vorderden don aanleg 
van zeer groote viaducis over de valleijon van den Klslor cn dcliiiltzsch. 
Men heeft daarom versclieidcnc andere rigtingen nagegaan, met hel duel 
om die werken le vermijden : 

1». Kenc eerste rigting liep over Werdau, flrcilz, Ncu-Moscbwitz, en 

li"p bij Drachbaus mol hel eerste jilan ineen. 

Dij hel eerste tracé vermeed men con viaducl door de vallei van dcTrieb, 

door den Elslcr dadelijk beneden dc vcrecniging mtl die rivier over te gaan. 

C7 

Ook ontweek men den viaduct van hel r.i'ilizschthal, door dien van het 
Elsterthal bij Greiiz te brengen, beneden dc zamenvlocijiiig van dc Giillzscli 
en den Elslcr. i\lon moest van Werdau uitgaande dc watcrscheidini? der val-
leijcu van dc Pleissc enden Elsler, mot cenc klimming van l)«'.Ó125 be-
reiken, voorts met eene gelijke holling op oenen afsland van lOOOOel dalen, 
tol Greiiz, om aldaar de vallei van den Elslcr door le trekken op lo el boven 
den walcrsjiicgcl der rivier. Volgons eon ander plan, zou men de vallei 
van den Elsler oj» eene hoogte vau 05 el en mcl ecu viaduct van 1 150 el 
lenglc, hebben moeten door.snijden. 

Eene der lijnoii, die over Elsterberg lioj), schoon aan de voorwaarden van 
algemeen belang, van zuinigheid on gosidiiktc rigling le voldoen, maar zii 
vorliel over eene zekere liMigle hel Saksisch grondgebied, on de bewoners 
van het Voigtland on van Plauon, eeno slad vau 10,000 zielen, hebben be-
werkt dal de spoorweg door hunne str(d;on zou gaan, in weerwil van dc 
vermoerderiiig van uilgaven, die daaruit moost voorlvlooijeii. 

2". Dc Iwoode lijn doorliep de moost nijvere dislriklen van Saksen. Zij 
volgde dc lijn van Zwickau lol aan deze plaats, doorliep dc vallei van de 
iMuldc tol aan Kirchborg en Dollionkirehen, trad in hol bekken van dc 
Göltzsch, lioji over Aiiorbaeli, Falkeiistoiii, Ulnilz, en kwam nabij Posseck 
aan de P.eijerscbc grenzen. Om do walerscbeidiiig tc liothonkirchon tc 
bereiken, moest mon, over eeno IOIIL^IO van 2 1 1 ) 0 0 of, 7 ) 1 7 ol sliigen, dal is 
dus eonc gemiddoldo li-dling van ongeveer O '̂.Ol l. De koslon voor hol ver-
voer zouden aanmoHiolijk zijn geweest, boveiidien is tle waterscheiding 
der valleijon van de Saaie en don Elsler in deze rigting veel hooger gelogen 
dan in die vau Gntcnfiirst, en de aanmerkelijke hcllingoii, die noodig waren 
om weder naar Iluf, op Deijersch grondgebied, af'te dalen, waren vol-
strekt ongeschikl. 

Men kon wel nabij Uothenkirchen dc helling van O'i,0125 behouden, 
maar dan moest meu voor de vallei van dc Gölizsch oen viaduct aaimomeil 
van 1000 el lengte eu 50 el hoogte, on een omweg maken van 8000 ol. 
Wanneer men in de vallei van dc Göltzseli aldaakfc om haar te Lengonfeld 
tc doorsnijden, worden wel de afmetingen van den viaducl minder, maar 
hot tracé MOOO el langer. 

Volgens andere |)lannon zou dc weg van Werdau en Zwickau regislreoks 
naar Lengonfeld loojioii, om zich aldaar met dc boven bcsclircveu tracés lo 
vereenigoii, of wel te rdaiion dc aau;;enonicn lijn tc volgen. 

Dozc verscliillondc lijnen en de daarin voorgestelde wijzigingen boden 
cvoii groote nadeelen aan als de viaducis van liet (lóllzsciiirial en het Els-
terthal, zoowel vau wegc de koslon va:i eersten aanlog voor dc werken, 
als wegens de blijvende niooijelijklioden in het verkeer. Do zaak word aan 
het oordeel van den lieer'reichmaun, Inspeeleur-Geiioraal dor bruggen cn 
wogen iu Didgie , onderworpoii. Deze kwam in .Iniiij 1811 on na een 
naauwkeurig ondorzoik, verklaarde hij zich ten vourdeelc van bet door de 
ingenieurs voorgesteld tracé. 

Viaduds van hel G()ll:.schllial cn hel Ehlerlhal. 

Toen men besloten was den weg door doze beide dalen Icdocn loopen, 
moest mon bel minst kostbare middel van uitvoering zooken. 

Do spoorwegdirectie sehroof eonc prijsvraag iiil'mct eonc premie van 
1000 Thaler (/" 1800.) Niel minder dan 80 aiitwoordeii kwamen in. Dozc 
worden aan hol onderzoek vau eene commissie van ingonioiirs oiidorworiieu, 
maar geen enkel ontwerp kwam haar voor, genoegzame waarborgen oj) le 
leveren, dat zij dc uitvoering durfde voorstellen', liet eiudoiitwerp word 
govornid uit de antwoorden van vier der niededingors, tiisschcii wie de prijs 
verdeeld word. 

iXog twee nien WO ontwerpen kwamen in, toen men rcods met het 
metsolwork begonnen was. 

Aardwerken — .Men had boiiaaldolijk voor hot Göllzschihal eoiie op-
hooging van 70 ol voorgesteld. Voor'de taluds eeno liolliiig van O,."." 
aaiinomende (de helling van 0.25 zoude waaixehijidijk sleehls oven voldoende 
zijn) komt meu tol cue breodle van den gnmdslag van 510 rl. Men liail 
in dc eerste jilaats eon boog van 500 el Iriiglo voor hel waler van de 
Goltzsch noodig , oen tweedon vau do/elfde h'iigle voor (h; Molenvliet . 
en eindelijk een derden voor oeiieii weg , die op den bodem dor vallei 
loopt en dien mon niet kan vorleggon. W.iiiiioer men de afmotiiigon na-
gaal, die dozc werken zonden nioeten bozilton om dnurzaam eoiie aard-
massa van 70 el hoogte tc dragon , is hel niooijidijk te begrijpen, lioc 
men, UMI gmiste van dil ontworji, van si)aarzaamheid heefl kniMicii spro-
ken. Doveiidicn was de duiirzaamlioid van een dorgolijk werk onzeker cn 
hot onderhoud zoor kostbaar: het zou zoor veel doorVogeii oii vorst Inddion 
te lijden. J)c ojihoogiiig zou ecr.̂ l na vcr.schoidono jaren gonoogzaine vast-
heid verkrijgen, en zulks zou na alle groote horstollingeii wedt-roiu het «nnal 
zijn. Men had le duchten, dal iu don winter hol ijs don tunmd zou vor'siop-
pen, waardoor het water van dc Giillzscli moest siroomou. lierslellin"ou 
aau de gewelven zouden zi;or moeijelijk zijn en bot woguM-aven dor aard-
aanvulling en de slrommiiig van de'siiöorwegdiensl godurei.de zeer lan den 
lijd ton gevolge kunnen hebben. ° 

Hellend vlak. — Toon men hol donkbeold van dio ojdioogiuncn had 

laten varen, kwam het jdaii tor sprake, om oen h(dlend vlak aau tc 

loggen. Dc last en vooral het gevaar, dat daaruit voor het verkeer zou 
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voortvloeijcn , waren oorzaak dal men aan dil denkbeeld geen gevolg 

gaf, in weerwil van de voorbeelden Ie Ans, Ie Aken cn in [ingeland. 

Sints 1817 dood dc spoorwegdircclie met ijver aan dc grondslagen wer-

ken. Zij moest dil slaken , ten gevolge van dc aanvallen, waaraan zij in 

den buitengewonen bondsdag blootstoml. iMoii vcrzocbl ccn nieuw onder-

zoek ; dil leerde niets nieuws, en bleef dan ook zonder gevolg. Men 

raadpleegde twee vreemde ingenieurs omtrent bet Iracc cn de beide 

viaducts. De werken waren reeds tc ver gevorderd, dan dat men er nu 

nog ccn punt van quacstic van kon maken. Alleen bad dit onderzoek ten 

gevolge, dal de viaduct \an bet Göltzscbtbal 1®'.7(.I minder hoogen ongeveer 

83 el korter werd gemaakt; dc viaduct van bel Klslcrlhal werd ongewijzigd 

voltooid. 

Iloüfdüfmelmjen. — De viaduct van hel fiiiltzscbtbal (zie pl. 40 cn 47) 

is opmerkelijk wegens zijne afmetingen, lot nog toe zonder voorbeeld zoowel 

in gewone wegen als in spoorwegen. Dc hoogte is naauwelijks minder dan 

die der waterleidingen van Doqucfavour cn Lissabon. 

Saks. cl. 

Dc geheele lengte is 

De breedte tusschcn dc borstweringen . . . . 

Dc grootste hoogte der jiijlcrs boven de grondslagen 

De grootste hoogte boven de nieuwe bedding van 

de (löltzsch 

10213 (370^'.23). 

L i ( 7e>.0.i). 

102..i78 ( 92«».O.i.). 

Dc afmetingen van den viaduct van bet LIslcrthal zijn: 

141.873 ( 80«'.3i). 

Cichcclc lengte 

Drecdte tusschcn de borstweringen . . . . 

Grootste hoo'Mc boven dc beddiu'' van den KIster 

Saks. el. 

480 (271''.02). 

14 ( 7"'.01). 

123.123 ( G0^'.08). 

Landhoofd 

Pijler 

LL-.NDKHI.NT.I'.N. — Vmlud van dc Collzsch. — liet leggen der fundei-iiigcn 

heeft zoodanige ernstige bezwaren incdegebragt, dal men zeer aanmerkelijke 

wijzigingen in de algemeene iiu'igting van bet plan beeft moeten maken. 

Men ving in hel voorjaar van 1840 aan , den grond te onderzoeken op dc 

jdaats, alwaar de 14 pijlers voor de benedenste rij bogen moesten worden 

opgetrokken. Men vond overal rots, en dc uitgraving voor den pijler 10 D 

werd dadelijk aangevangen. Dc eerste steen daarvan werd den 20""'° Mei 

1840 gelegd, op welken dag bel gedcelle van den spoorweg tusscben Wer-

dau cn licichcnbach werd ingewijd. 

Men hccfl cr zich niel aan gebonden om den pijler over zijn geheele 

grondvlak op dezelfde hoogte te funderen. Dij sommige pijlers rust hcl 

metselwerk op niet nnnder dan 13 versnijdingen van verschillende hoog-

ten , naarmate van den wederstand dien dc rots bood. Dc funderingen 

werden mcl goeden uitslag gelegd , zelt's die van den |)ijler 13, die op 

10®'.U) diepte liggen. Volgens hcl ooi'spronkelijkc jtlan bad men lusschen 

dc pijlers 10 1» en 17 A een lussclicnpijler willen bouwen, maar hcl fun-

deren cr van zou mcl zulke mocijclijkhcdcn gepaard zijn gegaan, dat men 

cr van moest afzien Dc uitgravingen waren nog niet tol op 3 el beneden 

de bedding van dc Giillzsch gevorderd , toen men beneden den pijler ccnc 

bank van schilfcracbtigcn steen vond , afgewisseld door lagen van sihil-

ferachtige le i, overgaande lol bijna zuivere klei. Dil terrein scheen vast 

en voldoenden wederstand le bieden toen hcl bloot kwam, maar na verloop 

van ccnigc dagen, cn onder den invloed van dc lucht, verloor het alle 

vastheid. 

Men ging onmiddellijk lol grondboringen over, en verkrce^' dc ze-

kerheid dal men eerst op eene dieplc van 20 tot 30 el voldocnilc bardu 

rots kon vinden. Lik steksel van fundering zou, in dien staal van zaken, 

zeer kostbaar zijn geweest. De riahijhcid van de bedding van du f)()!tz.sch 

maakte bet aanleggen van danmion orimogebjk , wanneer men dc grond-

lagen droog wilde leggen. Men mofjSl derhalve lol paleri of tol liuion dc 

locvlugl nemen. Doch liever dan dc verschillende pijlers op vur.schillendtj 

wijzen tc funderen, besloten de ingenieuis cr één weg ic laten en aan Landhoofd 

beide zijden dc naast bijzijndc zwaarder tc maken. Door uiidikd van 

eenen grootcn boog van 30.3 Saks. el ('2H'-'.01) opening, overwon Pijler 

men ccne inoeijclijkheid, die door dc kwaadwilligheid als onovcrkomcrijk 

was voorgesteld. Zware slcunpijlcr 

Vkduct van den Elsier. — De rots was overal vast genoeg , dat men 

floofdafmclhujen. 
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cr dc funderingen gerust kon leggen. Dc eerste steen werd den 7''" No-

vember 1840 gelegd , cn met de werken onmiddellijk een aanvang gemaakt. 

De ccnigc vertraging, die zij ondervonden , werd veroorzaakt door dc 

ontdekking van eene vroeger gcc,\pluitecrdc ijzermijn; meu wilde niels 

beginnen alvorens zekerheid tc hebben omtrent dc hclangrijkheid der 

mijn en dc uitgestrektheid der onderaardschc galerijen ,dic konden beslaan. 

IHJLKUS , noc.KN cn LANDIIOOFDK.V. — Viadud van dc (löllzsch. — 
l iet landhoofd 1 hccfl cenc hoogte van 3(K' O en ccne lengte van 40 cl: 

tol besparing van raclselwerk zijn drie halfcirkelvormige wulven gesla-

gen van 8«-''.33 opening, 3'''.10 lengte cn 27*̂ '̂.20 hoogte onder den sluit-

steen. Dc twee lusschcnpijlcrs hebben drie openingen boven elkander en 

hunne dikle is 3'''.40. Dc builenkanl van den muur helt '/tv 

De pijlers 2 , 3 cn 4 hebben 2''i.03 dikle voor bel uil gebakken stccncn 

gebouwde gedeelte. IIcl onderste gedeelte is van leisteen gemetseld. Dc 

builenkanl hccfl cenc helling van '/sv. bogen hebben 11«'.33 opening 

en hel gewelf van graniet ecnc dikte van 0'-"'.72. De dubbele pijler 10 

heeft 11*'.00 dikle, met inbegrip van den kleinen boog van 2'-'i. 83, dien 

men op drie verschillende hoogten aantrcfl. Het bovenste gewelf is van 

graniet, cn heefl overal O«'.43 dikte, liet landhoofd 28 heeli 23''.30 

lengte mcl twee gewelven van binnen , die 3®'. 10 opening, 3ci.l0 lengte 

en l.l«'.20 boogtc hebben. 

VUiduct van den Elsler. — liet landhoofd 1 beeft 18«'.20 dikle, met 

eene ojicning van 8®'.32. 

Aan dit landhoofd sluit zich cenc onhooging aan, welker hoogte 17 

cl bereikt. Zij bestaat uil kleine rolsstuKken uil dc naburige uitgravingen, 

gemengd met groven kiezel. Dc taluds houden zich zeer goed onder dc 

helling van ccn op een, mei banketten van O®'.37. De aard van dc 

ophooging maakt hcl opbrengen cencr laag grind of steenslag bijna 

overbodig. 

Het landhoofd 7 hccfl 14®' 30 lengte , met inbegrip van den kleinen 

hoog, die 4*'.32 opening heeli. Achter dit landhoofd loopt ccn beklec-

diiigsmuur van ongeveer 83 cl lengte. 

Dc ophuogingcn worden op dc huuglc van bet maaiveld dwars door-

sneden door gemetselde goien , ten behoeve van de afwatering. 

Dc volgende tafels zullen deze beschrijving aanvullen: 

Groolsle hoogten van hd spoor boven den grond bij dc verschillende pijlers. 
He bovenkant der borstwering is J'K7Ü buven den bovenkant van het spoor. 

Viaduct van dc Cöllzsch. 
el. cl. 

, i 20.30 Piilcr n°. 13. 74.80 

\ 30 30 

2. 30.30 

3. 50 30 

4. 30 

y 28.23 

I 28.23 

0. 32 20 

7. 30.20 

8. 30 30 

0. 42.30 

10. 40 

11. 31.30 

12. 33.30 

13. 01.80 

14. 07.23 

Zware steunpijler » 

Pijler )' 

Pijler 

Zware steunpijler » 10 A. 77.30 

» 10 15.78 

Landhoofd 

Viadud van den Elster. 
cl. 

» 1 i D 
. 18. 
. 10. 
« 20. 
. 21. 
» 22. 
» 23. 

. 21. 

. 23. 

» 20. 
» 27. 

. 28. 

7 A. OO 78 

00.78 

00 78 

71 80 

00 
03 

01.20 
33.30 

•13.80 

53.00 

20.30 

23.20 

23.20 

» _ 

1 A. 11.20 

1 D. 23.80 

2. 31.30 

3. 03.30 

4 A. 00.00 

4 D. 08 

Zware slcunpijlcr n" 
t I 

Pijler » 

Landhoofd » 

cl. 

3 A. 08.00 

3 D. 02.30 

0. 30.40 

7 A. 10.00 

7 D. 7.00 

Aanwijzing der deden. 

Viaduct van het Göltzschthal. Viaduct van bel Elslcrthal. 

Aanwijzing der deden. 

Middcnboog. Kleine boog. Zijboog. Middcnboog. Kleine boog. Zijboog. 

el. el. cl. cl. cl. cl. el. cl. cl. el. cl. el. 
Dovcnvlak en borstwering 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 

Afstand van dc builcnwelflijn tol dc spoorslaven . . 1.13 B 4.80 » 1.21 B 1.13 B 4.82 V 1.13 > 

Dikte op dc!) sluitsteen 1.13 B 0.37 1 0.83 * 1.13 B 0.37 B 1.15 B 

Straal van de binncnwelflijn bij den sluitsteen . . . 14.13 D 3.08 1 7.08 S 14 40 1 3.31 U 13.70 n 

Hoogte van hel midden boven de verdieping . . . . 17.03 D 7.37 D 7.37 » 10.70 B 7.21 B 17.40 » 

Hoogte van de bovenste verdieping 31.00 34.00 10 31 10.31 10.31 10,31 33.42 33.42 10.14 10.14 35.42 53.4J 

Hoogte boven dc buitcnwelOijn 

Dikle bij den sluitsteen 

Straal van dc biiincnwciniju 

Hoogte van hd midden boven de verdieping . . . . 

Hooijte van de derde verdieping 

Hoogte boven dc builenweinijn 

Dikte op den sluitsteen. 

Straal van dc biiiucnwcinijn 

Hoogte van het midden boven de verdieping . . . . 

Hoogte van de tweede verdieping 

Hoogte boven dc builenweinijn 

Dikte op den sluitsteen 

Straal van de biiuicuwclllijn o|) den shiitstcen . . . 

Hoogte van hcl midden boven het voetstuk . . . . 

Hoogte van de benedenste verdieping 

Gezamenlijke hoogte boven hel voetstuk 

Hoogte van bet voelsluk boven de bedding der rivier . 

Gezamenlijke hoogte boven de bedding der rivier . . 

Groolsle diepte der funderingen onder dc rivier. . . 

Grootste gezamenlijke hoogte boven dc funderingen . . 

Hoogte van bet metselwerk in graniet boven hcl voetstuk 

Hoogte van het metselwerk in graniet boven de funde-

ringen 

Gezamenlijke hoogte van hel metselwerk in baksteen . 

Horizontale afmetingci) der pijlers. 

GO 

1 1 2.12 1 . 0.57 B B 1 1.88 B B B 

1 1 0.37 B 0 37 1 B B 0.37 1 1 B 

1 B 3.07 1 7.08 B B B 3.97 1 1 • 

» B 10.89 . 9.33 1 B B 10.83 B B B 

1 B 17.33 
1 "T " V 
1 y.uü 17.33 17.33 

1 » 
1 17.281 17.28 B B 

t B 2.27 i • 0.37 II B , 1.08 B 
1 

B 
1 

> 
1 B 0.37 

1 
1 0.37 B B B 0.37 ) I B » 

B * 4.73 1 7 08 B B B 4.23 B B » 
> B 12.80 V 

1 

12.17 D B 1 10.20 B B B 

1 B 20.59 20.50 20.50 20.39 B B 17.00 17.00 B • 

1.13 B 2.27 : B 0 83 1 1.13 1.70 B 1.42 U 

1 15; B 0 37 1 0 37, B 1.13 
1 
1 B 0.37 » 0.83 « 

13.03i B 4.351 B 7 08' t 13.70 B 4 33 B 15.20 • 

20.01! 
1 

• 0 0 0 ' 
1 

B 1 7.93! 
1 

B 12.31: B 4.33 t 12.80 » 

30.82 
i 

30 82 10.45 10.43 10.13 10.43 28 33 1 28.35 11.33 11.53 , 28.53 28 33 

1 72.38 72.38 72.38 n 05.431 05.43 05.43 

7.70 7.70 G.25 0.25, 
1 

1 80.34 141« 21 " D 00 08' 123° 3'. ' 1 

11.08 11.08 20» 14"0" ' 7.79 7.79 15" 18" 

B 02.02 102" l l " 0 " ' B 77.47 150» 21 " 

13.80 
) Saksische cl. 

11.33 1 

1 
' Saksische el. 

33.30 35.30 38° 20 " lö.óO, 23.33, 
1 

470 18-' 
1 

B 38 72 105" 1 3 " 0 ' " 1 B 32.12 80« 3 ' 

Aanwijzing tier 

deelen. 

Bovpniïcdonlto 
Vierde rij lioircn 
Derde rij Ixifjni 
Ondcr.sie ifcdcello . . . . 
Tweede rij bovcnucdccllc . 

l)0[ïcn. oodt'fjji'dccllo . 
Onderste l i j ) liovi'iijicdt'clle . 

l)oi;en. ] oiidciüodeelle . 
Voolslulv 
PijliTs in de l)eddiii{; van den 

LIsler 

Viadud 
van de Gollzcli. 

Pijter 15. 'Pijler 10 A. 

el 
i> 

3.11 

a> 

t'1 » 

7 1)3 

cl 

Viaduct 
van den ülslcr. 

Pijler Hl. Pijler IV a. 

3.Ü8 11.ÜO 
» I > 

18.33 

5.07 Tl ()() 

el 
n i l l.;i3 
(5.49) n 
Cull\ n 
» fl'2.4n 

dl 
» 

(i.77 
r..77 
» 

CS 

7.20 18.33 
-p. '21.10 

(11.33 
7.5)3 0.77; » 
7.U3 (>.77) » 
)) I )) fl2.4() 

. ,,.(ll).2«))- „..( l(i.2U 

) 

7.()5 20.97 
7.Ü3 22.(iO » 

7.93:20.97 

» 8.21 ;i2,30 

Opening der bogen. 

Aanwijzing der 

dcclcii. 

Viaduct 

van de Göltzsch. 

Viaduct 

van den Klstcr. 
Aanwijzing der 

dcclcii. 

Zij-
boog. 

Ivleinc 

hoog. 

Middcn-

boog. 
Zij-

boog. 

Kleine 

boog. 

Midden-

boog. 

Dovenvcrdicping . . 

cl 

14.00 

el 

7.90 

el 

30.873 

cl 
B 

cl 

7.08 

1 

30.3til 

Derde rij bogen . . 13.49 7.90 B 28.323 7.08 B 

Tweede rij bogen . 12.70 7.90 » » 7.08 B 

Dcnedcnvcrdicping . 11.00 7.90 28.008 20.423 7.08 28.523 

De groote bogen van de heide viaducts zijn niet halfcirkelvormig maar uil 

drie middenpunten bescbrevcn; dc groote as loopl vertikaal; \le stralen 

van dc ondereinden der hogen zijn juist gelijk aan dc opening. Dc vol-

gende tafel geeft dc vcrschilleude ahnetingen van elke dier kroni-

miiii^en. 

Viaduct 

van dc Gültzsch 
Viaduct 

van den Elster. 

Denaming. 
Ui 
-J: 
0 
0 
u 
0 

0 
0 

</} 

O 
-3 

0 

l5ovenslc reeks. Onderste reeks. 

0 
JD 

0 
0 

</} 

O 
-3 

0 

Midden-

buog. 

Zc-

buog. 

Midden-

buug. 
/'ij-

hoog. 

Openingen grootste straal. 

el 

30.87 

el 

28 01 
cl 

I 30.39 

cl 

28.32 

cl 

28.52 

cl 

20..12 

U.13 13.03 14.40 15.70 15.70 51.20 U.13 13.03 14.40 15.70 15.70 51.20 

VcrbelTing van den top. . 0.21 4.34 . 3.10 5.40 5.40 1.70 
j 

r i j i 20.39 18.19 19.3(1 
1 

17.10 1 17.10 
i 

j 14.90 

Dc gewelven van de bovenrij loopcn van dc cenc zijde naar de andere 

over ecnc lengU; van 7®'.04 ; dil is niet liet geval met die der onderste 

rijen. Dij deze is in hel iniddcn cenc opening die hcl derde van dc ge-

heele lengte bedraagt. 

Dij den viaduct van dc Giillzsch b(dibcn dc gemetselde bogen voor dc 

twee onderste verdiepingen eeno lengte van 3®'.38 cn de opening tu.s-

schcn beide bedraagt ook 3'-'.3S. Voor de derde verdieping is de 

opening 2"1.27 en elk deel van hcl gewelf 2®'.83. 

Dij den viaduct van den Klstcr hebben de gcw(dvcn van dc bovenste 

verdieping geciic opening; dc beide (mder.stc vcrdie|tiiigcu hebhcii ccnc 

opening van 3'''. 10 , cn dc beide gewelven ter zijde insgelijks 3®'. l i l lengte 

Al de builenwcinijnen loopcn evenwijdig mcl dc binnenwelllijuen, 

welke ook de vorm daarvan zij. 

De verhoudingen lusschen de dikte aan den sluitstcén cn den corres-

pondercndcn straal der graniclgcwclvcn zijn begrepen tusschcn 0.18 cn 

O UO voor de stralen, die minder dan 13 cl bedragen. Voor dc stralen van 

13 lol 30 cl is dc verhouding 0.08. 

18 
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Voor dc gewelven in gebakken steen verschilt dc verhouding van O.lS 

tol 0.08 voor stralen van minder daii 10 c l , cn lussclien 0.08 en 

0.005 voor stralen van iO tot oO cl. 

WIJZE VAN riTVOKHl.NG DER WKUKKN. — Vmlcclmj llcV hoUWSioffcil. — 
Men kan iu weinig woorden het gevolgde stelsel doen kennen. 

Over bet geliecl is het werk van gebakken steen gebouwd, namelijk dc jiij-

Icrs, tot o|) iiO cn cl hoogte, de IVuntmurcu en de gewelven van dc bogen 

der reeks, /ic jil. XIY cn XV. In dc kleine gewelven i.s alleen 

bij dc gcbo(u1c ccnc laag graniet aangcbragt. llcl gewelf van 28".00 ope-

ning aan de brug van de Göltzscb is van gebakken steen; bet beeft 

overal cenc dikte van l '-MT; bij de geboorte zijn twee granictlagcn, aan 

den sluitsteen céne en vier andere op onderling gelijken afstand in de ont-

wikkeling van het gewelf, llcl gewelf daarboven, van 50®'.'Jt opening, is 

geheel van graniet. Al de gewelven van dc bovenste verdieping, welke 

itunne opening zij, zijn insgelijks van graniet. Dezelfde voorzorg is ge-

nomen bij don viaduct over den Ekster. 

Aan den ondersten boog van de brug over den Elstcr zijn drie graniet-

lagen bij den sluitsteen en vier andere over het gewelf verdeeld. 

Nergens beeft men evenwijdig aan de as der brug banden van ge-

houwen steen aangcbragt; het is zelfs bcjiaald voorgeschreven ze niet te 

gebruiken. 

Al de watcri)assc oppervlakken zijn mcl blokken graniet van 9 duim 

(O«'.21) dikte bekleed, die in cement liggen. De voel der pijlers 

is op elke verdieping met cciie laag graniet bekleed, l'ok dc sieenen 

met opschriften, de borstweringen, de consoles, de vücl|)aden cn de lijst-

werken zijn van graniet. 

De landhootden, de onderste gedccllcn van eenigc pijlers, eenigc ge-

deelten frontmuren, zijn van brokken zand- of leisteen. 

De funderingen bestaan uil ruwe granictblokkcn. 

De pijlers eindelijk zijn van graniet beneden den aanvang van de eerste 

r i j bogen. 

Gramet. — Al hel graniet, dat aan den viaduct van hel Elstertbal is ge-

bruikt, komt uil groeven in Deijeren, niet verre van Hof gelegen; bel wordt 

per as aangevoerd. 

Voor den viaduct van de Güllzscb heefl men voor de pijlers en de fun-

deringen le zamen, graniet van Gerau cn Zcilz cn zandsteen van Hoclditz, 

van triebcn cn zelfs van Diriia aan dc Elbc gebezigd. De laag nabij den 
sluitsteen van den grooten boOL' van ofcbakkcii steen is van zandsteen van 

[1853— 

de twee grootc hogen van 28=1.01 en 50ei.88 van den viaduct van de Göltzscb. 

Elk van deze formccleu rust op vijf-cn-twiiitig balken van oen voet (0^1.28) 

in het vierkant. Dc andere declcn, zoo alsdcbooldbalkcn ofsloven, hebben 

dezelfde afmetingen. Dc gordingen hebben twee verschillende doorsneden, 

naarmate van bare lengte, le weten 12 duim bij 8 , en ü duim bij 8 

(Oei.28 bij Oci.18 en Oei.21 bij 0=1 18). 

Dc formcolcri van dc bovenste verdiepingen rusten geheel op het metsel-

werk der tweede verdieping , cn staan niel in verband met die der on-

derste verdic|)ingcn (1). 

Hierdoor hecfl men hel grootste gedeelte van bet hout tweemaal kunnen 

gebruiken. 

Dc steigers, waarop de formcclen rusten, cn dc dienst- of hulpbrug, 

bestaan uil ecu regelwerk van stijlen, gordingen en kruisen. 

Dc kleinere materialen worden naar dc jujlcrs langs sjioorwegen van 

Ocl.57 brccdic, dic met bellende vlakken in gemeenschap staan, aangevoerd; 

op eiken pijler is ccn windas, dal in twee rigtingcn, loodrcgt op elkander, 

kan bewogen worden. Hol hijschl de kleine inalerialcu van den spoorweg 

en de zwaardere regtstrccks van den grond aan den voet van den pijler op. 

AanleekcniiKjcn, 

]yc(lcrslamlsvcrmogen — Ziehier ccnigc cijfers betrekkelijk hel weder-

standsvcrniogcn van dc verschillende materialen, wdkc ik op dc plaats zelve 

verzameld heb. 

llcl gewigl van den zandsteen of van het graniet is 2 500 pond dc teerl. 

cl cn dat van den gebakken steen 1 800 pond. 
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Pnjz4!n der Grondgloffen. 

Triebcn, cn dc vier andere van slcen van llochlilz. 

De granictlagen zijn verschillend van hoogte, te weten van 14 tol 22 en 

zelfs 24 duim ((V'.5 tol 0'''i.5(i7). 

Dc grootste afmetingen dor slecncn, die men gebruikt heeft, zijn Oci.5G7, 

1^'.154 cn D''.705, hetwelk ccn teerling inhoud geeft van 1*'.1. 

Gebakken sieenen. — De voor deze werken bcnoodigde hoevcelheid ge-

bakken slecncn was van dien aard, dal dc ovens van dc omstreken niel vol-

doende waren om cr in tc voorzien. Men bedt ccnc overeenkomst gesloten 

mcl eenen ondernemer, dic aangcnoiiicn hecfl 40 inillioen gebakken stecncii 

le leveren De voornaamste voorwaarde is geweest, dat cr toczigt zou ge-

houden worden op dc zamenstdlin^ der ovens en dc vervaardiging der slec-

ncn. Dc aarde voor de sieenen werd in de onmiddellijke nabijhdd van Wcrdau 

gevonden. Nabij deze stad cn langs den sjjoorwcg zijn dc ovens, mcl aan-

iioudcnd vuur (« [en conl'uni], ojigcrigl. Al dc slecncn werden gevormd naar 

dc vcrschillendc almelingen, die voor dc onder.sdicidenc gewelven noodig 

waren, zonder vei hooging van prijs. De sieenen mogten niet gekapt worden. 

Er werd streng toezigt' gehouden, en men was zoor inoeijdijk in het aan-

nemen der sieenen; cr zijn cr 5 of 4 milliocn afgekeurd, dal is nagenoeg 

ccn tiende gedeelte. 

Dc gewone sieenen hebben tol afmetingen 12, O en 5 duim (Oci.284, 

()ci.l42 cn 0(.'i.07l). Dc voegen verschillen lusscben VjCn '/;duim (0i;i.012 

en O«--! (HJO). 

j\}orld. — Ecrsl werd dc morld gemaakt van gelijke declcn kalk, zand 

cn brikkcnmccl. In het vervolg is dit laatste weggelaten als onvolduendc en 

tc kostbaar. 

l lcl zaïid dat in den mortel voor dc gewelven en in de ccmentmorlds ge-

bruikt werd, was van lijncrc soort. Dehalve dat dc graiiictboklccdingcn in 

cement gcmclscld zijn, is cr nog onder dc bovcnióag of baan ccnc bevloering 

van gebakken stccncn op bun plat, dic insgelijks in cemcntmortd zijn ge-

metseld. Dij den aanvang der werkzaamheden is dadelijk ccn stoomwerktuig 

geplaatst, om dc mortels le maken en de houwsloircn naar omhoog tc voe-

ren. De 'gebakken steen cn andere bouwstoficii, dic langs den sjioorwcg 

werden aangevoerd, daalden kings dic hellende vlakken lot op hel punt 

waar gewerkt wci'd. 

Dij het wegnemen van het formeel onder het grootc gewelf van bak-

steciicn iu dc°brug van dc Gi'dtzscli, bedroeg dc zakking 5 duim (iels 

meer dan O''.11). IVij den grooten boog van graniet daarboven bedroeg 

zij slechts 2 duim (Oei.048). 

Eene verdieping was oiulcrbaiHlen, zoo al uici geheel voltooid, voordat 

dc mortel van dc verdieping daaronder volkomen bestorven was. 

yormvclen. — Dc albcddiiigcn kunnen ccn denkbeeld geven van dc 

wijze, waarop do voornaamste fornicelen zijn zamcngestdd, b. v. dic van 

Lenamin{j. 
Per vierk. duim 

in 
ponden. 

Per vierk. Ned. 
duim iu 

Ned. ponden. 

4 r>oo 377.28 

157 13.16 
118 9.89 

4 ÜOO 335.38 
80 lol 70 G.70 lol 5.87 

518 /j3.43 

Or.nniel: wederstand le{;cn do vcil>rijzelin{j 
» Uiljfeoefende diuktviiig in hel on-

j;unsli(;s(e fycval 
O L'il{;eoefende dinkkiiiß . . . . 

Gehakken sieenen: weiieisland . . . 
M w uili;coefende drokking. 

Ilool: drukking op de stijlen der for-
meelen 

De doorsnede van eiken slijl van hel formeel is 144 vierk. duim (0<-'̂ .0934) 

cn hunnc gezamenlijke belasting 55000 ned. pond. Deze cijfers zijn mij 

door dc iiigciiiciirs opgegeven cn komen mij, wd verre van overdreven tc 

zijn, nog beneden dc waarde voor. 

Ijijzonderheden helrcjfende de inhouden cn de koslen der beUlcvinducls.— 
Ik kan hier ccnigc cijfers nicdcdcclen, die echter slechts als inlichting dienen 

en niet zoo volledig zijn als men wd zou wcnschcn. 

Ovenigl van den inhoud volgens hel aangenomen jdan. 

Viaducl van den Elsler. 

üouwslofïcn. 
Hoeveel-

heden teerl. 
Saks. ellen. 

II OP veel-
heden leert. 
Ned. ellen. 

lïeijersch graniel 
Gebakken sleen 
Harde hroiiksleen . . . . 
Graniet-blokken 

l\)cder van gebakken slecncn 
vdor cement 

Z'ind 
Kalk p. Schcllel (103.9 N. kop) 

111 982.809 
1171 917.873 

40 .583.125 
G 779.251 

331 203.121 

13 305 
49 
25 923 

20 414 
31 337 
7 398 
1 235 

lïeijersch graniel 
Gebakken sleen 
Harde hroiiksleen . . . . 
Graniet-blokken 

l\)cder van gebakken slecncn 
vdor cement 

Z'ind 
Kalk p. Schcllel (103.9 N. kop) 

13 305 
49 301 
25 923 

331 203.121 

13 305 
49 
25 923 

2 420 
8 907 
4 719 

üO 384 

2 4'iO 
8 U(»7 
4711» 

Gelat der cobruiklc {jehakken sieenen l'i 323 294 

Iloul voor de formeelen * iioulvooi Ut roimteiui j . r,l\23l l. S. ellen 10223 l. N. ellen. 

Viaducl van dc Göllzsch. 
Graniet van Gcrau en Zeil/, i 
Zaïidsleen van llochlilz, Trie- 205 5ü8..'>8ü leeil. Saks. d 48 410 lecrl. N. el. 

hen en 1'irna ) 
Gehakkeii sieenen 380 000 » « » 09 207 » » »> 
Gelül der {;ehruikle gebakken sieenen 20 000 000 

Voor de overige materialen kou bet juiste bcdiag niel worden opgegeven, 

aangezien bet werk nog niet voliodd was, toen ik den 20""-'" Augustus 1851 

don viaduct van het Güllzsclilbiil bezocht. 

(1) Toon ik den viaduct van hel Gollzselillial in Aiignsln.s 1851 bezocht, 
was llij voor hel verkeer oiicngesleld ; onder al de gewelven waren sedert' 
lang de formeelen wegDenomen, maar die der twee bovenste verdiepingen 
nog niel. 

Teerl. Saks. el Teerl. Ned. el 
in Thalers. in Guldens. 

Keiiaming. Viaducl Viaduct Viaducl Viaducl 
van de van den van de | van den 

- Golizsch. KIsler. Golizsch. KIster. 

ih. ng. Ih. ng. gid.cl. gid.ct. 
Jilctselu'crk. 

gid.cl. gid.ct. 

Graniel aan allezijden hehniiwen mei 
inbegrip van den jirijs der formeelen D 5.0 » 49.08 

Graniel aan alle zijden bebouwen . 3.15 3.15 34.37 34.37 
Graniel alleen behouwen op de draag-

vlakken 3.0 3.0 29.45 29.45 
Dreuksleen cn zandsteen, met zorg 

behouwen blokken » 2.15 » 24.54 
Graniel: ruwe blokken voor dc fun-

deringen 2.0 2.5 19.54 21.27 
Graniel: ruw hehaktc hekleedings-

slukken (ter dikle van Ü''i.21). . 2.5 2.5 21.27 21.27 
Breuksleen, geineleii per Schacht-

rutlie van 'JG leert. Saks. ellen . 0,88 5.02 2.20 1.83 
Fijn zand 7. n ()o 2.29 

1 Ofi 
Grof zand 0. 

U.VJU 
2.13 1 .DU 

Kalk (de Scheffel kosl 14 ngr. en 
i r . i ng.) s » 7.90 9.37 

Dakslcencn (bol 1 000 kosl 10 ih. of 
37 fr. 50 c.) de teert, el zonder mortel » « 0 28 0.28 

lloul (do teerl. voel kosl 3 ngr.) . n u 8.22 8.22 

Koslen der Werken. 

Benaming. 
Viaducl 

van de Göllzsch. 

Viaduct 

van den Elstcr. 

Funderingen, iiilgraven cn 
wegruimen van aarde,ge-
lijkmaking van de rots. . 

Metselwerk 
— Bakstcenen, graniel, breuk-

sleen 
— iMortel, beslaande uit ge-

lijke deelen kalkzand, en 
poeder van baksleenen. . 

-- Arbeidsloon 

giiUl. 

105 375 

2 208 000 

2.57 512.50 
:i73 275 

guld. 

105 375 

2898787.50 

gold. 

102 532.50 

1011 150 

100 320 
104 895 1 

guld. 

102 532 .50 

1 282 305 

Foimeelen cn slcigorwerk . 
WcrkUiigen en hulpwegen . 

453 OOÜ 
170 100 023 700 

281 137..50 
07 507 50 348 705 

Gel)onwen 
Kraangelden 
Esplüitalie-wegcn . . . . 

30 382.50 
44 415 
42997 50 123 795 

13 230 
30 855 
20 400 70 545 

Verschillende uilgaven. . . 92 010 92 010 40 305 40 305 

Gezamenlijk. 3904207 50 1 85G452..5() 

W i j zien derhalve, dat dc gezamenlijke uitgaven voor don viaducl van 

den Èlstcr f I 857 OOO bcloopcn, terwijl zij voor den anderen viaduct 

/• 5 004 000 bedragen. Dienvolgens komt dc Icerl. cl metselwerk voor 

den eersten op f 2'.).81 cn voor den tweeden op f 28.5'.) tc slaan. 

Dc werken zijn in 1840 aaiigcvangon en in .lunij 1851 geheel voltooid, 

cn dc weg is don 15*''" Julij van hetzelfde jaar voor het verkeer opengesteld. 

Gelijk boven is gezegd, is dc aanlog van dezen weg door ccnc niaalsdiappij 

begonnen, miar dc staal bceft dien aan zich getrokken cn voltooiil, toen dc 

maatschappij geen middelen meer had om dc werken voort Ic zetten. Mcii 

mocl dc Saksische regering dil rcgl doen wedervaren, dat zij voor geeiic 

opoffering is \cr\iggcdcmsd on\ dil groolschc werk lol ccn goed einde le 

brengen, in weerwil vaii dc hinderpalen, dic zich bij dc uitvoering voor-

deden. 

Dc hoofd-ingcnicur voor dezen weg was dc majoor der genie Wilckc ; 

de ingenieurs waren dc hecrcn T05I, voor den viaducl van dc Gldlzsch cn 

Kiillcr voor dien van den Elstcr. Een groot deel der werken cn bepaaldelijk 

de viaduct zijn onder eigen beheer van rijkswege aangelegd. 

Op beide' viaducis zijii op vier lalols van graniet dc dagtcekcningen van 

den aanvang cn de voltooijing der werken cn dc namen der ingenieurs 

vermeld. 

Tafel der voornaamste Saksische malen. 

Lengtemaat: dc d = 2 voel = 12 duim = 2 8 8 lijnen = 0'̂ '.5G05. 

Ucisniaal: dc duitsche mijl = 7 408 cl. 

Vlaktemaat: do vicrk. d . 

Inhoudsmaat: dc locri. el. 

» dc Sdicnel. 
Gewigl: hol pond 

Munt: dc Thalcr == 50 Ngr. 

71 

0.5200 vierk. ned. el. 

0.181805 leed. ned. d. 

105.0 kan. 

0.407 ned. pond. 

1.707 guld. 

I5E1JERSCI1K Sl'OOnWEGEN. 

Zuider-spoorweg van Augsburg naar Lindau. 

De eerste Dcijersche spoorwegen zijn in ccnc vlakte nabij Neurenberg cn 

München, naar dc wijze dor Eiigclschc s])oorwcgon, dal'is le zô 'gcn met 

flaauwe hdlingcn cn krommingen van grooten straal, aangelegd. Toen men 

later deze afzonderlijke wegen wilde verbinden cn de groolc iijii voltooijcn, 

die licijcrcn van hel noorden naar hel zuiden, van het meer'van Gomslanz 

tol aan de SaLsiscbc grenzen, doorsnijdt, zag men dc mocijdijkhedcii in, 

welke dc lociiassing van hot Engelsdic stelsel voor drie socticn van dczet'i 

weg zou aanbieden. Men moest vcr.'̂ chciden nioeijelijkc punleri Ic boven 

komen : 1. nabij Gulh.'iibach, om de hoogte over te komen, dic hel dal van 

den .Main van dat van dc Saaie scheidt; 2. tussclicn Donauwcrlh cn Neuren-

berg, om uil de vallei van den Donau in die van den Main te komen; 5. boven 

Kempten, om het meer eau Constanz te heroiken. 

Dij dc opneming bleek, dat men dezen spoorweg niet dan met aanmerke-

lijke kosten zou_kunnen aanleggen, indien men zich hidd aan dc afmetingen 

van 870 cl of 5 000 voet voor dc stralen cn van 0<-'1.0()5 voor do hellingen. 

Men nam derhalve voor dc beide uilerstc dcelen van den weg hel Anieri-

kaanscbc stelsel aan ; maar men wilde dc cxploilatic, die mcl Engclscli 

malerictd moest goschicdcii, niet splitsen, cn daarom hoeft nion in het 

midden een omweg van 50 ned. mijl gemaakt, door hel Iraoc over Nörd-

lingen te nemen, waardoor men dezelfde armctingen van hdling en straal 

kon behouden. 

Hot Eichtelgcborgle bij Gullcnbacli kon men alleen met bellende vlakken 

overkomen. Men had eerst oene helling van 51,2 sirccp op ceiio lengte van 

4 700 el, mcl vasic machines, voorgesteld. Men heeft daarvoor gedurende 

de uitvoering een hellend vlak van 25 streep op 5 000 cl lengte, vooraf-

gegaan cn gevolgd door tlaaiiwcrc hellingen, in dc plaals gesteld. .Men 

berijdt dit gedeelle zeer gemakkelijk met locomolicvcn van 25 ton, somtijds 

neemt men dc locvlugt lot hul|)madiincs, ingeval van slecht weder of voor 

zwaar beladen gocilcronirciiien. In deze eersic sectie heeft men nog twee 

hellingen van 14 en 10,5 streep, die 1 ()00 cn 5 000 cl lang zijn. De minste 

straal beeft 200 cl lengte (I). 

In de overige scclien zijn dc hellingen op 5 streep bepaald; soms heefl 

men O streep cn voor kleine loiigten zelfs 7 sireop belling. Dc stralen der 

bogteii bodragen meer daii 580 el. In de nabijheid van somniî fc stations 

bedragen zij echter slechts 150 cl, zou als tc Donauwcrlh cn tc ilof. Tus-

schen München cn Air^'sburg vindt men slechts ccnc enkele bogl, waarvan 

dc straal minder dan 870 cl bedraagt. De grootste helling is 5.5' streep. 

Dc verhouding lii.ssdieii dc lengton der kromlijnige cn regie gcdcdtcn 

zijn voor dc vcrsdiillendc scclicn, wanneer men dc gezamenlijke lengte der 

bogicn lol eenheid nccnit : 

Anierikaansch slclsel. 

Van de Saksische grenzen lol Neucninarkt . . 0.01 
s Kaufbeuern lol Lindau 1.58 gemiddeld 1.25. 

Engelsch stelsel. 

gemidddd 1.01. 

Van Nciienmarkt naar Hamborg 1.71» 

» Damlierg naar Neureiiborg 4.40 

x Neiireiiborg naar Donauwcrlh . . . . 1.14 

n Donaiiworih naar Augsburg cn Kaïifbeucrn. 5.50 

• Muncbcn naar Augsburg 4.00 

Dc seclieii van D.anibcrg naar Hofcnvati Neurenberg naar Donauwcrlh 

hebben talrijke kuiistwcrkon cn vooral veel verplaatsing van grond gevor-

derd. Al tlic werken zijii voor rekening van den slaal gemaakt, die zcllsden 

spoorweg \\\\\ Munclum naar Augsburg iiocïl aangckochl. De kleine spoor-

weg tussclicn Ncurciiborg cn Kiirih is dus dc ecuigc in Deijeren, dic nog in 

handen eener maatschappij is. 

Dc verlenging van dc 'lijn van Kaufbcuorn naar Lindau , dic lang is uit-

gesteld, maar thans in uitvoering is, biedt groolerc niocijdijkhcilcn aan. 

Als men ccn blik op dc kaart werpt, ziet men dat l'»cijorcn door ccnc 

smalle slrc(d\ lands, waarover dc spoorweg noodwendig niocsl loopen, lol 

het meer van Gonslanz reikt. Hel terrein is zeer bergachtig en de grenzen 

van Tyrol cn Wurlembcrg volgen noch dc rivieren , noch dc watcr-

scbcidiiigen. 

Dovcndicn heeft dc W'urtembcrgsche regering dc lijn voltooid, die van 

(1) Van Ilof tot aan de Saksische gronmi is over eene longlc van 11 000el, 
het minimum dor stralen op ."ior) el bepaalil, hetwelk hel miiiimuin is der 
adiuinislralie van de Saksische spoorwegen, ilie met do cxploitalle is belast. 
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Ulm aan den Donau lol Friedrichsliafen aan hel meer van Conslanz loopl. 

Deze weg, die in eene vlakie is aangelegd, bood bij de uilvoering geene 

ernslige zwarigbodeii aan ; de onivaugslen vergoeilen ecbler 1er naanwer-

nood de exploilalickosten. Eindelijk zijn de werken op bel Dadenscli 

grondgebied over Lörraeb nabij Dasel, door de llijnvallei naar Conslanz 

voorlgezel. De Deijerselie spoorweg voruil dus eene derde lijn lusscben 

Zwitserland en bet Noorden van 'Duilseldand ; uiellemin is de aanleg 

daarvan op kosten van den slaat ondernomen, die in dit geval met 

staatkundige mziglen sebijnl te bandelen. De handelsbelangen toch van de 

slad iJndau kunnen geen grond opleveren voor eene uitgaaf, die nu reeds 

op lO'/j millioen guldens voor een weg van 17)0 000 el, die zeer zeker 

weinig zal opbrengen, worden begroot; hel land, waardoor hij loopl, is 

arm en schaars bewoond. 

Tusschen làudau en Kaufljcucru bereikt de weg dc hoogte van 900 el 

boven de oppervlakte der zee, en hij loopt over_lwee derden van zijne lengte 

langs bergvlakten 1er hoogte van meer dan lOO el. 

De aangenomen almelingcn zijn O®'.01 voorde licHingen en 291 el voor 

de stralen. 

De voornaamste kunstwerken zijn twee tuimels. De eene heeft -170 el 

lengte, de andere, 200 el lang, is in de rots gehouwen cn slechts over 

eene len,;le van 'i;) el verwulfd. Deze lumiels hebben 39 hoogte ouder 

het wul l en breedte. 

Kr zijn verscheiden viaducts met pijlers cn landhoofden van meiselwerk 

eu bouten liggers en vloeren. De opeinngen zijn gelijk, cn voor elke boog-

leidmg drie 'in getal. Deze wei'kcn zijn volgens hel Amerikaansche, door 

llowe vcrbclcrde stelsel gebouwd. 

Hoogte boven 

Oj)ening. den bodem der vallei, 

j d ^el 

Viaducl van de Hier bij Kempten . . 45.00 51.20. 

. nabij Slaullcn 52.50 20.70. 

» van de Oberargen in plaats 

van eene aardaanhooging. . 52.50 57.80. 

. van de Laiblat h bij .Muihen . -15.00 20.90. 

üc nitgravingen en ophoogingiui wisselen bijna voortdurend oj) de lijn af, 

en bereiken vaak eene hoogte van meer dan 20 cn eene lengle van meer dan 

800 el. Men heefl den w g zooveel mog(dijk in ophooging aangelegd, uil 

vrees voor de sneeuw, welke iu dit land in groolen overvloed vall. Door 

de nabijheid dei' Alpen heerschl cr gedurende verscheiden maanden een 

zeer lage warmtegraad, heigeen zeer nadeclig is voor de exploilalie. 

Men'was vcrpiigl de bergenglc van Slaufeii, nabij het meer van Immen-

stadt, door le gaan, om van de Doiiau-vallei in die van den Uijn le komen. 

Van cJlaufeii kan men noeh door de vallei van dc Argen, noch door die van 

de Uoelba(di, d i j door het ^r-jmlgidiieil van Tyrol eu Wurtcnd)erg ioopeii, 

alvorens in hel meer van Consiairz le stroomen, naar Lindau konnui. Men 

heeft dus het Iracc moeten nemen over de hoogte, die deze beide valleijen 

scheidt, en men heefl zich verpligl p-zien om op eene hoogte van nn.'cr ilan 

50 cl, dc klooi van üherhuser nabij Huetheubach over te gaan. Dit punt is 

het belangi'ijkslc van de geheele lijn. 

De volgende overwegingen hebben er loe geleid om tot eene aardaan-

hooging te beshiileu ; de bodem der vallei beslaat uil veenj^rond, lot op 

eeuedie|)le van O of 7 el; deondergrcmd is klcuiihligen kwam den ingenieurs 

voor, niel genoeg wederstand Ic bieden om de fundering der genielselde 

pijlers le kiinncn dragen. De rotsgrond lag te diep, dan dal men k(m hopen 

dien te bereiken. De jilaals die men gekozen lieeh is op do waterscheiding 

vaii de Argen en de Uoetbach. Kr beslond ilus vuUlrekl geen noodzakelijk-

licid, om voor de afwatering een overwelfd kanaal aan Ie brengen, dal 

250 el lang zou geweest zijn. De bonwdoïTen, ili» men zieh iu de onmid-

dellijke nab'ijheid kan versi'liafTeii, ;'.ij:i ze^r ge-elnkt voor dc op to werpen 

aardebaan. Men vindt daar zand en kiezelsleentj'-; sleehls bij uilzomb.'-

ring is het lijn steengruis gebruikt. Daarenle-eii vindl men rlen harden 

zandsteen en den kalksteen, die men alleen als stt'eiib|()kk<;ii eu ;v.'honwen 

steen had kunnen g(dirui!;en, o|t niel minder dan-J'i.Ned. mijlen afstand. 

Op grond van dit alles is hel oiilwerp van (h; aardebaan linedgekenrd , 

daar de uitvoering gemakkelijker en minder kostbaar was, dan die van 

een gemelst'ldeu viaducl. 

De geheele lengte van ileze (iplioo;;iiig is 'i20 el en de breedle o[i de 

kruin iO^'l.58. De lielhng der lalud> is '1 op I. Is zijn vier b-riuen, elk van 

•i''.57. De boogie der viif ;;!dei:liri;;i n, die de aard- baan vormen, zijn, van 

hel grondvlak af !-'reke:ùl, '..-^Ou, 8"'.75, Dr'.18, n ' ' .G i en li",»'.00. 

De geheele hocgto'is 5D''.G0 en 5-".5o t.jl aan de oppervlakte van de 

.spoorslaaf. De grootste breedte aan hel grondvlak i: i->'.'> el. Kanalen v.'ui 

7cl.40brceille,u;ei .itcciiblokkeii gevuld, zijn op de volgenile wijze aan|.̂ elegd, 

om den v.'atcrafvücr en hel uitzakken van hel walci'uil de veeidaag over de 

geh(.'(de nilgesirrkllieid der aardidiaau le verzekeren. Hel eer.-le kanaal o[) dc:! 

bodem der vallei, bioilre- l̂ op dc as van den spoorwi g, heelt f ene diepte 

van 5' l.80, dal is die van den Inrl'-roiul; hel slaat iu vi'rband met vijldwars-

kanaleii, die allen zmi laiig zijn als de vallei breed is; de niirrsie kanalen, 

aan den voel van de glooijiugen, hebben 180 el lengte eu dc drie andere 

oen weinig minder. Hunne diepte virsibi l i van l d 50 tol O el. 
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Bij de oorspronkelijke begrooting is gerekend op 800 000 Hiilben, van 

100 lecrl. voet, geschat op f\ 00, dat is dus 2 millioen teerl. cl tegen 

/"0.15. liet werk is nog niet genoegzaam gevorderd, om te kunnen oor-

deelen, hoeveel dc uitgaven zullen bedragen. 

De werken zijn in het begin van 1850 aangevangen, en men hoopt in vier 

jaren gereed te zijn. Kr zijn 800 wei-klicdcn, waarvan 100 des daap:s en 

even zooveel 'snachts werken. De meesten komen uil Tyrol cn Wurtemberg. 

Ken zeker aanlal vrouwen doet de dienst van opperlieden. , 

De uitgraving en het vervoer geschiedt bij dagwerk; de daartoe noodige 

wagens, planken en spoorstaven worden door de administratic geleverd. Hel 

kriiijen over planken geschiedt voor kleine afstanden en sterke hellingen. 

Men bedient zich ook van karren op houten spoorstaven, die door 12 man 

worden voortgeduwd. Hel meest gevolgde stelsel is dat van waggons, me-

tende ld.25 in het kubiek (50 teerl. voeten), welke op schuins liegende 

ijzeren staven vaii zelf voortloopen. KIke waggon is voorzien van cen rem-

toeslel, en wordt begeleid door twee man, die baar rigten, ledigen en de 

aarde storten. De grootste afstand van vervoer, die reeds bereikt is, is 500 

el. De hellingen dezer voorloojiige wegen zijn naar omstandi,ü;heden gere-

geld, cn verschillen onderling aanmerkelijk. Voor eene goed bezetliMverk-

jdaats rekenen de ingenieurs 12 man voor elke groote waggon. De kosten 

voor hel leiden eu uitstorten vaneen wagen bedragen 15 Kreulzer (/"0.71), 

met inbegrip van het uitgraven en vervoer, zoodal de teerl. el op /'0.50 tc 

staan komt. 

Op elke hoogte van de aardebaan zijn verscheiden werkplaatsen aan 

beide zijden van de vallei en van den spoorweg geplaatst. Voor soinniige 

daarvan heeft men tot drie sporen toe aangelegd, om de aarde te ver-

voeren. Men verplaatst de sporen evenwijdig aan zich zelf, wanneer de 

gestorte aarde niel meer op de taluds loojit, en de waggons te ver van 

de gravers verwijderd zijn. 

De eerste waggons, waarvan men zich heeft bediend, werden door hel 

wegnemen van twee houten geledigd De eerste bout verhiiiderde den wagen 

om zijne as te draaijen, en de tweede hield, na de oinslorting, den beweeg-

baren wand van den bak terug. De tegenwoordig in gebruik zijnde wagens, 

die zeer goed voldoen, worden reeds door hel wegnemen van de eersl-

vermelde bout geledigd. De zwaarte doet den bak op zijne as kantelen. Dij 

deze ronddraaijeiidc beweging doet een vast slaalje den haak losgaan, die 

den beweegbaren wand van den bak legeniKmdt. De bodem van den bak 

helt onder 15°. De schok en het gewigl der aarde is voldoende, om den 

wand, nadat hij is losgegaan, nciler te slaan. De eenige werkman, dio 

voor eiken trein geladen wagens noodig is, kan ze allen ledigen, zonder 

zich naar den kant te begeven, waar de aarde wordt uitgeslorl. 

Parijs, 50 Jaiiuarij 1852. 

l'.USCnP.llVING DRU IN OOSTKNni.IK F.N PUl'ISSFN OF.muIIKKI.IJKK 
IJZKUKN OF liOllTFN r,.\LK- KN noOC.VOllMIGK l)Il,\(;i':i\S VOOH 
iiiU;GGi:N,OVFUI)i:KKlNGIiN, FN/.., DOOK KUDOI.FSCltlFKOKN. 

(/cUschrifl des üstcrrcichischen Ingenieur-Verciues, 1854, K". 1, S. 3.) 

(Plaat XV I en XVH.) 

De briigsïeiiliouw is van hel oogenblik dat de volken de behoefte gevoel-

den van onderling verkeer cen der gewigtigste onderwerpen der bouwkunst 

gewecsl. 

iJc eerste bruggen waren ongetwijfeld, overeenkomstig de beperkte be-

hoeften dier vroegere tijden, shu lits eene zeer eenvoudige on oiivolkonicno 

a-iiieeiivoeging vaii bouten balken. Nadal eehler de be.schaving en de 

kimslen den geest vaii uilvinding bij den nieiisch hailden oiilwikkeld , 

weiden die eerste riiwo proiiven spoedig verdrongen en (Uilslonden de 

massieve stcenen bruggen der Homeineii, wier iiilslekeude bedrevenheid in 

dit vak 110̂ ' uil do ovï'rbüjlselcn van hunne sliehlingen blijkl. Wi j bewon-

deren (lez(! •̂ •edenklcekenen van zoo vele eeuwen eu lierekenen met verbazing 

hoeveel arbeid voor zulke werken noodig is geweest. Maar die arbeid kon 

te dier tijde geleverd worden, toen de wil van eeu eiik"le, door ouhereken-

bare litilpbroiiiien ^esleund, duizend nienschen lol één doel vereenigde; in 

latere tijden werden zulke werken steeds zeldzaniei'en men vergenoegde 

zich, wanneer zij noodig waren, met bruggen die mimk'r kunst cn arbeid 

vonlenleii. 

1 lonten brug.fïen zijn wel nuoit builen g(!brnik gewcesl, integendeel werd 

haar aanleg alleiigskens lol grooter volkomenheid gebragl. In houtrijke 

.-drekeii kunnen zij on|,'etwijfeld met do minste kosten worden gebouwd ; 

en f)V<r het ".Igemcen zijn met den bouw van houten bruggen weinig zwarig-

li' den vrbonden; maar de korte duur, dc mindere zekerheid en ilc steeds 

leriigkecrendc belangrijke en kostbare herstellingen, en, voornamelijk in 

den iiieuwercn tijd, de aanmerkelijke rijzing der kosten door het steeils toe-

nemend gebrek aan werkhout, maakten het zeer wensehelijk dat men eene 

bouwslof kon vinden die het hout met voordeel kon vervangen. 

Die bouwblof vond men in hel ijzer, dal zooveel le meer voor het bouwen 
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van bruggen werd gebezigd naarmate de ijzerinduslrie lot grootere uit-

breiding en volkomenheid kwam. 

De eerste ijzeren bruggen van aanmerkelijke wijdte waren slechls eene 

navolging van de stcenen "boogbruggen, maar dc groote hoeveelheid bouw-

stoffen ende moeijelijklieden bij den houw maakten die zoo kostbaar, dat zij 

al evenmin als stcenen of houten bruggen, aan dc algemeene behoefte in 

verband met dc fiiiantiële hulpmiddelen konden voldoen, want ofschoon 

hij de keus van de eene of andere soort van bouwslof zeer zeker in aanmer-

king komt, welke het gemakkelijkst kan worden verkregen, en derhalve in 

Italië, waar de beste steensoorlen worden gevonden, steenen bruggen, — in 

Engeland, bij de gocdkoope iirijzen van hel ijzer, ijzeren bruggen, — cn in 

Amerika, bij den onmetclijken rijkdom aan hout, houten bruggen —de goed-

koopste mogen schijnen, zoo blijft toch de aanleg ook nog van andere om-

slandighedcn afhankelijk. Zoo zal niet zelden de aard van hel terrein 

invloed hebben op de keus van de soort van brug, gelijk bij voorbeeld de 

bouw van boogbruggen, welke bij aanmerkelijke wijdte eene aanzienlijke 

hoogte moeten hebben cn derhalve bij de overspanning van eenen stroom 

noodwendig hooge oevers vorderen, daar men anders te steile op- cn afritten 

verkrijgt, of de oevers mcl groote kosten moei aanhoogen, iets wat binnen 

eene stad geheel onmogelijk is. 

Door de uitvinding van de kettingbruggen werd gelukkig in deze be-

zwaren te gemoet gekomen; zij hebben bovendien nog hel voordeel, van 

mei betrekkelijk veel minder bezwaar, de grootste wijdte te overspannen; 

raaar hel draagvermogen en do stevigheid dezer bruggen berust voor-

namelijk o|i de stevigheid en den wederstand van de steunpijlers en de veran-

kering der keltingen; wanneer deze door de belasting of door slingering van 

de kettingen wijken, kan dil de gansche vernieling der brug ten gevolge heb-

ben. In hel algemeen zijn de aan dc kettingbruggen eigene en nog niel te ver-

mijden slingeringen van den vloer zeer nadeclig, cn die bewegelijkheid was 

tot dus verre dc eenige hinderpaal om die bruggen voor spoorwegen te ge-

bruiken. Gelijk de kettingbruggen zware en krachtige slcnnpijlers cn ver-

ankeringen noodig hebben,zoo vorderen de stevigheid cn duurzaamheid eener 

boogbrug insgelijks sterke steunpunten, waarop het bij gegoten ijzeren boog-

bruggen nog zoo veel te meer aankomt, daar het ijzer bij lioogcn warmte-

graad zich veel meer dan eenige andere bouwstof uitzet, en die uilzetting 

levens voor de zamenslclhng van den boog in gelijke mate nadeclig is. 

Men bouwde derhalve in den jongslen lijil balkbruggen, bij welke aan 

alle nadeelen der opgenoemde bruggen moesl worden tc gemoet gekomen, 

en die al hare voordeelen in zich moesten vercenigcn cn aldus aan alle 

eischen voldoen. 

Voorzeker is eeno balkbrug bij behoorlijke zamenstelling voor elke plaatse-

lijke gesteldheid geschikt, en kan zij ook bij ccnc behoorlijke versiering al 

ligl aan aesthetischc eischen voldoen ; voor eene algemeene toepassing ver-

dient zij ook daarom in aanmerking te komen, wijl men geene verankeringen, 

landhoofden en dergelijke noodig beeft, welker aanleg immer met groote 

moeite gepaard gaal en aanmerkelijk veel kostbaarder is dan de bouw der 

eenvoudige draagpijlers eener balkbrug. Ook wint de brug zelve, door dat 

zij van de pijlers onafhankelijk is, in zekerheid en duurzaamheid. Dalk-

bruggen zijn ook, bij doelmatige zaïnenstelhng, van de plaatselijke gesteld-

heid nog minder afhankelijk dan keUingbruggen, veroorloven, waar het 

noodig is, even groole wijdten cn bezitten volkomcne stevigheid en stijf-

heid , waardoor zij bijzonder gesehikl zijn voor spoorwegbruggen, doch 

zal eeno balkbru"; iu hel algemeen kunnen worden gebezigd, dan moet 

men, zoowel in de wijze van zamcnstcHing als in de keus der te gebruiken 

bouwstoffen, met de grootste zorgvuldigheid te werk gaan, opdat men 

sbivigheid met cenvoudigen en ligleii bouwtrant verecnige, de ininsto botiw-

stoiïen behoeve en ook door geringe kosten van vervoer tol eene zoodanige 

goedkoopheid gerake, dal elk ander brugstelsel er bij achter staat. 

Tot nu toe evenwel volgde men moercndcels zeer eenzijdige en onvol-

doende onlwerjien, en dacht cr, liclgecn onbegrijpelijk is, naauwelijks aan, 

om het vraagstuk op te lossen, overeenkomstig de eischen des tijds, die 

m zoo vele takken van kunst het hoogste vorderl en meestal ook le-

vert. 

De balkbruggen , die in den jongslen lijd jn Engeland en Frankrijk, 

gelijk ook in Duilseliland, op verschillende wijzen cn vaak zeer vernuliig, 

nntworpcu eu met goed gevolg uitgevoerd ziju, beslaan deels uil plaalijzer 

of nit staven van gesmcei] ijzer, gedeeltelijk in verbinding mcl gegoten 

ijzer, deels ui l eene verbinding van hout cn ijzer. 

Dc uil plaatijzer zamengeslcldc balken, voor bruggen van grootere span-

wijdte, hebben gewoonlijk eene doorsnede van rcgthoekigeii vorm, den 

gescbiktsten, welke uil vier zamcngeklonkcn ijzeren platen te maken is, en 

om die wanden nog te versterken, voorziet men ze nog mcl hoekijzers of 

gegoten slnkken in den vorm van ribben. Twee of ook meer aldus zanicn-

gestelde hoofdbalken worden met elkander door middel van eenvoudige 

{Xeslagcne of gegotene overdwars aangebragto liggers vast verbonden, 

waarop de baan komt te rusten cn die aldus de balkbrug vormen. Men laat 

deze soort van brug ook wel uil een enkelen balk iu den vorm van ccnc huis 

of eenen Iniinel bestaan, gelijk bij voorbeeldde Drittannia-kokerbrug in Kn-

geland. Hoe moeiielijk intusscben do aanleg van eene zoodanige brug onder 

andere omstandigheden dan bij do zoo even genoemde zou zijn, kan men 
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nagaan, wanneer men weet, dat iedere gereed gemaakte plaalijzeren bui;; 

van 5 tot -100 voel lengte met schepen naar do jilaats werd vervoerd, en 

met behulp van den invallenden vloed oj) hare bepaalde plaats op de pijlers 

werd gesteld. 

De zamenstelling der zoogenaamde Iraliebruggen, op dc wijze der Ameri-

kaansche houten bruggen, volgens hel slclselvan Town, bestaat insgelijk.s 

uit diagonaal-verbindingen, door middel van over elkander liggende dubbele 

kruisen , die uit gesmeed ijzeren staven zijn gevormd en welker einden 

van boven en beneden in dc horizontaal doorloopende vlakke of kantige 

lange staven bevestigd en geklonken zijn. Deze traliewand woi'dt, even al.«; 

bij de plaatijzeren bruggen, mei hoekijzer of gegoten ijzeren ribben voor-

zien en daardoor stijf gehouden. Ook deze bruggen worden, hetzij open, 

hetzij in den vorm van eenen koker, mcl eene vlakke bevloering voor-

zien. 

Dc bruggen , volgens Neville's stelsel, bestaan uit gesmeed ijzeren 

staven, welke gelijkbceiiigc driehoeken vormen, waarvan'de einden, door 

middel van gegoten stukken , op gelijken afstand van elkander worden 

gehouden , terwijl beide bestanddcelcn door gesmeed ijzeren banden in de 

lengle verbonden zijn. Zij worden over het geheel door middel van 

schroefbouten bevestigil, voor welke de gaten geboord worden op dn; 

plaatsen , waar twee slaven den top eens driehoeks vormen , terwijl zij 

door de banden en le gelijk tusschen beide slaven doorgaan. Ook bij dit 

stelsel is versterking noodig , wanneer dc slaven op zich zelf niel zoo 

sterk genomen worden, dat zij voldoenden wederstand bieden. Men bezig!: 

daartoe staven in de lengte, tusschen welke gegoten stukken worden aan-

gebragl, die daarmede gemeenschappelijk zamei'igcschroefd worden. 

Men vindt nog zeer vele balkbruggen, welke op de wijze der boog-en 

peesbruggen (bow- aml siringbridgcs), ook verschillende combinalicn ver-

oorloven, doch men moet zoodanige bruggen alleen als werken van kiinsl; 

beschouwen , daar iiarc uitvoering al te groote naauwkcurighcid vordert 

en daardoor moeijelijk en kostbaar is. 

Om nu de natuurlijke eigenschappen van eene balkbrug cn do voorwaar-

den, waaraan zij voldoen moet, nader te kunnen bcjudcn, komt het ons 

noodig voor, voornamelijk na te gaan, welke soort van krachten bij eeno 

balkbrug in hel algemeen kunnen voorkomen. 

De briiggcsoorten, welke tot nu toe voornamelijk worden gebezigd, zijn 

gewelfde of boogbruggen en hang- of keUingbruggen. De registreeks tegen 

elkander overstaande eigenschappen van deze brugsoorten werden spoedig 

ingezien cn dienovereenkomstig hare lechnischc volmaaktheid spoediger 

bereikt, door het maleriaal zoo le kiezen en te vormen om bij de boogbruggen 

aan de zamendrukking en bij de keUingbruggen aan de uitrekking op do 

voordeeligsie wijze den noodigen wederslaud to bieden. Tussehen dez(3 

grenzen liggen de balkbruggen, die aan beide krachten le gelijk moeten 

wederstaan , wij l zij noch door landhoofden gesteund , noch verankerd 

over pijlers gehangen, maar door deze horizonlaal cn vrij gedragen worden, 

cn er dus ook eeiie loodregte drukking op kunnen uitoebuieii. 

Ook op grond van het bekende voorbeeld van eeu eenvoudigen houten 

balk, die door zijn eigen gewigt of ten gevolge van eene belaslin?: iu liet 

midilen gebogen wordt, waardoor de bovenste vezels zanieiigedrukl, dti 

onderste daarentegen uitgerekt worden , grondde men, met meer doel-

matige keus der Imuwslof, onderscheidene zaniensteHingeu. Doeh bij 

meesle tol nu toe mtgevoerde balkbruggen, hetzij van ijzer alleen, heizij m 

verbinding met hout, heeft men eene zeer ondoelmatige keus, zoowel van 

zamenstelling als van bouwstof, gedaan, cn men kan bij de meeste dergelijko 

bruggen bewijzen, dal, len gevolge van dc verkeerde zamenstelling, onge-

veer de ht l l i van hel gebruikte materiaal nutteloos, ja schadelijk werkend, 

is aangebragl. Hij eenen balk biedt, gelijk bekendis, niet slechts de bovensto 

en dc onderste laag vezels wederstand, de eerste aan de incendrukking, d«; 

laatste aan de uitrekking, maar ook de tusschen die beide uiterste grenzen 

gelegen vi'zels zijn evenzeer aan deze krachten blootgesteld. 

Aan deze algemeene wel zijn ook ligehamen onderworpen, bij welke iu 

die Insschenrnimle hel materiaal niel doorloopt; een duidelijk bewijs daarvan 

geven de trahebrnggen, bij welke b. v. wanneer zij eeiiigen lijd gebruikt 

zijn, sommige staven lo.'̂ ser beginnen to worden en klellercn, terwijl do 

overige daarentegen des tc sterker gespannen zijn. Iets dergelijks neemt men 

uük bi] plaalij/.cren bruggen w;\;u'. 

Dc boog- en pecsbrug kan alleen voor geringe spanwijdten worden ge-

bezigd en slechts nit lioiil in verbinding mcl ijzer, maar niet enkel uit ijzci' 

worden zamengesteld, omdat eene ijzeren boog cn in het algemeen de bouw 

van zulk eene brug, gelijk reeds boven is gezegd, groole iiaauwkeurighei(l 

bij de uitvoering vordert om ccnc belangrijKC belasting op dc vcrsehilleiidi: 

punten mei zekerheid tc kunnen dragen. Hetzelfde g(ddt voor hel omgt-

kcerde geval, wanneer namelijk een regio horizontaal liggende drager, (h:̂ ;-

ijzeren spanningslaveii wtu'dl versterkt, die aan zijne beide einden worden 

bevestigd en in het midden of ook o[) meerdere plaatsen over stoelen ot 

stutten loopen. Deze zanienslelling wordl zeer dikwijls en voornamelijk bij 

do dwarsdragers aan kettingbruggen met voordeel toegepast, doch is insge-

lijks slechts voor kleine .spanwijdten, tot van ongeveer 50 voel (15el) geschikt 

De brug volgens het stcksel van Neville eindelijk, welke uil diagonaal-

staven bestaal, welke eene reeks g'dijkbeenige di'iehocken vormen , ver 
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üschl ccnc veel groolero zorgvuldigheid in do uilvoering, dan de jdaal-

ijzeren en Iralicbruggcn, om zeker en duurzaam Ic zi jn; wanl ofschoon 

bij deze brug de loppen der driehoeken in dc Iengle mei gegolcne slukkcn, 

tusscben de gesmeed ijzeren slaven , zijn voorzien , om daardoor op die 

plaalsen voornamelijk aan de drukking wedci'sland le bieden , en dc 

benedenhoeken (insgelijks mei gegolen middcnslukkcn) door zwaardere ge-

• "nvc rs le rk l , om aan dc slcrksle trekking, die 

crsland te bieden, zoo blijft toch dil stelsel even 

als dc plaatijzeren cn Iralicbruggcn, wij l de diagonaalslavcn, 

smeed 

aldaar \) 

gebrekki 

zoowel als het nlaalijzcr eu bel traliewerk, welke aan trekking cn drukking 

te gelijk zijn bloolgeslcld, ook evenzeer ecnc tc groote Iengle hebben, ora 

zonder verslcrking genoegzaam wederstand le bicden aan dc drukking, 

cn voorts omdat de stc\\dicid en dc duurzaamheid tc zeer van ccne 

zorgvuldige uitvoering afbangen ; verder zijn bij Ncville's stelsel dc schroe-

ven, welke lusschen elke twee diagonaalslavcn door de loppen der driehoeken 

gaan en zoo ook de slaven zelf, gelijk de ondervinding reeds hccfl aange-

toond, veel le zwak, cn zijn zij daardoor voornamelijk aan dc twee uiterste 

einden van den drager uitgeweken. Deze schroefbouten waren namelijk bij 

eene üO voet ('20 cl) lange brug niel zwaarder dan de klinkboulen van ccne 

tralie- of )laalijzcren brug gewoonlijk zijn cn waren daarenboven nog op 

3 voet (1 e) afslands van elkander geplaatst, terwijl dc bouten bij dc andere 

genoemde bruggen in verhouding slechts G en 2 duim (0«'.13 cn0'='.03) van 

elkander verwijderd zijn. Ecnc doelmatige verzwaring van deze schroef-

boulcn is echtcr, zonder ccnc aanmerkelijke vermeerdering in doorsnede van 

de diagonaalslavcn cn horizontale verbindingslavcn, niet mogelijk, zal men 

niet dc volstrekt noodige doorsnede der dragers en dus hcl draagvermogen 

verminderen. 

Hel is wel mogelijk de drukking op deze schroefbouten door ecnc zeer 

iiaauwkcurigc zaïiienvoeging der diagonaalslavcn cn van dc daaraan aan 

beide zijden aansluitende gegoten slukkcn, alsmede van dc in die stukken 

ingelalcnc lenglcslavcn weg te nemen; doch dit vermeerdert den arbeid 

cn dc kosten buitenmate. Niet slechts toch moclen de inkcepingen in de 

gegoten stukken , waarin de horizontale slaven ingelaten worden, door 

middel van beitel en vijl of door schaafmachines worden gemaakt, maar 

ook de koppen der diagonaalslavcn zelf, met de gegoten slokken, door 

iiaauwkeurige zanicnpassing, eene onveranderlijke stelling vcrkrijgcn|, en 

zijn eindelijk de lenglcslavcn niet van zuiver gewalst ijzer, dan moeten 

ook de kanten o )gewcrkt worden, wanl gesmeed ijzer of gegoten ijzer 

geeft, in ruw bewerkten toestand, nooit de voor dil geval vcrcischte 

iiaauwkeurighcid van zamenvocging cn aanccnshiiling. 

In bel algemeen hccll dit stelsel, even als de plaatijzeren en Iraliebruggen, 

dc nadccligc eigenschap, dal de stevigheid van tc veel cn te kleine bcstand-

dcelen en van te voel piinten van bevestiging afhankelijk is, cenc omslandi^-

lieid, die met den loop des lijds steeds van meer bcdenkclijkcn aard wordt. 

Voorts zijn zulke kleine cn dunne deden, als bouten, jilaatjcs cn dunne 

slaven, zeer ligt blootgesteld aan hcl gevaar om door roest geheel verleerd te 

worden . iets wat hij het gebruik van zwaardere deden niet zoo zeer tc 

vreczen is. Het gegolen ijzer is in hoogst geringen graad lol roesten gc-

iidgd, zoodat hcl reeds om deze reden, maar ook nog bijzonder omdat bet, 

in vergelijking van gesmeed ijzer, veel minder aan bewerken kosl, cn voorts 

omdal hel zeer duurzaam is en ccn groot wederstandsvermogen tegen druk-

king uitoefent, als ccn zeer geschikt materiaal voor bruggen moet worden 

beschouwd. 

Van groot gewigl, wat de algemecnc bruikbaarheid der balkenbruggen 

betreft, is ook di l , dal zij zeer gemakkelijk uil hel fabrickgebouw naar 

(ie plaats der besleniuiing kunnen worden overgebragt cn aldaar o|igesleld. 

Te dien aanzien liebbcii cr bij dc |ilaatijzercn en Iralicbruggcn vele om-

.standighcden plaats, die kosten na zich slepen; want na dc vervaardiging 

der vcrschillciidc deekn heeft men voor bet opmaken en opstellen niet 

alleen geschikte arbeiders, maar ook velerlei hul|)wcrkluigcn en toestellen 

r.oodig, welke, ól" in hol geheel niel, of slcchts met aanzienlijke kosten, 

ter plaatse bezorgd cn gebruikt kunnen worden. Indien voorts ccnc plaat-

ijzeren of Iralicitrug, zoo als gewoonlijk, uil twee boofdbalkcn bestaat, die 

in de fabriek zelve voltooid worden, zoo is hcl vervoer niet slechts hoogst 

moeijelijk, wegens dc aanmerkelijke lengte cn hcl aanzienlijke gewigl, 

maar ook gevaarlijk voor dc stevigheid der verbindingen cn van hcl ijzer. 

Een balk vuor eene plaatijzeren of Iraliebrug, van slcchts 00 voel (20 cl) 

Iengle, is, buiten alle dwars- en ncvcnvcrbindingen, welke cersl bij het 

oistcllcn worden aangcbragl, minstens 200 centenaar zwaar, is bet ook 

a door dc zamciistdling van den halk mogelijk , dezen bij gcdcdtcn le 

leggen cn aldus hcl vervoer gemakkelijker le maken, zoo worden echter 

daardoor de kosten, wegens liet uitcennemcn cn weder zamcnstellcn, aau-

merkelijk verhoogd. 

Om nu de voormelde gebreken der vcrscbilicndc balkenbruggen zoovcd 

mogdijk weg te ucnien, scliijnl hel vóór alles noodig, voorwaarden te stellen, 

volgens welke men ccn balk behoorlijk zal zamenslellcn, namelijk : in ver-

houding het minste materiaal tc gebruiken, dil hel doelmatigste te kiezen cn 

daardoor ccn ligt doeli sterk gdicd tc verkrijgen, dal tevens gemakkdijk 

kan worden vervoerd. Eenige opmerkingen over verschillende eigenschapjico 

der bruggen in het dgemecii dienen bier nog vooraf te gaan. 
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Bij eene gewdfde of boogbrug is hel overvloedige, dal is hel buiten c/icgrens 

gebezigde materiaal, bij wdke hel wedcrstaiidsvermogcn van het materiaal, 

bij dc verlangde zekerheid, aan den druk van het gewelf gelijk is, van wdnig 

gewigt voor de stevigheid, wanneer slcdils dc landlioofden sterk genoeg zijn 

om aan de drukking wederstand te bieden, want daardoor kan dc boog 

slechts in stevigheid winnen. Een dergelijk geval hccfl bij kctlingbruggcn 

plaats; dc kettingen kunnen namelijk, volgens de gewone verhoudingen der 

zamcnstelling, tol op cenc lengte van ongeveer o 000 voel (1 000 cl) (dal is 

die lengte, bij welke de oj» de gewone wijze zamengcslcldc kellingcn door 

hun dgcn gewigt breken), zonder nadeel voor hunne dgene slevighdd, zoo 

zwaar genomen worden als men wil, wijl bet materiaal ook hier slcchts 

nuttig is aangewend; Icrwijl men bij zware kellingcn bet belangrijke voor-

deel heeft, dat zij veel minder onderhevig zijn aan het schadelijke slin-

geren. 

Ofschoon men, op grond hiervan, gendgd zou zijn aan Ic nemen, dal ook 

bij balkbruggen een ruim gebruik van materiaal even zoo voordcelig zou 

moeten zijn, zoo is een voordeel bij dc gewone |)laalijzercn cn Iralicbruggcn, 

slcchts voor geringe spanwijdten mogelijk; wanl bij deze cn dergelijke soorten 

van bruggen, moeten de platen, dc traliën of de staven nog kunslmalig ver-

sterkt worden, waardoor voor hcl mcercnded slechts dood gewigt ontstaat; 

een nutldoos aangewend materiaal zal alzoo, bij toenemendc spanwijdten, iu 

ongelijk groolerc mate voor ccne doorsnede, die het behoorlijke draagver-

mogen oplevert, in gewigl toenemen, en eindelijk zoo schadelijk werken, 

dal zulk ccne brug niet meer in staal is haar dgen gewigl te dragen. Dit zal 

reeds bij ccne spanwijdte van 000 voet het geval zijn, terwijl ccne behoorlijk 

zamengcslcldc balkbrug cenc spanwijdte van ongeveer 3000 voet, even als 

eene kellingbrug, zal veroorloven. 

Hcl ligt alzoo in den aard der zamcnslelling van de ijzeren platen en dc 

traliën, dal, bij bare locpassing op balkbruggen, deze aanzienlijke massa dood 

gewigt ontstaat; wanl bij een 00 voel langen balk van plaatijzer, bedraagt 

bet gewigt der benoodigde klinkboulen alleen ongeveer 30 conlenaare; 

verder is aan dc onderzijde van den balk, die aan breking moet wederstand 

bicden, minstens bet derde gedeelte der doorsnede, door de galen voor de 

bouten verloren gegaan, daargelaten dal, door het boren cn klinken der 

dnden van de palen, bet nog overgeblevene draagvermogen van dc door-

snede ook reeds verzwakt is, zoodat eigenlijk slcchts dc helft van de geheele 

doorsnede der plaat beschouwd kan worden, draagvermogen uit le oefenen; 

hieruit volgt, dal het plaatijzer wel volstrekt noodig is voor het maken van 

water- of sloomdigte kelds, maar zijn gebruik voor balken niet geregtvaar-

digd schijnt te kunnen worden. 

Traliebruggen zijn waarschijnlijk ccnc navdging van dc amerikaansclie 

bouten bruggen van Town, cn hebben ook een ccnigzins grooler nuttig cfTcct 

dan plaatijzeren bruggen, maar zij zijn minder als volkomcnczamcnslcHingcn 

tc beschouwen. Uil eenen boomstam kan men niets anders dan gewoon werk-

bout verkrijgen, cn wanneer dil, zoo als bij de amerikaansche houten brug-

gen, kruiselings is inecngespijkcrd, is die bewerking zeer eenvoudig en 

vernuftig; maar ijzer dient omzigtiger en zorgvuldiger behandeld te worden, 

want bi] de hoogte, waarop tegenwoordig de ijzcrindustric staal, kan men, 

mcl behulp der thans bekende werktuigen, bei slaal'ijzer voor bepaalde doel-

einden met belrekkclijk wdnig modle met meer volkomcnhdd bewerken ; 

wal bij dc eenvoudige bewerking cencr slaaf voor hcl tralicsldscl gewonnen 

wordl, gaal bij het moeijelijke opstellen weder verloren. 

Kruisschorcn van bout vindt men overal, en voornamdijk tol vermin-

dering der bewcgdijkbdd van kettingbruggen gebruikt, welker zamen-

stclling cn verbinding der afzonderlijke deelen ccbler nog geen voldoende 

volkomcnhdd bezitten, om als zelfstandige balkdragers, bet verdsdilc draag-

vermogen cn voldoeniJc zekerheid te waarborgen. Howes zamcnslcHing van 

dragers uit hout, in verbinding met gesmeed ijzeren schroeven, is als een 

vcrbelcrd amcrikaansdi stelsel tc bcsdiouwcn, maar het is alleen voor ge-

ringe spanwijdten geschikt. 

kruisspanningen, in den engeren zin, vindt men in hcl algemeen zeld-

zamer gebezigd, wij l dc uitvoering op kleinen maatstaf omslagtigcr is dan 

die der kruisschorcn; des tc grooter ecbtcr zijn dc voordeden cr van voor 

groolerc spanwijdten. 

Vuur dc zamcnstelling van cenc balkenbrug derhalve, wdke aan de bdde 

krachten te gelijk wederstand moet bieden cn sterk, goedkuop cn ligt ver-

voerbaar zal zijn, moet aan dc volgende voorwaarden worden voldaan. 

1. Dc onderdeden van hcl slclscl streng af tc sididdcn, naar gelang van 

drukking en trekking, dat is: ze naauwkcurig cn juist dc plaats aan le wijzen 

waar zij aan de ccnc of andere kracht wederstand moeten bieden; hun voorts 

de noodzakelijke eigenschap te vcrschairen, dat zij bij trekking cn drukking 

bet cvenwigt in zich zdf vinden, zoodal deze krachten gecompenseerd wor-

den, dal is, dal zij in hcl slclscl gelijkmatig verdeeld worden, of wel tegen 

elkander opwegen. 

2°. i ic l materiaal vdgens dc trekking de drukking doelmatig te kiezen 

en te vormen. 

0°. Alle voorloopige opwerking na te laten, en zelfs aan de plaats van 

opsldling gccnc viM'dcre moeite le hebben, dan men met de bestanddee-

len van ecnc gereed gemaakte maar uil(»en genomene machine gewoon-

lijk heeft, zoodat men slechts cenc eenvoudig werluigclijke zamenstclling 
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CD verbinding, door middd van schroeven en verankeringswiggen noo-
dig heeft. 

Aan deze voorwaarden is bij het zoo straks le bdiandelcn sldscl met 

kruisschorcn en kruisspanningen voldaan, in zoo verre hel mogdijk is, 

aau de verscbillcnde bij eenen zamcngcslcldcn drager werkende krach-

ten, overeenkomstig dc natuur, le gemo(it le komen. Eene naauwkcurigc 

en juiste opvolging van dc uit dc natuurwetten voortgevlodde meetkun-

sligc figuur der beslanddcclcn, en dc schikking der vongslukken en be-

vcsligingcn die daarop berust, is ccn noodwendig vereisclilc. 

Om nu aan de eerste voorwaarde volkomen le voldoen, moet ieder be-

standdeel de ondcrvondene trek- of drukkrachl onbeperkt aan hel andere 

kunnen mcdedeelcn; dus moeten dc lenglcslavcn, zoo mede de dwarsslavcn 

aan hunne einden, cn op bepaalde plaatsen, waar namelijk de schoren zich 

aansluiten, niet geheel vast, maar slechts op dc opnerv akte, dal is, met 

vermijding van alle verzwakking en boring bevestigd worden, zoodal ieder 

bestanddeel geheel vrij blijft, om , naarmate van zijne bestemming, dc 

juiste slelling in le nemen. Ook de ongelijke uitzetting of zamcntrckking 

van hcl gesmeed of gegoten ijzer, bij afwisscliiif^ van lempcratuur of bij be-

lasting, cn het verschil van dc lengten en afmetingen, maken die maalrege-

len noodig. 

Door de vermijding der boorgaten in de banden en staven lusschen de 

versterkte eindbcvcstigingcn, verkrijgt men een nultig cfTect van onmisken-

bare waarde; want hebben b. v. dc icngleslavcn aan het opjicrvlak eener 00 

voet lange brug, ccne gezamenlijke doorsnede van 24 vierk. duim, zoo zal 

dit, vermenigvuldigd mcl bel aantal centen. 180, als absoluut draagver-

mogen van het gesmeed ijzer op den vierk. duim, 4 320 cciilen. opleveren. 

Worden nu deze staven, zoo als bij het sldscl van Ncvillc, op iedere plaats 

waar de einden van twee diagonaalslavcn bevestigd moeten worden, door-

boord, zoo ondergaan z i j , gelijk duidelijk is, cenc vermindering in door-

snede, en daardoor iii draagvermogen, welke vermindering voor dal geval 

minstens O vierk. duim X 1 8 0 = 1080 centen, bedraagt, en ccn dood 

gewigt van G vierk. duim X 00 voel x het gewigl van ccne 12duim lange 

en 1 vierk. dnim zware gesmeed ijzeren staal', d. i. 3 pond = 1080 pond. 

Dezigt men dit doode gewigl van lOSO pond ter bevestiging van dc bestand-

deden der brug op cenc doelmatige wijze, door vermijding van bel door-

boren der staven, zoo wordl hel draagvermogen met 1080 centen, bij bel 

gebruik van ccnc gelijke massa metaal verhoogd; overigens zijn voor dc be-

vestiging der beslanddcclcn van dil nieuwe stelsel, bij gelijke spanwijdte, 

4 centen, gegoten ijzer of 2 centen, gesmeed ijzer volkmneii voldoende, en 

dus ook bel doode gewigl op de bedoelde plaalscn meer dan de helft 

minder. 

Nog veel aanmcrkclijkcr is op grond van bet aangevoerde, en gelijk 

wij reeds boven hebben gezegd, bet verlies aan doorsnede en daardoor aan 

draagvermogen cn de vermeerdering aan dood gewigl bij plaatijzeren cn 

Iralicbruggcn. 

Om aan de tweede voorwaarde tc voldoen, moeten voornamdijk die be-

standdeden, welke aan trekking zijn bloolgeslcld, ui l gesmeed ijzer, en 

die, welke aan drukking onderhevig zijn , ui l gegoten ijzer worden ver-

vaardigd; met andere woerden, hcl stelsel moet gelijk worden aaneen 

zamenslcl van spieren en beenderen, iels wat voor ccnc goedkoope vervaar-

diging cencr brug van zeer veel gewigt is, want gegolen is voor dc terug-

werkende stevigheid even zoo goed als gesmeed ijzer, maar de kosten van 

verwerking van bet eerste zijn minstens voor de helft minder; voorts zal 

ecnc ijzeren staaf, wdkcr vierkant grondvlak ^ j o i *ĵ ^ hmv hoo'̂ ia \o[ 

zijde heeft, nog altijd in staal zijn, Vg van bet gewigt te dragen, hetwelk 

eene slaaf draagt welker hoogte gelijk is aan de zijde van hel grondvlak. 

Dezelfde staaf zal echlcr nog ac helft booger kunnen zijn cn hetzelfde 

gewigt dragen, wanneer het materiaal ribvormig of hol cyliudriscb verdeeld 

is, en deze uitbreiding bij een daarmede gcjiaard gaand grooter vlak van 

doorsnede door de uiterste begrenzing cenc voor de hdll groolerc vlakte 

ruimtc insluit. En in hel omgekeerde geval zal dc staaf nog dc helft meer 

gewigl kunnen dragen, wanneer bet materiaal, bij een gelijk vlak van door-

snede, groolerc uilbreidinc bekomt. 

De kettingen van hangbruggen zijn gewoonlijk slcchts gespannen met 

een pijl van der koorde; zoo is hel ook uil bestaande groole boogbrug-

gen, dio in steen, ijzer en zelfs in bout zijn uitgevoerd, gebleken dat'zij be-

staanbaar zijn bij gelijke verhouding lusschen de loodregtc hoogte van den 

boog en de spanwijdte, en wanneer men haar, daar waar dc iilaatsdijkc gc-

slcldhdd hcl veroorlooft, cenc groolerc hoogte gedi, zoo gcscbicdi dil uil 

bezorgdheid voor de bij kleineren pijl zoo snel loenemendc zijdi liiigscbe 

drukking van den boog legen de landhoofdcn. In een balkvormigiMi zeer 

zamcngcslcldcn brugdrager, kan men aannemen dal in hel materiaal, waar-

uil bij bestaat, een zoodanige ketting of ccn zoodanige boog aanwezig is, die 

draagt; wij zullen dus voor de stevigheid cn bel voldoende draagvermogen 

van eenen drager niet bezorgd behoeven te zijn, wanneer wij als regel vast-

stellen : onze kunslmatujc hallivonmgc dnnjm moeten eene hooijle hebhen, die 
^hti ^ot der lengte bedraagt. Hoogten, dio minder bedragen, zouden wij, 

lioczecr ze ook kunnen worden toegelaten, locb voor dc zekerheid van bel 

draagvermogen cn dc nuliige aanwending van bet materiaal, voor minder 
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gunstig lioudcn; bij hoogten, die ved meer bedragen, wordl hel opsldlen 

veel mocijelijker, en zal men , om andere redenen, naauwelijks binnen die 

afmetingen knnnen blijven, welke dc snaarzaamhdd zou voorschrijven. De 

zoo even opgegeven grenzen voor de verhouding der afmetingen, komen ons 

inderdaad voor, de geschiktste te zijn voor cenc doelmatige uitvoering, cn 

te voldoen aan dc eischcn van een behoorlijk draagvermogen, een spaarzaam 

gebruik van malcriaal, cenc gcwenschte duurz.aanihcid cn stevigheid en een 

ajsthclisch schoon uiterlijk. 

Dc derde voorwaarde is reeds op zich zelve duidelijk, en brengt bij de 

uitvoering van het besproken sldscl alleen dc noodzakelijkheid mede van 

teekeningen, die in alle details naauwkcuring zijn uitgevoerd, en volgens 

wdke terstond de noodige modellen voor de gegoten ijzeren deden ver-

vaardigd cn dc gesmeed ijzeren deden bewerkt kunnen worden, zoodal 

alle verdere voorloopige bewerking vervalt. 

Iedere ijzerfabriek is, zonder bijzonder uit te munten cn over veel werk-

lieden le kunnen beschikken, in staat, bet bier bedoelde stelsel uil le voeren, 

wijl de arbeid gemakkelijk is cn de vervaardiging der beslanddcclcn, dic 

onderling wdnig verschillen cn telkens dezelfde zijn, aan dal stelsel dc 

eigenschap geeft, dal men zelfs met onderdeden van zeer gebrekkige bc-

vverking, dragers verkrijgt, die bij de procfbelasting ton minste voldoende 

uitkomsten opleveren, voor zooverre hcl materiaal van goede hoedanigheid 

en overigens zonder gebreken is; want bij dit stelsel kunnen wél dc a'fzon-

dcrliikc bcstanddcclcn in elkander gewerkt, maar nooit vanéén gcschddcn 

worden, welke cigenschap geen der andere stelsels bezit. Door dc mogelijk-

heid om dil stelsd op ccnc eenvoudige wijze cn zonder buitengewoon per-

soneel uil tc voeren, kunnen ook de bcslanddeclcn in elke ijzerfabriek, diu 

nabij de plaats, waar zij moeten gebruikt wurden, gelegen is, worden ver-

vaardigd, waardoor dc kosten van vervoer minder worden. Zoo kan ook dc 

vervaardiging der deden van gegoten en gesmeed ijzer over verscheidene 

fabrieken verdeeld worden, ccn niel onaanzienlijk voordeel, wanneer de 

gieterijen niet levens smederijen zijn, of althans op grootcn afstand van 

elkander staan. 

Aan bet gietijzer kan men, zoo als bekend is, zeer gemakkdijk clkcn 

vorm geven, dien men verkiest, zoodra dc vcrcisdile zand-of klcivormen 

gereed zijn, cn de kosten van vervaardiging bedragen niet veel meer dan 

die van ruw ijzer, daar dil meerdere bedrag alleen voorlvlodl uil de kosten 

der modellen en van hcl vormen. Zoo is het ook zeer voordcelig, waar het 

mogelijk is, hel ijzer rcglstrceks uit den hoogoven in de vormen te doen 

loojicn, want de bewerking der deden van gietijzer in koepdovens, is, 

wegens de omsmclting van hel ijzer, weder kostbaarder. Smeedijzer daar-

entegen, hccli als slaafijzcr reeds de dubbele cn als plaat-cn hoekijzer de 

drievoucligc waarde van het ruwijzer, zoodat dc aanwending van dil laatste 

van wezenlijk belang is voor ccn gocdkoopcn aanleg van bruggen. 

Om deze reden is ook in hcl bier besproken slclscl hel gietijzer uil-

shiilend slechts voor terugwerkende vastheid gebezigd, en dc verhouding 

van bet gewigl is van dien aard, dal ongeveer een derde gedeelte van hcl 

gcbcelc gewigl voor de gesmeed-ijzeren bcstanddcclcn cn twee derden voor 

de pgolen ijzeren deden gerekend worden. 

Van de platen stelt plaat XV I voor: 

Kig. 1. Eene spoorwegbrug volgens bet stelsel van kruissdiorcn; bij het-

welk dc beide booldbalken levens als leuningen dienen en dragers zijn, die uil 

beide stclsds zijn zamengesteld, cn die om hcl bruggcdek le vormen door 

middel van 27 uit gesmeed ijzeren platen vervaardigde dwarsbalken ver-

bonden zijn. 

Kig. 2. Ecnc gewone brug vdgens bclzelfde stelsel, uil vier enkde hoofd-

balken bestaande, waarover dc dwarsbalken der baan liggen, cn waaraan 

deze bevestigd zijn. 

Plaat XV i l stelt voor: 

Kig.3. Ecnc spoorwegbrug uil twee dubbde hoofdbalkenmetkruiss )anning 

bestaande , cn mcl '23 dwarsbalken volgens het kruisscboor.stelsel ver londcn. 

Kig. 0. Eene gewone brug vol̂ 'cns bet st(dsel van kruisspanningen met 

twee dubbele hoofdbalken door 13 dwarsbrdkeii verbonden. 

Dc spanwijdte dezer vier bruggen bedraagt (»(I voel ( l üd ) , waarvan ib' 

beide spoorwegbruggen eene doorbuiging van i duim (O''.033), cn dc 

heide andere ecnc van O duim (O^'.IO) hebben. 

Hcl gezamenlijk gewigl van dc ijzeren bestanddcclen van iedere dezer 

vier bruggen bedraagt 300 centenaar (200 ned. ccnl.) 

Plaat XVH, Kig. 1 sltdl voor: 

Ecnc gewone brug vol̂ ^eiis het sldscl van kruisschorcn van 100 voel 

(32 cl) s|)anning en 8 duim (0 '̂'.21) doorbuiging, met dergelijke verbin-

ding als ilc vroeger vermelde. 

Dc ijzeren bcstanddeeleii wegen gezamenlijk OOO centenaar (300ned. cenl.) 

Kig. 3 stelt voor: 

Eene gewone brug volgens het stelsel van kruisspanningen, van 130 

voet (47 el) spanning cn O duim (0«'.2'ijdoorbiiiging ; zij bestaat in.sgdijks 

uil twee dubbele hoohidragers, door middel van 2Ü dwarsbalken, volgens 

hot slclsid van kruisschorcn, verbonden, cn heell behalve bel eigenlijke 

bruggcdek, ter brecdlc van 23 voel (S el), nog aan beide zijden O voet 

(ong. 2 el) broedc trottoirs. 
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Dc ijzeren bcslanddcclen dezer brug wegen g('zamciilijk 18ü0 cen-
tenaar (1050 ned. cent.) 

Het bruggedck beslaat volgens de bestekken gewoonlijk uit bouten 
blokken welke op eenen vloer vau balken met lussclicnruimtcn worden 
aangebragt. Deze wijze van bevloering is zeer duurzaam en vereischt 
weinig herstellingen; want daar dc luchl steeds vrijen toegang lieell kan 
dc bevloering steeds goed droogen eu is ook meer beveiligd voor dc 
vuilnis, welke eene hoofdoorzaak is van dc spoedige afslijting bij bet ge-
bruik van straatkeijen. Overigens bezit dit stelsel van bruggen, hij be-
hoorlijke versterking van dc verschillende bcstanddeclcu, ook ecu voldoend 
«Iraagvermogcri voor het geval, dat men cenc steeidievloering zou willen 
aanbrengen. {Vervobj hierna.) 

853-

VEKSt.AG VAN ntüN IIF-EÎ  P.AUMOAUTIIN , Ingenieur der Brugscn cn 
/regen, AAN DEN MINISTEU VAN Ol'ENHAUE WEIIKEN OVEU 
ONDEnSClIEIDENE IN ITALIË L'tTGEVOEUDE \VE1\KEN VAN 

BEVl.OEIJING (I), AFWATEIUNG EN liESI'KOEIJINü. 

{Annales des Pouts et Chaussées, 1853, Rlel en Junij, blz. 28'J.) 

(Pl. XV l l l en XIX.) 

Dc minister van openbare werken heeft mij in 1851 oen verlof van twee 
maanden verleend, len einde Italië cn voornamelijk Lombardije te bezoeken, 
waar men zoo veel belangrijke waterwerken aantreft; op die reis heb ik dc 
.lantcekcningen verzameld, welke ik zal mcdedcclen. Ik ben ze vooral ver-
schuldigd aan dc ilaliaan.schc ingenieurs Lombardini, directeur der open-
bare werken te Milaan, Manelti, directeur-generaal der wegen, vaarten en 
gebouwen van Toscane, Cavalicri-San-Derlolo, directeur der bruggen en 
wegen tc Domc, Uossi, hoogleeraar aan dc militaire school le Napels, cn 
Derman-lng, civijl-ingcnieur te Milaan. 

Daar ik mijne reis met Napels aanving cn mcl Milaan eindigde, zal ik in 
dezelfde orde, van het zuiden noordwaarts gaande, heldoor mij opgeteekende 
mededeclcn, dat voor dc administratie cn dc ingenieurs niel zonder belang 
zal zijn. 

Ik zal echter in deze eerste nota niet spreken van hetgeen ik in Lombar-
dije heb opgclcekcnd, mij voorbehoudende daarvan in ecnc afzonderlijke nota 
te gewagen. 

Verhelerinfj van de uilmondingen der rivieren in zee. — Uilkomslen ver-
kregen aan den mond van dc Ilegü-Lagni, /̂Y XYO/JC/S. — Van alle hydrau-
lische vraagstukken is dat, hetwelk dc ingenieurs zoowel in llalië,'als in 
Engeland, Amerika, Duitschland en Frankrijk (2), het meest hcefl bezig 
gebonden cn waarvan dc oplossing dc meeste zwai'ighedcn oplevert, en 
voor dc maatschappij van hel grootste belang is, de verbelcring van de uit-
mondingen der rivieren in zee, welke mecslal door zan(lbanken zijn 
verstopt, die dc scheepvaart zeer belemmeren en vaak de overstroomingen 
m de lager liggende landen doen toenemen, door dal zij de vrije afslroomiiig 
van bet water verliiiidcren. Dc italiaansclic ingenieurs, die zich voornamelijk 
met dil onderwerp liebbcu bezig gehouden, zijn Castelü, die ccn werk over 
dc Lagunen van Venetië heeft geschreven, cn een ander over dc verbete-
ring van dc vlakte van Disa, door het openen van eenen mond van den 
Fiume-.Morte in zee of in den Serchio; Viviani, die dc uilmonding van ilen 
Arno heeft bestudeerd, bij gelcgenbciil dat door den hollandcr Meijer ont-
werpen lot verbelcring daarvan zijn ingediend; Manfredi cn Zïudrini, die 
voorstellen hebben gedaan om den mond van den llonco en den .Montonc 
nabij Davenna tc vcrlieleren; Zanolli, wiens denkbeeld, om al hel waler van 
het grondgebied vau Dologna, Ferrara eu de Domagna in één bed levcrce-
lügeu, werd bestreden door Drunclli en Ximcues; ik zou nog kunnen gewa-
gen van Gugliehnini, Frisi, Mario Lorgna, .luliain, Cavalien enz. Dc meeste 
der werken, door deze schrijvers voorgesteld of uitgevoerd, hebben len doel 
hel behouden van verscheidene uitmondingen in zee ofwel van ccne enkele, 
enden aanleg van een of meer dammen of dijken, die in zee uitloopcn, en 
ongeveer twee cl boven boog water reiken; over het algemeen werden deze 
dammen zamengesleld uit twee rijen palen, door gordingen ondei'ling ver-
bonden, en waarvan dc tusschcnrnimtc werd gevuld met afwisselcmlc lagen 
rijswerk en sleenen. Dc diglc hoofden of dammen zijn ook lol hiertoe bij-
na uilsluitend in Frankrijk, Engeland en elders in gebruik geweest. 

Hel nieuwe stelsel, waarvan ik verslag zal geven en dat door den ridder 
Afan do Divcra, tegenwoordig directeur-generaal dor bruggen en wegen 
tc Napels, is voorgesteld (5), is met een volkomen goeden uilslag toegepast 
op do iiiimonding der llegii-Lagni, door den ingenieur Dossi. Hel komt 
hoofdzakelijk daarop neder, om den slroon ééne enkele rcglstrceksche uit-
monding in zee langs den koristen weg tc opvicn, en deze tot op een tekercn 
afsland in de zee door twee evenwijdig loopcndc open gewerkte dammen 

(1) Colmatage; zie over dil woord Uittreksels, 18rjl-52, blz. 9. (Hed.) 
(21 Ook Nederland. (Ued.) 
(3) lo een in 1823 uili;e;;even werk, (itlildd; Considcrazioni sul progresso 

di iirosciu'jarc in lago l-ucino. 

(a claire voie) voort ie zetten, die onderling een weinig minder afstand lichbcn 
dan de natuurlijke breedte van den stroom, en die ter hoogte van de laagste 
ebben tijn afgezaagd. 

Dit stelsel, door den schrijver palifwate sommerse a traforo (onderduikend 
open paalwerk) genoemd, verschilt, gelijk men ziel, geheel cn al van de 
massieve dammen, die meer of minder hoog boven water reiken en tot nu 
loo algemeen gebruikelijk zijn. 

De krachten of oorzaken, die de zandbanken en ophoogingen in de mon-
dingen der rivieren van de Middellandscbe zee veroorzaken, zijn van 
drieërlei soort: de winden, bet getij en de stroom langs 
kortelijk ontwikkelen, op welke wijze de ingenieur Dossi meent, dal door 
het bedoelde stelsel deze drie oorzaken hcslreden worden. 

Dc winden hellen de golven omhoog, die den bodem der zee uitwoeien 
cn het zand naar hel strand voeren, waar het duinen vormt en naar dc uit-
mondingen der rivieren, waar bet banken vormt, die dc uitslroomingbo-
lemmeren; dc jialoii van dozc openc hoofden doen neeren ontstaan, die aan 
hunnen voet diepten voortbrengen, waarin de stroom genoegzame snelheid 
verkrijgt om het zand terug te drijven. Indien de wind in dc rigling is van 
de as der paahvcrkcn, liobboii deze uilhollingen aan beide zijden gelijke-
lijk plaals; als dc wind in schuine rigting waait, zijii de nildiopiu'̂ ĉn aan-
merkclijker aan den kanl van die rij palen, welke aan den wind is bloot-
gesteld, en het waler zal zich daar ontlasten; de sterkere branding der 
golven zou ook dc banken wegsjioelen, die zich in dc breedte moglen vor-
men, en dit slelsel biedt te gelijkertijd dc voordeelcn aan van ecnc enkele 
uilmonding, cn die van meerdere in onderscheiden rigling loopcndc monden. 

Dc vloed is over hel geheel zeer gering in de Middellandscbe zee; 
cchler stijgt, langs het strand van Italië, het verschil tusschen boog cn laag 
waler bij stil weder tol O " ' ' . e u bij storm lol O«'.005. Als dc vloed op-
komt vormt er zich op de ontmoeting met hel rivierwater een nederslag 
van door den stroom medegevoerde slofien, en van zand, dat dc golfslag n 
deze weinig diepe jilaats in beweging zet; deze nederslag wordl bij dc e 
meer of min medegevoerd, naarmate bij hooger of lager is. Wanneer er aan 
den mond der rivier twee afzonderlijke paalrijen zijn, veroorzaakt dc 
golf bij het wassen, door opeenvolgende schokken legen deze palen, ccn 
stroom , die zich iu schuine rigling voortiilant, waardoor in hol midden van 
de geul cenc grootere snelheid oitlslaal, door de onlmocliiig van den stroom 
van beide paalrijen cn langs den voet der jialcu, cn alsdan heeft de neder-
slag in dc rigling der lengte aan beide zijden plaals, lusschcn dc as van hot 
vaarwater cn dc palen, alwaar dc snelheid minder is, en daaruit zul cenc 
aanmerkelijke verdieping in hel midden van bet bed en tegen de palen 
voortvlocijen, hetwelk ook den afvoer van den nederslag bij hel invallen der 
eb zal bevorderen. 

Dc stroom langs hel strand, die in dc .Middcllandschc zee van dc linkcr-
naar dc reglerliand loopl, veroorzaakt, volgens dc waarnemingeu der ilali-
aanschc waterbouwdvundigen, ecnc bank of cenc voorwaarlschc beweging 
vau bot strand aan dc regterzijde van dc slroomeii als hel waler troebel is, 
en aan dc linkerzijde als hel helder is, cn deze is vau te meer belang, naar-
mate er meer in de nabijheid ter linkerzijde een andere troebele stroom 
is, en aan beide zijden le gelijk verder zeewaarts, naarmate dc beide naburige 
stroomen helderder zijn. Hel gevolg daarvan is aliijd, dat de uitmonding 
aan ccne van beide zijden zich buigt, dat haar loop zich verlengt cn de ont-
lasting moeijelijkcr wordl. Indien in de verlenging der uitmonding een 
stel van openc paalhoofden is aangebragt, zal de stroom langs het strand 
die er dwars doorgaal, wegens dc vcrnaauwing der opening, noodwendig 
cenc grootere snelheid aaiiiiemon ; dc rigling dor resultante van dc Iwee 
stroomen zal zich dus minder van hel strand verwijderen cn den nederslag 
minder naar dc ruime zee drijven, waar de snelheid altijd zwakker is, zoo-
dal bij ligter ver van dc monding wordl gevoerd. 

Dit medevoeren der stollen zal lo beter jilaals hebben, dewijl dc snelheid 
van den stroom tusschen dc palen , gelijk wij gezien hebben , door de 
werking van het getij is vergroot; lerwijl ook dc snelheid, die uil dclwee 
stroomen voortvloeit, zelve grooter zal worden. 

Dc heer Dossi schrijll aan hel stelsel van den heer Afan de Divcra nog 
dc volgende voordoden toe: 

1®. Dij was, als al het troebele water tusschen twee diglc hoofden naar 
zee wordt gedreven, is er aan bet eind ccn nederslag en ecnc verlenging der 
aanslibbing naar dc zijde van dc zee; indien er slechts openc paalrijen 
zijn, zal dc massa water zich lusschcn dc jialcn door, al draaijende cn schn-
rende ter linker- en ter regterzijde verspreiden, cn dc sloircn zullen zich 
zijdelings langs het strand plaatsen. 

2°. Dij eene ovcrslrooming zal, bij openc en onder water slaande paal-
rijen, dc waterspiegel bij dc uilmoiiding minder hoog zijn dan bij digte 
dammen, die zich meer of iniii boven het waler vorhelfen, cn gcvolgelijk zal 
dc ovcrslrooming over eene minder groole uitgestrektheid land plaats heb-
ben, en minder schade doen. 

5®. Dij diglc hoofden wordt hel door don slroom langs het strand voort-
gedreven zand logen den linkcrdam gekeerd, langs welken bel zich ophoopi, 
waardoor men genoodzaakt is dien le verlengen of langs hel strand ccne 
rij hoofdjes uit Ic brengen, om dc beweging van hot zand ofdcslrand-
kcijen tegen tc gaan, welker werking cchler allijd slechls tijdelijk is. Dc 

openc paalwerken laten integendeel di'c stoffen mei eene vergrootc snelheid 
door, zoodat zij niet worden opgehouden. 

'l". Eindelijk is de aanleg van openc paalwerken minder kostbaar dan 
van diglc hoofden. 

De heer Dossi meent, dal dit slelsel zelfs op groote riviorcn, die ver-
scheiden uilmondingen hebben, kan worden toegepast, cn hij gelooft, dat 
wanneer men den hoofdtak van twee openc paalrijen voorzag, men aldaar 
eene zoo aanmerkelijke uitschuring zou le weeg brengen, dat de overige 
takken zich van zelf zouden verstoppen, cn dat men op die wijze er zeer ge-
makkelijk loc zou geraken, om al hel water in ddne uilmonding tc vcr-
cenigen, iels wal niel dan voordeelig voor dc scheepvaart kan zijn. 

Na aldus dc zaak theoretisch tc hebben uiteengezet, zullen wij thans 
nagaan de toepassing ̂ van het stelsel op dc uitmonding van de Uegii Lagni 
en dc uilkomslen, die men daarvan verkregen heeft. 

Men noemt Uegii Lagni den waterstroom die ten noorden van Napels 
vloeit; zijn stroomgebied, dal lusschen den Voliurno, dc bergen van Cumae 
en den spoorweg van Capua naar Nola is begrepen, heeft eene uitgestrekt-
heid van ongeveer 185 vierk. ned. mijlen. De uitmonding bevindt zich op 
5.Ü mijl ten zuiden van die van den Vollurno, ccn vrij aanmerkclijkcn 
slroom, die 20 tol 80 leerl. voet waler in dc seconde afvoert, hetwelk on-
geveer Vso ̂ 'cel slik of zand mcdevocrl; op dil gedeelte van het strand, van 
de kaap Miseiic af, loopt er langs hel strand een stroom, die van de rcgler-
naar de linkerzijde cn dus in tegengestelde rigting loo|)l van den algemecnen 
stroom langs het strand, die in dezen omtrek zich slechts meer zeewaarts 
doel gevoelen. Dij menschengcheugenis heeft zich dc kust, die zich tot 
20 ned. mijl ten zuiden van den Vollurno uitstrekt, tot ongeveer 780 el 
naar zee uitgebreid; terwijl sedert 1815 die uitbreiding bij den mond van 
dc Lagni 200 cl heeft bedraggen. 

lu 1817 volgde dc monding van dezen slroom de rigting a'" a"bb ' b" 
(pl. XVl l l , fig. 1); len gevolge van zware winden vulden dc golven bijna ge-
heel het gedeelte b' b ' van de bedding, cn het land bleef onder water; om 
hieraan te gcnioet te komen cn de afstrooming van het waler le bevorderen, 
groef men toen ccn nieuwen mond in de rigting a'* van 1817 tol 1859 
nam het water van zelfde rigling volgensa» cc' c ' c'", en in 185Ü was 
dc uilmonding bij c" 1200 el ten zuiden van de uitmonding«* van 1817, 
die toen door ecnc zandbank of nederslag van 180 el breedte van dc zee 
gescheiden was: dit is gedurende 20 jaren de iialunrlijkc toestand geweest. 
Dc minste windvlaag vulde op nieuw het gedeelte c'" c»* van dc bedding, 
en hel water vloeide slechts met weinig diepte over eene groole uitge-
strektheid zand, dat bij die monding was ojigelioopt; deze opstuwing van 
het water was weder nadeelig voor het land. In 1810 besloot men een 
nieuw onllaslingskanaal regtstreeks naar de zee te graven, volgens dc rigling 
a' fl", even als in 1817, maar tevens om dil kanaal van twee lage openc 
paalrijen e e' en f f ' tc voorzien, overeenkomstig hel door den heer Afan de 
Divcra uilgcdachlc stelsel; deze paalrijen strekten zich 50 lol 00 cl zee-
waarts uit, le rekenen uil de laagwateiiijn gg' g" g"'\ nien slool door rijs-
werken C/" dc uilmonding van den ouden arm o» cc. Dc afliccldingen op 
plaat XVl l l Tig. 2, 5, i , 5, O verlooncn de details van hel gevolgde stelsel cn 
maken cenc meer uilvocrigc beschrijving overbodig; ik zal alleen doen op-
merken, dat, wanneer men eenige wijzigingen zou willen maken, men wel 
moet oplellen, dat de tusschenruimlc tusschen dc palen afhangt van de 
diklc, cn twee- of driemaal zoo grool moet zijn. 

liet door mij medegedeelde plan vertoont den toestand in Junij 1815; op 
dit tijdstip beeft de kust gg' g"g"\ in plaals van zich naar zee uil le brei-
den, zich iutogendecl lol eenen inham y/i gevormd, en het is opmer-
kelijk dat dc afneming oen weinig sterker is geweest ter regterzijde van dc 
as der paalrij dan ter linkerzijde, iels wat het legcnovergoslclde is van 
hetgeen anders gewoonlijk geschiedt, liet gedeelte c'" t " van de oude uil-
monding was in 1815 reeds geheel aangozand, en sedert hoefl zich deze 
aanzanding lol in het gedeellc c'c'" uitgestrekt. Op den afsland van hel 
ŝ lrand, waar de zee over het geheel slechls O"'.40 diepte heefl, vindt men 
tusschen dc palen minslens 0''.Ü2 lot 0"'.70 waler; slechts tijdelijk, bij 
buitengewone daling cn bij westenwind, vindt men soms O"'.05 diepte; bij 
was rekent men op cenc diepte van 2'''.90, die door uilschuring langs 
den voet der palen kan tociicmcn tol 5'''.70 üi .D'.20. Somtijds, bij laag 
water, vormt zich bij / cenc tijdelijke verzanding, die cchler het kanaal 
slechts vernaauwt, maar den bodem niel over dc geheele breedte verhoogt. 

De grootste diepte van het gedeelte aa'a" ...a" van den stroom be-
vond zich vóór 1810 bij A'*; tegenwoordig bij Ü ' " 100 cl hooger en 
bedraagt 5*'.05. 

Tegenwoordig kunnen dc kleine zcilvaarluigcn door den nieuwen mond 
binneiikomeii, on ccn tocvlugtsoord vinden in ecnc natuurlijke haven 
bij iki'. 

Hel onderloopendc gedeelte van het land, dal buiten dc dijken van de 
Dcgii Lagni gelegen is, bevindt zich in veel beteren toestand dan vroeger, 
cn is in geringere mate onderhevig aan overstroomingen. 

Den 25"'" Februarij 1815 heeli een zware orkaan, die de golven lol 
aan dc brug van de Dasc op 500 el van dc uitmonding voortstuwde, 
lerwijl zij nog 800 el verder hel water in beweging bragtcn, dc uil-
monding tijdelijk verslopl. Dc liter Uossi, daar ter plaatse tegenwoordi 
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merkte op, dal bijna onmiddellijk daarna de uitmonding weder geheel vrij 
was en dat het waler zonder bezwaar uit kon stroomen. 

Van 1815 tot 1851 is er in den stand van zaken gecne aanmer-
kelijke verandering voorgevallen, en heefl men zich voortdurend mo-
gen verheugen in dc door de beschreven werken verkregen goede uit-
komsten. 

Dc reden, dat ik eenigzins in bijzonderheden hen getreden, is ge-
legen in de overtuiging die ik koester, dat dil slelsel, hetwelk weinig 
of niet bij de franschc ingenieurs bekend is, mcl voordeel bij ons zou kunncli 
worden toegepast, vooral op een tijdstip dat men overal aanzienlijke uit-
gaven doet om dc uitmondingen onzer rivieren tc verbeleren. 

Statistieke mededeelingen omtrent den Tibcr. — iMeii heeft nog zoo weinig 
slalisticke opmerkingen omtrent dc rivieren, die over een genoegzaam 
aanlal jaren loopen, om juiste gemiddelden en uitersten op te leveren , 
dat wij het nuttig achten hier dc gegevens mede tc deelen, welke op 
den Tiber zijn verzameld en over eon tijdvak van 28 jaren loopen , na-
melijk van 1822—1819; die van 1822—1814 is men aan den hoog-
leeraar Vcnluroli verschuldigd , en die van 18d5—1810 aan den heer 
Cavalieri, den zoon, ingeiiieiir van den Tiber, die dc goedheid heeft, 
gehad ze mij mede te deelen. 

Zij bevallen: 1°. het bedrag van den jaarlijkschon gemiddelden afvoer 
van water tc Uome, opgemaakt door de zorg van het bestuur der school 
voor bruggen cn wegen, 2". de hoogte van het jaarlijks gevallen water, 
namelijk het gemiddelde van de waarnemingen op hel observatorium van 
Perugia cn het Collegio Homano tc Uome, welke beide niet veel ver-
schillen, want hel gemiddelde van 1815-1819 hoeft le Perugia ()«L788-i. 
en te Uome 0'-"'.7«S20 bedragen; 5°. eene reeks van de dagclijkscho 
waterhoogten van den Tiber, waargenomen aan de peilschaal van Uipcss.i 
tc Uome van 1815 lol 1810. 

De kom van den Tiber, die het regenwater ontvangt, dat voorbij Uome 
stroomt, heeft ecnc uitgestrektheid van 10 721-517 285 vierk. e en on 
grond daarvan heeft dc heer Cavalieri dc volgende tafel opgemaakt. 

Jaren. 

Gemiddelde 
jaarlijkschc 

afvoer 
per seconde. 

lloô l̂e van 
het 

gevallen 
regenwater. 

P.cdrag, dal i 
nil de hoogte van 

het gevallen 
regen waler zou 
voortvlocijen. 

Delrekking lus-
schen hel wezenlijk, 

bedrag en dal 
hetwelk uit hel. 

gevallen 
regenwater zon 
voortvlocijen. 

leerl. el. el. leerl. ol. el. 
1822 211.215 0.0858 502.lil0 0 075 
1825 501.500 0.8025 152.591 0.715 
1821 218.005 0 8858 107.120 0 550 
1825 227.081; 0.7550 580 210 0.585 
1820 282.050 0,9709 518.080 0.511 
1827 559.752 1.5010 725 571 0.170 
1828 259.987 0 79.50 110.105 0.572 
1829 278.150 0 S5.59 115 501 0.027 
1850 290.007 0 7112 579.171 0.780 
1851 250.208 0.7007) 571 5M1 0.071 
1852 228 ('»50 O.OIOS 520.21 t 0.701 

1855 200.057 0.7990 12.1.055 0.015 
1851 105.159 O.5810 202.571 0.90 i 
1855 219.017 0.8901 1021118 0.510 
1850 551.008 0.7S;)() 110.1)28 0.791 
1857 511.758 0.7197 597 589 0.807 
1858 592 SXl 0 9272 101.725 0.799 
1859 2S5.502 0.91 18 I S 5.117 0.580 
1810 250.170 0.5151 288.025 0.S90 
1811 500 280 0.7719 119.5l'.2 0.7.55 

1812 508 711 0,7S05 117.105 0.710 

1815 512.210 0 0.515 515 511 (I.9II1 
1811 517.929 0.8190 liO.lOO 0.7O8 

1815 118.029 1.0117 55S.155 0.777 
1810 55\).582 0.1)550 11HV172 0.08 \ 

1817 551.885 0.7('.09 10i;.rt95 O.SIO 
1818 527.581 0.01)51 5.52 S72 0.928 

1819 257.552 0.5118 28S.950 0.891 

(iomid-

deldcn. 291 715 0.7889 117.055 0.098 

Op de (laronne had ik voor gemiddelde over 11 jaren van waarnomirj 

(1855—18irw eene belrokking van H''.!»!!» tusschen hol werkelijk bodra'̂ ' 

te Marmamle en hol voliiinon gevallen water waaigenomeii; dil vorsclra 

weinig met dc boven aangogevono bolrokkiiig van 0.098, niollo;,'enstaai;'l 

c» dc uitdamping oneindig voel sterker in ile kom vau den Tibi r dan .n 

20 



78 

(iic van de Garonne moei zijn; want de jaarlijkscho uitdamping te Uomc 

van 1782 lol 1801 in liet CoUcifw Romano in de schaduw gemelen , 

bedraagt terwijl dic, welke tc Turijn, dat nagenoeg op dc breedte 

van do kom van dc Garonne l igt, van 1805 lol 1810 werd gemeten, 

1.517 bedraagt (1). 

Op dc Ubone zou volgens den ingenieur Surcll die bclrekkmg zelfs 

slechts 0.50 bedragen. 

Deze oui^clijkhcid kan verklaard worden door de geologische gesteld-

lieid van dc kom van den Tiber, welke van dien aard is, dat hei grootste 

gedeelte van het regenwater, onmiddellijk door spleten in uitgebreide 

ondcraardsclic bassins vall, dic voor de uitdamping beveiligd zijn cn 

vanwaar het water in dc bedding van den Tiber of van dc daarin uit-

vloeijcnde rivieren terugstroomt, in den vorm van wellen cn bijna zonder 

verlies. Hel is ook, zonder zoodanige onderaardsche vergaderbakken aan 

te nemen, moeijelijk, de talrijke wellen van de kom van den Tiber en 

de regelmatigheid van zijnen water-afvoer le verklaren; want uil dc be-

schouwing van de dagelijkschc waarnemingen der waierhooglen in de haven 

van Uipessa te Uomc blijkt, dat er welligl gecnc rivier bestaal die dc-

'/elfde regelmatigheid van afslrooming heefl cn waarvan de afvoer bij laag 

\fatcr zoo aanzienlijk is, de uitgestrektheid van hare kom en de breedte 

waarop zij stroomt, in aanmerking genomen; zoo voert de Garonne met 

eene driemaal grooterc kom, die 5 graden noordelijker is gelegen en 

jaarlijks ongeveer dezelfde hoogte regenwater ontvangt, hij laag water 

slechts dc helft van het water af, dal de Tiber afvoert, en bij wassend 

\valcr voert deze drie- of viermaal zoo veel af; deze onwaardeerbare 

en nuttige eigenschap deed dc ouden aan den Tiber den naam van ge-

lieiligden stroom geven. 

I\lcn kan aannemen dat de afvoer hij laag water op den Tiber ongeveer 

twee derde van den gemiddelden afvoer bedraagt; op de Garonne be-

draagt dic slcchls ccn zesde cn op de Po ongeveer ccn achtste, en ccbter 

dragen de talrijke meren der Alpen er krachtig toe, bij om aan dezen 

stroom een regclmatigen waterafvoer le verzekeren. 

Hel minimum van den afvoer van den Tiber tc Home, bedraagt 105 

lecrl. cl, wanneer hel waler aan de jieilschaal van Ripessa 5«'.'10 (2) boven 

Jiel oppervlak der zee leckcnl; hei maximum van afvoer, ten bedrage 

van 1710 lecrl. el, is den 10"° December 1810 waargenomen, toen bel 

Avaler aldaar 1G«'.25 leckende; er is dus een verschil van 10"'.85 tus-

schen laag cn hoog waler, maar dil laatste is van korten duur, en houdt 

om zoo le zeggen slechts een oogenblik aan. 

Hel is opmerkelijk dal de betrekking tusschen den wcrkelijken afvoer 

van den Tiber en bet volumen gevallen water, minder van dc een-

heid verschilt naarmate cr minder regen is gevallen ; zoo bedroeg in 

1851 de verhouding 0 901 en de hoogte van het gevallen regenwater 

O'-'̂ oSlO cn in 1827 dc verhouding 0.470 en het gevallen regenwater 

1«>.5G40. 

De gemiddelde snelheid van hel waler van den Tiber verschilt tus-

.schen O"'.80 en l'-'.20 in dc seconde, en dc breedtc van 100 tot 00 

el ; men tracht den stroom ccnc gemiddelde breedte van 1.50 cl tc geven, 

door de brecderc gedeelten tc vcrnaauwen , waar ondiepten bestaan, cn 

men besteedt daaraan ongeveer /'50000 'sjaars over het gehcele bevaar-

bare gedeelte, van Dontc-l'elicc of Dorgelto tot aan zee, hetwelk ruim 

155 ned. mijlen lang is. 

Dc vaartuigen die boogcr dan Rome varen, meten 5 lol 55 ton; dic 

beneden Rome varen, 17 tol 200 ton. 

De volgende b i j z o n d e r h e d e n o m t r e n t dit gedeelte van den Tiber ben 

i k i n s g e l i j k s aan d c w c l w i l l G n d h e i d van d e n beer Cavalieri verschul-

d i g d : 

[ 1 8 5 . 3 -

IleHing Minste 

Lengte. per 

ned. mijl. diepte. 

el. 

% 850 0.58 tot 0.25 1.50 lot 1.10 

5 400 1 > 

50 500 0.1575 1.70 tot 1.50 

4 050 0.10 2.50 

(1) Ilv niccn liicr de inaaiulelijksctie {jemiddelden van de le Rome en Turijn 

waarjcnonien verdampingen le moeten mededeelen. 

'Z 'S "E 
— 

—i 

Te 
Uomc. 0.083,0.007 0.140 0.178 O.'i'iS 0.273,0.303 O 354 0.208 0.180 0.115 0.083 

Te 
1'urijn ,0.017!o 044 O OSO'O lOi 0.1.50 0.185 0.23i 0.202 0.151 O 078,0.040,0 021 

Te Uome is de gemiddelde lem|)eralüur 1!)»,4 centigr.; le Turijn sicclils 
14°,0; ik weel de hoogte niet van het te Turijn gevallen waler, maar te 
Alilaan hedroeg deze gemiddeld van 1704 lol 1843, 0''.!J83, le Drescia, van 
J827 lol 1841, ()'i.'J07, en te Lodi 0''.l)7li. 

(2) In den l-"raiiseheii tekst slaal O".40, maar daar deze waierstarid niel, 
zoo als verder wordt ojigeip'ven, 10''.85 maar 1.5''.85 mei den hoogsleti 
stand verschilt, en hel verval van O''.40 voor den afsland van Itome naar 
zee ons uiterst gering voorkomt, hebben wij 5''.40 in plaals van 0̂ '.40 
gesteld. (Ucd.) 

Van Ponte-F(5licc naar Rome . 

Gedeelte langs Rome, onbevaar-

baar uithoofde van de molens. 

Van Rome lol aan den oorsjirong 

der lakken van OsliacnFumicino. 

Tak van Fumicino. . . . . 

Aan den mond van den lak van Fumicino, is er in zee eene zandbank, 

waarop men hoogstens l'-'UO water hecfl, cn die de scheepvaart zeer 

belemmert; men hecfl een ontwerp gemaakt lol verbetering, hclwelk 

daarin bestaal, dal men in den tak van Fumicino al het water bij lage 

en middelbare standen zou brengen, door den arm van Ostia door middel 

van een lagen dam af le sluiten , maar dc fmanlicle locstand van den 

Kerkdijken Staal gedoogt niel dal men eenig werk van openbaar belang 

onderncme. 

Echter moet ik dc volgende door mij bezochte werken Ycrmdden, die 

op last van den Paus zijn uitgevoerd: 

1". De verlenging van het bestaande hoofd van de haven van Tcrracina, 

ter lengte van 400 el, door middel van een digten havendam, ton doel heb-

bende, om aan de schepen ccnc vdligc ligjilaats van 4 d diepte te bezor-

gen; deze haven, waarin bet voornaamste alleidingskanaal van de Dontijnsche 

moerassen uitloopt, dat voor vaartuigen van l'^'.oO diepgang bevaarbaar is, 

verzandt voortdurend, en men vermeent dal men van tijd tol tijd dil hoofd 

op nieuw zal moeten verlengen. Men gebruikt voor dit werk voornamdijk 

galeiboeven, die men op taak betaalt en dic /'0 25'/j lot ƒ0.50 daags 

verdienen; dc ingenieur, dic het loezigl over dc werken houdt, beeft mij 

verzekerd, dal de uitvoering zoodoende op hel derde gedcdte te staan koml 

van dc som, die men zou behoeven, wanneer men vrije werklieden bezigde. 

2°. Dc verbetering der Pontijnschc moerassen, dic ccnc uitgestrekthdd 

hebben van 18184 bunders; dic verbetering maakt snellen voortgang. Dc 

eigenaars van deze gronden, welker getal ongeveer 100 bedraagt, zijn dgen-

lijk niel meer dan erfpacbtcrs, dic eene jaarlijksche opbrengst van ongeveer 

fo.OO per bunder betalen, cn men meent dat deze opbrengst zal verdub-

belen, na de gchecle voltooijing der werken, waaraan men f 50000 lot 

f70000 'sjaars ten koste legt, ter eene hdft voor hel onderhoud en ter 

andere voor nieuwe werken; om de talrijke waterplanten tc verhinderen den 

loon des waters tc belemmeren, bezigt men met goeden uitslag eene kudde 

van' 100 bulVds, die er sleeds in loopen cn mei hunne boeven de planten 

vernielen. 

5®. De verbeicring van den weg van Rome naar Tcrracina, heeft onder 

anderen aanleiding gegeven tot den aanleg van een prachligcn viaducl van 

twee rijen bogen, die op eenigen afstand van Albano wordl opgcrigl. 

Werken van verbelerunj in ile vallei van de Chiana in Toskane. — De 

vallei van de Chiana is dc mecsl beroemde van Italië, door dc aldaar uitge-

voerde werken van verbetering, en tevens door de wctenschappelijkc dis-

cussi("n, waartoe zij aanleiding heeft gegeven, cn waaraan de uitstckcndstc 

waterbouwkundigen van dil land hebben deelgenomen. Zij strekt zich van 

Arezzo, op dc plaats waar dc Ghiana mcl den Arno zamenvlodl, lot nabij 

Orviëto, in dc nabijheid van dc zamcnvloeijing van dc Daglia cn den Tiber, 

in den Kcrkclijkcn Staal, uit; zij heeft ccnc Icngto van 85 ned. mijl enccne 

breedtc van 5 ned. mijl (l). 

hl dc oudheid verkeerde dit land in zeer blocijendcn staat, maar dc bur-

geroorlogen der niidddceuwen waren oorzaak dal de inwoners dc aanhou-

demlc zórgen, dic het noodig had, verwaarloosden, zoodal omstreeks 1500 

deze geilede landstreek, dic thans zoo vruchtbaar is, ccn grool moeras 

vormde 

Kene oude kaart van den tijd van Cosmus 1 van Medicis, dat is le zeg-

gen van hel midden der XV'' eeuw, vertoont dc uitgestrektheid lands dic op 

dal lijilslip door liel walcv was ingenomen; men /iel daar\iil daldenmc-

rassen, dic door dc nog bestaande meren van Chinsi cn Montc-Pucciano 

wonhm afgebroken , hun oorsprong hadden nabij Arezzo op een afstand 

van 11 mijl van den Arno, en zich lot op 10 mijl van den Paglio, nabij 

Orviëlo, Ier gemiddelde breedte van 5 mijl uitstrekten. Tusschen Orviëto en 

Arezzo heelt het waler zeer weinig verval, maar nabij deze laatste stad is 

ccn natuurlijke waterval, dien men vergroot hecfl door cenc stuw, wdkc 

vóór do XIV'-" eeuw door dc Dcncdictijnen is gemaakt, cn wdkc om dic 

roden de sluw der Munnikkcn (Chinza de Monachi) is genaamd geworden. 

Dit werk, waardoor dc val eene hoogte van 15 cl verkreeg, ten einde 

ccnen molen in beweging tc brengen, heeft tol vele wclensdiappdijke dis-

1851] 

cussiën in Italië aanldding gegeven, cn is dientengevolge tot zeven malen 

loc weggebroken cn weder hersteld; sommigen beschouwden dc sluw als 

voordcclig voor Florence, daar zij den was van den Arno verminderde cn de 

ophooging van zijne bedding, door de moeijelijkhcid om slolVen mede le 

voeren, verhinderde; anderen beschouwden haar als ccn hinderpaal voor 

dc verbetering van de vallei der Chiana. 

Men merke op dal de in dc Chiana vloeijende stroomen door den neder-

slag, dien zij mcdevocrdcn, deze moerassige gronden ophoogden, en men 

maakte cr gebruik van om ze tc verbeteren, zonder te voorzien, dat men 

eindigen zou met de vestiging van een stelsel, dal eenmaal dc gansche streek 

vruchtbaar zou maken; dit stdsel, tegenwoordig onder den naam van bc-

vloeijing (colmaUKje) bekend, heeft op verscheidene andere plaatsen eene 

nuttige toepassing verkregen. 

Dc verbetering van dc valld der Chiana heefl in dcXVlD eeuw aanleiding 

gegeven lot oenen strijd lusschen de waterbouwkundigen van dien tijd, dic 

door dc familie der Medicis werd uitgelokt, en waaraan onder anderen 

Galilei, Castclli en Torricclli deel namen; de laalstgenoemde was ccn voor-

stander van het stelsel van cdmalage, helwdk de overwinning behaalde op 

dat van uitgraving of uitdieping der afwateringskanalen. Daar dc gcmccnlen, 

aan wdke deze moerassige landen toebehoorden, dc middelen niel bczalen, 

om zelfde werken tc leiden, zoo droegen zij zc aan Hippolytus cn Juliusvan 

.Medicis over, wdkc laatste in 1525 onder den naam van CIcmcns V i l tol 

Paus werd verbeven. In 1551 was de waterscheiding tusschen het bekken 

van den Tiber en dal van den Arno nogoabij Arezzo, maar nadat bet troebele 

waler uil den Salarco, dc Focniia, enz. door zijn bezinksel vooral bet 

terrein in dc rigting van Chiusi had opgehoogd, zoo was dc waterscbdding 

in 1005 nabij dic stad verplaatst, cn derhalve, ineen tijdsverloop van 54 

jaren, ongeveer 50 mijl van bel noorden naar hel zuiden. Toen later dc 

gronden inde gansche valld van de Chiana, ten gevolge vaii deze opslibbingcn, 

meerder waarde hadden verkregen, cn cr mocijclijkhcilcn waren ontstaan 

tusschen de regeringen van Rome en van Toskane, ter zake van dc nadeden 

die cr voor den eenen of den anderen slaat uil zouden kunnen voortvloeijen, 

al naarmate het water dier vallei bij hoog waler naar den Tiber of naar den 

Arno zou afstroomen, kwam men in 1780 overeen, dal men op dc grens der 

beide staten ccn kunstnialigen dijk zoude opwerpen, ten einde de watcr-

vcrdecling tc regelen, cn deze overeenkomst is nog beden van kracht. 

De groothertogen van Toskane hebben nooit iets verzuimd, dal ccn door 

dc opslibbing zoo vruchtbaar geworden land nog bovendien gezond kon ma-

ken; ook was het van 1740 af beroemd, door den overvloed zijner bevolking 

cn den rijkdom van bebouwing, die de heerlijkste vruchten 0|)levcrde. Door 

dc omwentelingen werden de verbctcringswerken wel vertraagd, maar nooit 

geheel geslaakt, en van 1810 lot 1827 werd dc Idding er van toever-

trouwd aan den beroemden ingenieur Fossombroni, die onder bel keizerrijk 

lid van den senaat in Frankrijken later minislcr van slaalin Toskane werd. 

Dc heer de Prony hecll vroeger (1) reeds doen zien, dal dc gronden 

toen dc gcscbikte hoogte hadden cn in behoorlijken staal verkeerden, om 

bebouwd te worden, maar dat men er nioeijclijkhdd in vond, om zonder 

bezwaar hel water der zich hier uilstortendc rivieren te doen atloopen , 

die voortdurend een slib medevoeren, dat men niet langer noodig heeft. 

Inderdaad had dc ondervinding de ingenieurs, die hot eerst de werken 

tot bcvloeijing hadden geleid, nog niet gdcerd; men had aan hel land 

geen doorgaande hdling gegeven, sterk genoeg voor den alloop van hel 

water; men bad zich tc veel gehaast, om genot te hebben vaii de aller-

eerste uitkomsten, cn op een aangoslibden grond te bouwen cn dien tc 

bebouwen, alvorens hij ten zuiden dc behoorlijke hoogte bad verkregen; 

van ecu anderen kant is dc bedding der slib aanvoerende stroomen, welker 

looj) men verlengd bad, om meer verwijderde streken van hel dal o|i te 

lioogcn, veel boogcr geworden dan dc daarlangs gelegene bebouwde 

landen, cn dreigde voor deze nadcelig te worden, daar zij tusschen zwakke 

cn smalle dijken besloten zijn, dic naauwclijks aan het wassend waler 

wederstand kunnen bieden. Deze bezwaren doen zich vooral0|tdcFoeiina 

voor, en bij hoog waler is de vrees der inwoners van dien aard, dal zij 

mei have cn goed verhuizen. De heer Fossombroni bad , om hioriii te 

gcmoet tc komen, voor;;esteld, om door middel van aanslibbing over dc 

gchecle breedlc van den bodem van deze thans zoo rijke vallei coiic op-

boogiiig van grond tc bevorderen, welker Inogstc punl hij Arezzo, cn 

welker laagste gedcdte bij Chiusi zou zijn; hij hoopte op dic wijze in 02 

jaren het verval naar den Arno genoegzaam le vermcordercn , om den 

afvoer van alle toestroonicndc wateren langs besloten beddingen gemak-

kelijk le niaken, maar, behalve bet onvoldoindc van dit tijdsvcrloo|) om 

lot dic uitkomst le geraken, zou men, vooral naar het zuiden, om den gc-

hcclcn bodem op tc hoogen, alle woningen, wegen cn hcplantingeii hebben 

moeten vernielen of begraven, en zich gedurende den ganschen tijd, dal 

hel werk van aanslibbing duurde, van de opbrengsten van dit zoo vrucht-

bare land hebben moeten bcroovcn. 

Dc tegenwoordige groothertog deinsde voor deze moeijelijkhcden terug; 

hij wilde dc in de Chiana stroomende rivieren verbeteren, zonder gedu-

(1) :\l(!n vergelijke .hinn/p.» des Ponts et Chaussées, 1" serie, lome Vi l ! 

en aldaar lig. 2 van pl. lAXX lX . (1) Zie Annula, l. a. p., Idz. 38'J. 
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rende een zekeren lijd al de vroeger verkrcgene verbeteringen, om zoo 

le zeggen, te vernietigen. 

In dezen stand van zaken, werd de Idding der werken in 1858 aan 

den heer Alexander Manclli toevertrouwd, dic in 1800 onze polytechni-

sche school en in 1812 onze school der bruggen cn wegen verfiel; hij 

is tegenwoordig directeur-generaal der bruggen, wegen cn burgerlijke 

gebouwen, cn lid van den raad van state van Toskane, cn hel is aan 

zijne mij vaak gcbickcne welwillendheid, dat ik de hier modcgcdcelde bij-

zonderheden verschuldigd ben; hij is van 1810 lol 1825 als ingenieur hij 

de werken van bevloeijitig van de Ghiana werkzaam geweest, en was 

dus volkomen bekend met de zaak. 

Hel door dezen bekwamen en verstandigen ingenieur voorgeslddc en ook 

in uitvoering gebragte stelsel bestaal hierin, dat men ter linker- cn ter 

rcgtcrzijdc van hel hoofdkanaal der Chiana een afzonderlijk bed graaft, om al 

het troebele water der zich uitstortende stroomen le ontvangen, die zich dus 

eerst te Porto a Ccsa met de Chiana zullen verecnigcn (Zie Jd. XV I I I lig. 7j, 

zoodat boven dit punt dc Chiana slechts wdnig cn nog wel hddcr water zai 

ontvangen, en dal de bdde zijkanalen, aan wdkc men een grooter verval 

kan geven, al bel troebele waaier der stroomen zullen afvoeren; het ge-

deelte van dc Chiana tusschen Î orto a Ccsa tol aan de stuw der Monnikken, 

dal 10500 cl lang is, cn al bet gezamenlijke water zal moeten afvoeren, zal 

ccnc vermeerdering van verval bekomen, door dal men dc kruin der sluw 

4'-''. 10 zal vciiagcn ; deze sluw is voorzien van ccnc soort van beweegbare 

klep van l^'H hoogte, die men bij hoog waler wegneemt. 

Hel linker-zijkanaal, dal hel Iroebdo waler moet afvoeren, mocl zijne 

bedding ongeveer op dezelfde hoogte hebben als de op()crvlaklc der daar-

langs gelegen landen ; van zijnen aanvang bij A, aan deii Salarco nabij dc 

Via Laurctana af, tot aan Ponli di Corlona loc, zal bel tusschen twee dijken 

loopen , van daar tot Porto a Cesa zal het ter gemiddelde diepte van 2'-''.50 

worden ingegraven. 

Hel eerste gedeelte van dit afwateringskanaal van dc sluw van den Salarco, 

bij A tot U, waar hel zich met dc Focnna vereenigi, hecfl ccnc lengte 

vaii 55l]0 cl cn een verval van (>'.044 per mijl; het tweede gedeelte van 

I I naar C lot aan dc zamcnvloeijing van de Esse is 0'J4O cl lang, en licell 

hetzelfde verval; hel derde gedeelle van C naar D, alwaar het in de Chiana 

uitloopt, beeft 0040 el lengte en ccn verval van 0'''.587 per mijl. 

Hel retjler-zijkanaal moet van zijn aanvang bij A', aan den Mussaroiic, lot 

aan Ponli di Corlona in de vlakte worden uitgegraven ; vandaar lot Porto 

a Dolio, bij zal dc bedding tusschen twee dijken beval zijn, cn eindelijk 

van D' naar Ü zal zij geregeld lager zijn dan de nabij gelegene landen. 

Hel eerste gedeelle van A' naar IC zal over ccnc lengte van lll]l)0 

cl een verval hebben van 0'-'.05 per mijl en hel andere van B' naar D, dat 

7080 el lang is, ccn verval van O'.501 per mijl. 

Ilel hoofdkanaal van de Chiana zal van Porto a Ccsa tot aan de stuw der 

Monnikken over ccnc lengte van 10500 d ecu gemiddeld verval hebben 

van 0'--'.555, mcl inachtneming van dc verlaging der sluw ten bedrage van 

4«M0 ; te voren bedroeg het verval aldaar slechts O«'. 105 cn'boven 

Porto a Ccsa over ccnc lengte van 40 mijl is het gemiddeld verval der 

Chiana 0»''.25 per mijl. Üp den rcgter-ocvcr van het hoofdkanaal zijn nabij 

Drolio nog ccnigc laag gelegen weilanden, welke de heer Manclli met het 

Iroelidc water vaii bet linker-zijkanaal doet ophoogen ; dil waler wordt over 

de Chiana gebragt, door middel van een brugkanaal, waarvan dc bodem 

2"'.72 boven dc bedding van dc Chiana en ^1.58 boven dc ojipervlaktc 

van bet lage land verheven is. 

Dc hoogte der stuwen, die hel water van de verschillende stroomen 

moeten teî enhondon cn in dc zijkanalcn voeren, is zeer verschillend ; dic 

van dcii Salarco is 7^'.20 hoog eii die van den Mussarone slechts O'.712 , 

deze stuwen zijn door dc letter .S aangcwcziMi. 

De in 1810 uitgevoerde werken zijii op het algemcenc jilan mcl getrok-

ken lijnen aangewezen, terwijl dc gTsli|ipelile lijnen dc zijkanalcn aan-

looncn , dic nog slcchls ontworpen zijn. Door dc letters bh hccfl men dc 

beslaande hevclduikcrs aangewezen cn door b dic welke nog moeten wor-

den gemaakt. 

Wij doen bier een ovcrzigl volgen der sommen, die gedurende 11 jaren, 

namelijk van 1858 lot cn met 1818, zijii uilgcgcvcn : 

Verlaging van dc sluw der Moiinikkcn, verbrcediiig cn uit-

dieping vaii hel hoofdkanaal van de r.hiaiia 015 000 

Alleidiiig van dc Focnna cn bcvloeijing van dc vlakte van 

IJessnIc 282(11111 

Alldding van don Salarco 57 5iii) 

Kosten van oiilcigcniiig van landerijen, enz 107 5()'i 

Vervaardiging der ontwerpen eii leiding der werken tegen 

5 5 4 ten lOU 15 200 

085 200 te zamen. . . 

In dil gezamenlijk bedrag zijn dc onderhoudswerken over dic 11 jaren be-

grepen, zooilal dc koblcn op ongeveer 'J8 000 francs per jaar gerekend 

kunnen worden. 
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Dc werken, die llians moeien worden len uilvoer gebragl, zijn deze: 
francs. 

Vollooijing van de afleiding van de Focnna 517 000 
Vollooijing der alleiding van den Salarco 200 000 

Indijking van hel linker-alleidingskanaal lol nabij Donli di Corlona 307 000 

le zamen . . . 881000 

waarin de kosten van onteigening niet zijn begrepen. 

Van de overige werken is nog geen begrooting gemaakt. 

Naar men ziel zal hel noodig zijn om img gedurende eenige jaren gelijke 

uitgaven le doen als die welke van 1858 lot 1819 zijn gedaan, indien men 

de toekomst van deze belangwekkende landstreek geheel wil verzekeren; 

de groolhcrlo^elijkc regering'bezit creen aanzienlijk gedeelte van, bestaande 

in tien uitgebreide landgoederen, en men zal cr lijdelijk nog nagenoeg de 

opbrengst van twee van deze aan moeien ten koste leggen. 

De door deze eerste werken verkregene uitkomsten zijn reeds zeer bevre-

digend, en men moet hopen, dat weldra het met zoo veel bekwaamheid door 

den heer Manetli uilgci achte plan geheel tol een goed einde zal zijn gebragl. 

Sommigen zijn bevreesd geweest, dat de meer gemakkelijke en snellere 

afwatering van de vallei van de Chiana de overstroomingen te Florence (1) 

zal vermeerderen, en dal van den anderen kant de door de siroomen, die in 

de Chiana vallen, medegevoerde stollen, welke tol in den Arno komen, de 

bedding van deze laatste rivier aanmerkelijk zidlcn verhoogen. 

Deze vrees is ten eenemale ongegrond; bel is voldoende l u i bekken van 

den Arno le beschouwen, om le zien, dal de voornaamste stroom, die zich 

in die rivier stort, de Siëva, welke 50 mijl beneden deCdiiana er in uitloopt, 

een gemiddeld verval heefl van meer dan 5 cl jier mijl, zelfs wal zijn bene-

dengedeelte belrefl, dal -iO mijl lang is; en dat het waarschijnlijk eveneens 

is gelegen mei hel gedeellc van den Arno, dal zich boven de uilmonding 

van de Chiana bevindt; bij hoog opperwater zal dus in de eersle plaats 

het water van de Siëva le Florence komen, en daar de hoogste standen ver-

oorzaken; vervolgens zal hel water van den noven-Arno komen, en eindelijk 

zal het water van de Chiana, dal slechts 0 '̂'.05 lol (>'.55 verval per mijl 

heeft, altijd hel laatste komen, nadat reeds dc hoogste standen door de beide 

andere rivieren zijn te weeg gebragt. 

De vloed van '5 November 18U bevestigt dil ten volle; want le Flo-

rence was hij gelijk aan dien van 1758, en boven de Siëva was hij 1*'.75 

lager dan toen; de sedert 1858 op de Chiana uitgevoerde werken hebben 

dus de lioogte van het water te Florence niet vermeerderd. 

Zoo zijn ook de vervallen van den Arno beneden de uilmonding van dc 

Chiana 5«'. 15 per mijl over eene lengte van 21.5 mijl; lot aan Florence 

e lengte van 02.8 mijl D''.75 per mijl, en beneden deze stad 0"='.52 

e leuKlc van 51.8 ndjl en 0^'.50 over eene lengle van 07.8 mijl 

over eene 

over eene _ . 

lot aan zee, zoodal de »loor de Chiana niedegevoerde stonen zich in hel 

eerste geval beneden Florence zouden iicdcrzettcn, terwijl zij naar alle 

waarschijnlijkheid zelfs tot aan zee worden medegevoerd, wijl hel verval 

van den Dencden-Arno nagenoeg helzclfdc is, als van hel benedenste ge-

deelte van de Chiana. 

Droogmakimj van dc Murcmmcs cn vooral van dc moerassen van CusligUonc 
nabij Grosseto, door middel van bevloeijing. — Men noemt de Toskaansche 

.Maremmes dat gedeelte van de landstreek langs de Middellandsche Zee, het-

welk zich van de grens van den Kerkdijken Staal tot op eenige mijlen van 

Livorno uilstrekt;' het heefl hier en daar eene breedle van 10lot2-tned. 

mijl tol aan den voel der heuvelen ; de vruchtbaarheid is er zoo groot, dat 

op smnmige plaalsen de gezaaide granen 15 lot 20 maal hun gewigl uit-

lovercn ; maar deze streek is te allen tijde ongezond geweest, wegens de 

koortsen, die door de talrijke moerassen, welke men daar vindt, veroor-

zaakl worden. 

Men ondersten dal deze moerassen zijn ontstaan uil oude baaijen, voor 

welke de baren der zee zandruggcn hebben gevormd, waardoor vijvers van 

zoul water ontstaan zijn, die in moerassen zijn veramlerd, len gevolge van 

hel gebrek aan vrije gemeenschap met de zee en van de meer talrijke over-

slrooniingen, waaraan hel land is blootgesteld geworden door de verlenging 

van den looji der stroomen, welker verval aldus verminderde ; want in de 

iniddelceuwen verhinderden de burgeroorlogen de bevolking om eenig werk 

to ondernemen, len einde üe schadelijke gevolgen dezer naUmriijkc ver-

schijnselen le voorkomen. Zoo waren dc moerassen van Castiglionc nabij 

Crosseto, die als hel ware hel brandpunt waren geworden van de schadelijke 

nitwasemingcn der Maremmes, ecrsi ccnc goll en toen een meer, hetwelk 

door Cicero', onder den naam van Kacus Aprile, vermeld wordt. IIcl troebele 

water van den Dmbro, laler den Ombrone, dal zich toen in dil meer uit-

slorlle, heefl het in een moeras veranderd, maar toen deze stroom zich naar 

zee had gewend, hield de aanslibbing van hel moeras op; zonder dal ware 

lieze landstreek reeds voor lang verbeterd geweest. Mijne bedoeling is alleen, 

mede le deelen, wat er gedaan is om deze laatslgcui.emdc streek te ver-

beteren, en ik ben dc hier volgende bijzonderheden wederom aan den beer 
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Alexander Manetli verschuldigd. 

Cosmus van Medicis legde hel eerst eenige werken van verbclering aan, 

door afvoerkanalen le graven en kolonisten derwaarts le voeren, maar hij 

slaagde er niel in, het land gezond temaken cn zijne opvolgers evenmin. 

Petrus Leopold, de negende groothertog, verleende zelfs groote voordeelen 

aan de kolonisten. De eerste werken waren uilgevoerd volgens de aanwij-

zingen van pater Leonard Ximenes, die meende dal bet genoegzaam was de 

afstrooming van bel water le bevorderen : hij voltooide eeneu dijk om den 

Ombrone binnen zijne oevers tc houden en groef zelfs door dc gansche 

moeras cen afieidingskanaal van de Catarctta naar (iasliglione, dat langs 

Grosseto liep cn bevaarbaar was (zie pl. XVI I I , fig. 8 ; de kaart vertoont de 

plaatselijke gesteldheid, zoo als zij in 1828 was). 

Omstreeks 1788 stelde Fanloni voor, om den ganschen Ombrone naar 

de moerassen a( to leiden; maar de politieke gebeurtenissen verhinderden 

aan dil plan gevolg le geven; de tegenwoordige groothertog Leopold II 

hechtie er zooveel gewigl aan , dal hij zich in persoon naar de plaats 

begaf om onderzoek te doen. 

Men heefl ondervonden , dal zoel water, op eene geringe hoogte rnci 

zeewater vermengd en aan de stralen der zon blootgesteld , voornamelijk 

die verderfelijke uilwascmingen doel ontstaan, omdat hel de planten, die 

er in groeijen, doel verrollen; ook was hel eerste, wal Leopold deed, 

dal hij keeringen liet aanbrengen, die gesloten worden, wanneer do stand 

der zee hooger is dan die van hel binnenwater, ten einde hel zeewater to 

verhinderen in hel moeras te dringen. Fossombroni meende, dat het 

eenige afdoende middel, om hel kwaad weg le nemen, dc bevloeijing was, 

en hij maakte zijne denkbeelden daaromtrent in 1828 openbaar; in het-

zelfde jaar werd de heer Manetli met de leiding der werken belast. 

Duiten den stroom de Druna, die slechls van middelmatig belang is, en 

die van de Sovata, die nog minder bcleekcnt, loopen cr in hel moeras 

slechts kleine geheel onbeduidende wateren uit; men heefl er dus hel 

eerst aan gedacht die twee stroomen in tc dijken, niel slechts om de over-

strooming der landen die zij doorloopen te verhinderen, maar ook om al hel 

troebele water te vereenigen en naar hel moeras le voeren, alwaar het een 

ncderslag moesl vormen; dit was het eerste werk, helwelk werd uitgevoerd, 

maar op zich zelf zou hel geheel onvoldoende zijn geweest, cn hel voor-

naamste middel van bevloeijing werd aan den Ombrone millcend, die eene 

belangrijke rivier is, welke in de zee uitloopt, en welker bogligo loop evenwij-

dig is aan hel moeras op ongeveer 5 mijlen ten oosten. Tc dien einde groef 

men eerst een alleidingskanaal, dal ten noorden van Grosseto, nabij Ihiceaee 

begint, meer dan 8 mijlen lang is en gemiddeld 110.75 teerl. cl, cn in lijd 

van was 100.15 teerl. cl in dc seconde kan afvoeren. Twee jaren later grot f 

men een tweede kanaal ten zuiden van Grosseto, en maakte daarbij gebruik 

van de sluw voor de voeding (prise d'eau), welke Ximenes voor zijn bevaar-

baar kanaal had aangelegd; dit kanaal heefl slechts 5 ned. mijl lengteen kai> 

gemiddeld 70,55 teerl. cl en bij was 200.70 teerl. cl afvoeren; |daat XIX, 

niTnr 
wr i • 1 en 2 vertooncn dc lengte-en dwars-profillen volgens welke deze beido 

ide hunnen toestand in 1852 en 1858. 

(1) Van het heijin der XV« tot liel midilen der XIX' eeuw helibrn er 31 
fjroole oviMslroominuen van den .Uno plaats ueliad, dal is naijenoei; in iedere 
elf jaren ei'ue. 

kanalen zijn gegraven, alsmede hunnen toestand in 1852 en 1858. Do 

Ombrone is een stroom, die 120 el breed is, cn waarin hel hoog waler tol 

7 el boven laagwaterslaud rijst; de aanleg der stuwen tot voeding van dczo 

beide kanalen heefl dan ook ernstige moeijelijklieden opgeleverd, en do 

vloed van September 1855 heefl de sluw van Duceace zwaar beschadigd; 

deze schade werd echter zoo goed hersteld, dal de vloed van Februarij 

1815 de stuw geheel onbe.schadigd liel. 

leder kanaal lieefl aan den aanvang eene waterkcering, waardoormen 

hel naar willekeur kan afsluiten, wanneer onheilen of hersteHingen zulks 

wensehelijk maken. Om de door den Ombrone medegevoerde drijvende voor-

werpen tegen le houden cn ze te verhinderen it̂  hel eerste kanaal te komen, 

heefl men eerst anker-kettingen gespannen, zoo als voor fregatten ge-

bruikt worden, maar deze bezweken en men heefl ze moeten vervangen door 

kettingen zoo als voor linie-schepen gebruikt worden, liet water bereikt 

de zee niet voor dat het al de slib heefl laten vallen, en geheel helder is; 

men bediende zich daartoe vooreerst van hel bevaarbaar kanaal dat bij 

Castiglionc uitloopt, en door Ximenes werd gegraven , en wel na hel 

verbreed le hebben; maar men was vcrpiigl twee andere afvoerkanalen 

te oicnen , bel een van St. Leopohl en bet andere van St. Doch (ziejil. 

XV I l flg. 0 ; dc kaarl verloonl de piaalselijke gesleldheid van ISiO); 

eerste, dat het diepste is, is voorzien van beweegbare kleppen, die k--

stemd zijn om aan hel zoute water den toegang le beletten. 

Wij hebben gezien dal do bevloeijing van hel dal van do Chiana met zoo 

weinig kunst was ten uilvoer gebragl, dat de oppervlakte der bevloeiile 

y,'ronden niel genoeg helling had oin bel water der stroomen , die dc be-

vloeijing hadden tc weeg gebragt, behoorlijk le doen afvloeijen, en dal 

men daartoe nog opzettelijke werken beeft moeten maken; hier is hel zcei 

gemakkelijk geweest dit ongemak te vermijden , wanl men behoeft door 

hel moeras van Castiglionc, na de bevlocijng, geen ander water le laten 

loopen dan dal van dc bergslroomen Druna cn Sovala, eu dit kan 

zeer goed Inssclien geregelde dijken geschieden , terwijl men de wateren 

van de Ombrone hunnen natuurlijken loop kan laten , wanneer men in 

hel eerste afleiilingskanaal sleehls zoo voel water houdt, als noodig is voor 

de besproeijing der bevloeide landen. 

PI X IX fig. 3 vertoont hel Icngteprofil van hel moeras, vrtór de nilvoe-

ring der werken, van de kleine rivier do (̂ aiidanella af lot aan zee, Ier 

lengle van 15,7 ned. mijl; de lijn aaaa wijsl de hoogte aan, tot welke 

men, volgens het oorspronkelijke ontwerp, den grond door opslibbing wilde 

ophoogen ; de lijn bbbb wijst de hoogte aan, waarloc men zieh heefl be-

paald, cn die, zooa'S de omlervinding heeft geleerd, voldoende is omhel 

land voor de liebouwing geschikt le maken , gelijk blijken kan ml de 

uitkonKSten, welke men reeds tc Davenna en te Pisa heefl verkregen. In-

dien men h noemt de hoogte van eenig punt hoven het oppervlak der zee, 

en d den koristen afstand van dat punt tot aan zee, dan hcclï men de ver-

gelijking h 1''.5 -f -J '̂j'jjjj cn volgens dil beginsel is de lijn bbbb 

fnz. getrokken. De lijn cc cc is die, welke Prony iu zijn werk over de 

Pontijnschc moerassen als voldoende heefl opgegeven om ze behoorlijk te 

bebouwen en het on̂ êzonde weg te nemen. 

Men ziel uit hel lengleprofil van hel moeras, dat hel hoogste punt, waar 

men de opslibbin̂ ^ moet brengen, o|) 5''. 10 boven het oppervlak der 

lee is gelejicn, terwijl de bedding van den Ombrone bij de sluw van Duecace 

op 9"' 00 li;;l. hetgeen de zeer voldoemie helling van 5''.99 op eene lengte 

van 15 mijl of van O*' 10 per mijl geeft om het troebele water naar het on-

gunsiigste punt te leiden. 

De aardeg der heide afleidingskanalon heeft, daar zij de natuurlijke ge-

incenseliap en alleiding verhinderden, aanleiding gegeven tot werken, welker 

grondslagen slerds met groole moeijelijkheden geleed wer^ui. De opslib-

bing is een zeer eenvoudig iels, wamieer men de afvloeijing van andere 

stroomen niet verbinderl, maar het is moeijelijk, wanneer men bij eene be-

paalde hoogte en hellini^eenc onbe|)aalde hoeveelheid ncderslag heeft, eene 

opslibbing goed le regelen, zonder de naburige goede gronden le benadeelen; 

want dikwijls moet nien den eenen stroom toelaten, en den anderen allf iden. 

Fossombroni had, bij de berekening van den lijd die noodig was, om hel 

moeras van Castiglionc op leslibticn, ondersteld dat de jaarlijksche hoô ite 

van het '̂cvallen reî enwaler in deze sircek D'.52 bedraagt, en dat het door 

den Ombrone afgevoerde waler '/lo slibben medevoerde; hij seballe o|)meer 

dan 51 500 000 teerl. el de hoeveelheid slib, die jaarlijks door dien stroom 

wordl medegevoerd, cn, ondersteld dal men slechts het derde gedeelte bragl 

waar men hel wenschtc, verkreeg hij 10 500 000 teerl. cl voor den Om-

brone, en 5 200 000 n » » de Mruiia 

en de Sovata, dal is le zamen . . . 15 700000 teerl. el 'sjaars; endaar 

de geheele ruimte, die moesl worden aangevuld om de hoogte te bereiken, 

waartoe hij het moeras wilde brengen, 119 800 000 teerl. eUrool was, 

zoo hoople hij binnen zeven il acht jaar zijn doel le bereiken. Maar hiei'in 

bedroog hij zich; men weel dat men tiij droogmaking zeer snel te werk kan 

gaan, niaar dal men veel meer lijd noodig beeft, wanneer men verhooging 

door opslibbing beoogt. Kn inderdaad is de o|)slibbing van de vallei van de 

Chiana het werk van eeuwen geweest cn in het Dologneeschc, nabij blige, 

heeft men in een tijdvak van 28 jaren, namelijk van 1810—1811, den 

grond door middel van opslibbing slechts O*'.81 ojigehoogd, hoezeer het 

volumen water, dal in de secondc door de Ouaderna en dc Gajana wordt af-

gevoerd, 500 teerl. cl bedraagt. 

Zelfs ingeval het mogelijk ware geweest door den Ombrone in 8 jaren 

tijds die massa grond in dc moeras.sen te voeren, zoo zou bet toch onmogelijk 

zijn geweest, om binnen een zoo kort tijdsbestek de bijkomende werken uit 

le voeren, die volstrekt noodig zijn voor eene goede verdteling van den 

ncderslag, zooals ophoogingeu voor de bassins van zuivering, verlenging van 

de kanalen voor dc opslibbing, aardwerken om den ncderslag le verdeelen, 

kunstwerken, enz., omdat de ncderslag geen genoegzame vastheid zou 

hebben verkregen om behandeld te worden, cn door de berlsl-en leiilere^n'iis 

ware uitgespoeld , terwijl men in die jaargetijden er alleen kan werken. 

De heer .Manetli heeft in een verslag omirenl den loesland der werken, 

dat hij in 1851 aan de regering indiende, doen oiunerkeii, dal de jaarlijksche 

hoogte van gevallen regenwater slechts O''.805 hediwg, dat bovendien dc 

ncderslag, die door den Ihubrone wordt medegevoerd, nog geen '/lo ''t̂ '-

draagt, en dat de door de Druna eu door de Sovata niede;;evoerdc stollen 

veel minder bedragen dan 5 200 000 lecrl el. Ter nadere bevestiging 

voerde hij bovendien aan, dat ingevolge regtstreeksche gedurende 4 jaren 

herbaalde waarnemingen üiiitrcnt het volumen nederslag, dal door don Om-

brone in de moerassen wordt gevoerd, men minstens 22 jaar zou noodig 

hebben, om hel doel te bereiken. 

Nadat de werken 19 jaar hadden bestaan, heeft deze bekwame inge-

nieur opgegeven, dat van hel opgeslibde terrein eene oppervlakte van 510 

bunders bebouwd waren, en 1092 gesehikt om bezaaid te worden, en dal 

over eene oppervlakte van 59'20 bunders dc grond van hel oude moeras 

reeds tot eene voldoende hoogte voor dc verbeteriog gebragl, maar nog niet 

bebouwbaar was over zijne gansche uilgesirckiheid, omdat aldaar nog af-

5>lroomiiigen moesten geduld worden, ten gevolge van de op de nalmrige 

gronden in uitvoering zijnde werken; eindelijk is van dc 2770 bunders, 

die nog overschieten van de 8110 bundeis, welke de moerassen in 18-28 

groot waren, een gedeelte nog in den oorspronkelijken staat, terwijl op het 

•fiidere gedeelte dc ojislibbing nog niet lol de vereischte boogie is gebragl. 
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(Ziejil. XVI I I , fig. 9; dc kaart verloonl de plaatselijke gesteldheid van 1819.) 

Gelijk men ziel zijn deze werken met allen mogclijken ijver voortgezet, en 
zijn met den besten uilslag bekroond. 

Aanvankelijk had men het noordelijk gedeelte van bel moeras, nabij Ac-

(piisli, bestemd om uilsliiilend tc worden opgeslibd door de Druiia en de 

Sovata, en eene ringvaart beginnenilc bij Aeciuisti, loopende langs de heu-

velen van Mact.hiascandona en eindigende le Casliglioiie, moest worden ge-

graven al naarmate de opslibbing vorderde, om al het water van de heuvelen 

cn cen gedeelte van hel helder gemaakte waler van hel moeras le ver-

eenigen. Vervolgens moest de Druna worden ingedijkt, door de geheele 

bevloeide vlakte, eu door het kanaal van St. Leopold in zee iiilloojien. 

Maar de opslibbing door den Ombrone omstreeks de gracht Molla ging 

spoediger voori dan die door de Druna, zomlat het water van dezen stroom, 

vereeiiiiid ihct de minerale en warme wateren van Po;:getto-Ginggioli en van 

de Cahhdlüiia, lot stilstand kwamen vcnestendo daiiip'Mi verspreidde, die 

zoo veel te hinderlijker waren, omdal dc koninklijke Kmiliaansche weg 

er langs liej). Men besloot alsloen om de opslibbing van dil gedeelte te vol-

looijen, door middel van den Ombrone en onmiddellijk de ringvaart op de 

behoorlijke dieple en lengle tr graven tot aan Castiglionc loe, hetwelk in 

I 8M lot uitvoering kwam. Dit kanaal loopt onder door de Druna en de 

Sovata, welke door een hevelduikei vereenigd zijn, waarvan de aanleg 

voel moeijelijkhedeii heeft opgeleverd. Door dien hevelduikcr zullen beide 

die stroomen iu plaats van, zooals het oorspronkelijk ontwerp niedebragt, 

naar het kanaal van St. Leopold tc woideii geleid, iets wat het werk dei' 

opslibbing door deii Ombrone in hel nog niet opgeslibde gedeelte van hel 

moeras, tusschen Si Leopold cn Castiglionc zoude hinderen, — naar den 

linkeroever van de ringvaart geleid en vandaar bij Castiglionc in zee ge-

voerd worden. 

Wanneer de opslibbing afgeloopen zal zijn, zal men hel tweede alleidings-
kanaal van den Ombrone geheel doen vervallen, en alleen hel eersle be-
houden, dat door het kanaal van St. Leopold met dc zee in verbinding zal 
slaan, en het bcnoodigde waler voor de besproeijing en voor de molens 
zal leveren. 

Om aan hel zoute water bij hooge zee en onstuimig weder den toegang 

le beletten en den alluop van het biiiiienwater te verzekeren, heeft uicn, 

naast den overlaat van Ximenes bij Castiglionc, vijf openingen aauuebragl 

met een drempel, die op 1''.75 beneden dm geunddelden stand'der zee 

elk 5'' Oi breeil zijn, zijn gedeelltdijk van zeif-

bewegen.ie kleppen voorzien, en gedeeltelijk van scliotbalkcn dic in Sjion-

iiingen loopen. 

Al deze werken zijn uilgevoerd op taak door vereenigingen van werk-

lieden, die van het gtdiergle zijn gekomen len .nelale van m'ecr dan 5000, 

en die zich in kleine ploegen hebben verdeeld, zoodal zij zeer goedkoop ge-

werkt hebben; maar van staatswege is bun huisvesting versehall en de noo-

dige verzorging in geval van ziekte. 

Met eene som v..n 2 750000 francs, d. i. 805 000 francs meer, dan de 

begrooting van Fautoni, heeft men van I Januarij 1829 lot 51 Julij l818al 

de werken vaii opsl.bbiiig van het moeras van Casiiglioiie uitgevoerd. 

Delialvc deze werken heelt de groidhertogelijke re;;('riiig van Toskane eene 

meni;,Mc andere onderiioiiien , om dc M.iremmes door 'de verbeleriiii; der 

moerassen van Scarlino, Hcrnardo, Lagaeciolo, Alberese, 1'iouibimt, enz, iu 

een l-elioorlijken li'estand Ic brengen; voiu'sommige daarvan heeft men ge-

zamenlijk de opslibbing, de droogmaking en de alleiding î ebezigd overeen-

komstig het hollandsehe sleksel; lioveiidien het II men v'vê en en bruggen 

aangelegd , eu men heefl ile parlieuliereu aaiigemoedigd oiiMiuizen te bliii-

wen , dotir premien uit te loven, tlie in tIe afgtde^enc streken Itd hel tierde 

geileelte van tie waarde van hel gebouwtlc betlroegen; tle uitgaven tbc van 

1 Jaiinarij 18'i9 lol 51 Julij lSi8'voordal alles ov.'nie gaiiselie uilgcstrekl-

heid van tle Maremmes zijn gedaan, kiinneu berekend wórden op: 

9 558 181 fr. voor waterwerken, tlroogiiiakin.uen, t nz. 

2 72551.5 » » werken aan wegen, brug;^eiienamlercvan openbaar nut. 

115lOv55 » « werken die vtiordeelen uioeleii opleveren , zoo als dc 

aanleg van molens, verbelering van gronilen enz. en 

die alleen als voorsebol worden beschouwd, 

15501 719 francs te zamen. 

De Ittskaan.sehe regering heeft, om dilstdinoue geheel te volltioijen en het 

behoud van dtize werken te verzekeren, reglementen uit-evaanhgil, waarbij 

zware boeten zijn bedreigtl tegen ben, tlie i)p eein^erli.iiide wijze de werken 

be.sehadigen; vooral is tlaarbij gewaakt legen de vrijt* weiding tier kmltleii, 

die donr liiiii getiurig loopen zeer vet r.sfliade aan aardwerken Itiebren-

geii (1); en zi j, tlie met het toeziet hiertmilreiil belast zijn, intielen vetl 

ijver , geestkraehl en voorzintigiieul aan tien tlag leggen om tle vernio. 

lingeii te voorkmnen , zontler te veel het belang en tle langtliiri'^i* ge-

woonten tier inwoners le kwetsen , die gewoon zijn hunne beesten vrij 

le laten weiden. 

(I) Hier le lande achten wij tcnc bewddinj ondt-r behoorlijk loezi|;l heilzaau 
Vüor bt'jrodde dijkca. (lied j 
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Dc ondervinding heeft echter geleerd, dal hel roesten van hel ij/.cr otd% 

daardoor niel wordl voorgekomen; dil Ideck nil proeven met vcrziida cn 

vertind ijzer, mcl ijzer, dat met een mengsel van zink en lood en van zink, 

tin cn lood was bedekt, vervolgens met verzinkt ijzeren platen, die nog met 

lood waren overlo|ien; van al die sooi-ten werd een stok gedeeltelijk in zuiver 

water gelegd, gedeeltelijk aan de vrije lucht blootgesteld; dc uitkomst was, 

dal alleen hel verzinkt plaatijzer niel roeslie, lerwijl al dc andere soorten, en 

voornamelijk die, welke mcl nuïcr dau één metaal bedekt waren, na verlooj) 

van eenige uren begonnen le roesten en zeer spoedig eene massa ijzeroxyde 

vormden. Daar het alzoo bewezen is, dat |)laatijzer (hiiir waar vochtigheid er 

bij kan komen, niel iu aanraking mag kmnen met metalen, die in m^galief-

elektrischc verhonding er toe slaan, zoo spreekt hel van zelf, dal verzinkt 

plaalijzei' niet met lood gesoldeerd moet worden, maar dat men hel voor dc 

bedekking van daken in zootlaidgc vormen moet vervaardigen,dal de sluiting 

volkomen zij. 

Te dien opzigte verdient de dekkingswijze, welke de beer Databel heeft 

uitgedacht, om zijn verzinkt plaatijzer, dal nog met lood is overtrokken, in 

dc |iraklijk ingan;̂  te doen vinden, onze aandacht. 

Gelijk uil pi. XX lig. 1—.") bli jkt, wordl bel plaatijzer op dc wijze van 

dakleijen iii ruiten gesneden, waarvan dc groote as ongeveer 21 duim 

(O''..5.'») en dc kleine duim (IK"'. I I ) lang is; de vier kanten der ruit 

worden zoo omgebogen, (lat zij over elkander grijpen, zoodal elke rui l aan 

bare \ier einden stevig kan woi'den bevestigd, lu de rigting der groole as 

loopt een gooljc, om den adoop van bel water te bevorderen, eu aan de 

bovensle punt van do rui l loopl deze goot iu eeu vooruilsiiringend en van 

onderen verbreed gedccll? uil, hetwelk hel waler ophoudt, wanneer hel 

soms door den wind tot zoo ver mogt worden opgejaagd. 

De ruiten n-ioelen te gelijkertijd zeer zor;j;vuldig op dc latten bevestigd 

worden en — iets wal volstrekt noodzakelijk is om de duurzaamheid tc 

_ verzekeren , — men moet haar zooveel speelruimte laten, dal zij ongc-

llcl gegalvaniseerde ijzer, gelijk men hel verzinkt ijzer noeuidc, bood hiiiderd zich kunnen uitzetten eu inkrimpen. i\leu gaal daartoe op de vol-

iiliMCli MF.DUDI'F.l.lNGl'.N OVRK PL\ATIJZLI\EN DAKRN T.N OVER IIET 

STELSEL VAN METALEN IJliDEKKINüLN VAN UATA15EL, 

TE PAUIJS. 

(Alhjcmcine liauzeituiuj, X I X " Jalirjy. I. lieft, S. 8.) 

(Pl. X X fig. l - ö . ) 

Hel |)laatijzcr is, gelijk bekend is, in vele landen van Kuropa ter heklce-

diiig van daken gebezigd, maar voornamelijk in Dusland, alwaar dedomkcr-

ken^van Wilepsk, Sinolensk, Mosaisk, Moskau met groen, rood of leikleurig 

j^cverwd plaatijzer gedekt zijn. Ook alle groote militaire gelioiiwen, zooals 

b.v. het iu 1818 door don generaal P.étancourt gebouwde e.\ercitic-huis 

le Petersburg, zijn mcl dit metaal gedekt. 

Hot eenige middel dat de Dusseii konden, om deze bedekking voor roest 

tc bovoiligo î, bestond hierin, dal zij hel ijzer met olioverw boslrekcn, on 

dit alle acht of tien jaar herhaalden. Ook elders beeft mon betzolfdc gedaan, 

maar ondcrvontlen, dat daken vau plaatijzer alle drie of vier jaar mol 

olioverw moeten worden bestreken, indien zij cenc lange reeks van jaren 

aan don invloed van do luchl en dc vochtigheid wederstand moeten bieden; 

in bet algemeen is gebleken, dat de gesteldheid van het klimaat der weste-

lijke on zuidolijke hinden van Kuropa op dil metaal, als hol aan ilc lucht 

is blootgesteld, een zeer nadooligen invlooil uitoefent, en dal bovendien vele 

ijzor.soortoii in liocdnnigheid niet mcl die vau dc noordelijke landen kunnen 

wedijveren. , , .. . 

Toen men omstreeks bet jaar 1858 tc Parijs beproefde, idaatijzcr in 

plaals van ziiik lot bedekking der gebouwen in te voeren, bestreek men hel 

niel met dc eeno of andere plantaardige verwstof, maar liet hol vooraf 

eene verzinking ondergaan , als het eenig afdoend middel, om bel voor 

roest te bcveiligon 

alzoo door dc vorbiiidiiig der beide malerialen dc hierna vermelde onwaar-

deerbare voordeolon aan. 

Wanneer twee melfileii in aanraking komen, zoo vormen zij, gelijk bekend 

is, cenc soort van galvanische kolom, welker werking, naarmate van de 

hóedanigheid der inclalen en van hunne vorboudiiig tot elkander, in meer-

dere of mindere mnie te bespeuron is. liet gevolg der aanraking is, dal 

het metaal, liotwelk hel ligtst oxydcert, de zuurstof lol zich trekt en op-

neemt, en daardoor het andere metaal iiegalief-cleklrisch maakt, cn dil zoo-

doende voor oxydalie beveiligt. 

Dit is inderdaad het verschijnsel, dal zich bij hel verzinkt ijzer vertoont; 

hel zink, dat ligter oxydeorl dan ijzer, neemt de zuurstof op. 

Nn is het bekend, dal het zink door hol oxyderen niet verlceri, maar 
integendeel daardoor de hoedanigheid verkrijgt om ijzer cn koper logen ver-
tering le beveiligen, wanneer zij ouder dezelfde cbi niiscbc verbindingenslaan. 

Hel volkomen aan hel metaal zich hcchlende zinkoxyde vormt eene dunne 
vaslc korst of laag, die door luchl en vocht niet wordl aangedaan, en 
het zich daaronder bevindende, rein goblevene, metaal wordl voor altijd 
tc'̂ en de aam'aking met de zuurstof gevrijwaard, en zulks zoo veel le meer, 
als dc goed gereinigde oppervlaklc van bet plaatijzer, wanneer het in ge-
smolten Vink wordl gedoopt, zich daarmede veroonigt cn bel vasthoudt. 

Men ziet alzoo, dat het verzinkt ijzer do duurzaandioid vau bel zink met 

dc vastheid, den gcringeii graad van uitzetting eu de oiibrandbaarheid van 

het ijzer in zicli vereciiigl. 

En loch zijn deze eigenschappen nog niet voldoende, om don uitvinder 

der ijz'-r-vn'ziuking, don heer Soroll, het volkomen goed gevolg van zijne 

ontdekking te waarborgen. Wel kon hol verzinkt ijzer aan dc oplossende 

werking der zuurstof zonder nadeel wederstand bieden, maar niotlomin is het 

aau een ander nadeel onderhevig, wijl hel door zureii wordl aangetast. 

\Vanneor het, bij hel verzinkt ijzer, er alleen op aankwam, om wederstand 

tc bieden aan de vloeibare znron, zoo zou bot gebruik van dit metaal lot be-

dekking onzer goboiiwon oiigelwijltdd zoo weinig nadeid kunnen opleveren, 

dal bel overbodig zou zijn, in tie praktijk daarop te lotton; maar, indien al 

die zuren oj) de hoojjie waarloc dc gehouwen reiken, zelden voorkomen, zoo 

is dil niet het gev.d met de. gasvormige zuren, die door velerlei oorzaken 

rombun ous.en vaak builen mis welen, worden voortgebragt 

Daartoe holiooreii b. v. het zwavelzuur, hetwelk (Ie zinkon daken, maar 

no"' meer dc mol verzinkt ijzer bedekte daken dorgasrctorlliuizen, der s|)oor-

wogstalions on der loeomolief-loodson zoo sterk aantast; voorts do zure 

gassen, die u i l diMi rook van het hout eu de steenkolen zich ontwikkolen; 

(Ie zure uildainpiiigeii van sommige labrieken en bet brandige lioiitzuiir, 

wanneer bet zich in sommige plaalsen met den waterdamp voreonigt, die bij 

hel opslij-^eii hot bont doordringi, waarop dc molalen platen ruston, enz. 

De vraag was dus, lid verzinkte ijzer, dat, in weerwil van al zijne goede 

eigenschappen, loch iu vele gevallen doordc bouwmeesters werd verworpen, 

gelioel voor dc werking der zuren te bevoiligoii. 

Dc hoor Databel meent, dat bij het vraagstuk hooft opgelost en wol door 

hel verzinkte ijzer mol lood te iicdekkeii. Daardoor zmi bot ijzer door het 

zink voor do roost, cn het zink zelf door het lood voor dc werking der zuren 

worden beveiligd. 

geiidi wijze te werk: Voor iedere ruil heeft men slechts één enkel punt 

van bevestiging, iiamelijk den nagel, waarmede hare bovenste spits aan bet 

De deiigilzaamboid van bet geheele werk bcru.st 

overigens voornamelijk in zeer vernuftig uitgedachte overspringende randen, 

waardoor al de dcclcn vau oen dak tol een enkel zanienhangend geheel ver-

bonden worden. 

De vierkante el van zoodanig dak weegt ó'/, lot i ned. pond; hel gewigt 

van ecu loijon dak zou voor dezelfde oppervlakte 17 tot 20 ned. pond be-

dragen. Hol is le begriipeii, dat dozc builoiigewonc ligthoid, in verband 

met dc geringe liellmg welke bet dak vordert (0. l tol 0.12 of'/»tol'/lo). 

toelaat de daksparreu tol een zoodanig minimum van ahnelingeu te bren-

gen, als dozc bohoeveii om zich zelve te dragen. 

liet uiterlijke van zoodanig dak is zeer sierlijk, iets wat van groot be-

lang is in de bouwkunde. 

Dc heer Databol levert dc vierk. el logen 5 fr. of f2.")G. 

VEH!'.ETHIlï)E SmOUVEUZm iNG nOOU WOLF r.ENnEU, 

(hitcnrijhscli Ingcnicm. 

(Ovgan für dio l'orUchridc des I'iscuhahnivescns, IS-J:') , Dand V I I I , 

Mell 'i, S. Kil.; 

(Pl. XX , lig. / i - l i c u X X I , fig. 1-7). 

Dc wijk|)laal?cn om van spoor te verwisselen , dio op dc spoorwegen 

voor dc veiligheid en de geregelde dienst zoo belangrijk zijn, laten nog 

veel te wenscben over, nioltogonslaaïide de aandacht, die men er steeds 

op vestigt on do niet onbelangrijke verbeteringen, dio zij, in den laatstcn 

tijd, hebben ondergaan, voornamelijk wal de zokerlieid der werking in 

het algemeen licirefi, cn iu hot bijzonder met hel oog op dc verschil-

lende jaargetijden en dc juistheid der soiiion , welke daarmede in ver-

band staan. Derhalve zal eeue lucdodooling omtronl eonc spourvcrzelting, 

ilie op dc oostenrijksche rijks-spoorwegen is ingevoerd, eu die aan alle 

eiselien schijnt tc voldoen, zeker met genoogeii ontvangen worden. 

Volgons de voorscbriflon voor de oosti-nrijkschc spoorwegen, van 10 

Novomlior DS.'il, moeten alle spoorverzoHingon voor doorloo|iendc treinen 

de oigoiiscliap bezitten, om, zelfs wanneer zij uiel juist gesteld zijn, hel 

derailleren oiiiiKigelijk tc maken en door duidelijk ziglbarc teekenszoowel 

bij dag als hij naeht, aan te wijzei', welk sjuior open is voor don aan-

komonden Iroin. Om aan dozen eiscb tc voldoen, werden de verschil-

lende reeds bekende soorten van spring- of veiliglicids-vcrzettingen aan 

een streng onderzoek onderworpen , alle gebreken daarvan zorgvuldig 

nagegaan en bel noodige aangewend om dio weg le nemen. Dc slotsom 

was, dal men in hol aigemecn dc op jil. XX voorgestelde oude engelsche 

springvorzetling als de ooiivoudigste erkende, weshalve mon deze, met al 

de roods bokende verbeteringen, als grondslag aaiinam voor het nieuwe 

steksel, waarbij men nu nog slechts te zorgen had, om dc nog bestaande 

oiivolkomenhcdcii en gebreken zoo veel mogelijk weg te nemen. 

I85{.] 

Ken grool gebrek was dc al le snelle afslijting van dc smalle punten 

der verscbuiveiido spoorstaven, die, zoo als dc ondervinding had geleerd, 

zoowel ten opzigte van de veiligheid als vau de zuinigheid, zeer nadeelig 

werkte. 

Om dit gebrek weg le nemen , gaf men aan dozc slaven den vorm, 

voorgesteld in de doorsneden i—10 o|) pl. X X , bij welke dc raderen der 

wagens met de dunne uilciiidoii dor verschuivende slaven in hel geheel 

niet in aanraking komen, maar de slaven eerst raken waar zij zwaarder 

worden, gelijk iu de doorsneden 7—10 te zien is. 

De tegenoverstaande, iets langere wi.ssel-spoorslaaf is geheel op dezelfde 

wijze gevormd, eu uit de doorsneden •!—10, wanneer mon zich die als 

van achtoren bezien denkt, is die vorm op tc maken. Om dc dikwijls 

zeer sterke drukking op dc met hel tegcuwigl verboiidcii wisselstaaf, die 

bij hel zich zelf ojieneu van hot verplaatste wis.sel.'̂ poür plaals heeft, Ic 

vermindoren , werd vervolgens lussclien beide nog ccne tweede verbin-

ding aangebragl. Om noglans den daardoor nnisiaanden, om Iwee ondcr-

.sclicidenc punlen beweegbaren vierhoek niet te stijf te iiiakeii , hot klouimen 

vóór le komen, on te zin-gen dal het slidlen gemakkelijk kon geschieden, 

werden voor dc vcrbimlmgsstangeii, waar ze door dc staven gaan, in dc 

lenglc der staven langwerpige galen aangebragt en de staiigpiinlon eu moe-

ren daar, waar zij dc staven raken, afgerond. Om van de juiste ligging dor 

wissel-sporen, bij de aansluiting aan de spoorstaven, zeker le zijn, werden 

zij, zoo als de afbeelding aantoont, met het vercischlc getal bouton nun 
vau behoorlijke longtc voorzien, waardoor zij vast legen de spoorstaven 

aansluiten. Om elke verschuiving, die door dcii schok van aankomende 

treinen zou kiinnou veroorzaakt worden, le verhinderen, zijii dc buitenste 

vaslc staven door schroeven aan de stevig bevestigde, vau gegoteu ijzer 

gemaakte, stoelen verbonden. Kig. 11 stelt deze verbinding voor in op-

siand, fig. 11« den stoel, van boven gezien. 

Voorts behield men dc reeds bekende verbeteringen tol bet gemakkelijk 

cn zeker stellen van hel wisselspoor. Het vlak, waarop dc wissolstaven 

op dc stoelen bevesligil zijn, werd, gelijk bij m aaiigelooiid wordt, zoo 

smal mogelijk gehouden, om tc zorgen dat daarop gevallen zand als anders-

zins bij de verschuiving ligbdijk verwijderd word en zoo weinig nadeel 

mogelijk aanbiagt. .\lcl helzeltdc oogmerk werd dal vlak twee duim boven 

de bedding gebouden, om daardoor hel wegvallen van alle onreinheid of 

sneeuw, bij dc bewoging van bel wisselspoor, tc bevorderen cn dc juiste i staal. Kven gelijk deze beweging In ééne rigling plaats heeft, zal ook 

stelling daarvan le verzekeren. Ook zijn, om zoo voel doenlijk alle onreinheid 

verwijderd le houden, dc beddingen op dezelfde hoogte mol balken belegd. 

Dij de gewone engcdsche veiligheid.s-wisselsporen, welke telkens slechts 

in ccne rigting en alleen voor dc regie baan kunnen werken, door middel 

van een in don grond in een ijzeren kastje hangoud gewigl, wilde dal 

gewigt dikwijls slechts gebrekkig of in hel geheel niet werken, ten gevolge 

van water, sneeuw of ijs dal zich in hel kastje verzameld had, waardoor 

verkeerde stellingen van het wisselspoor eu ongevallen veroorzaakt werden. 

Kvenzcer bleek dc slechts eenzijdige werking van hel veiligheids-

wisscls|»oor, bij dc dienst alhier, in hel algenioen uiterst moeijelijk le 

zijn, cn boe doelmatig deze inrigting ook zij voor hooldsporen, waarop 

zelden van wijkplaaiseii gebruik wonll gomaaki, en ook voor vele minder 

gebruikt wordende wis.sols|ioren o|» dubbele wegen, zoo heeft zij toch 

voor veel gebruikte wijkplaatsou op bauen mot ('én spoor, op welke even 

zoo vele treinen in het iievpii- als in hel hooldsjioor loopon, V(de on vol-

maaktheden, en wel omdat bij ieder wisselspoor eon waebler benoodigd 

is, die den heiboom mol hel gewigt zoo lang moet vasthouden lol ('lal 

dc geheele trein in hel nieuwe spoor geloopeii is, waardoor, vooral 

bij lange gooderenireiiien, vaak groote verwarring ontslaat, cn, iu weerwil 

van ecu grooter iiersoneel, bebiigrijke vertraging plaats vindt bij hel ver-

schuiven en het kruisen der wagens op dc stations. 

Men nam daarom aan, dal niet alleen het gewigl boven don grond moest 

aangebragl worden, maar ook dal hel wisselsjioor zoo wel voor dc regie 

baan als voor de tot wijken bostemdc inoe.st kunnen worden gidiozigd; mol 

dien verstande levens, dal ieder wisselspoor mot geringe moeite zoodanig 

moost kunnen veranderd worden, dat hoi sloeliis naar ('éne zijde wirkte. 

Ofschoon er nu reeds vele inrigtingen tol hel verwisseloii van spoor l)0-

staau, die haar gewigt bov,'u don groiul hobljon, eu zieh zoo wel voor dc 

regie als voor de tol wijkon besleinde baan zelve stellen, zoo werd echler 

geenc daarvan aangoiiomon, omdat zij allen .i;(du'eken bo/.alen, die mon 

wcnschie le vermijden. Zoo zijn b. v. dc wiĵ solspoorslavou nog lo zoor aau 

verslijten blootgesteld, daar zij na den overgang van ieder paar raderen, door 

dc voortdurende terugwerking van hel gewigl, telkens weder iu haiv 

vorige ligging gebragt, cn door ieder volgend paar op nieuw vors(diovon 

worden, door welke onislaiidighoid zij, vooral bij snelle vaart, oen bedui-

denden tegeiistand bieden, en aanmcrkeiijk slijlen. "liet snelle achtoruitloopou 

van ecu uit het novenspoor koniendon trein, dal somtijds ook noodig kan 

wezen, is vuorts onmogelijk zoo lang totdat er eeu beambte bij dcexceiitriok 

is gekomen, on het spoor verandert. Dovondion is dc verandering vau dc 

werking des gewigts niel slechts moeijelijk, maar, bij hel zelf vverkon van 

eene excentriek, kan do in dc hoogte springende hol boom voor den daarbij 

slaanden persoon gevaarlijk worden, en eindelijk kan men ook niel dan door 

eene bijzondere inrigting hel vercischlc sein geven. 
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Dij cenc meer algcmecnc toepassing van deze in twee rigtingen zelfwor-

kendo en beweegbare wisscls|)oren, is hel eerste vereisehte, dat naauwkeurig 

gewaakt worde op dc rigling der sporen voor alle aankomende treinen , 

en bet is derhalve ook niel tc betwijfelen, dal die wisselsporen zoodanig 

ingerigl kiiunon worden, dal iedere trein, die over ccn verplaatst wisselspoor 

gaat, reeds bij den overgang van het eerste jiaar raderen hel spoor vuor al 

de volgende blijvend iu den vereischlen stand brengt. 

Het streven om dil doel te bereiken, met boboud van sommige deelen 

dor vroegere wisselsporen, leidde lot dc op pl. XX I lig. 1—7 voorgeslclde 

inrigting. 

In bel midden van een sliindnard van gogotoii ijzer, fig. 1 en 2, gelijk 

tol nu toe bij de moeste oude wisselsporen op de oosteurijkschc iijks-

wegcn werd gcbruiki, bevindl zich eeue staande staaf van g(!snieed ijzer, die 

in twee pannen onder cn boven in don standaard bevestigd is. 

Om de wisselsporen tc bewegen, heeft zij van onderen eeue 2 duim 

ö lijn (O'.OOl) lange kruk, en vlak daarboven een cilinder a van gegoten 

ijzer, mol twee tegenover elkander staande dnimoii, fij^. u cn ïk, en on-

middellijk boven den standaard een uit twee deelen bestaande hefboom, lot 

het stellen van hol wisselspoor mol de hand, fig. 1 en 0. De cilinder n, 

met zijne opstaande duimen, is op grootore schaal iu fig. 5 voorgesteld, tor-

wijl lig. ;) 6 zijn omtiek ontwikkeld voorstelt. Dc werken Ie Vlakken dier 

duimen zijn gedcidton van twee regtscbe en twee linksclie schroefdraden, 

en hobbon eonc rijzing van 7 op 1. Hoven do duinion is over de staaf eon 

ongeveer 75 pond zware cyliiider vau g(;goton ijzer, vau O duim middellijn 

(O''. 10) (fig 1,2 en ;i), g(^schoveii, die 'gemakkelijk op on neder kan worden 

bewogen. Dit cylindervormigc gewigt is van onderen in den vorm van 

cone dubbele wig, fig. .5, juist pas.send gemaakt in de duimen, eu om te 

verhindercii dat hel mol de staande staaf draait, is aau don omlivk cenc 

iiikeoping (zie fig. 4 bij c) gomaaki, waarin eeu door middel van schroeven 

aan den standaard bevestigde geleider c grijpt. 

Dit cylindriscli gewigt, d.il nicl kan draaijen, rust on drukt met zijne 

beide wigvormige verleiigslnkken op de corresponderende oppervlakten der 

daaronder zich bevindende (biiinen, tracht daardoor langs die o|)pervlaktcn 

af te glijden en bewerkl alzoo (daar dc staaf met in dezelfde male aan 

den druk wederstand kaïi bieden) ccne draaijing der staaf mot hare kruk, 

en door deze dc bewoging der stang, dio mot dc wisselsporen in verband 

iedere bewoging der wisselsporen in cenc togonovergesiehh! rigting door 

middel van do stang, eene werking op dc kruk eu wederom door (leze op 

de schroefdraden der duimen niloefeiien, on daardoor het draaijen der staaf 

cn de rijzing van hol gewigl tc w(̂ eg brengen. 

Door deze inrigting zal, naar male hol gewigt op ecnc dor Ix îde zijden 

van dc duiinon werkt, het wi.sselspoor zich ('d' voor de regio óf voor de 

zijbaan met juistheid stollen. De volle beweging van dc wisselsporen van 

5 dniur i j i j i i (O"'.08,"») doet de slaaf ongeveer eeu kwartcirkel oindraaijcn. 

Om te bowerken dal dc doorgang van hel eerste paar raderen van eenen 

trein het wisselspoor terstond in dc juiste rigling breiigo, beeft men den 

grootsten val van het gewigt op dc duimen juist zoo hoog gesteld, dal de 

geringste beweging vau hel wisselspoor, bij hel doorrijden van treinen, hel 

gewigl over de pimleii /' cn li vau dc duimen werpt en bet, door op de 

logonovergostelde zijde le werken, de bogonnon beweging eu verschuiving 

van hot wi.sselspoor vuloiiidigt en bot in deiizelfdoii stand liondl. 

Wanneer, ingeval hel wisselspoor in de rigling van diMi lioid'dweg is ge-

steld, een trein uil dc zijbaan er over gaal, dan wordt do be\vee;,d»arc slaal 

over dc gansche lengte, die noodig is, verschoven, daar een der verschui-

vende staven de buitenste kromme vm'iiit oii de Ireiu slcods daartegen 

drukt, eu derhalve ook de slaaf, daar zij beweegbaar is, zoover mogelijk 

verschuiven moet. 

Als daarentegen hij de stelling van het wi!ï.«;(dspo(ir voor de zijbaan een 

trein uil de rogto baan or over gaal, zoo zal do kleinst mogelijke ver-

.sidiuiving niet moer dau 12 lijn ((l"'.020), namelijk de broedie van een 

rad, kniinon bedragen. .Men rigtle bol derindve zoo in, dal door hot ver-

I schuiven der bewoonbare spoorslaven (in Inl eene geval van ongeveer 

duim, in het andere van 10 lijn) reeds bet ovi'rworpen van het gewigt 

h boven den boogsteii stand 
2V; 
bewerkt wordt. Vorder wordl '/« 

vau bel gewigl aau ilc ui deu slaudaard st;umdo slaaf een ring vau gesmeed 

ijzer (tig. l .r) mot eeue bont stevi;; bevosli;;(l, om le btdollon dat, bij hel 

Mielle (loorrijdeii van eeu Ireiii, bel mol gewold opwaarts gedreven gewigt 

logen bet dekstuk vau gt'goteii ijzeraaii.slaal. 

Do kruk, waardoor de waehier hel wi.sselpoor stelt, b(>slaat, zoo als 

uil lig. O blijkt, uit oen kort bovenstiik /), d;il ojnloslaaf is bevesiii^d, (MI een 

iets langer ondersliik </, dal de staaf zeer los omval, aan welks einde, door 

eeu beweegbaar scliariiior, eeno verb iî inu^ r van den hetbooin als hand-

vatsol voor deu waiditer is aangebragt. Dij eeno bewogini; der slaaf, bij het 

doorrijden vau oen trein, tiowoegl zieh alleen de korte heiboom, hel lange 

lo.sse gedeelte blijft geheel stil bangon en kan dus voor niemand gevaarlijk 

zijn. Wi l meu het wisselspoor mol de hand sbdlen, dan boliooft iiion sicchts 

hel afhangoiido gedeelte r van don lossen hidbonm opwaarts le bijwegen, 

waardoor hel zich verbindt mcl den op do slaaf bevosli^deii korten liel-

boom ƒ), door middel vau ccne aaiigebragte ptiiil, die in ceiic iiikooping van 
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den korten hefboom grijpt. Xn kan men de slaaf een kwart cirkel doen be-
schrijven en alzoo het dverwci pen van bet gewigt en de volkomen juiste 
slelling van bet wisselspoor te weeg brengen. 

Dc punt aan hel afhangende gedeelte van den lossen hefboom r is, om 
beter m dc inkeeping van den vasten hefboom tc grijpen, van ondercfi 
schuins loeloopcnd; om den lossen hefboom te gemakkelijker te verbinden, 
worden in het dekstuk des stamiaards aan de beide uitersten des vaslen 
hefbooms twee stillen s inu'esi liroefd. Dc wacht-jr behoeft dus, als hij eene 
verbinding wil bewerkstelligen, den hefboom slechts cenvondig zijwaarts le 
bewegen 'tol aan dc stilten, om bet opwaarts slaande deel des hefbooms 
daarin le doen vallen. Daar de ophening van hcl gewigt door den korten 
bevestigden bel boom allécm niet mogelijk is, zoo is het genoeg bet al han-
gende gedeelte van den lossen hefboom vast tc maken, als men het wissel-
spoor vnor niel lol hcl personeel bidi.iorcndc lieden wil afsluiten. Daar men, 
door hel terzijde schuiven van den vertikalen ^ndcider des gewigts, dit 
laatste naar verkiezing meer of minder diej» op de schuine o|ipervlakten der 
duimen kan laten vallen, zoo kan het wissidspoor ook met geringe moeite 
zoodanig veranderd worden, dat hel alleen op dc regie haan werkt. Men be-
hoeft bet dan slechts de groolsle diepte, bij geringe speelruimte, tc geven, 
in welk geval hel gewigt zich niet van zelf over dc duimen kan werpen, het-
welk men door een tweeden ring aan dc slaaf, 7 lijn (O'̂ '.Dli'j) lager, dan die 
bij x, onmogelijk kan maken, zidfs bij iiel snelle doorrijden van eenen trein. 

Dij dc zoo even beschrevene inrigting van het wisselspoor heeft men ook 
nog hel nieuwe, niel oiibclangrijko voordeel, dat, bij hel verzetten van dil 
:»poor door dc raderen of door de hand, dic verzeiling mcl cenc zekere 
vaart gcsidiiedi, len gevolge van de werking van het gewigt, cn daardoor 
dc beweegbare sjioorstaven zeer juisl worden gelegd l'dj de stelling voor dc 
zijbancn werkt het gewigt uit ecnc hoogte van ongeveer a'/a duim(U«' OÜ-2), 
cn bij die voor de regie baan, waartdj de hoogte van den val geringer is, 
heeft men hel voordeel, dal de beweegbare sporen door dc daarover loo-
pcndc raderen zelf juist gesteld worden. 

Dc verbetering der spóorverzcltuig cn de toepasselijkheid daarvan in alle 
voorkomende gevallen maken, in andere opzigten, dc met de verandering 
van banen verbundene signalen niet overtollig cn op de oostenrijksidie spoor-
wegen zijn die zelfs door dc rei;ering voorgeschreven. Kvcn als bij ge-
wone wisscls|)oren, moet naimdijk dc machinist cn ieder opzi;4ler aan een 
ktalion, zoowel bij ilag als bij nacht, in dc verte kunnen zien, welk spoor ach-
ler hel wi.sselspoor vrij is. Tc dien einde werd tol hiertoe op de ooslen-
rijksche sjioorwegen bij ilag de half rootl en half wit gekleurde sigiiaalschijl 
gebruikt, die ecii kwart cirkel kan beschrijven. Dij nacht diende bierloc 
cciic boven de loodregtc staaf aangcbragle lantaarn, die naar den stand van 
den kwart-cirkel, duur middel van gcklcunlc glazen, groen of wil licht 
vertoonde. 

Deze inrigting bad noglaiis veel legen zich en algemeen wcnschtc men 
hierin verandering tc brengen Op een hoofdstation kan naauwelijks dc vol-
komen ingewijde, bij die nieiiigte groene en wille lichten op dc wissel-
.sporen, in verband met de verlichting' der stalioos, be|iaald z"gge(i uf dit dan 
wol dat groene of wille licht aan hel (d' i'̂  wissidspoor staat; of bet bcht-
grocnc dan wel hel donkergroene digler bij is. enz. en o|i ccnigen afstand 
kan men zelfs dc gewone verlichting der stations mcl de signalen der 
wisselsporen verwarren. 

Ook gaf men nog ccn bulpsi'̂ naal, eveneens met groen licht, dat reeds 
meermalen vcrgis.»̂ ingcn heelt te weeg geliragt, waarbij alléén door locval 
ongcl'ikken werden voorgekomen. Tot wegneming van die hindernissim en 
van het (mraadzamc, om de signalen bij dag en naidit op verschillende wijze le 
vermeerderen, werd de op pl.,.\Xl, lig 1.2en7, af̂ e!>eeldc signaal.si liijf ver-
vaardigd, welke, bij dag gelijk vroeger, en des naehls door hcl verlichten der 
beide rood en wil gekleurde vlakken dooreen eiikid licht zî Mbaar gemaakt, 
even goed als des daags kan dienen Hierdoor k(tnih'ii alle andere g»'klenrile 
lichten gemist worden. Kig. 7 vertoont de inrigting der schijf In het mid-
den van deze beviiidl zich eene lam|i, widker stralen vcd̂ M'iis de geslip-
|)clde lijnen op de tuude retleclm's i geworpen, en vob̂ 'eiis kalopirisclie wet-
ten, in dezelfde rill ing weerkaatsend, dc .scliijveu k verlichten, wtdkcdie 
.stralen op bare indle oppervlakten opvangen. Op deze wijze kunnen die 
schijven, op enen afstainl van 120 klafter ('21S cl) nog duidelijk gezien en 
dc roodc van de wiUe helïl i i r v goed omlerscheulen worden. Cverigens kan 
men op veel grootcren afsiami dc volle schijf, als lecken van dc stelling 
van hcl iiilwijks|ioor cn in dc tweede stidling voor de regie baan, de beide 
van dc rcllcclors afstralende cn naast elkaiukM' vcr.schijnende lielilen, duide-
lijk erkennen cn is bet onniogidijk, ze met andere lichten te verwarren. Op 
dc oosleiirijksche rijksspooi wegen is liepaald.dal dc roode. htdil (h'r signaal-
.'»chijraan dic zijde is, waar hel nitwijkspoor van dc hoolilbaaii afwijkt. 

i"\icn zal moeten Ixdu'nncn, dal men niel ligUdijk eenvoudiger zal kun-
nen seinen dan bier, zonder eenige bijzondere inrigling, alleen duor eene 
kwart omwenteliiig van dc hoofdstaaf, gedaan wordt. 

In een volgend nummer zal ik nailer terug komen op dc zamenslelling 
van dc signaalschijf, ouder lig. 7 afgebeeld, waarvoor ik in Ouatcnrijk 
patcnl heb bckomcu. 

[ 1 8 5 3 — 

ROLWACKNS VOOU SPOOiaVF.r.EN OP DE LONDHNSCIIE TENTOüN-
STlilXING (1). 

Uil liet oflioiet'l lieri|;l oinliTiil de Loiulensclifi looloonsletliriif, T, Iil. 340, 
overj;t'iioiiUMi in hel Onjan für die Fortschritte des E\\eubühn-

u-esens, V l l l " 15., 4" llefl, S. 171.) 

Men weet, dal rolwagens dienen, om, door ccnc zijwaartsche beweging, 
loodregt op hel spoor, wagens op een ander s loor te plaatsen. Gewoonlijk 
staan zij mcl een gezonken spoor in verbam . Dil gezonken spoor, zoo 
mede dc alhreking der hoofdsporen, veroorzaakt veel ongerief, waarom 
men getracht beeft de gewone inrigting te verbeteren , cn het gezonken 
spoor af lo scbairen. Verscheidene dergelijke inrigtingen zijn in Duitsch-
laiid lol stand gebragl. 0|) de IcnloonsleHing bevonden zicb drie rol-
wagens , ccn van J. K. Ih'uiicl voor den Grcal-\Vcslern-s|)üorwcg, met 
een breed spoor, een van Dunn en ccn derde van Ormcrod, beide voor 
banen van gewone spoorbreedte. Ihj alle drie behoeli men geen gezonken 
spoor tc gebruiken, cn behoeven dc boufdspurcn niet tc w(U'den afgebroken. 
Om ze aan tc wenden , hccfl men slechts ccne baan met twee of drie 
spuren noodig, — dwars van de ecnc baan naar dc andere, zeer dunne 
staven van ongeveer één dmm cn van nog geringer buogtc. De staven 
der dwarsbaaii liggen booger dan die der liooldtiaaii, wal namelijk bel 
bovenvlak betrefi. De kleine raderen van dezen rolwagen hebhen meestal 
radkransen, die met den buitensten rand, bij hel overgaan, hel boven-
vlak der staven van hel hocd'dspoor raken. Dc zijwaartsche beweging over 
dc staven van bet hoofdspoor gescbicdt zeer zachl. Deze inrigling is echter 
niet voor ccn voortdurend, dagelijksch cn druk gebruik bestemd, maar 
slechts als een tijdelijk hulpmiddel aan te merken. Dc verdere inrigling dezer 
rolwagens is overigens bij alle drie verschillend cn bij dien van Dunn dc 
eenvoudigste. Alle drie hebben dit gemeen, dal de wagen, die van de ecnc 
op de andere baan moet gebragl worden , op de siiurcn, die op den rolwagen 
bevestigd zijn, wordl gesteld. Ilezc sporen zijn zoo ingerigt, dal hunne einden 
vaslaan die der hoofdsporen sluiten, en dus bet zachte opzetten van den wagen, 
die zijwaarts moet worden bewogen, mogelijk maken. Is de wagen op bel 
spoor van den rolwagen gebragl, dan worden dc einden hoi izontaal uf geheel 
op zijde, CU ook wel opwaarts gelegd, om li.vcns bet alloopen van den op-
gebragten wagen le verhinderen. De staven van den rolwagen liggen niet 
verder boven die van bet hü(d'dspour dan noodig is, om eene vrije beweging 
toe te laleii. llel ovcrschuiven geschiedt door menschciihamlen , cn bij 
ccne zware belasting ook wel door hefbuomen. Alle drie zijn bestemd 
vuor vierradcrigc wagens. Dij Dunn's inrigling slaan dc einden der staven 
van den rolwagen naar hcl midden loc. Zij worden door cciicn schar-
nierhaak bevestigd ; wordl deze wegî clrokkeii , dan vallen dc einden op 
de staven van d(! hoofdbaan, eu dienen tevens om hel spuor van den rul-
wagen le verlengen. Aan beide zijden van den rulwageii zijn twee zulke be-
weegbare slaafeinden, ten einde aan beide zijden tc kunnen oprijden. Vuor 
dezen rolwagen zijn twee dwarssporcn noodig. Dc raderen hctihcn geene 
radkransen cn liggen paarsgewijze nevens elkander, terwijl van ieder 
spoor 4 raderen i;cbruikt wurden. De staven hebben ccn bijzonderen vorm. 
Dunn, the uver liet algemeen zeer vernuftige en goeilc inrigtingen voor 
verscheidene takken van hol spoorwei«wezen in mudtdicn cn leekeningcn 
beeft len toon gesteld, beeft ook hel niodtd gegeven van een dergclijkcn 
rolwagen, die, mcl raderwerk cn een handvatsel, zware wagens mcl weinig 
vulk kan verzetten. 

Dij Ormerod's rolwagen bestaan dc slaven uil een stuk. Zij bewegen zich 
nogtans in van tioveii e.piMic gaten om tweca^sen. Laat men eenen wagon 
oprijden, dan wordi hcl spoor van den rolwagen om ile iiaasttdj zijnde as 
dour liefboomeii neer g(daten, en verbtdl zich door dc sleuf, boven de verder 
afslaande, ol achlerstc tweede as. Dit geldt vour lieide zijtien. Staat dc 
wagen midden op bel spoor van den rolwagen, dan ligt men hel iicder-
gelalen einde weder op, en stelt ht!t horizontaal. Door bell)ouuien wurden 
de slaven van dun rolwagen vastgelegd. Deze rulwageii loopt op drie 
sporen, voor ieder van welke twee raderen bestemd zijn, die met groeven 
zijn voorzien, waarin dc slaven van dc dwarssporen juist passen. De. slaven 
dezer sjiorcn kiiiineii dezclhlc zijn, als die \an Iiel hooldï|iour; in dit op-
zigt is deze rolwagen lioveii den vorigen Ie verkiezen. 

Dij Drnneks inrigling worden de slaafeinden door bijzondere befboomcn 
nedergelaleii, en, als tic wagen opgeliragl is, upwaarls gcligl, zoodal dc 
wagen niel kan alioopcn. Voor de dwarssporen kan men de gewone staven 
der boobisporeii gebruiken. Kr zijn twee dwar.sspurcn nuudig, cn dc rulwagcit 
luoi»t op \ rollen, grooter dan Inj de vorigen (2). 

Kindelijk heefl Dniin nog een moihd van ecnc andere inrigting. Dij deze 
kunnen dc gedeidten van ile staven der hoofdbaan, welke met dic van den 
rolwagen in aainakiiig komen, bij bet dwars loopcn van dien wagen door 
lielbooincii ncdergelaten worden, en de beweging van den rolwagen over dc 
dwarssporen zonder lielemmenng geschieden Deze inrigting is echter ouder 
dan dc straks vermelde van Dunn, eu ook niel zoo eenvoudig en goedkoop. 

(1) Zie ook ntlTckscIs , 185;?-IS.V», I)!/. 13. (Uni.) 
('ij l.eoc art)i'('ltliiii; van «iczi-n rtilwa,;.n vimll men in doii 7"' jaarjjanc 

van hel (h(jun für dit Furtschritte <lvs Eiwubuhnwrsens etc, (jtlaal XX I , Iii;. 
11 — 13, [o\eii;eiiümeij in cle iiUrdH'ls, l. a. p., pl. IV, Iii;.'2-4. (Ki-tl.)j 

TOliPASSlNd Dl-.ll lil.KKTr.lClThlT TOT VhUZEKLlUNG V.VN 
HET VEUKEEIl OP SPOOKWEGEN. 

{SoliiblaU der Mhjem. nauieiluiuj, CamI I I I , N». !, Jan. 1834, lilz. 13.) 

(P. J. .MÜUTIIAAN , Civiel-Ingenieur.) 

Tot dil oogmerk hccfl Vérité, te Deaiivais, ccn plan ontworpen, be-
staande in dc regeling der treinen op den Nonrder-spoorweg, tusschcn 
Darijs en Amiens. Op ieder station jilaatst men twee gekoppelde wijzer-
platen door ccne bouten of gegoten ijzeren zuil gedragen, vjti welke dc ccnc 
naar den kant van Darijs, dcamlcrc naar dien van Amiens is ^'crigl, zoodanig, 
dal bciilc door den machinist, zoodra hij op het stationsplein aankomt, 
oogenhlikkclijk kunnen gezien worden. 

Iedere wijzcridaat hccfl ccnen goed ziglharcn wijzer, cn haar omtrek 
is in zoo vele vakken verdeeld als ile alsland tusschcn twee op elkander 
volgende stations, waar zij zijn opgerigl, mijlen bedraagt; ieder vak heefl 
een nummer, terwijl alle nummers van hel hoogste punt der wijzerplaat, 
dal door O aangeduid is, aftellen. 

Gcslcld, er vertrekt ccn trein van Parijs naar Sl. Denis, dal 8 mijlen 
verder ligt; de Parijscbc wijzerplaat is alzoo in 8 gelijke deelen ver-
deeld cn dc wijzer staat bij het vertrek vaii den trein vertikaal cn dc 
punt wijst op 0. 

Ilecfl dc trein ccnc mijl afgelegd, dan wijkt dc wijzer van O naar 
1 , cn naar X". 2 zoudra 2 mijlen zijn afgelegd enz., zoodat, wan-

neer dc trein zonder hindernis te Sl. Deiiis is aangekomen, dc wijzer 
op dc wijzerplaat van Parijs den gehcclen omtrek doorloopen heeft en 
weder op O is teruggekeerd, om hel vertrek van den tweeden trein 
af tc wachicn. 

Dc eerste tc Sl. Denis aankomende locomotief treedt in verbinding 
mcl ccnc tweede wijzerplaat, waarvan dc wijzer eveneens op O staal 
en in zooveel vakken verdeeld is, als hel aantal mijlen bedraagt lusschen 
St. Denis cn Kngbien, hel tweede slation. 

De trein werkt bij zijn voorlgaan op den wijzer van de plaat te Sl. 
Denis, zooals bij vroeger op de r'arijsche plaat heeft gedaan, cn is hij 
tc Kngbien aangekomen , zoo zal ook dc wijzer van Sl. Denis weder 
op O zijn Icruggekccrd. 

Gelijke werking herhaalt zich van station lol station, tol aan hcl einde 
der lijn! Op deze wijze kan men den van een slalion afgaanden trein van 
schrede lot schrctic bij zijnen gang nagaan , tot dc aankomst op hcl 
volgende slation, en op omstreeks ccne mijl de plaats bepalen waar hij 
is; bij ccn ongeluk of wanneer ccnigc hindernis zijnen gang belemmert, 
zal men door het blijven slaan van den wijzer daarvan aanstonds onder-
rigl worden; aangezien deze wijzer mei den trein le gclijkcr lijd blijft 
staan , toont het aangewezen cijfer den afstand aan, waarop hel ongeval 
hoeft plaats gehad. 

In het algemeen vereischt dc dienst op dc drukste spoorwcgbancn 
niel meer dan twee Irciiien, dic gelijktijdig op hetzelfde spoor tusschcn 
twee stations loopcn. De afstand der meest verwijderde stations bedraagt 
hoogstens 20 mijlen, die dc locomotief in nagenoeg 2Ü minuten aliegt; 
wanneer men dus zegt, dal geene twee treinen lo gelijker tijd zich op 
hcl spoor lusschen dezelfde stations bevinden, dan kouit dit hierop neder; 
dal de treinen elkander van 2a tol 23 min. zullen opvulgcn. 

Xu vereischt hel belang der reizigers, dal hunne veiligheid zooveel 
mogelijk verzekerd zij, zoo als ook hel voordcel der onderneming, dic 
voor dc besparing van bel materieel moet zorgen, dat dc Irciiion elkander 
niel met kortere tusscbcnpoozcn opvolgen. 

Daar nu dc machinist bij zijne aankomst op ieder station oogenhlik-
kclijk zien kan, waar dc vóór hem vertrokken trein zich bevindt cn 
bij dil slation niet eerder mag verlaten, dan wanneer de in O terug-
gekeerde wijzer aanduidt, dat de eerste trein aan hel volgende station 
is aangekomen, zoo is hel volstrekt onmogelijk dat beide treinen tegen 
elkander zouden kunnen slooicn. 

Het door Vérité uitg(!vonden middel, om dc beweging des wijzers op 
dc wijzerplaat voort le brengen, bestaal in hot volgende: achter iedere 
wijzerplaat bevindl zich ecu rail, waarvan hel aantal lauden golijk is aan 
hül getal verdcelingen op dc plaat cn het aantal mijlen tusschcn beide 
stations. 

Het rad wordl bewogen door ccn echap)emenl, zoodat het telkens 
een land kaïi verspringen, wanneer het werkt; hcl echappement wordl 
in beweging gebragl door de aantrekking van een weck ijzer, dal 
magnctisch wordl gemaakt door eeiicii galvanischcn stroom , dic de 
locomotief Z4?lvc sluit, zoo vaak zij ééiic mijl verder heeft afgelegd. 

Kcne der polen van de batterij wordl in verbinding gebragl mcl eenen 
draad, die even als de gewone telegraafdraden op staken gedragen wordl, 
waarvan op elke mijl afstand cenc vertakking lot bij dc sporen gaal, 
terwijl de andere pool in verbinding staal met den grond of beter nog 
met een der sporen. 

De locomoticf en tender zijn met ccn beweegbaar stuk metaal voor-

zien , dat in zoodanigcn schccvcn stand gcrigt is , dat hel noodwendig 
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bij hcl voorbijgaan moet raken aan dc vertakkingen van den gclciddraad 
dic ecnc mijl van elkander liggen. 

Welke ook dc snelheid moge zijn, zal do locomotief bij iedere nieuwe 
mijl o|> deze wijze den stroom sluiten, waardoor dc elektromagneten 
magneiiscb worden gemaakt cn hclccha|)pcmenl in beweging brengen; hier-
door zal hcl rad een land en gcvolgelijk dc wijzer ccnc vcrdecling rond-
bewugen worden, hetgeen op de wijzerplaat aantoont, dat dc trein eeno 
mijl hccfl afgelegd. 

Ten einde de veel zeldzamer ongevallen tc voorkomen, die iloor het 
onliiioeten van twee Ircincn op helzcfdc spoor onlolaan, kan men bij-
zondere wijzers le behoorlijker plaatse aanbrengen, waarop de conducteur 
in hel voorbijrijden den afstand kan zien, die hem nog van den lo 
ontmoeten trein verwijdert; beide kunnen dan hunne snelheid matigen 
en op ilczc wijze hcl tegen elkander slooicn voorkomen. 

In zijne werkplaats beeft Vérité dc bovcnvermchb' handelwijze in hot 
klein uitgevoerd, waarvan de |n'ocf zoo goed gelukt is, dal bij bijna dc 
zekerheid heeft, bij dc uitvoering in bet groot mede te zullen sagen. 

ZEU'ltEWEOENDE DII.VAISCIIIJVEN VOOR SPOOUWEOE.N. 

(Uil liet Practical Mechnuic's Jonrnal nvornonoinen in D I N G I . E U ' S Vohjtcch-
nisches Journal, Ud. CXXX, llefl 5, S. 327.) 

(Pl. XX I , ligg. 8-11.) 

Hcl doel dezer inrigling bestaal daarin, dat men den lot het kccren dor 
loconiolicvcn gevorderden tijd wil hekorten, cn den machinist en den stoker 
hcl mocijidijkc werk van hcl omdraaijen besparen. Ook uil het oogfiunt der 
spaarzaamheid beeft deze inrigting groot voordeel boven dic, waarbij het 
water als bewccgkrachl wordl aangewend, daar de loconiolief zelve het 
werk verrigt. 

iu lig. 8 is /I de draaischijt', welke zicb van dc gewone alléén daardoor 
oiiderschcidt, dal zij niet met een handvatsel voorzien is. Aan dc spil be-
vindl zich ccne groote rol />, om welke ccn ketting zonder eind 6'loopt. 
Deze ketting wordl over ecnc rol geleid cn loopt, door bet gewigt I), over 
cenc tweede rol onder in den pul of schacht E. Do ketting gaal verder over 
eene derde niet afgebeelde rol naar de eerste rol I» terug. 

Dc schakels van dezen ketting hebben dc doorsnede, dic in lig. O is 
voorgesteld, cn zijn aan één einde reglhoekig, zoodal zij ccnc soort van 
sluit- of palkctling vormen. Het g e w i g l d o o r welks midden de ketting 
loopl, is met vier paar insnijdingen voorzien, welke dc regllioekigc einden 
der schakels tcgeidioiiden, zoodat hcl dalende gewigt den ketting mcdetrekt 
cn dc schijf doet draaijcn, weshalve bei zwaar genoeg moet zijn om dc 
wrijving der schijf te overwinnen, als de locomotief met den tender daaro[) 
staal. Dij hel optrekken moet bet gewigl noodzakelijk over den ketting gaan, 
zonder dien echter in beweging tc hrcngen, len gevolge van den bijzonderen 
vorm der schakels. Dc insnijdingen in bel gewigt moeten niel verder dan 
één duim (0 '̂.02;i) van (dkander staan, zoodal hcl gewigl ook niet meer dan 
één duim kan vallen. Het gewigt II is mcl ccn touw /Mcrboiiden, hetwcHv 
over de rollen G en I I gaat. Over dc laatste rol heen is hel amicrc eiiuĥ . 
van hel touw met een wagentje / verbonden, dat in ceue groef tusschcn do 
S|)oren loopl. Dil wagentje is nn ziió gesteld, dal een uitstek aau dc rook-
kamer der locomotief er mede in aanraking komt en bel lol aau de draai-
schijf voortduwt. Het gewigt II wordt daardoor opgetrokken en heeft iu zijn 
daaropvolgendcn val de kracht, om de draaischijf tc doen rondgaan. 

Dc groef, waarin zich dc wagen / beweegt, loopt hellend af tot digi aau 
dc schijf, cn als de locomotief dal punt (zie dc gestippelde lijnen) bereikt 
beeft, dan loopt dc wagen / naar beneden cn maakt zich van de locomotiel 
los, doch slechts langzamerhand, wegens de helling van zijn bovendeel. 
Daar nu het gewigt niet meer door het touw gedragen wordt, beginl hel lo 
zakken. Vóór dat het ccbler meer dan één duim zakt, wonlm de schakels 
van den ketting l! er door teruggehouden, zoodal hel gewigl aan den ketting 
hangt. Zoodra ccbler dc locomoticf met zijn tender op de schijfstaai, wfrdt 
het weder vrij en doel de schijf voor zooveel noodig draaijcn. llel zakkondo 
gewigl trekt ook den wagen / terug, zoodal deze gcrceil is om hcl gewigt 
•audcvm;\;\l op le Irekkcn. 

Nabij den bodem van dc schacht /v en hoven het onderste rad moet ccnc 
veerkrachtige slof worden aaiigebragt, om hel zakkemlc gewigt o[) tc van-
gen, als hel bij toeval |ilotscliiig mogl vallen. Ken gidceltc van het touw /•' 
moet ook veerkrachtig zijn, om de krachl van den schok tc maligcn, die b;j 
dc eerste aanraking van dc locuniuticf mot den wagen I [daats griji»t. 
Wegens den eigenaardigeii vorm der schakels moeten dc rollen van in-
snijdingen voorzien zijn, die dc schakels opvangen. 

P.ehalvc deze door den heer KiMinclb opgegeven inrigting, beeft ook do 
heer G. P. Kenshaw, tc Xoltingham, dc volgende inrigling voorge.Mekb 
In lig. 10 ziet men iu platten grond een gedeelte der draaischijf, benevens 
den hewegingsloestel. Kig. 11 vertoont in opstand den toestel, welke dient 
om dc schroef zonder eind in beweging te brengen. 

.{ is dc schijf; IJ zijn twee raderen met tappen, dic in pannen loopcn. 
Deze raderen of rollen zijn zóii ingerigi, dat, als de locomotief o[) de schijf 
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V, zoodra dc sporen der schijf 
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komt, hare wielen in aanraking komen mei dic, v\'elke onder de schijf zijn, 
cn daarop hlijvcn. Om aan de wielen de neiging le geven op dc onclcr 
de schijf liggende wielen le blijven, liggen de assen der laalsle eenigzins 
builen de rigling. Een van dc raderen is door ccnen arm aan dc rol II ver-
bonden, dic ccnc schroef zonder eind E heefl, welke mei een (door geslip-
pelde lijnen aangewezen) schroefrad E in verband slaai, Dil laalsle is weder 
verbonden met liet gewone drijfwerk van dc draaischijf. Dc as Ü is ook met 
een hefboom G verbonden en deze wederom FIICI de pal /, door middel van 
de as II. .Mcl dezen pal staal weder een gewiglshcfboom J in verband, zoodal 
door de zwaartekracht dc schroef zonder eind E in en uil het werk kan 
worden gebragt en dus al of niel op hel schroefrad F zal werken, door 
middel van dc rol II en den hefboom G. De 
poozingen in de insnijdingen, afgebeeld bij 
•/.ich aan die van den spoorweg aansluiten. 

Als nu dc pal / uil zulk eene insnijding K opgeheven wordl, koml de 
schroef zonder eind E in aanraking mcl hel schroefrad F, door middel van 
de rol II cn den hefboom G. Valt daarentegen de pal in eene insnijding, dan 
raken dc schroef en bel schroefrad elkander niet meer. Men handelt nu als 
volgl. in de spaken van hel rad D wordt een stok gestoken, of zijne draaijing 
op eenigc andere wijze belet; de locomotief, met of zonder tender, loopt o|i 
dc schijf cn hare raderen worden op dc raderen b gcbrajjl. In dezen sland 
wordl de locomotief, door middel van den rcmtocslcl ues tenders of fiict 
wiggen, vastgczel. I>an wordt dc hefboom / met zijn gewigl zoodanig ter 
zijde geschoven, als in lig. 11 met gestippelde liincn is aangewezen, cn 
daardoor dc pal / uil de insnijding A' losgemaakt en de schroef zonder eind E 
met het schroefrad in aanraking gebragt. Hierop stelt nien de locomotief in 
beweging, welker wielen tevens dc raderen U doen draaijen, terwijl die 
beweging door dc schroef zonder eind aan het schroefrad en hetgeen daar-
mede in verband staal wordt medegedeeld en aldus de draaischijf bewogen 
wordt. Vóór dal de draaijing voleindigd is, wordt de gewiglshcfboom I in 
(le tegenovcrgeslclde rigting bewogen, en wanneer nu de sporen der schijf 
zich aan dic van de baan aansluiten, wordt de pal I in de insnijding A' ge-
dreven, daardoor het draaijen der schijf belet cn tevens de sc n-ocfvan 
het schroefrad viijgemaakt. Als de draaijing geëindigd is, wordt de omwen-
teling der raderen tijdelijk verhinderd en dc locomotief zal dan, als ge-
woonlijk , van de draaiscliijf loopen. 

MEDEDF.HLINGEN r.tTlllin EM)E HETGEEN IN DE JAREN 18i3 TOT 18.V3 IN 
FR.\NKU1JK TEN Ol'/.IGTE VAN DE VERWARMING EN DE l.rCIITVERVEK-

SClIINü VAN OI'KMJAKE GEROtJWEN IS GEDAAN, D(»OR DEERRiiCK. 

(Mt'jemciiic IhtuzeUung, 1854, S. 15—83.) 

(Dl. XXl l—XXV.) 

In den locstand van beschaving, waarin wij vcrkeeren, vindt men, wan-

neer meii de zaak uit een materieel oogpunt beschouwt, zoiulcrlingc ano-

maliën. De stoom, de spoorwegen, dc cicktrische telegraaf hebben den 

handel en de nijverheid krachtig oiilwikkcld; maar wat ons bijzonder, ons 

huisselijk leven betreft, zoo zijn wij in ontwikkeling nog zeer ten achteren. 

Op hel land zoowel als in dc sleden, zijn de woningenvoor het mecren-

decl des zomers warm cn des winters koud, hebben een slecht licht en 

worden voornamelijk in ieder jaargetijde zeer gebrekkig van verschc luchl 

voorzien. 

Op bet land zijn deze gebreken wel niet van zoo veel belang , omdal 

de landbewoner niet zoo voortdurend tc huis zit als dc stedeling; maar 

deze daarentegen heeft bij zijn huiszittend leven eene meidgtc van inrig-

tingen noodi,!,', ilic men bijna nooit bijeen vindt. Alle woonkamers van een 

huis moeten voldoende grootc vensters hebben, want het licht is eene wezen-

lijke voorwaarde vooi' de gezondheid; de hoogte der vensters mocl 7'/, tot 

8 voel('J'-'..") tul2"'..'i) bedragen, want anders wordt de lucht in ccn gesluteii 

verli'ck, uilgcuomen wanneer men op zeer bijzondere wijze voor luchtvcr-

verschiiig he<'lt gezoigd, binnen zccr koi-ten lijd ongeschikt om te woi'deii 

ingeademd; ulk vei'trek moet eene slook[)laals hebben, dic in dc kamei-

zelf wonlt gestookt, cn dc vei'warming nmet met luclilverversLhing 

gepaard g.um, zoodol de luclil bestendig wordl vernieuwd; ook buiten dc 

verwarming moet cr in ilen zomer beluioiiijk voor luclitvcrver.^ching worden 

gezorgd; is deze zccr kiachtig dan zal zij ook den nadccliijcn reuk der pri-

vaten wegnemen, zoodat noi li in dc vcrtK'kkeii, noch op dc trappen daarvan 

het geringste spoor wordt waaigenomcii; dc ruimte, waai in dc trap zich be-

vindt, mocl goed geslolf ii zijn cn in ilen winter verwarmd, des nachts ver-

licht en steeds geluelit kunnen worden; op alle verdiepingen moet ccnc tie-

hoorlijkc verdeehiig van goed waler plaals vinden; dc afvoerrioli'ii moeten 

dagelijks diMirgcspocId worden met zt;llsiandigheden, dic aan het vuil en 

den drek allen reuk bencmeii, zood.il door dc vcntil.ilie geen bedorven 

stolFcn in dc lucht kiitjiicn worden vcrs[)rei(l. .Men denkc zich nu oen huis, 

dat op (leze wijze, naar de cischeii der bygièiic is ingerigt, cn vergelijke 

daarmede de woningen, waarin wij levcii. 

De iioiid/akclijklieid van luchtvérvirscliing bestaat overal; maar van nog 

meer gcwi-t is zij bij openbare of bijzondere gebouwen, waarin vele per-
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sonen bijeenzijn. Dc werkplaatsen, .scholen, vergaderzalen, kerken, hospi-
talen, kazernen, gevangenissen, schouwburgen, moeten vooral goede inrig-
tingen van dien aard bezitten , om alle schadelijke gevolgen le voorkomen. 
Deciel hccfl in zijn groolc werk (1) aan dc verwarming cn dc lucbtverver-
sching van openbare gebouwen een afzonderlijk, zccr belangrijk hoofdstuk 
gewijd, waaruil duidelijk blijkt, hoe men nog lien jaren geleden omtrent 
dit punl ten achteren was. i0veral,i zegt hij, bij de bcbandcrmg van dc 
opvoedingsgestichten, «overal zijn de slaajizalen ongezond; zij zijn of Ie klein 
of moeten een le groot aantal slaapsteden bevatten. Dc kinderen zijn min» 
slcns gedurende zeven uren in dc slaapzalen; gevolgelijk moet voor ieder 
bed, ingeval cr geene venlilalie bestaat, cenc ruimte van'12 lecrl. cl be-
schikbaar zijn; is dus dc slaapzaal "> el hoog, zoo zou op iedere 11 vicrk. 
cl oppervlakte een bed moeten komen, en op die ruimte slaan gewoonlijk 
drie of vier bedden. Vaak zijn de slaapkamers veel lager dan 5 cl en de bed-
den slaan rakelings bij elkander. Hoe klein echtcr dc slaapkamers zijn en 
hoe digi de bedden bij elkander mogen slaan, door eene behoorlijke hicht-
verversching kunnen alle nadedige gevolgen worden weggenomen. Dc lagere 
scholen cn de kamers der bcwaarsdiolcn zijn dikwerf ongezond, wegens de 
vocbtighdd van den grond of wegens dc slechte inrigting der privaten; maar 
de meest algemeenc oorzaak is in bet gebrek aan behoorlijke luditvcrvcr-
sching gdegen, en zulks zoo veel te meer, daar in deze vertrekken, die ge-
woonlijk laag van verdieping zijn, bijna zooveel kinderen bijeen zitten, als 
daarin slechts plaats kunnen vinden. Naauwclijks zijn dc kinderen een uur 
lang bij elkander, of er bcftrscht in dc vertrekken reeds een onverdragdijke 
slank. iNoodwendig moei de gezondheid der kinderen en der onderwijzers, 
bij een zoo langdurig en zoo vaak icrugkeerciid verblijf, in eene door de 
ademhaling cn dc onzuiverheid der kinderen verpeste luclil, lijden. 

l lcl behoorlijk luchten van zoodanige vertrekken is derhalve eene zaak van 
het hoogste bdang voor al diegenen, die op dc cenc of andere wijze met het 
loezigl over zoodanige inrigtingen of dc Idding der scholieren belast zijn. 
Onder alle instellingen zijn hel echtcr voornamelijk dc hospilalcn, dic goede 
inrigtingen van verwarming cn luchtvcrvcrschiiig behoeven, cn toch heeft 
men zich lot nog loe zoo wdnig mcl deze i-cwigiigc zaak bezig gdiouden. 
Men bouwt de zalen zeer hoo;, maakt van tijd tot tijd de vensters open, cn 
meent daarmede genoeg gedaan tc hebben. 

Dit is echter in gcenen dcde hel geval. In gezonden toestand heefl een 
mensch meer dan l.'iO teerl. el luchl daags noodig. In hospitalen moet cchtcr 
dc luchttoevoer om duizend redenen vcd aanzienlijker zijn. Als men bedenkt 
hiiC nadcelig op dc rieken stilstaande luchl moet werken, dic door de adem-
haling, de uitwaseming, en door nildampingen van allcrld aard, door de 
uitwerpsden der zieken, enz., bedorven is, zoo is het aan geen twijfel on-
derhevig, dal de eigenaardige hospilaal-zickicn, hel bijzondere karakter van 
velerld aandoeningen en dc zoo dikwerf voorkomende vertraging in dc ge-
nezing haren grond vinden in bet gebrek aan ccn behoorlijk steksel van 
ventilatie. Het is naauwclijks tc begrijpen, dal deze voor het welzijn der 
zieken zoo verderfelijke omslaiidigbeid zoo lang hecfi kunnen bestaan, zonder 
in meerdere mate dc opmerkzaamheid der artsen en der besturen van do 
hospitalen le trekken. 

Uit al hel aangevoerde blijkt van hoeveel gewigl dodmatigc tocstdien 
van verwarmingen luchtvcrvcr.schiug zijn, cn men kan iiodl genoeg prod-
nemingen doen, met hel doel om deze inrigtingen beter le maken en meer 
algemeen in toepassing te brengen. In Frankrijk heeft men zich in de 
laatste lien jaren bijzonder met dit omlcrwcri» bezig gehouden, en voor-
namelijk hecfl men te dezer zake aan den boogleeraar Deciel vcd le dan-
ken. Zijne nieuwste onderzoekingen worden in dc hier volgende bladzijden 
behandeld. 

Mijcmcene opme.rhinijn\ umlrcnt de irrsch'iUende slelseh van 
verwarminij en ludtvcrverschinfj. 

Verwarming. — Stellen wij eerst dal hel hier alleen om de verwarming 

I tc doen is, namelijk dat ineii cenc gcslotcnc ruimte op ecu zekeren warmte-

graad moei houden. Daartoe zal het waarschijnlijk voldoende zijn, aan bet 

; vertrek eene massa warmlc tc bezorgen, welke gelijk is aan dic, welke door 

' dc vensters cn muren ontwijkt, wanneer deze laatste vom-af door kor-

n.'rc of langduriger verwarming lol een stanilvastigcn toestand gebragt zijn. 

NVannccr de muren elk oogenblik zich in den toestand bevonden, dic mcl 

' den buitcn-wariiilcgraad overeenkomt, zoo zou dc nias.sa warnile, dic men le 

bezorgen hecfl, elk oogenblik versdiillen; doch daar zij veel warmlc hebben 

opgciiomcn, wanneer zij verwarmd zijn giwvordcn, zoo kunncii de gdcvordt; 

I warmlc cn dc builcn-warmlcgraad in zeer uilgcbrcidc male cn gedurende 

I zeer langen lijd, naarmat" van dc hoedanigheid cn dc zwaarte der muren, 

j versdiillen, zonder dat dc warmtegraad van binnen aanmerkelijke ver-

' andering ondergaal. itndersidd deiii.ilve dat dc toestellen, dic dc warmte 

j voorl|)la!ilen, cenc voldoende grootte bezillen, zoo kan hun vuur steeds zoo 

onderhouden worden, dat eene bijna slandvaslige warmte wordl voorlgebragl, 

De warmte, dic benoodigd is om een zekeren toestand voortdurend tc bc-

^ houden, kan door uitstraling, otdoor verwarmde luchl, of door dc verbinding 

(l) Traité de la chaleur considérée dam ses appUcaÜ'ns. IS43. (la'd.i 

van die bdde worden voorlgebragl. In dc stooktoestdlen in onze huizen ge-
schiedt dit eenvoudig door uitstraling der warmte; deze wordt bijna alleen 
door de aanraking der lucht le weeg gebragt, wanneer de, hetzij rcgistreeks, 
hetzij door warm water, of door stoom verwarmde oppervlakten van glad 
metaal zijn, cn als de tocsicllen zich binnen dc verirckkcn bevinden. Dc 
warmte ontstaat alleen door dc hcetc lucht, wanneer de verwarmende opper-
vlakten geheel buiten het vertrek zijn. Eindelijk ontstaat zij bijna te gelij-
kertijd door dc uilstraling cn de aanraking der luchl, wanneer de verwar-
mende oppervlakten zich m hel vertrek bevinden, cn uit gegoten ijzer of niet 
glad plaatijzer bestaan. 

Daar dc uitstralende warmte dc cigciKSchap bezit, de luchl door tc trekken 
zonder aanmerkelijk verlies te lijden, wanneer een vertrok alleen door uit-
straling wordt verwarmd, zoo zullen dc stralen zich door de vensters cn 
dc muren verliezen, een gedeelte der door de muren o|)gcnomcnc warmte 
zal do lucht verwarmen, cn er zullen zich opstijijcndc stroomen aan hunne 
oppervlakten en stroomen in tegengestelde rigting in het midden van hel 
vertrek vormen. 

Dij deze wijze van verwarming, die wij gewoonlijk in onze huizen heb-
ben, verkrijgt de luchl nooit een hoogeren warmtegraad, cn dal zooveel le 
minder, daar altijd eene groolc ventilatie cn zelden luchl wordt voorlgebragl, 
die reeds door een deel van de rookhittc des vuurs verwarmd werd. 

Als ccn vertrek door ecu hccten luchtstroom wordt verwarmd, zoo neemt 
deze luchl de bovenste streken in, terwijl zij snel afkoelt ; cr vormen zich 
dalende siroomen langs dc muren, welke zij verwarmen en in bunnen toe-
stand bonden, en de binncniuchl kan opeen bestendigen warmtegraad gc-
brat,'l worden. 

Hieriiil is ligt na le gaan wal er gebeurt, wanneer de verwarming Ic ge-
lijkertijd door uilstraling en voorl()lanting der hitte door dc luchl plaats 
vindt. In hetgeen hier volgt heeft men aangenomen, dal de warmtegraad van 
hel vcrirck steeds op ccnc bc[)aalde hoogte mocl worden gehouden. Alleen bij 
de hospitalen is bet noodig, dal dag cn naclil cenc gelijkmatige temperatuur 
in dc zalen hecrschl; men mocl daartoe geraken door boslendig het vuur Ic on-
derhouden, of, wanneer des nachts het slokcn wordt gestaakt, door reservoirs 
met heel water. Ondersteld cchtcr, dal de muren zwaar genoeg zijn, dan j 
zal dc warmte, dic zij insliiilcn, bijna altijd voldoende zijn om des nachts den ' 
warmtegraad zonder aanmerkelijke vermindering te bciiotidcn lu het alge-
meen zijn de nachtolijkc verwarmingen nutteloos, waiinccrde muren van een 
gebouw zwaar genoeg zijn, en men kan bijna altijd des morgens dc vermin-
dering in warmtegraad, die des nachls heefl plaals gehad, door krachtig 
.stoken in korten tijd weder aanvullen. Hebben de muren slechts eene geringe 
zwaarte, zooals bij vele fabrieken het geval is, dan koelen zij des nachls aan-
merkelijk af, doch kunnen spoedig weder verwarmd worden, wanneer men 
met hot stoken eenigen tijd vóór dc komst der arbciilers een aanvang 
maakt. Wannocr de gebouwen zware muren hebben, en dc vertrekken slechts 
op bepaalde dagen cn op bepaalde uren gebruikt worden, zoo zouden dc 
kosten aanzienlijk zijn, wanneer men zc op ccn gcrcgddcn warmtegraad 
wilde houden, of ten niiiisie dien weder geheel wilde herstellen, wanneer de 
vertrekken gebruikt nioileu worden. Alsdan moeten, bij ccn zccr sterk slokcn 
gedurende verscheidene uren, dc muren gedeeltelijk verwarmd cn hun lic-
rin;.,'C warmtegraad vergood worden door ccnc sterkere verwarming der 
lucht, zoo lang hot vcrtick gebruikt wordt, lii elk geval w..rdt, behalve bij 
dc haarden in woonvertrekken, dc door hol vuur ontwikkelde warmte aan-
gewend, om dc oppervlakten tc verwarmen dic dan dc hitte voorlplanlcii. 
Deze oppervlakten kiiiiiicn, hclzij rcgislrocks hetzij door stoom of warm 
water, verwarmd worden, waaruit ccnc groole vcrsdioidenhcid in den vorm 
cn de inrigting der locstellcn ontstaat. Elke verwarming.s-mclhodc hcclihare 
voor- cn nadeden, en bovendien levert elk gebouw zijne eigenaardige ver-
houdingen op, cn moet aan vcrsdiillcndc voorwaarden o|) verschillende 
wijzen worden voldaan. Er hostaal gevolgelijk gecnc vcrwarjiiing.s-methodc, , 
wdkc iu alle mogelijke gevallen boven alle andere te verkiezen is. In vele i 
gevallen, wanneer b. v. dc tc verwarmen vertrekken digt bij elkander lig- i 
gen, cn vooral wanneer men met de kosten van eersten aanleg spaarzaam wil , 
zijn, zijn dc ovens met verwarmde ludil boven alle andere tc verkiezen. I 
Wanneer het van cenig belang i.s, dal dc warmtegraad slechts wdnig veran-
dering ondergaat, wanneer cr slc(dils wdnig vertrekken zijn en deze niet 
vov verwijderd liggen van dc plaals waar gestookt mocl wordî n, dan is 
hel doelmatig zc door sloom of warm water tc verwarmen. Alsdc vertrekken ' 
np aannierkclijkcn afstand van elkander liggen, moet men dc voorkeur geven 
aan dc verwarming met stoom of warm water, door middel van bui/.en , 
Welker rcscrvdrs door den sloom vcrliil worden, wijl dc omloopssndheid 
van heel 

water minder wordt naarmate van dc lengte van ilc buizen, cn wijl 
hel warnitevorlics door deze buizen, welke altijd ccnc grootc middellijn heb-
l'en, zeer aanmerkelijk is. Is echter hel getal der tc verwarmen vcrtrek-
k̂ '" groot, cn liggen zij van .dc stookplaats verwijderd, dan verdient ccnc 
verwarming met stoom alleen of mcl stoom en water, zonder ci:rculatic, dc 
voorkeur wegens hel gemak, waarmede dc warmlc kan verdeeld worden, en 
v̂egons de geringe afkoeling, wdkc dc Icidingsbuizcn ten gevolge van 

Iiare geringe middellijn ondergaan. 

Men hccfl lot nu toe gemceinl, dat, wanneer men ineen vcrlrek beshwidig 

dos daags cn des nachts ccn bepaalden waruitcgraad wil onderhouden, alleen 
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ccnc verwarming met warm water kan worden aangewend, wegens de 
grootc hoeveelheid warmte die in dc circulerende watcrma.s.sa aanwezig is, 
wier langzame alkoeling, in weerwil dat hel stoken des nachts gestaakt 
wordt, dc tcm|)eratuijr onderhoudt. Wanneer cchtcr dc muren van ccn ge-
bouw zccr zwaar zijn cn eenmaal op den vercisclilon warmtegraad zijn 
bragl, zoo bevatten zij ccn voorraad warmte, dic ongelijk vcd grootcr'is dan 
dic der warmwaterbuizen, cn dragen in veel grooterc mate lot bet onderhou-
den van den w ârmtegraad bij, zoo als blijkt uit dc |U'ocvcn, dic daaromircnt 
cn voooriiamelijk in dc kerk van St. Doch zijn genomen, waarover wij later 
zullen hamldcn, cn waaruil men zien zal hoe langzaam dc warmtegraad van 
binncn ahiceml, nadat men met stoken heeft o|)gchou(lon. Dc verwarming 
mcl heet water is inderdaad dan alleen noodig, wanneer dag on nacht dc tol 
ventilatie dienende hichl op een bijna standvastigcn warmtegraad moei 
worden gdiouden, en bet stoken des nachts moet worden geslaakt, eii 
zells iu dit geval zouden met stoom verwarmde hcctwalcrovcns, zonder 
nadeel, de circuiccrovens mcl heel water kunnen vervangen. 

Dij cone lalcrc gelegenheid zullen wij overigens dc formules aangeven, 
door middel van wdkc men in staal is de vêrwarmiiigsoppcrvlaklc met 
voldoende naauwkcurighcid te berekenen. 

bichlverversching. — Wal dc luchtvervcrsching betreft, dc middelen 
om deze le verkrijgen zijn minder talrijk , want men kan haar slechts 
door den trek van een .sclioorsteen of wcrktuigdijk Icweegbrcngeii. In 
ieder geval mocl dc ventilerende lucht door verwarming mcl voldoenden 
Nvarmtcgraad worden aangevoerd. Wanneer dc ma.'̂ .sa verwarmde luchl aan-
zienlijk is, zoo kan dc warmte, welke door dc vensters cn muren ontwijkt, 
door eene overmaat van temperatuur dor warme luchl, wdke het vertrek 
biiinendringt, aangevuld worden; is dc nia.ssa ventilerende lucht cchtcr ge-
ring , zoo moet haar warmtegraad menigmaal op cenc tc grootc hoogte ge-
bragt worden, cn dan is IKÏI voordcclig, de warmte wdkc dc murcii mode-
deden cn voortplanten, door uilslraliiig van ovens le leveren, dic men door 
rook, stoom of heel water verwarmt. 

Litclilververschinfj door eenen sdioorsleen. — Een schonrstcen is ccn lood-
rcgt aan beide einden open kanaal, dal mcl zijn oiideri'indc in verbinding 
staal mcl het vertrek, waaruil dc lucht genomen cn waarin zij vcrwarmil 
wordt. Wordt het vertrek dat met de atmosfeer, door de opening, wdkc de 
biiitcnluclil in den oven voert, in verbinding siaal, verwarmd cn geventileerd, 
dan onislaal dc beweging der lucht uil de opstijging der bcele ludii van de 
voormelde opening af tot aan hel ciiide van (Icn schoorstocii. In dal gedeelte 
van bel jaar, waarin dc lucht niel verwarmd wordt, en de warmtegraad van 
binnen wdnig mcl dien daarbuiten verschilt, ontstaat dc werking des 
schoorsiccns alleen uil den hoogeren warmtegraad, wdkc dc luchl daar-
binnen aannccnil. 

Des winters ontstaat dc stijging der lucht in don schoorslcen door den 
hoogeren warmtegraad van dc luchl welke daarbinnen stroomt, in verge-
lijking mcl dien der buileiilucht; gcvidgdijk mocl ilc lucht daarbinnen, om 
dezellde werking voort tc brcugoii, minder verwarmd worden. 

Dil is zoo waar, dat wanneer men dc lucht in den schoorstccn in het gc 
bed niet verwarmde, deze altijd iiog eene krachligc werking zou doen, 
wdkc daarin hare oorzaak heeft, dal de biniicniouiperatunr lioogcr is il.in die 
daarbuiten. Een feil dal door de ondervinding genoegzaam wordt gestaafd. 

Derhalve mocl om dciizdfdeii Irek tc bekomen, dc liidil in den schoor-
stccn des zomers hel mecsl verwarmd word'.'ii, en daarom moeten al de 
vcrsdiillendc zaken , welke bij lieii trek van ceiion .sdioorsleen in aan-
merking komen , gcrcg(dd worden mcl bet oog op dc ventilatie in den 
zomer. 

Dcschoiiwen wij ccnen schoorslcen, dic aan zijn benedendeel atmosfcrischo 

luchl door langere of kortere kanalen opzuigt, zoo kunnen wij oiis niel ver-

helen, dal deze werking, dic haren grond hcd't in den hoogeren warmte-

graad van den schonrstecii, boven dieii der builciduclil, cenc van beneden 

naar boven werkende slaiidvasligc kracht vormt, dic toeneemt mcl den 

warmtegraad en ni'.'l do hoogte van den schoorslcen. Deze kracht echter kan 

nooit haar gebed veriiioî cn oiilwikkelcn, wijl de lucht iu doii sdioorstccii 

cn iu het liansehc kanaal, dal/ij van dc opening af, wdke dc buitenlucht 

laai biiineiidriii^eii, doorloopt,hcsleinlig wrijving oiidcrviiidl, cn voornamelijk 

wijl zij dnor (h; alwi.vsclciidc aluielingcn der doorsnede, cii de plotselinge 

vcr.mdcriugen van rigling , vedvnldigen wederstand onlmoel. Mol andere 

woorden : d(; werkelijke kracht van ceiien sdioorsleen is gelijk aan hare 

iiormalc kradil, vernniiderd mot dc waarde van dc 6l(u iii;;en door dc wrij-

ving en dc plotselinge alwissdiii^eii in dc snelheid eii de rigling veroorzaakt. 

(Inderzocken wij vooreerst welk ecu invloed hoogte on wederstand uit-

oclciieii. Hoe lang ceii kanaal ook moge zijn, welke al'wi.sseliiigeii iu door-

sneile en wdkc kroiiimiiigeii het ook hebbéii nio;.ic, steeds kan men den 

wederstand, welken dc liidit liij het doorga.in oiiiinoel, uitdrukken door 

dien van een legllijiiig kanaal, dal met den sehoor̂ lceit dozelldc doorsnede 

cn cenc bcpaaMc lenglc hocü. I'osehoiiweii wij thans naar volgorde schoor-

stcenen vaii I Vlerk, cl ihuu'siiede , mol eene luditkoloin van ."0'bij O' 

buitenludit, eii van ii, 10, L'i, 20, 2.'!, ."() el hoo'̂ tc, en nemen wij voorts 

aan, dal dc lucht dooreen kanaal van I vicrk. cl doorsnede en O, 

Dl, lin, liii», 2011 el lengte wonll aaii'p'evoerd. Sldl iiieii den wiijvings-

codliciciil op 0.Ü012j , wdkc afjidcid is uit dc talrijko prooM-n van l'.iu-
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ljusson cn riorard, ovor licl stroorncn van kniidc ludi l in laiipc Icidingsbni/.rn, 

zoo konil incii langs den weg van berekening lui de vidgende nilkoniste.n (1). 

l>e eerste gelalli.'n slaan, zoo als dnidelijk is, oji belgeval ilat de bnilen-

hiclit onniiddellijk in den sclioorslcen wordt K''lrokkeii. 

lloonte ;') (d: theoretische snelheid '2'-'..t2; ̂ -'.ö-i; 2«'.UI; 

l*'.«")-; b'.2(). 

Hoogte IH cl: theoretische sndheid 1'--'.I8; r>'--'.71; 12, .V'.17; 

2^'.80; 2cl.l7; 1''''.(»8. 

Hoogte i:> e l : theoretische snelheid ;)«'.12; D'.37; i^'.02; 75; 

.V'.r.5; .V'.or»; 2"'.01, 2''/22 

Hoogte 20 el: theoretische sndheid ;>'.01; i>-'.8l; ^.18; P'.l'J; 

r)^'.70; -)'-->.ir>; 2'^'.07; 

lloo-te 2:-) e l : iheoretischc sndheid O''.00; ;>'.20; •i>'.8i; l^'-rj;); 

.i''.15; 71'.; <>'.27, 2^';iO. 

Hoogte .")() el: theoretisdio snelheid 7^,-21; ;ici..ii); .î -i.sö; 

•D'.OO; .H.20; .V-'.Oi; 201,81). 

Daar de gein(!eiischam>elijkc doorsnede der schoorsteenen 1 el is, zoo 

stellen deze getallen dc aangevoerde massa's konde lucht vooi'; zij toonen 

dat de trek van eenen schoorsteen mcl zijne hoogte en zijne werkzaam-

heid mcl den tc verwiunen wederstand toeneemt, l'.esdiouwen wij h. v. 

de beide schoorsteenen van 50 en 15 d hoogte; trekken zij dc buiten-

luehl regtslreeks aan, zoo is dc snclhdd van aanvoer 5''. iO en .i>'.57. 

De verhouding van beiile getallen is dus 1.25; trekken zij eehler de lucht 

door een kanaal van 200 cl lol zich, dan is dc snelheid 2'-'.80 en 2'''.22; 

en de verhouiling dus 1.20. 

Daar alzoo de boogie van eenen schoorsteen voor den trek van zeer 

veel bdang is, en alleen de kosten van bouwing daai'door vermeerderen, 

lüaar overigens geene dagclijkscbc uilgaven ilaarvoor gevorderd worden, zoo 

moei men de schoorsteenen zoo hoog nmgelijk maken. 

Gaan wij Ihans over lolden invloed der icmiicratunr; hier moeten wij vóór 

rdles iu bet oog houden dat. bij een en denzdideu schoorsteen, de verhouiling | 

van de werkelijke tol de theorelische snelheid van den trek, een slandvaslig 

gelal IS, hetwelk slechts van dcarmetingen van den sdioursteen en van die 

van hel kanaal, dat de lucht aanvoert, alhangl, maar geheel onalhankclijk is 
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slroomondc warme h id i l , en daar bij eene geringe Icmporatuurvcrandc-

ring de snelheid van uitslrooming der warme liiclil mimer snel toenceml 

dan hel getal waardoor zij gedeeld moet worden, opdal men bel daar-

mede overeenstemmende volumen koude lucht bekome, zoo volgt daaruil 

dal boven een zekeren warmtegraad het volumen koude lucht alueeml. 

Uit de aangehaalde getallen blijkt, dal de werking van eenen schoorsteen 

slechts door eene zeer aanzienlijke verhooging van warmtegraad vergroot 

kan wordon. Deschouwen wij b. v. een schoorsteen met eene hichikolom van 

50" bij 0° temperatuur van de builenhichl, zoo zou om hare werking slechts 

voor dc helft te verhoogen , de snelheid in verhouding van 1.05 lot 

4.05 X Vï of 1.05 tot 7.50 vermeerderd moeten worden ; gevolgelijk zou 

de temperalnur meer dan 200' moeten bedragen. Onmogelijk zou het 

zijn, de sncihcid te verdubbelen, want bij ongeveer 500" bereikt men hel 

maximum, cn alsdan zou deze snelheid slechls gelijk zijn aan 1.07 x die 

welke bij 50" aanwezig is. 

Uil hel voorafgaande volgt verder, dat, wanneer cen sdioorsleen van 50 el 

boogie eene luchtkolom met ecu ovcrwigt van temperatuur van 50" bevat, 

schoorsteenen van dezelfde doorsnede en onder dezelfde omstamlighcden, 

welker hoogte 25, 20, 15, 10 el bedraagt, luchlkolommen van ongeveer 

55, 15, 00, 05 graden moeten bevatten om dezelfde werking le doen. Dij 

eenen schoorsteen van 5 cl hoogte zou dit onmogelijk zijn. 

In het voorafgaande is aangenomen dal de schoorsteen dezelf.le doorsnede 

heeft als het kanaal dal de lucht aanvoert, of wel dat die doorsnede gelijk is 

aan de som der doorsneden van alle daarin uitloopende kanalen, in geval er 

meerdere aanwezig zijn. Indien men den schoorsteen ceiie grootere door-

snede gaf, zoo zou eene vermeerdering van den trek daarvan het gevolg zijn, 

gelijk l'tclel door cen groot aantal op aanzieidijkc schaal genomen proeven 

tiewczen heefl; men zou eene zoodanige verbclering van den trek daar-

door even als door eene grootere hoogte van den schoorsteen, met zeer ge-

ringe kosten van aanleg kunnen verkrijgen. 

De algemeene beginsden , welke wij tol hiertoe hebben aangegeven , 

toonen aan, in welke verhoudingen groolercschoorsteenen moeten worden 

gebmiwd. 

Vóór alles moeten zij ccnc groote hoogte hebben, en wel 15 tot 20 el eu 

van den meerderen warmtegraad der luchl iu den sdioorsleen; gevdgelijk is ! zelfs meer, ingeval hunne doorsnede zeer aanzienlijk mogt zijn. Zij moeten uil 

bij alle schoorstceuen do invloed der icinperaluursverandering dczelldü (2). ; baksteenen worden opgetrokken, zoodal dc ludil met kan afkoelen en voor-

Men vindl eehler dat bij cen verschil van tempcraluur van ^0^ 20«, ,50°, ! inHudijk opdal ile groote massa van de, in de baksteenen bevatte, warmte-

10°, 50", 00', 70®, 81)0, 0I>, 100°, 200", 500°, 100', 500°, de snellieid ' slof, in weerwil van de veranderingen in de werkzaamheid der stookplaats, 

waarmede de koude lucht binnendringt in verhouding staat als de getallen: I lemperatuur der lucht bestendig op denzelfden graad boude, en zelks 

5.05; [.17; i.05; 5.51; 5.08; 0.55;'O.OO; 0.02; 7.15; 7.55; 8.17; 8.27; l ^̂  hidilvcrversching, gedurende den lijd dat er mot gestookt wordt, hoe-

8.15; 7.02. 

Deze gclallcn nemen zeer langzaam toe, en boven 500° nemen zij af. Dil 

is ligt te verklaren. De snelheid, waarmede de warme ludil door het 

boveneind van den schoorsteen uilstroouit, neeiul loe mcl het verschil in 

warmtegraad eu is evenredig aan den vierkantsworlel van dit vci'schil; 

ijcvolgeiijk nceiiil hel volumen warme lucht, dal in de secondc uilstroonil, 

Standvastig loc met den warmtegraad; deze lucht zet zich altijd meer en meer 

uit. en om hel volumen koude lucht, dal den schoorsteen binnendringt, 

zeer dan ook iu eenigzins mindere mate, onderhoude. Hel stoken moei 

intussdicn niel tc lang gestaakt worden. 

(leeft men aan cen sihoorstceii van oene bepaalde hoogte eene eenigzins 

grootere doorsnede, zoo kan men met eene kleiner verschil van teni[iera-

ti i i i r, hetzcllde volumen koude luchl laten binnendringen; men zou zoo 

doende de hichlvcrversching met zeer weinig brandstof kunnen verkrijgen. 

Naarmale eehler hel verschil in temperatuur minder werd, zou ook, bij ver-

groolinuf van de doorsnede van den sclioorslcen , de snelheiil van de iiit-

( i j Noemen wij u de snellioid, waarmode de Incht in den sclionislpen zou 
diiii(;eii, waniK'ci' er necnc w i ijvioi; plaals li.ul, en v' de woi kelijke snelheid 
van het indiin|;en, 11 do hoo|;le van den sehooisleeii, L dc Icni'le van hül 
kanaal, L) de middellijn en l\ den wlijvinijscolHicieiit, dan hehbeii wi j: 

(II -t- L) K v'̂  
— ^ ; waaruit: 

' - 1 ) - I - y + I : ) " K 

eu daar v» '1 <j W u t : (1 a 
waarin l tiet meerdere van den wainile(jraad in den sdioorsleen boven dien 
van hel kanaal uildrukt, zoo is: 

— — ^ JU 

laaruit af te leiden , moet men de hoeveelheid der warme luchl door ecu i slrooming alneuien; alsdan zouden dc winden een aanmerkelijken invloed op 

!:etal deden , dal des le grooter is naarmate de warmtegraad meer toe- H'î l̂  uitoefenen eu onder zekere omstandigheden zou de schoorsteen 

jicemt ; gevolgelijk nccml het indringende vulumen koude ludil mei do eene tegengestelde werking te weeg brengen. Kr bestaat alzoo voor de snel-

verhooging der temperatuur minder snd loc dan hel volumen der uil- beid van uitsiroommg eene grens, beneden welke bet niet raadzaam is to 

gaan. Vr i j algemeen neemt men voor sdionrstccnen van D) tol 20 el hoogto 

een warmlegraad van 50° boven dien der builenhichl aan; dit overwigl 

brengt alsdan eene voldoende snelheid le weeg om alle atmosferische iiivloe-

, den te voorkomen. 

! Ingeval de schoorsteen en het kanaal, dal de koude lucht aanvoert, overal 

I dezelfde doorsnede hadden, zoo zou men, als men de hoogere temperatuur 

1 der ludi l in den schoorsteen en de lengle van het kanaal kent, de gemeen-

I schappelijke doorsnede van den sdioorsleen en van hel kanaal gcmakkeliik 

kunnen bepalen, zoodal het, in de seconde binnenstroomende, volumen luchl 

juist hel gegevene zou zijn; de hiertoe to maken berekeningen, die op tal-

rijke op groole schaal genomen proeven berusten, zouden volkomen naauw-

keurig zijn. Maar in de vertrekken, die men heeft te ventileren, ontslaan dc 

bewegingen der luchl op geheel verschillende wijzen; het kanaal, helwelk 

do luchl van zijnen aanvang af tol aan deu sdioorsleen doorloopt, levert zeer 

aanmerkelijke veranderingen van doorsnede op, die niel alleen zich in 

groolen getale maar ook plotseling voordoen. Somtijds gaat do lucht door 

O leningen in dunne wanden; bovendien doen zieh bij de kanalen zeer vaak 

p otsdin^^c veranderingen in de rigting voor. Gevolgelijk is het onniogeüjk 

ook slechls bij benadering de doorsnede le berekenen, welke eeu schoor-

steen hebben moet, om ceno bepaalde wci'kiug voorl te brengen; men moet 

deu sdioorsteeii daarom ccnc zeer groote doorsnede geven en den Irek door 

eene behoorlijke schuif (register; regelen. De plaats, alwaar deze schuif moei 

wordl n aangebragl, zou men door anemomcirisdie proeven moeten bepalen. 

.Men zou door het openwi van hel register en door sterker stoken di; 

hidilvcrversching aanmerkelijk kunnen vermeerderen , iels wal niel zoo 

gemakkelijk zou kunnen geschieden, wanneer ile gansche werking op diï 

stookplaats berustte. Alsdan zoude men in nog minder onzekerheid omtrenl 

de juiste aan den bchoorsleeii lo gcvci) doorsiicdc moeien verkecren, dan 

1 4- u t 

'1 'j II l) n t 
-i- 'i y (11 -f L) K 

{2) De straks vermelde formule 1 (;eefl : 

11. 

l) 

O + '.i y (Il I-) K 
(ievolfielijk is de vcrlioiidinif lussclien de werkelijke en de Ihcoretische snelheid 
• ene slandvasliifc en onal'hanküijk van de hoojjeie lemperaluur der lucht. Oc 
lol mule 11 |;eofl: 

t 
= M 

(I 4- « O' \ -r- u t 
hier is M een slandvaslii; ßelal bij m i en demrelfden sehnoisleen. Üeiekenl 
men alzoo de waarden van : (I -f- nl] voor verscheidene waaiilcii van 

/o't veikrijiïl men uelallen , die evmedijf zijn aan de wrikelijke en Iheo-
;< li>i:he siielhedeii van hel biiineiislroomen der iuchl , m vci boudin;; lui deze 
lK-e;;eK' lemieralureii. 
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wel omtrent de verhooging van de werking, welke men onder zeer bijzon-

dere omstandigheden zoude kunnen bereiken , wanneer hel register be-

stendig open was. Wi j moeten hier opiuerkcn, dat, wanneer men de door-

snede vaii deu schoorsteen naauwkeurig kan berekenen, men die altijd cen 

weinig grooter moet iieiiicu, opdat men, des noodig, eene sterkere ventilalie 

kunne verkriji;en; ook zou men zelfs dan den trek door een register moeten 

regelen , ofschoon dan in den regel het register in dcnzelfden stand zou 

blijven. 

Dij schoorslcciien, waarin dc ludil eerst na het afleggen van een zeer 

langen omweg binncnkoml, zou men moeten aannemen, dal de werkelijke 

snelheid van instrooming der lucht in den sdiuorstccn ongeveer 0.25 of 

0.50 van de Iheorctisdie snelheid bedraagt (wij noemen «llieoretisdie sncl-

hdd» altijd (he, welke plaals zoude vinden indien cr geen wederstand be-

stond) , en ongeveer 0.10 als dc omweg korter was, ondersteld dal de 

doorsnede van een zoodanig kanaal, de doorsnede vaii den sdioorsleen over-

treft. Deze .sclioorstecncn zouden alsdan eene overmaat van kracht bezitten, 

welke, in geval van nood, dienstig zou kunnen zijn. Dc medegedeelde getallen 

berusten op proehiemingen met verscheidene groote sdioorsleenen. 

Nemen wij h. v. aan, dat uien 12 000 teerl. cl luchl in het uur door eenen 

schoorsteen van 15 cl hoogte moet vervcrsdieii. Do ventilatie zal alzoo in de 

seconde 5.55 teei'l. cl bedragen. N C U K Ü I wij verder aan dat hel verschil in 

warmtegraad 50° is, zoo zal dc theorelische snelheid van binncustrooming 

ongeveer 5 el bedragen; deze tot 0.1 herlddende verkrijgen wij 2 el, cn 

dan zou dc doorsnede van den sdioorsleen 1'-''.00 zijn; de overmaat van 

kracht zou een derde bedragen, en iu zeer bijzondere gevallen liel zich de 

ventilatie meer dan verdubbcden. Moet door een .schoorsteen van 50 el hoogte, 

door een zeer lang kanaal, 50 000 teerl. el in de seconde biuiieulrekken, 

dan zou dc theorelische snelheid 7"'.21 bedragen; rekent men nu cen 

vierde van D''.8I, dan zou de doorsnede l'-kO zijn, en in hel algemeen zou 

men ongeveer een derde te veel ventilatie hebben, dat in den regel door 

het register zou worden weggenomen. 

Nemen wij voor do werkelijk(f siidhcid een kleiner deel van de theo-

retische, dan zou men, gelijk duidelijk is, eene grootere overmaat van vcii-

lilatie in voorraad hebben, die des noods zou kunnen worden gebruikt; maar 

in dit geval zou het register noodwendig aan hel bovenslc gedeelte van den 

schoorsteen moeten worden aangebragl, opdat dc snelheid van uitstrooming 

altijd groot genoeg zij, om wederstand te kunnen bieden aan atniosphcrisdic 

invloeden. 

Deschouwen wij thans de inrigting van de stookplaats. Deze moet zoo 

ingerigt zijn, dat ile o[)cniugen, waardoor de lucht biiinenslroomt, alle boven 

den rooster uitkomen, met uilzoiidering alleen van die, door welke dc stook-

plaats voorzien wordt. Inderdaad, wanneer de openingen iu den aschbak 

uitkomen, cn dc brandstof op een groot rooster wordt uilgespreid, dan wordt 

de vrije doorsnede meer of min beperkt, en gevolgelijk zou bij sterker 

stoken de trek kunnen verminderen; deze zou zelfs lot oj» 20 teerl. cl voor 

ieder poml slcenkolen kunnen worden teruggebragt, indien de rooster ile 

gansche doorsnedo van deu schoorslecn innam en gelictd mcl brandstof be-

dekt was, want iu dit geval zou de stookplaats als een gewone vuurhaard 

werken. Is daarentegen de brandstof op een klein roosier opeetigehonpt, 

dan vermengt zi(di de opstijgende stroom warme lucht eerst op eene min of 

meer aanzienlijke hoo;."lc met de binnengedrongen lucht en hierdoor ontstaat 

eene vermindering van trek; had de sdioorsleen in verhouding tot zijne dooi-

snede geen zeer aanzienlijke hoogte, zoo kon dc Imdit door deu top des 

sdioorsteeiis biiiiicnkïuiieii, waardoor zij geheid verhinderd zou worden van 

onderen binnen lo ilringen. De bcsle inrigliiig best lat daarin dat men de 

stookplaats nevens ileii schoorsleen aaiibrengl, en dal men de bij do ver-

branding zidi vormende gassen door cen rond horizonlaal met den .sdioor-

sleen concentrisdi kanaal leidt, dat met verscheidene op gtdijke alstanden 

zich bevindende galen doorboord is; de biuiien;;elrokken luolil voedt alsdan 

dc stookplaats; uit den schoorsteen stroomt alleen vcrverseirmgsliidit, de 

warme luchl neemt gelijkmatig dc geliede doorsnede in, cn de trek is op 

alle punten volkomen gelijkvormig. Deze inrigting bestaat in de gevangenis 

van Mazas. 

Wi j hebben nu nog slechts over dc wijze te spreken, waarop de slook-

daats moet worden bd.aiideld. Vooraf eehler willen wij ile kosten berc-

xcncn, welke eene regislreeksdio verwarmin;^ der luchl vorderl, eu ons le 

dien einde van oen bijzonder voorbeeld bedienen. Nemen wij alzoo aan, dat 

men cciie groote zaal heeft, die beslcmhg op 1.5" moet wurden gehonden 

cn 12 000 teerl. el lucht iii het uur opneemt; de sehoorsteen moet eene 

50° hoogere temperatuur dan de buitenluchl hebben. Als I IKMI de ge-

middelde lemperaluur der vijf winterniaandeii op 7° en de liidit in de zaal 

op 15° aaiinecint, moet de lucht in den sdioorsteeii gemiddeld eene lempc-

raluurverhooging van 22° in ileii winter bekomen; govol;;elijk moet de som 

der cciiheden van de in ieder uur verteerde warmte - - - i ü '"^ ^ " " = 
•i 

85 800 eenheden bedragen, wal nagenoeg met 12,25 pond steenkolen 

overeenkomt. In den zomer, als wanneer wij aannemen, dal ih; tempe-

ratuur in de zaal van dio der buileiiluehl niel aaiimerkdijk versdiilt, is 

de som dor verteerde warmte - - . l i ' l ^ - = = 117 OUO eenheden, 
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wat nagenoeg 10.7 pond kolen vordert. Neemt men aan dal de zaal slechfs 

O uren daags gebruikt wordt, eu berekent men dc kolen op 5 franes de 100 

|)ond, dan zou de ventilatie iu den winter 2 frs. 20 c. en iu den zomer na-

g(!noeg 5 frs. kosten. 

Ingeval in den winter voortdureml 12 lot 15 pond kolen in het uur in 

den sidioorsteen verbrand werden, eene voorwaarde, welke ligl zou to ver-

vullen zijn, zoo zou de trek toenemen als dc builenleuiperatuiir daalt en 

omgekeerd. Maar dio afwisselingen zouden zeer onbeduidend zijn, want bij 

een overwigl van 20», 50* cn 10", zoude de trek in deu sclioorslcen iu do 

vcHiomling van de gdallen 1.17, 1.05 en 5.5 vcr.sdrdleii. Do liichtver-

vcrsehing in den zomer zou, bij eene regelmatige verhoudin;; van 10 tot 17 

pond kolen in het uur, bijna geheel slandvasli;;' zijn, ouder.sleld, dat dc 

lucht in dc zaal sicehts weinig iu lemperatiiur mei do buitenlucht verschilde. 

Wannéér men, om brandstof te besparen, des winters in deu schnorslccn 

eene korte buis van gegolen ijzer aanbragi, die den rook van den kagchel af-

voerde, zoo zou men een gedeellc van dc verlon.'ii gaande warmte kunnen 

benultigen; maar alsdan zou levens het geval zidi kunnen voordoen, dat do 

vciitilatic nu eons to sterk, dan weder te zwak ware, en ualiiurlijk, dewijl 

het verbruik vaii brandstof in deu kagcliel mcl dc temperatuur der buiten-

luchl iiicliu verhoiidiiigslaat. Het is zelfs opmerkelijk, dal hel verbruik der 

brandslof iu den kagdiel en het verbruik, dat bij hel verwarmen vaii de 

luchl iu deu sdioorsleen voor ccnc voortdurende ventilatie iioodig is, juist aan 

elkander tegciiovergesldd zijn, eu wd wegens de teiiiperatiiiirveranderingcn 

der builciiluchl. Inderdaad, ingeval de lemperaluur builen daalt, dan moethel 

verbruik van brai dslof in den kagcliel loeiiemeii, om de lemperaluur binnen 

op deuzclfiien î raad te houden, terwijl dic in den sehoorsteen minder moei 

worden, wijl het ovcrwigt daarin steeds slandvaslig moet blijven Dc be-

doelde besparing zou alleen door eeu bepaald werkiuig kunnen verkregen 

worden, dat ieder oogenblik deu stand der vcnlilalit! aanwees, cn door eeno 

stookplaats, waarvan men do werking naar willekeur kun regelen. Door 

eene schuif beneden in den schuorstceu zou men dan de veiililalie kunnen 

verminderen, als zij te slerk was, cn door ceno schuif voor dun aschbak zou 

men dc werking van de stookplaats kunnen doen afnemen. 

Een zoodanig werktuig, dat le allen tijde den stand der ventilalie aan-

wijst, is geheel oiioiitbeerlijk, hetzij meii een deel der door deu kagr.liel ver-

loren gaamie warmte nullig aanwendi, hetzij iiiel; hel dient den stoker niet 

slechts lot rigisiioer, maar levensom de viMililalie voortdureud te coiilrolcrcn. 

Dc siidhdd van nitstrooniing der luchl in eeu sdioorsleen zou ieder 

oogenblik door een winddriikmeler kunnen worden aangegeven, die, in den 

sclioorslcen aangebragl, een wijzer in beweging brengt, ilic in eeu cirkel 

rondloopt; aan den omtrek zouden dan de volumina der uitgedrevene lucht 

worden aangevvezeii in overeeiisleniming met eiken stand van den wijzer. 

Op dezen toestel zouden de graden moeien worden ;iangewezen, (;ven als bij 

cen gewonen aanwijzer voor dc rigting van den wind. Men zou hem op 

ver.sdiilleiide wijzen kunnen inrii^ti ii. 

Dc door Sagi'V iu dc gevangenis van Tours (waarover muler) gemaakte 

inrigting kan zeer doelmatig wurden nagevolgd. Zij bestaal in een stok, dio 

om eene horizontale loodreî l daarop slaaiiilo as beweegbaar is, cn dic aan 

hel eind, dal zich in den sdioorsleen biivindl, eeno horizontale |)laat, en aan 

ht;l andere eind i.'en klein gewigt heeft, welke toestel zoo kan worden ingerigt 

dat ile stok onder den invloed van deu hidilstroiini horizontaal blijft. Door 

anetiiomelrisdi.; proeven kon men ilo versehilleiuhi standen van hel gewigt 

bepalen, dic met dc vcrsdiilleiide siii'lliedeii v in de liielil iii den sehoorsteen 

eu vüoniaiiii'lijk niel de gevorderde siiellieid overeeiikcmen. Deze inrigting 

van den toeslid zon inlussdieii, telkens vvaniieer men de ventilalie. wildo 

melen, eene bewerking vorderen; beter ware hel, de viitilatie diior de helling 

vau deu slok le melen. Hel zou doelmaliger zijn deu toestel aldus te wijzigen': 

De plaal wordt door een hollen eiliiider, op de einden gesloten, vervaiigcn, 

welks horizniilale as Itiodregl is op den slok en welks oppervlakte met eeno 

meniî te kleine platen van geriii;.',e hoo.:te en lengte in vlakken lij;t, dic door 

de as van diMi eil.iider î aaii; hierdoor vvi>rdl ile druk der Indil op den cilinder 

grooter, dan wanneer deze zonder die platen is, en moet dczellde blijven, 

hot* ook ile lidliii;; vau den slok zij. Aaii de andere zijdt! vau de draaijingas 

wordt cen le^enwi;^t zoodaiii;; aan den slok bevestigd, dal het zwaartepunt 

van den toestel op di* as rust. Opdat het werktuig stei'ds in eveuwigt zij cn 

men zijue geviielijjoeul kumu» vegdeu, b\TUv!,l meu iu een \bk, loodregl op 

deu bevvegidijken stuk, op iedert! zijde vau de draaijingas twee kleinero 

stokken aan, die in cen anderen, op di'ii beweegbaren slok loodre;;len, slok 

uitloopen; (K'ze laatste heeft ei'ii seliroidî aiii,', en is met eene kleine moer 

voorzien, welker stidling ile gevneli^lieid vau IH'I werktuig aanwijst. 

Ook zou men de draaikraelil kuiiiien aaiiwemleii om den venlilarui-wijzcr 

in beweging le brengen, doch dan zou dc lociitd im.'cr zamcngcstchl zijn dan 

de zoo cveii besehivveiie. 

(lelijk boven is gezegd, moeien zulke wcikltiigeii Ier plaatse volgens proef-

nemingen wortleii ingedeeld, waarbij men de smdheid vau de uitslrooming 

der hndildoor vleu^idwiiidmelers waarneemi; men behoeft slechts den staml 

vau deu wijzer te bepalen, die met de iiormale snelheid, en mcl eeu zeker 

aanlal groolere of kleinere suelhedeii overeenkomt, 

Nu nog eenige woorden over eenige zeer gebruikelijke maar daarom niel 

minder gebrekkige wijzen vau verwarming. Mcii kan de vcnlilalie duor ds 
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stookplaats van den kagcliel verkrijgen, wanneer mon den rooster cone groote 

oppervlakte geelt, en deze sloehts ton dooie mot brandslol'bedekt. Doze 

metbode dengt volstrekt niet. Hot imttig olTect vau de brandstol' tor verwar-

ming van den oven wordt aanzienlijk verminderd, wijl de warmeInolit diode 

stookruimte verlaat, eene lagere tem|)eratuur beeft, dan wanneer de rooster 

geheel mot brandstof bedekt was, on or slechts zoo veel lucht als tot vorbran-

diniï nooilig is, in de stookruimte kwam Dovondion kost de ventilatie voel 

meer aan hrandstid'dan bij eeno bijzondoro stookplaats, wijl de lucht met eene 

zeer booge temporatuur in den schoorsteen Nomen wij b. v. aan, dat 

men 200 tcerl. ol lucht op elk pond verbrande kolen iu don aschhak trekt, 

dal is, 200 X 1.5 pond 20O pond, dau zal van de door de verbranding 

ontwikkelde 7:iOO eenhodeii warmte oen klein gedeelte door uilslralmg in de 

oppervlaklc vau deu kagelnd dringen, dio hot naast aau do .stoidsplaaisgelogen 

is, en hel overige zalzich over do 2I.)0 pond lucht vordoelen; iu geval men 

dc door dil uds'tralon ontwikkelde warmte buiten i'ekening laat, daar men 

= O") eenheden warmte noodig heeft, om dc luchlmassa l® warmer tc 

maken, zoo zou zij op == 115° stijgen. Ihid deze hichl 

warmtegraad, en word do kagebol door water of stoom verwarmd, zoo zou bol 

warme waler of de stoom, wannoor hunne temperatuur lOOMiedroeg, do 

luchl nog meer verwarmen, on zij zou zich eerst afkoelen, wanneer bare 

temporatuur veel boven lOD' gestogen was liitusscbcn is dozc wijze vau 

vciitilatie een good iidddel, om dc warmte, die in den kagchcl trekt, tc ver-

minderen of weg te nemen, of zelfs die, welke zich daar roods verzameld 

heeft, le verminderen, eu (un dc lemperatuur vau dc vcniilatiolucht in don 

schoorsteen nutteloos tc vorhoogen. liovcndieii kan noch de ventilatie, noch 

dc vorwaiming, waimccr zij vau ecnc eu dezellde stookplaats uitgaan, ge-

regeld worden, wijl beide g( heel verschillende liocvoelhcdon warmlevor-

ciscbon, die iu bare afwisselingen iu juist omgekeerde verhouding tot de 

builciitemiicratuur staan; in ééii woord, bij dozc methode woel meu, noch 

met hel oog op de verwarming, noch met het oog op dc ventilatie, 

hoedanig zij gesteld zijn. De trek door den vuurhaard kan slechts dan 

van voordeel zijn , wanneer dc lucht voor den trek hel lot verbranding 

benoodigdc volumen, d. i. 18 lol 20 leerl. el jicr pond kolen, nicl 

overschrijdt; dozc ventilatie is echter, in vergelijking mcl die, welke 

men moot verkriju^eii, zeer sering. Hierbij doet zich nog ecu gebrek van 

gewigt voor; daar de workin;; van don sclioorstceii en vau de stookruimte 

te gelijkertijd strekt om de lucht, welke zich iu diezelfde ruimte bevindt, 

nil'tc zetten, moeten die beide werkiiigon juist logen elkanderinworkcii, 

daardoor geringer worden on de trek van deu schoorsteen zwakker zijn. 

Doveiidieii kan' men ligt tiegrijpen, dat de iu do slookruiiutc van don kagchcl 

getrokken lucht reeds'alle eiriiilccrkanaleii dos kagcbels, en bovondion nog 

(Ic rnimtc doorloopon heeft, waarin zij zich lol liichlverbolering hoeft 

verspreid; daardoor untilaal een wederstand, weikon dc schoorstoon van 

den kagebol moet overwiniion ; vormindoriu;; vau don trek, cn vaak eonc 

slechte verbranding, zijn daarvan dc natuurlijke gcvolp,cn, on dit alles 

geschiedt om den wille van eene onboduidonde besparing. Men bespaart 

inderdaad bij elk poiül kolen in don scboorsleen de verwarming van 20 

tcerl. el luelil tot hoogstens 20Mn don winter, derhalve 150 OOIIIKMIOU 
of 0.02 vau do wannlo die door eon pond kolen wordl voortgebragt Kone 

zoodanige bosjiaring is c( iio iiorsensehim; want dc mcl bol aangegoveii gewigl 

kolen op donzelldi'ii roo.sler en ouder dezelfde umstandighedeii voortge-

bragte werkingen wisselen in eene voel grootere mate af, al naar mate 

van dc bokaamheid van den .̂ «loker. Wij zijn welligl wal al tc lang staan 

gebleven bij de n iitilatie door fornuizen; maar wij liielden hot voor onzen 

'pligt, wijl zoo vele voiililatic-toostellcn volgens dil be;,Mns(d zijn ingerigl, 

en' wijl velen van om'doel zijn dal doze ventilatie volstrekt goene kosten 

veroorzaakt, eene zondorrmge bewering die ook bij \ele verstandige per-

sonen wordt aangotroHen, die zich door deu schijn laten bedriegen. 

Mon is oppervlakkig geneigd aan te nemen, dat het met het oog op 

de rogidmatiglieid dt r ventilatie voordeelig is, de luehl, vóiir dat zij iu don 

.scboorstei'ii treedt, door eeu heetwateroven te vorwarnifii; dc kleine 

veraiidoringou iu tlo inlensileil vau hol vuur worden alsdan door de 

massa van hol cireiilerende water verminderd ; maar gidijk uil ]iroovon, 

die in Mazas cn Drovins geuuuirn zijn, d\udclijk blijkl, hooft do in bol 

miitirwork van den schoor.sleen iiigeslotciie warmte volkomen dezellde 

iiitworkiiig. Kone zooilanige melhodc gaal dus nut vele gebreken ge[iaar(l. 

Kr wordt moer braiid.-̂ lof verteerd, (ii dc kosten van eersten aanleg zijn 

geheel verloren. In zekere oubtandi;;heden moot men zich iiilu.<selieii 

daarvan bodionon, wanneer iiamolijk de scboorsleonon ver verwijderd zijn 

van de stookplaatsen der kagcbels, b.v. waimoer zij boven het dak van de 

gebouwen uit.stoken, en nioii, uil liooldc vau de moeijelijkheid vantoezigt 

of uil vrees voor brand, geene stookplaatsen onder dc sclioorsteeneii kan 

aanbrengen. In hol aniphitlioater van hol (lonsorvatoire tc Darijs echter 

hc.staat eene verwariuiiigsmaiiior, die gidioel onbegrijpelijk is; vooreerst 

wordt de lucht daardoor vei warnid , dat zij oen kanaal doorloopt , dat 

cenc buis met warm wator bevat, en dan gaat zij nog door eene stuok-

|ilaats. 

Gelijk boven is vermeld, heeft men ook de ventilatielucht dour eeue 
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zeer lange circulatiebuis mcl heel waler, die in den sclioorslocn was aan-

gebragt willen verwarmen. Deze manier is geheel vorkoord , want een 

groot doel van de warmte blijkt goboel nutteloos voor den trek. Dc lucht 

toch, (lic in den schoorsteen opstijgt en met dc warmwaterbnis in aan-

raking komt, wordt van lieverlede vorwarmd, cn daar de trok vau den 

schoo'rstoeii op do gemiddelde temperatuur van de Imdit daarbinnen be-

rust, eu de vertering van warmtestof vau de temperatuur dor lucht bij 

bare uitstroomiiig afhangt, zoo moet natuurlijk deze wijze van verwarming 

met oen aaiizieniijk verlies aan warmte gepaard gaan. Komt b. v. dc lucht 

op 15" in den schoorsteen, on wordt zij aldaar tot OO*̂  verwarmd (bij eene 

buiteuleiiiporaluur van O"), dan is de trek dezelfde, als wannoor de lucht 

van benoden naar boven 45"» bad en dc warmte, die noodig is om dc 

lucht op OO«̂  tc brengen, is verloren. Doze methode kan alloon gorogtvaar-

digd worden, wannoer bet onmogelijk is onder deu schoorsteen eene 

stookplaats aan le brengen en dus dc luchl, voor zij den scboorsleen binnen 

gaat, te verwarmen. 

Dij al (loze mollioden om dc lucht voor den trok te verwarmen, moet 

de bron dor wariiito, welke dezo ook zij, natuurlijk voldoende zijn voor 

dc ventilatie in den zomer, die meer warmle vcrcischl, dan inde andere 

jaarLj;otijdon. 

WcrIduujcUjke luchlvcrverschiiKj. — Wi j willen trachten, de hocveel-

liodoii brandstof le bepalen, welke eon schoorsteen en ecu werktuig, dat 

dezelfde werking heeft, vereischt. Vooraf cclilcr moeten wij opmorlvcn, 

dal de Irokkraclil vau eenen schoorstoeii eiken wederstand, dieu dc lucht 

iu haren gaiischen loop van dc oiiening van instroouiing tol aan den top 

van den schoorsteen ondervindon kan, moot ovorwinnon, en dal dozc ver-

schilleiidc wedorstandon dezelfde blijven, wanneer, ingeval de schoorsteen 

niet verwarmd is, dc lucht door middel van een werktuig in hel kanaal 

gedreven wordt. Derhalve moei dc werking van dit laatste mei die van 

den schoorsteen gelijk staan. 

Om duidelijker te s|irekcn, bcschouwen wij een schoorsteen van 15 el 

hoogte cn 1 vierk. el doorsnede, dio, bij eeno huitenlompcratuur van O', 

lucht van rO^ 5l>, 40°, 50", 100°, 200°, 500° of 400° bevat, en Irach-

tcn wij, alle soort van wederstand daargelalon, alleen dc absolute Irck-

kraelil le bepalen. 

De snelheden, waarmode de warme lucht uit don top dos .schoorslcens 

stroomt, zijn (1): 4^'.05; 5 '̂'.07; 0"'.55; 7 '̂'.55; 10«'.50; 11"'.05; 17«'.95; 

20'-''.75. 

Dc snelheden van instroomim^ der koude lucht bcnodon in don schoor-

steen zijn (2): 4'''.52, 5'''.ll; 5<=>!72, 0̂ -'.20; 7 '̂'.50; 8'='.47; 8 "̂'.57; 8«'.45. 

Door doze getallen worden ile volumina lucht uitgedrukt, wolkeinde 

seconde binncndringon, daar c'c schoorsteen 1 vierk. el doorsnede heeft; 

het gewigt van deze vtdumina bokoml men, wanneer men zc mot 1.5 pond, 

of hol gewiî t van ccne leerl. el luchl, vorinonigviildigl; hun gewigl is 

derhalve: 5'Ol, 0.05, 7.45, 8 00, 0.87, 11.01, 11.14, 10.05 |)ond. 

Daar dc krachl gelijk is aan pV'-Mij, waarin /) bel gewigt van bet gas, 

t' de snelheid 01127 het ;;otal 10.02 boteekcnt, zoo wm-dt zij uiigodriikt 

door de getallen . si"».87; D"".50; 15'"».77, 28'"».00; 
40'"".27; l U m j O ; so»"''.!;!. («) 

De hiertoe noodige lioeveelheden warmte verkrijgt men wanneer men 

hel gewigl dor in dc seconde iustroouionde lucht mot de tomperaluur-

verhooging cn mot de in de lucht begre|ien warinlo-hoovoollieid, dio nago-

noog gelijk aan 0.25 is, vermenigvuldigt. Men bekomt derhalve de vol-

gemie lioeveolliodeii veiioreno warmte in warintiï-eoiihodon, die wij met f 

aanduiden: 28°.07; 40°.87; 74=.55; 100^71; 210<=.72; 550MjO; 8.l5«.50; 

1005«=.40 {l) 

Deelt men nu olk van deze getallen [h) met dc overoonkomstige getallen 

(rt), die de krachl uitdrukken, zoo verkrijgt nien de waarde van 1 kilo-

grammeter iu warnito-eoiihoden , derhalve: 5^20; 5^02; OMH); 0'.58; 

8'.51; 15°.07; 20MI5, 27<=.05 (c) 

Oiidorzoeken wij thans wal 0011 kilngrammclor bij cone stoommachine 

kost. iXoinen wij aan, dal eeno paardenkracht i pond kolen iu hot uur of 

7;i00 X 1 = 50000 warmte-î enhodeii vordert, dat is in de seconde 

.50000 : 50(tO HZ 8.555, 011 daar eene paardenkracht ovoreenkoml mcl 75 

kiloi^ramincters, zoo kost 1 km. 8.555 : 75 n : 0.11. 

liet is duidelijk, dat, wanneer men do getallen (e) door 0.11 doelt, dc 

quotioiilcii de getallen zijn welke dc vorboudiiig uitdrukken van don arbeid 

vau een workliiig 011 van cenon schoorsteen, die dozidhie hoovcoihcid 

brandstof verteren. Hooft do .sehoorstoeii eene hoogte 11, dan verkrijgt 

men dc verhouding voor dien schoor.̂ teen, waiineor mon de getallen, die 

op con sclioorstccn vau 15 cl toepasselijk zijn, met vennenigvuldigl. In 

de voliicndc tabel vindt men de waarden dezer verhoudingen voor sclioor-
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siccnen van 5,10,15, 20, 25, 50 ol on bij ccn overwigt van lemperaluur 

van 20°, 50°, 40°, 50", 100°, 200°, 500°, 400°. 

5'''.li5 155 104 171. 252 575 517 755 

10«'. 

20«'". 

25«'. 

50«'! 

55 

28 
21 

70 

51 

58 

50 

82 
51 

41 

55 

) ti/ 

87 

58 

45 

55 

20 

110 

77 

58 

40 

58 

180 275 570 

121. 18-2 251 

150 

100 

01 

05 

/ l 

02 

188 
1.50 

125(1) 

Dij deze getallen is ondersteld, dal bij ile werking der stoommachine geen 

verlies licjii plaals gevonden ; dat is ei liter nooit het geval, want eeu ven-

lilator met middcnpuntsidiiiwende kracht, de eenvoudigste en go.schiktsle 

machino, die men kan aanwenden, levert slechts 0 55 uil vau deu wer-

kelijk aangewonden arbeid ; derhalve nioeten de boven opgegeven getallen 

door 5 gedeeld worden om naauwkeurig de gezochte veriioudingon uil 

le drukken. 

Dc tol vorming van sloom aangewende warmte levert veel meer uit, dan 

die welke tol verwarming vau dc lucht in eenen schom'StiYn dient cn wel 

zoo veel tc meer, naar mate de temporatuur van de luchl in den schoor-

steen hooger cn zijne hoogte geringer is. Deze uitkomsten der berekening 

zijn bevestigd geworden dom- eeue menigte van proeven op groote schaal; 

verscheidene vau deze vindt men in hol Traité (Ie la chnicnr; ik mv\i\\c-v{) 
proefnemingen in dc gevangenis van Tours willen wij hier modedeolen. 

Ken schoorsteen vau K i e l hoogte, waarvan de stookplaats 2.55 |)ond 

steenkolen in het uur vi rteerde, werd door oen ventilator van dubbcde 

werking vervangen, welke door t rn man zoo ligt kou worden iu beweging 

gebragt, dat hij de kruk slechts met cenc hand draaide; om dezelfde wer-

king te bekomen, zou dc lemperatuur der luchl in den schoorsteen ver-

tienvoudigd hobbon moeten wm'deii. 

Wij willen er bijvoegen dal bij eene machine de uilwerking bij behoorlijke 

drukking evonn-dig toeneemt mol de vertering vau brandstof, terwijl bij 

eenen schoorsteen zij slechts zoor langzaam mol het verbruik vau brandstof 

loeneenil en dan nog wel tot op een zeker punt, boven hetwelk zij weder 

afneemt. 

Tot nu toe hebben wij aangenomen, dat de sloom geheel gebruikt wordl 

om de beweging voort te brengen; maar, wanneor mon bij ccne machine 

van hooge drukking de spanning vau den stoom goliriiiktc om de maehiiie 

tc drijven, en dc door dc condensatie van don stoom ontstane warmte om 

de vcniilatiolucht te verwarmen, dan zou do lot beweging van do lucht aan-

gewende arbeid volstrekt niets kosten. Kil eenige voorbeelden zal duitlelijk 

blijken, boe voordeelig ccne werktuigelijke hichtverversching uil hel oog-

punt van besparing is. 

Nemen wij vooreerst aan dat oen schoorsteen 15 el hoogte en 1 el door-

snede heeft en eene liiclitkolom inhoudt , waarvan de teui|)oratuur 50° 

hooger is dan die (ior biiileiilueht; dan bedraagt dc tbooreti.schc snelheid 

07. Stellen wij dc bnitonluchl op O", die van hel vertrok o|) 15*, 

dan is dc snolheid van iiislrooming van do hieht in «len sidioorsteoii 

gelijk 5^'.07 : (1 + 0.00505 X 15) = 5''51. Co.steld nu dat door dc 

wrijving 011 don wederstand vau allerlei aard de snelheid lol op de Indfl 

wordt verminderd , dau bedraagt het volnmon lucht dal in de socoiide 

binnenstroomt 2*"'.05 011 in het uur 2.05 x 5000 = 0540 el; de ver-

brnikle warmte in hel uur zal 0540 X 1.5 x 15 : 4 = 40500 oenlic-

deii bedragen, hetgeen nagenoeg mcl 0.5 pond secnkolen overcéiikoml; 

0 ) 

(1) Dc formule der snelliei»! i.<5 e = \ 'hj h a(\ <lerlialvc in tiet onderwcr-

j petijlx {;e\al: v = \ l'J.C.'i ;< X »».«D'-̂ '̂W = \ i. 
j ('2) Hel i.s blijldiaai , dal men de tiier vi>lj;ondc ijelaltcn verkrijct, door de 

voiiDC met 1 -f- U.lK li 5 t le Jeelen. 

(!) IJe snetlieid van instroominf; der konde Indil in den selioorsleen woidl 
uilf;edrntvl door de foinuite: v* = '1 ij 11 u t : (l -j- ut)»; de arbeid alzoo 
door: 

2 (j l\ ut j) __ llatp 

(T-f- (i O " - ! / " " (I 

In deze uildrnlvtiin;; i.s Iiel (Tewi{;l p = s—v l.IJ pond. 
De nil werklui; van dezelltle tioevcctlieid wanole luj een werktniir wordl 

uil(;edrnkl door pt : 4 X <>.'1 = pt, en (;evül[;elijk is de verlioudin(f 
van beide krachten 

a II 
Uit de forinnie (!) blijkl , dal liel verino{;eo van eeneti sclioor.sleen evenredif; 

•s aan /ijoe lioo|;l(', eii uil de roniuile ('2', dal de door lia.ir iiil|;('dnikle 
veilioudiiij; in (iMij;ekeerde rrtleo van de liüo(;le afwisselt en lan[;zaam niel de 
lcin|iet;innir loeneenil. 

Deze foi MiuIco viodl men in bel I® deel van hel Tniitè de Ui chnlcur, 
l'ft';. -I 'i; de ta.it.sU' boven a;m[;e|;e\ene (;t'l;illeo li.-iddco liieioil koiineo woidrti 
«'flioleid, maar wij lieblieo /e liever aelil('reeoV()l|;ens willen berekenen, ouidal 
'i j aaiUoooeo, hoe de .soellieilen der warme en der koode luelil, hel ;;eui|;l 
der l)innen|feilroii|;en hielil en de uilwerkiMi; afwisselen , iiaarmale van bel 
oiiderselieiti van lenipeialonr. 

De .snelheid vao nilslroooiinfy der liiebl uil den .selinor.sleen is \ 'hj Wat, 
fiev(ili;eljjk is de arbeid Wulp eo iieemi in evcnieiliDlieid mei II en t 
'oti; de door de fitrmide i'i) nil|;edi iikle veiboudiii|; i.s nn ' l . ' l ' « I I en van 
d<! lemperaluur onafhankelijk, ioliissehen moeien de nildiukkiiijieii (I) en {'1) 
IJclie/i.;,| worden, ouidii hel nnllij; elleel van een sehoot.sleeii daarin i;ele;;en 
's. dal hij de koude lucbl opliekl en niel daarin, dal hij de warme luehl 
ân boven uildrijfl. 
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in den zomer zou dit ongeveer 7.4 pond zijn. Dc arbeid p v ^ i 27 zou 

2.05 X 1.5 (2.05)-: 10 02 = 1.25 kilo',jraumictor zijn; do arboiil van 

den schoorsteen is dns 1.25 x 4 = 4.02 km., on een ventilalor moot om 

deze uilwerking tc vorkrijgen 4.0:! X 5 = M.70 km. vorleren, holgoon 

nagenoeg mcl '/s paanhnkraehl overeenkomt, terwijl mot de verte'erde 

warmle mon 00110 kracht van moer dan 1'/j paardenkracht iu den winter 

en 2 paardenkracht in den zomer had kunnon boreikon. 

Dosehoiiwen wij ihans, om een tweede voorbeeld le nomon, dc vcntilcring 

in dc govaiigoiiis .Mazas. De sehoorsloon verwerkt 51)011(1 leerl. el liiclit 

in hel uur, mot eene werkelijke snolboiil van 2'"'.07. Hot in d» seconde 

uilstroomende volumen Incht iiodraaijl 50 000 : 5 OOO = S°i.,55; Iiel ge-

wigt daarvan isi=8..55 X I 5 = l().?'5 pond cn hot oHecl van den schoor-

stoon is 10.85 X (2 07)=! : 10.02 = 5.05 km. Daar echter hel nuttig 

e l l k l vau don selioorsleen slechts 0.18 bedraagt, zoo moost de machine 

5.05 : O 18 = 22 km. opleveren en daar oen vonlilator .sleidils O 55 op-

levert, zoo bedroog de door de maehine gebezigde arbeid 22 x 5 00 

km. = 0 . 0 paardekrachl, wal lioo.̂ slens mol oom; vertering van 5.0 pond 

sleenkoleii in het uur overeoiikoiiil. Terwijl nu echter bij eene macliine met 

uitzetting zonder condoii.salie de vonlilalie iu don winter idels kost, 

zou deze in don zomer aan kolen 5.0 X 21 X 5l) x 7 18 141 pond' 

vorbrniken, terwijl bij dezidfdo vonlilalie door oenen sehoorsloon 20 x 

x 5 0 x 5 - f 2 5 x 2 1 x . 5 0 x 7 z = 108000 poiid verbrmkl zou wordeli. 

Het ver.schil is 170 850 pond, en de vorhoudiiiL,' ongeveer 1 : 10. 

De ventilator mogt niel lu^stondig regislreoks op (h'koude lucht werken, 

en doze in dc ruimten, die gevcniiloerd moesten worden, zamondriniron; 

somwijlen moest zijne werking zijn, de bedorven luehl tol zich lo trekken 

en naar huilen te verwijderen; dil was telkenmaie hol geval als dc be-

dorven lucht eenen bepaalden weg ninosl gaan. Werd h'. v. in eene ge-

vangenis als die vau .̂ lazas dc warme luchl door oenen ventilator in de 

cellen geleid , zoo zou aldaar dc drukking grooter zijii dan daarbuiten, 

CU de lucht zou door aneidingsbiiizon als anderszins door den selioorsleen 

uitstroomen. Opende men cchtcr een venster in eeno cid, zoo zou de kobler-

LIK bt, welke door die dor andere cellen is zamongoilrukl, door de allei-

dingsbnizen teriigslroomon 011 de lucht in de C(d bederven. De ventilalor zou 

aau het einde van den kelder aangehra;;t moeion wonlon 011 de luchl dor 

ccllou tol zich trokkoii 011 in den uitslroomingssehoorstoen wegvoeren. 

Wi j hebben thans gezien welko ONcrwogonde voordeelen uit hel oog-

punt van besparing de worklnigolijke luelitvorversebing oplevert; dil'is 

eclilor nicl het oonigo pnnl waarop men moet lollen bij de keuze van de 

wijze van luchtververseliing; een onderzoek van allo "voor- en nadoelen 

dor beide iiietbodoii moet bier bosli.ssen. Doze voor- on nadoelen moeten 

eehtor naar (unslandigheden zeer verseliillend booordeehl worden , zomhl 

men moeijelijk bepaald kan zoggen of dit of dat stelsel in alle gevallen 

de voorkeur vordioiil. 

Vau oene werktuigelijke liiclilvorvorsehing kan alleen dan sprake zijn, 

wanneer men eeno zoor sterke vontilalio voVlaiigl, waartoe aanuierkidijke 

kracht noodig is. Zij hoefl in bet aluomooii hel' voordeel, dat zij minder 

brainislof vorliriiikt, dan dc vonlilalie door ren sidioor.̂ loen eu dal zij 

geoii nioordere uilgavon veroorzaakt wannoer men de bitle van don nil-

gezelten stoom gebruikt; mcl dit stelsel laai zich de vcnlilalie ijemakkelijk 

regelen en binnen voel ruimer grenzen, naarmalo van de bidioeflo, op zeer 

versehillendo wijzen aaiiwondoii. Maar zij voroisi hl aanzienlijke kosten van 

oerston aanlog, eonc reserveniaeliine voor hol geval dal d.' eerste in hel 011-

goreedo is jioraakt, en het voorldiirond opzigt vau oen werklni^'kimdigo. 

Dc voiitilalio door oen selioorsleen kan steeds hare toepassing vinden 

zoowel hij liichtvorverseliing op groole als op kleine schaal; do kosten van 

aanleg zijn zeer gering, want zij bepalen zich lot de ko.slon vau opbouw van 

oen scbooi'sleon, on dc voorldunni^ der vonlilalie is verzekerd, daar dezo 

sloehts zoor laii;;zaam met di! werkzaamlioid van don haard ahicoiiit. Dc 

ventilatio zelf is eehtor bij deze melhodo koslbaardor dan bij de andere, en 

hare werking hoeft een ma\imum, boven hetwelk zij niel gaan kan. (tiider 

sommige onislaiidinliedon IcverI dezo molliodo ook zeer u'rotde zw irigheden 

op, wanneer namelijk dc veiitilatieliieht dor ver.<cliilleude vertrekkoii bijeoii 

moot worden voiv.amold om iiaar den S(dioor.;ti'eu lo kuniion wm'deii gideid. 

Do ventilators kiinnoii ook door menselioidianden ^edrevvii worden, cn 

ofsehoon alsdan dc koslon aaiizieiilijkor zijii dan bij eeno stooniinaebino, zoo 

zijn or toeh gevallen, waarin men in andere opziglen zich daarbij wol 

bevindt. Voornamelijk in gevangonisson, waar herarbeid>lüon niets kosl, 

zou dezo niolliodo kunnen worden toegepast 

Wannoor meu ziel, boe weinig arbeid zells zoor aanmerkelijke vonlilalion 

vorderen, zoo koml men tot eene andere molhoilo van werktuigelijke ven-

tilatie, dio zeer ligt zou kiiimon worden toogo|iasl. Dezo bo.̂ laat daarin, dat 

meu door oen meiiseh een zekeren lijd lang eeu gowiî l laai oplioHon, het-

welk alsdan langzaam naar liomMlen moot vallen; iu zijnen val /.(ui hel dan 

oen groot dud van den bonoodigdeii arbeid lovoron. Wij konieii nader 

op vorsidieidi iie gevallen terug, waarin deze wijze vau vonlilalie van grool 

nut zou zijn. 

^aliiarlijkc ventilatie. — lu hel voorafgaande was or sloehts sprake v.in 

kiinslmalige veiililalio; zij onl.slaat echler ook onder do na lo melden 

omslandighodi'u kings natuurlijken weg. 
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Slaal een met warme Inclil verwarmd vcrirck in gemocnschap mcl eenen 

sciiODrsIccn zonder liaard, dan slrnoml de warme Inclit door den schoorstccn 

uit, daar hare temperatuur hoogcr is dan die der buitciduclil, cn gevolgelijk 

met ccnc des Ic groolcre snelheid, hoe lager dc temperatuur der laalst-

ü;emcl(lc is. Hij een ovcrwigt van temperatuur van 2^ 4®, N", 10^ 

12°, M", Iti". liS", 2ti" zouilcii dc snelheden, hij cenc hoogte van l;)_cl 

cn na aftrek van allen wedei'siand , hedragcu l'', i(); 2' ' .0 l ; 2®'.ü5; 

.>'.27; ö '̂.;)!); '.«'.ll-J; 4''. l i ; l*̂ '.:»'.!; i-̂ '-O:). 

Deze siielhedcu zouden slechts dan plaats vindon wanneer dc lucht geen 

wederstand ondervond; maar zij zouden slechts oen weinig geringer zijn, 

wanneer dc opening van insli'onming in hel vertrok slechts weinig van 

dc doorsnede van den schoorslecn verschilde, cn de luchl geen zccr langen 

weg liail af tc leggen, (iolijk men ziet, zijn deze snelheden, hij een gering 

ovcrwigt van icmperatuur, reeds zeer groot. Had verder een vertrek, van 

welke "tomporaluin- UUMI verkiest, aan ccfien muur twee opcningci», Jia-

melijk cenc van hoven on ccnc van onderen, dan zou de hMilciduclil, hoe 

gering ook hot ondtM'schoid in temperatuur tusschen do lucht in het vcrirck 

'en dc htnlonluchl mogl zijn, (hjor dc cenc opening indringen en dc luchl 

van het vci'Irck door'dc andere wcgslroomcn; deze vcrscliijnselcn zouden 

zich in des tc sterkere mate vooi'docn, hoe verder, al hol overige gelijk 

slaande, dc heide openingen van dkamlcr verwijderd waren. Had heiver-

trek m twee tegen dkaiidor ovoi'siaande muren openingen , zoo zou dc 

lucht door den germgslon wind gemakkelijk vcrverf^dil worden, cn deze 

werking 7,011, hij iiverigcns gelijke omsiaiidighcdcn, natuurlijk van dc grootte 

<Icr opcningr'/j afh;inge/j. 

Opmerliiiiijcn omtrenl de hewcfjing der luchl in (jcvcnlUecrdcvcrlrehken. — 
Dm dc lucht in eonî ^ vertrok do(U' veiililatic Ic verbeteren , is het niel 

genoeg, dal ecu zeker volumen luchl binnen ecu gegeven lijd in- en 

uilstroomc, waiil luchtslrooiiioii, op geringe hoogte boven dcu grond of 

digt langs de zoldering van het vertrok, zijn , zoo als duidelijk is, vol-

sti'ckl zonder uitwerking. .Alleen die luchlsiroonien kan men bcscbouwcn 

als werking le doen, dic dwars door hol bewoonde gedeelte van hot ver-

trek gaan , CU voornamelijk die, welker rigting van onderen naar boven 

of omgekeerd is. 

Opdat echtcr de lucht in ccn vertrok behoorlijk ververscbt worde, mocl 

niet slechts ecu volumen luclil van boven naar onderen of omgekeerd cr 

door Irekkni, maar bovendien moot dc vcrlikale stroom overal ccnc sland-

vastigo siidhcid bobben; waiil bier geldt hel niet, voor ieder persoon 

ccn gemitlddil getal aan Ie nemen. Wanneer b. v. in dc cciie helft van 

bet \ertrck dc snelheid dubbel eii in de andere nul w ârc, zoo zouden dc 

personen, wdkc deze laalsle helft imianicn, do overvloedige ventilatie der 

andere hdfl voorzeker niel iu rekening kuiiiicn brcii-^eii als vergoeding 

voor helgcen zij Ic kort kwamen. Iu ccn woord de luchtvervcrsching moet 

op alle puolcn vaii hol vertrok gdijkmalig zijn , en deze voorwaarde is, 

gelijk duidelijk is, van even veel gewigl als dc veiililalic zelf. In bel 

algemeen kan men daaromlroiit niets voorschrijven ; men moet in ieder 

bijzonder geval zoodani'̂ c nuialregelen nemen , dal men zoo veel mogelijk 

tol dc gcwensclilc gdijkmalighoid gorakc. 

Dc luchlverver.<chiiig van een veiliek kan op vcrsdiillcndc wijzen worden 

verkregen, zoowel door vci-inindering als door verinci'nicring di'r inwendige 

drukking; de sclioorstooucn werken allijd op dc ccr>lc wijze; dc machinen 

kunnen op bdtio wijzen werken. Wordt dc drukking verminderd, dan dringt 

altijd oen grooter of kleiner volumen lm lil door de roten vaii di'ur cn ven-

siers liiiinon het vertrek, en vormt dan lijiio liiehlkolommeljes ol lucht-

dradeii, dic zich tot een moer of mm .Kiiimorkelijkon alstaiid kiiiineii uil-

strckkou. Wanneer bij een M̂'ool aaiilai van vertrekken er ook vele buizen 

zijii, dic mot deii .sdioorsleen gemeeiisdiap liebbt ii, daii wordt dc inrigting 

der loostellen daardoor zeer zameiige.'ileld. (le.^oliiedl de vcntilalic door eene 

verinoonloriiiij: der driikkins,', dan kiiiiiieii dc hiehldradeii bij het biiiiion-

dringoii zoodanig worden verstrooid of geriL;l, dal zij goeiic (Uiaangciiaiiic 
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werking le woog breio^en, cn de nilslroomiiig der liidit door behooiiijkc 

(tpenui^eii kan ;jeeiii: iiailecliH(. Inditslroomeii v.in biiineii veroorzaken, daar 

dc luchtdraden .̂ b-diis ih.ar huilen beslaan. 

De/C meiledeeliirjeii oiiilreiil do verwarmiiiL,'on luditvorver.sching leveren 

nieuwe g(\j,evrns omtrent deze gewillige \ ragen op. In weinig woorden 

zullen wij thans de ifin,.s'tifi-('(i 0[i:4vveii, die ons, bij den tcgenwoordig^ n 

.sland der wetenschap, voor eenigc soorlcn van opciib.irc gt'bouwcn bel gc-

bcliiklsl voorkomen. 

Kcrb'n. — W.it over dc noodzakelijkheid om kerken tc verwarmen, in 

hel ÏKiiU' dc ld chnteur, lome II, p. .i'il», is gezegd gewtu'doii, ziilloii wij 

hier mei herhalen, wijl iiioii Ihaiis heelt ingezien, hoe nood/akelijk hot is, 

die gebouwen le verwannen, en wijl men ook op vcrscheidciie plaal.scii reeds 

daarloo is overi-eî aaii. Deciel was v.iii mecning, dat, wanneer bij zeer groole 

rainon de S(tni van al d(! kleine openingen in ilcii oiiilrek van ieder raam eoiic 

aaiiniorkelijki! opporvlakle iiinccnit, bij bet verwarmen van eene kerk door 

mi wiirnfu li)rbl>lro(m/ zeer vrel w.innle v/Tloren gaal, rn /lal men best mi 
doen, den vloer van de kork.diii gewoonlijk wordlinge!iouion,opecuelenipera-

tuur van 15" lol 2(1" le verwarmen, maar de in Sl.-Doeh genomeiic |iro('ven 

bcwij/i II, dal kerken door een warmen liiclilstrooin kiiiiiieii verwarmd wor-

den, ofïdiuoii in dic kerk dc ge/amcnlijkc ojieiiiiigcn, door wdkc dc luchl 

ontwijken kan, de aanzienlijke oppervlakte van I I vierk. d innemen. Der-

halve kunncn allivj^crken door warme lucht verwarmd worden. Deze lucht 

stroomt naar binnen door openingen, dic gelijkvloers zijn aangebragt, cn 

wordl snel afgekoeld door dc zijdclingschc voortplanting der warmte, door 

hare verjnengmg met de omringcfide lucht, cn vounniuiclijk door de ;ilgc-

niccne beweging der luchl vaii oiidcrcii naar boven in dc gdioclc inidden-

ruimtc. Deze beweging ontstaat door dio, wdkc iu icgciiovcrgesldde rigting 

plaals vindl in dc luchl, wdkc zich in dc nabijhcid der ramen cn muren 

bevindt, daar namelijk ih'zc laatste kouder zijii, dan de lcm|)Craluur der 

lucht in hel midden der kerk. Dc temporatuur boven in het midden dor kerk 

verschilt zccr weinig van die in dc nabijheid van den vloer, gelijk Deciel 

heeft bewezen Icii aanzien van dc kerk van Stc-.Madclaiiic, dic door Duvoir-

Leblanc is verwarmd geworden (I). Maar of deze warme lucht altijd van 

buiten in ilc kerk moet komen, of mcl andere woord n, of ilc oude cn nieuwe 

kcj'kcn slccds gcveulilccrd moeten worden, is ccnc amlcrc vraâ % waarmede 

wij oiis thans willen bezig houden, nadat wij ecuigc proohicmingcii cn op-

merkingen, omtrent dc kerk van St. Vmcciitius dc Daulo, alwaar Uenc-

Duvdr zijn vcrwarniingsslclsd hooft toegepast, zullen hebben medegedeeld. 

Dc vloer van bet middciischip dor kerk liccft iu zijnen omtrek een kanaal, 

hetwelk door ecu open roosterwerk van gegoten ijzer is afgesloten, waarin 

dc circulccrbuizeii voor hel hcetc water liggen. Dil kanaal is 0'''.Gl) breed. 

Wij hebben deze kerk iu dc week, en op ccn hoogen feestdag bezocht, 

locii dc hiiitenlcmpcratuur 2" beneden nul was, cn overal vomlcn wij de 

temperatuur in de kerk aangenaam, eii ongeveer vaii 15®. Oppervlakkig 

zou men oj) deze inrigting dc aanmerking kunnen maken, dat op de 

roosters van bel kanaal geen slodcii kuuncn geplaatst worden, ten minste 

zoo laiig hel slokcn jtlaals heeft, omdal dan dic roosters tc heet worden; 

maar in de weck is dc ruimlc biiiiien bet kanaal voldoende om dc bc-

noodigde stoelen te plaatsen, cn op zou- en feestdagen, ak dc toevloed 

grooter is, behoeft men niet te stoken, daar bij dc aanzienlijke, door 

dc muren ingcslotcnc massa warmte dc Icmperaluur niet aaiimcrkdijk 

daalt, iets waarvan men zich door middel van dcu thcrniomcter beeft 

overtuigd. Dij dit .stelsel is geen ventilatie noodig; ten minste wij hebben 

op ccn hoogen feestdag, toen dc kerk geheel bezet was en ongeveer 2(JOO 

personen bevatte, nergens eenigen oiiaangcnamcn reuk waargenomen. Er 

licclt dus ccnc natuurlijke liicliivcrversciimg door de ramen cn de deuren, 

dic dikwijls geopend worden, plaats; bovendien is dc ma.ssa lucht, dic zich in 

dc kerk bevindt, tc groot, dan dat zij gedurende dc godsdienstoefening aaii-

mcrkdijk bedorven zou kuimcii worden. Overigens zou men bij dit stelsel 

vaii verwarming ook luiditvcrvcrschiiig kunnen aanbrengen, indien men dil 

mogl noodig aciitcn; incii zou daartoe onder hel kanaal met dc warmwater-

buizen slcchls ecu kanaal bdiocvcii aan tc brengen, dal mcl dc builenlucht 

gcuicciischap had, en ilaaraan ecu grool aaiita! openingen geven, die onder 

dc buizen uitkomen. Het is duidelijk, dat, wanneer dc som der vcnster-

rclcn gecnc voldoende op()ervlaktc aanbood, men boven inde kerk of op 

ccnc zekere liooglc openingen zou moeten aanbrengen. Proeven mcl den ther-

moni'.'tcr, in deze kerk genomen, hebben lot eene merkwaardige uitkomst 

geleid; vaii cenc zekere hoogte te boginnen, neemt dc ti'inpcratuur naar 

boven af. Dil vcr.scliijiisel ontslaat oiigclwijfdd daardoor, dat dc luchl in het 

bovenste gedeelte der kerk tol aan het dak sterk afgekoeld wordt, cn dat zich 

siroomen koude lucht naar beneden over dc gaiisclic oppcrvlaklc van bel 

grootc .schip verspreiden. Het warme water stroomt door de buizen iu slechts 

ccnc rigliiig; om eclilcr aan dc afkoeling gedurende diLMi loop te gcmoet Ic 

koinoii, loopl dc buis aan het eind iu versdicidcnc buizen uit, dic ccn grooter 

oppervlak aaidncdoii. Voorzeker ware het voorilcdig bet hcetc water door 

twee buizen in legenovcrge.slddc j'iglijjgci) Ic Idileo; want alsdan zou dcsoni 

van dc lemperalurcn der beide buizen op ieder punl volkomen dezelfde zijn. 

Dciic Dnvoir gi'loofl, dat deze vcrwarniiiigswijze goedkooper is dan dic in 

St. Sulpicc, wijl er minder warmte dwars door den grond wordt voort-

gcpkiiil; daar cchtcr bij het nieuwe stelsel veel meer warmte legen dc 

muroii uitstraall, zoo is hol vraagstuk alleen door prochicmingcn uit te 

makcii, dic inlussclicn nog niet gedaan zijn. 

l ' i l deze opuiorkiiigen , dic ouder dc imguiisligsle omstaiidighcdcn ge-

maakt werden, volgt: bij geringe hoogte vaii hel gewelf, bij zeer weinig 

vrije oppcrvlaklc in dcu omtrek der raiiioii cn bij cenc zoo groot mogelijke 

vcvA.\uicling v.Hi pcvsuueu is ccuc kauslm.iligc vciiliUlic uicl volstrekt nood-

zakelijk, waarschijnlijk, gelijk boven reeds is gezegd, omdal dc luchtvcrver-

sdiing reeds hiiigs natuurlijken weg door bel veelvuldig openen dor deuren 

cn doordc rolcii tier ramen oiitstaal, oii ook wegens bet aanzienlijk volumen 

luchl in dc kerk zelf, hetwelk gcdiireiidc dcu korten duur ccncr godsdicnst-

(iclcuiiig voldoende is om ccnc goede lucht tc uiiderlioudcn. Iimisschcii is 

het wcii.sdidijk, ilat men zich in allen gevalle dc midddcii verzckcrc, om bij 

biiitciigcwoiic omsiaiidighcdcn cenc krachtige ventilatie tc kunnen doen 

ontstaan. 

Oji grond van dit alles zou bel doelmatig zijn, bij oude gelijk bij nieuwe 

kerken, welker ramen ccnc grootc Ojijiervlaktc hebben, dc verwarming met 

ventilatie aan tc brengen gelijk in dc kerk van St. Uocb. llcl is zeer waar-

schijnlijk, dal, wanneer dc verwarmde luchl uil ccn kagdidin dc kerk zelve 

( I ) Truilc do la chalcur, H , p. -530. 

komt, aan de vensteropeningen ccn zoodanige heen- cn wcder-gaande hidil-

stroom |ilaals vindt, dat daardoor ecu grooter verlies van warmte ontstaat 

dan door ccnc geregelde ventilatie. Dij kerketi mol kidncrc ramen kan men, 

naar onze mooning, ccn kaï-chcl in dc kerk zelve aanbrengen; doch welligl 

zon hel goed zijn, den toestel zoo in Ic riglen, dal hij onder zckcj-fl om.slan-

digheden met liidit van buiten kon voorzien worden, zoodal men door bet 

oiicncii van ccn gat boven in hel gebouw ccnc krachtige venlilalie zou kun-

nen doen omslaan. Deze inrigling is des tc meer aan tc bevelen, omdal zij 

sicdils geringe kosten veroorzaakt. 

W^it de som't der kagdids bctrcfl, men kan zoodanige bezigen, welker 

oppervlakten met rook verwarmd worden; dc;roscliiklsle cchtcr zijn dc warni-

watcrkagclids, wijl deze weinig zorg cii toczigt vcrcisdioii. Dc verwar-

mingsoppcrvLikicn kuniieu door circiileerbiiizoii of groolc behoorlijk Inge-

rigle ciliudcrs i^evornid worden. De door Dono Diivoir iu dc kerk van St. 

Vinccntiiis dc Daulo gemaakte inrigting is insgelijks aaubc\elcnswaardig , 

voornamdijk als dc kerk geen kelders heelt, zoo als bij andere stelsels 

noodig is. In allen gevalle moot do toestel in al zijne dcclcu met zorg cn 

overleg worden ingerigt, cn vooral daaroji gelet worden of dc vcrwarmings-

oppervlaklcn voor bet minimum van temperatuur der buitcniuchl vol-

doende zijii. 

llos\nlalen. — De noodzakelijkheid van verwarming en krachligc venti-

latie in hospilalcn is zoo in het oog vallend, dat men cr zich over moet 

verbazen, dat het zoo lang heeft kiiiinen diircii, eer men zich daarmede 

ernstig heeft bczî ; gdioiidcii. In zoodanige inriglingen, waar dc schadclijkc 

invloeden zoo t;drijk en vcrschcidcn zijn, moeien dc vcnlilatiotocslolleii bij-

zonder krachtig zijn ; zij moeten dag en nacht werken cn zoo ingerigt 

worden, dal ineii onder zekere omstandigheden hunnc werking aaiimci'-

kclijk kan vcrlioo^'cn. 

In grootc inrigtingen achten wij dc verwarming door midild van beet 

water, dal door stoom verwarmd wordt, met geringe of ook wd zonder 

drculalic voor bel beste stdsel; ook gdoovon w i j , dal dc ventilatie langs 

medianischcn weg door zanicndrukking door middel van ccn vonlilator, 

dic door ccnc madiiiic met uilzelling zonder condensatie gedreven wordt, 

dc beste is. Wi j willen hier nog niet uilwddcn over dalgeiic wal te dozen 

opzigte nader zal worden gozcpl ten aanzien van bet Udinlal du iXord tc 

Darijs, maar willen hier dc gewiglige vraagstukken hchandclcn, dic dc wer-

king der gansche ventilatie cn dc gclijkmaligheid van die werking betrenou. 

Dc.scho!iwcn wij een groot onbewoond vertrek, waarvan dc mcl vensters 

voorziene zijwanden aan dc huitenlucht zijn bloolgcstdd; nemen wij aan 

dal de zoldering cn dc vloer horizontaal liggen, cn dal hot vertrek door 

een stroom warme lucht verwarmd wordt, die aan hel ccnc cindc bin-

nen koml cn door dcu mond van cencii aan bet andere eind geplaatsten 

schüor.stoen, waar dc lucht meer of min verwarmd is, weder naar buiten 

pat. Dc warme luchtstroom zal loodrcgt naar boven stijgen , terwijl bij 

in zijne doorsnede ecu wdnig inkrimpt, eii zal zich onder dc zoldering 

uilbj-eidcn , lerwijl hij al de Incbllagen die bet vcrlrek vroeger hebben 

gevuld, naar beneden drukt. Dij gevolg zullen dc horizontale lucbtlagcn 

gelijkmatig dalen en in iedere laag zal de tempcraluur op alle puiiteii na-

genoeg dezellde zijn. Maar onafhankelijk van deze algcmecnc beweging 

vormen zidi in de nabijheid iler oppervlakten, dic als midihdcn van af-

koeling werken, cn van dc vensters en wanden, andere hielilstroomcn , 

welker rigling van boven naar beneden gaal en dic cenc grooterc of 

kleinere snelheid bezillen. 

Deze stroomoii breiilcii zich over de oppervlakte van den vloer uit, ver-

mengen zich inet dc lagen, welke van de zoldering afdalen, en trekken 

naar dc opening van ileii schoorstocii. Dij deze algemcenc beweging der 

luchtlagon van boven naar beneden, bc/il iedere horizontale laag op alle 

punten ccnc iiagonoeg gelijke temperatuur, cn wel wegens hi't gemak, 

waarmede dc warmlc zicli iu dc luclil verspreidt. Dc ahi"ming van tem-

peratuur van boven naar beiiodcii onlsiaat door dc voortplanting der warmlc 

van de ccnc laag lol dc aiideiv, tot aan tlic, wdkc over tic tippcrvlaklc 

van den vloer stroomt. Neemt men slechts t'éiic opening voor tien trek aan, 

dan zal deze vtmral dc koudert! hiolit, tbc zich in tic nabijheitl van den vloer 

Ijcvindl, aantrekken en dc snclhoid van bewoging van tlic lucht zal met den 

afstand spoedig voruiiiiilcren; zijn er tlaarciilegeii meer openingen voorden 

O'ck , en zijii zij gelijkmatig over de gchéolc breetllc vairiiot vertrek 

verdeeld, dan zal op alle piintcii van den vloer dc snelheid dezelfde blijven. 

Intusschen zal dc liitdil, welke dc tloor dc vensters cn muren tlrin-

geiidc warmlc gdcvcrtl hooft, den schoorslcen boreiktMi terwijl zij langs 

den vloer trekt, en hel andere deel tier ventilerende lucht zal vertikaal 

ijcderdalcn; het eerste gedeelte zal alleen dc lucht in dc iiabijbcid van 

de muren cn tien vloer, cn het aiitlerc tlocl tic lucht van tlcgclicdc overige 

i'nimlc vcrvcrschen. Deze bciilc goiledtcu, waarin dc vciitilercmlc hiidit 

pschcidcn wordt, moeten iu hunne verhouding lot tdkamler zeer vcrscbil-

ciid zijn, al naarmate van tic door tle vensters cn dc muren opgcnomcne 

hoeveelheid warmte cn van bet volumen warme lucht dal binnendringi; hol 

eerste gctledlc moot tics tc kleiner zijii, naarmate minder wordl opgeslurpt, 

Ç" het amlcrc, wanneer al het overige gelijk staat, ties tc grooter, uaarmale 

'iel hinnenkomeiitlc volumon warme biehl groi.ler is. .Xoinoii wij nu aau, 

zich in bel vertrek een zeker aanlal kagdids mcl groole oppervlakten 
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en met ccnc krachligc uitstraling bevindt, dan zal dc uitstralende warmte 

dc vensters cn muren verwarmen, en de langs deze oppervlakten afdalende 

stroomen zullen langzamer gaan ; voorts zullen zich rondom elke daarvan 

opslijgendc stroomen vormen, tlic tic lucht, wdkc zich bij den vitier be-

vindt, wedcj' in cij-cidalic brengen, cn dc lucht zal veel heler verspreid wor-

den. iNoouit men nu aan, tlal bel vertrok vol nicnsdien is, rian zal ieder 

pcr.soon, ceiic lioogcrc lempcratiiur dan het vertrek bezillendc, even als 

zoodanige kagchcl werken , cn deze werking zal nog versterkt wortlen , 

wanneer zich tic per.soncii bewegen. IliH'ft iu tien zomer de biiinciiktmicndc 

luchl cone lagere lemporaliiiir dan tlic van het vertrek on zijn dc openingen 

van nilslrooming boven in dc kamer, dan zal dc biiinendringondc luchl 

zich het eerst langs den vloer nilbroidon, vervolgens gcdeoltidijk tegen de 

miircii oistijgcu, gcdcdlelijk vertikaal zich verbeiron, cn tiezc laatste bewe-

ging za tloor dc zich in bel vertrok bovimlontio [icr.snncii nog versterkt 

worden; juist het oingokccrdc zal plaals hobbon in tien winter. 

llcl zou cchtcr voor tic verbetoriiig der hiebt voel voordediger zijn, wan-

neer dc algcmccnc beweging tier luclil van hciicdon naar boven plaats voiitl, 

daar alsdan iedere iiorsoon slcchls zuivere liicht zou inademen, wal in 

tien winter niet bet ^eval is, wijl bij tic bewoging vaii boven naar ontlcrcn 

dc ingcaticmdc lucht ireds ten tlcelc bedorven is. Nccnit inon einddijk aan, 

iets wal in dc werkelijkheid odilcr slechts bij iiilzondcriiig zal plaals vin-

den, dat tle doorlrckkcntlc lucht juist tiezclfdc temperatuur beeft, als de 

lucht in bet vertrek on dc o|iporvlakten daarbiiiiion, tlaii zal tic vcntilatie-

ludi l onmiddellijk naar den omirck van de openingen van uilstrooming ge-

trokken wordeu, cn slechts een gedeelte der lucht zal wezenlijk medewerken 

lol de verbetering van tle lucht iu dc bewoonde ruimte; dit geval koml 

intusschon zelden voor cn kan iitioil lang duren. 

Alles wal wij ztio even gt.v.egtl hebbcii is evenzeer van toepassing op ccnen 

.sdioorsleen als oji cenc machine; in het laatste geval echter, cn voorname-

lijk iu tien zomer, ni'jct dc snelheid tier lucht bij liare inlrtMlc iu hot vertrek 

zeer gering zijn, zoodat zij ras naar den vloer gaat. Dc inrigtingen, wdkc 

iu hol ontwerp voor bol Hopital du .Nord (waarover nader) zijn voorgcsleltl, 

voldoen volkomen aan deze beide gcwigligc voorwaarden vtior ccnc venli-

lalie, tlic bijna allijd werkt cn in bet bowoonilc deel van hel vertrek bijna 

volkomen gelijkmatig is. Het is iiitussdien noodig dal tic opoiiiiigcii van iiil-

slroofiiiiig votii' dc luchi in den zo/nci' in hel hov^nsle gedeelle v;m het ver-

trek wortlen aangebragt, want wanneer zij lager liggen, tlan zal zich daar-

boven eene stilstaande laag bcdorvcnc lucht vormen, die voor dc gezondhdd 

natlcclig zou kiiimeu zijii. 

Dc go.scliiklstc wijze om ccn vertrek in ccn hospitaal le ventileren, zou 

daarin bostaan dal men dc lucht door ccn groot aantal openingen in den 

vloer in tien onitrtik der ziekbotlden biimciilicl en haar iu alle jaargetijden 

tloor het bovengedeclto van het vcrlrek weder verwijderde. Dc gditïclc ven-

tilatie zoutle alsdan krachtig lot ludilvcrbctcring werken, zij zou zeergclijk-

nialig kiinnon verdeeld worden en iedere zieke zou slechts zuivere lucht 

inademen. Deze iiu'igling zon nn wd jnisl niet moeijelijk zijn loc Ic passen, 

maar men zou iu den winter tic vensters on do muren door uilstraling 

van een zeker aantal kagchels niootcn vcrwariiien, eii een gedeelte van 

de tiaardoor aan de lutdil niedogedoeldc warmte zou verloren gaaii. Ik zeg 

slechts oen gedeelte, cii niet do geheelo warnile, wijl tleze lucht, warmer 

dan dc vcnidalidiicht, tic zoldering verwarmen, cn deze alsdan, door uil-

straling tegen tien \locr en dc wandon, een goticcllc van dc/c warmte 

wotlcr afgeven zoude, en wijl de ludit, welke zich in tloii omtrek van tien 

kagchcl verheft, gcdoeltclijk afkomstig is van tlic, wdkc langs dc wanden 

is afgt̂ tlnald. 

Een algemeen stelsel van verwarming door con ciikelen haard, cn cenc 

algeniooiie venlilalie tloor cenc eiikelo niadiine, of door eenen enkelen 

schoorslocii, zou blijkbaar voor allo hosjtitaleu van toepassing kiiniien zijn, 

hclzij zij groot ol klein waren. Maar iiaarmalo zootlaiiige iiiri^tiiigon in 

bare ahnelingen kl'Miier wortlen, wtu'deii ook tle vtxudeeloii van een enkel 

slcls(d van verwarming eii v.i'lilalie minder bodnideiid. Daar aan de amlcrc 

zijdc tic iiiceslc hospilaleii slcihls over geringe midihdeii kimneii beschikken, 

zouden zoodanige vorbeteringeii, tlit! zeer aanniorkelijke kosten van aanlog 

zoiitlcn vereistdicn, niet verwezenlijkt kiiiiiion wortlen. .Meii moot daarom 

de aandacht vesligeii op die eenvoudige on spaarzame inriglingen, die overal 

zontler grootc kusten cn allongskens kunnen worden aangebragt. 

Het ecnvoiitligsle en g(ietlkoo|)slc slolscl om oeii verlrek\an middoll.'are 

grootte iu ccn h(.»spilaal le verwarmoii en te voiitilereii, zou wel hol \olgeiitlc 

zijn: Men jilaalsc aan hol eene eimie ooii ĵ ognleii ij/.ereii kagelnl van l el 

lot h''.50 hoogte, cn van behoorlijke mitlddlijn. De/o miiel eoiion niaiitd 

van plaatijzer liobbcn, die cenc grtiolere mitlddlijn heelt, en aan zijii l;o\"n-

tlcd mot openingen voorzien is, dic met rtioslers vaii ijzordraati betlekl wor-

tlen; op tleii kagditd moet ziidi cone zanillaag boviiiden, om tle genoosiiiidtlelcn 

te verwarmen ; tle riiimlo tiissdien don kagchcl en zijnen mantel iimol mol 

dc hnitonludit in gcnun'nschap staan; tic kagcholpijp nitiel tlotu' hot vertrek 

in eenen wijden sdiom'sleeii loopen. Deze .'iciioors'een moet boiieilen oi non 

liaartl hobbon.en aan lu ide/.ijdoii moeien twee kanalen,\au hout ofgcm 'lscld, 

die beide tle halve doorsnede van tien schoorsleeii hebbt n, van tien \loer lol 

aan tic zoldering ga.iii. ieder van tIezc kanalen moot twee oponingoii hcblicii, 

ccnc van boven en cenc beneden, welker oppcrvlaklc gelijk is aan de door-
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snede van hel kanaal, en die mei schuiven voor/.ien zijn, welke zoo ingerigi 

moeien wezen, dal de liovensle opening is geslolcn, wanneer dc hencdenslc 

open is, cn omgekeerd. Deze kaïuilen moeien mei den aschliak van den haard 

en met den sclioorslcen hoven don haard in gemccnscliap slaan; deze heide 

laalsie gcmeenschapswegen moeten gezamenlijk de doursiiedc van den schoor-

steen hehhcn. Dc sihoorslecn moet op ccnc zekere hoogte eenen wijzer 

hchhen, die zich meer id" minder hcwcegl, naarinalc van den in den schoor-

steen opstijgendcp Inchlslroom. i'ij deze inrigting zal, wanneer de kagchel 

gestookt wordt, dc huitenlmdil tusschcn den kagchel en ilcn uiantel ver-

warnul worden, lol aan dc zoldering opstijgen, en dan laiigzamerhand tot aan 

do hencdcnopeningcii der kanalen nederdalen, «lie in den winter geopend 

moeten zijn; vandaar zal zij door den schoorsteen ontwijken. In den zomer 

zal dc koude lucht langs denzelhhMi weg hiiincnkomcn, zal echter alsdan 

naar den vloer dalen, en het vertrek van lienedeii naar hoven doortrekken, 

wanneer de hoveiiopeniiigcn der kanalen open zijn cn er vuur op den haard 

is. Is de zaal zeer lang, dan moet incn aan ieder eind eenen kagchel en in 

hcl midden den schoorsteen aanhrengen. Cm des noods ccnc hijzonder 

krachtige ventilatie Ic doen ontstaan, moei men den schoorsteen ceue groolerc 

doorsnede geven dan gewoonlijk noodig is, cn alsdan in gewone omstandig-

heden den trek door een register matigen, hetwelk zich om ccnc horizonlalc 

as draait, die op ecu zekeren :d'stand van den haard is aangehragl. 

Deze wijze van verwarming cn ventilatie is zeer eenvoudig; zij kan echter 

zeer krachtig werken, wanneer dc ganschc toestel dc meest geschikte al-

metingen heeft. Zij is op verre na niet zoo kostbaar, als dic liij welke dc 

warmte cn de trek van één enkelen haard uitgaan; ook bezit zij hcl groole 

voordcel, dat men dc loesiclleii van lieverlede in dc vcrschilleiidc vertrekken 

kan inrigten. Dc biidit is wel is waar niet zoo gelijkmatig verdeeld, als wan-

neer dc biiilenhicbl in den onilrck van ieder bed opstijgt, cn dc door icderen 

kranke ingeademde hicht is niet zoo zuiver; maar bij cenc genoegzaam 

krachtige voiitilatic, en hij de beweging, dic steeds in de kamer plaats vindt, 

kan de binnengedrongen lucht toch tamelijk goed verdeeld worden cn ook 

voldoende zuiver zijn. 

In allen gevalle zal bij tocjiassing van dit stelsel het voordoe! nog steeds 

buiten mate grool zijn, in vergelijking met hetgeen thans plaats heeft. 

Dij ecnc zoodanige inrigting zou dc brandstof in iict vertrek voorhanden 

moeten zijn, en in elke kamer zou een en soms ook twee haarden muclcn 

wezen. Ken enkele haard echtcr, ofwel twee haarden, een voor dc 

verwarming cn een voor dc ventilatie, cn bel voortplanten der warmte 

door stoom of heet water, zijn zeer kostbare zaken, en niel alhï hos-

liitalen kimncii zich dic inrigtingen verscliairen. De boven aangegevenc 

inrigting is overigens dc ccnigc, dic in kleine inrigtingen kan worden 

toegepast. 

Welke overigens ook de inrigting voor een, hetzij grool, bclzij klein 

hospitaal zijn moge, altijd moet'men dc abnetingen der vcrscbilicndc deelen 

van dc loestdlen, de oppervlakten der haarden, dc doorsneden der buizen, 

dc verwarminusoppervlakten enz. bepalen. Dic gegevens, welke slechts af-

hangen van dc waniitehoeveelhcdcn , die dour dc vensters en muren 

Tcrloren gaan, kunnen met genoegzame juistheid berekend worden door 

de formnleii, dic later zullen worden gegeven; wal ecbtcr dc overige be-

treft, zoo moet meu noodzakelijk weten t'̂ ol welk getal dc vciitilalie moet 

worden opgedreven, en bieromtrenl weten wij nog volstrcki niets met 

zekerheid. 

In zijn onlangs vci>rbcnrn herigt omtrent dc verwarming en de ventilatie 

van het am(»hilhe.ïlrr in het Conservatoire tc Dai'ijs, zegt Morin, door proef-

nemingen in het ho.Njiitaal Deaiijon te Indiben aangetoond, dat de verwijderde 

hoeveelheid Imdit van dil tot OO tccri. el in het uor voor iedercn kranke 

:»fwis.selt, cn dal dez(> ventilatie naauwelijks toereikend is, wanneer men 

îîoeno wonden van al tc ernstigen aard tc verplegen had. Ik twijlcl in het 

minst niet aan de juistheid der aiiemomctrischc proehieming; om echter 

daaruit te besliiiten, dal de ventilatie der hospitalen nog booger zou moeten 

wonlen opgevoerd, zou men moeien welen, of de waargenomen ventihilie 

inderdaad werkzaam was, cn of niel ccne andere voortdurende, nadeclig 

werkende, oorzaak in hel vtrlrck aanwezig is gewee>t. In geval b. v. de 

vciitilaliehichi eene boogere lempciatuur heefl, dan dic van het vertrek, en 

de luehl in het lioven;;! d'eidte ontwijkt, dan is de luehlstroimi (behalve wan-

neer dc hudit do(n eene /eer ^eootc ineni^h; openingen in den vloer binneii-

<Jringl), geheid onverinogeiid om de lucht in de ruimtc, dic door den 

kranke wordt ingenonien, ti; verbeliM'cn , en men zou cenc aanzienlijke 

ventilatie knnnen aanlirengen , zonder bijna ccnigc uilwerking daarNaii 

le verkrijgen. Iletzidide zou het geval zijn, wanneer de venlilatiidiieht, 

kouder zijnde dan de lucht in Int V(>rtrek, (lom' eene opening in den vloer 

nilslroomdc. ZelI's in hel geval dat de luchl>lr(iom door de ruimte Indi, welke 

de kranke imieemi, zouden toch de dierlijke zidfslandfghedeii, die zich 

aan de muren, de 'zoldering, de bedgordijnen hebbi n opgehoopt, wanneer 

deze in lang niel gereinigd zijn geworden, eene voortdurende bron van b(!-

snielling uitmaken, waartegen ztdis cenc zeer krachtige ventilatie niets zon 

vermogen (I). Daar Murin umtrenl dc nadere bijzonderheden van zijne proid-

(IJ Ken zpcr hckend feil r('|;lv.'iar(Ii|;l tlczc opinerkiiiff. In allo f̂ I'voo-
•liniJs-IjWOclileii hebben dc eclzok-n een nnaanjcnainen leuk, welke niel \oor 
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nemingen volstrekt niels beeft medegedeeld, zoo moeien wij in hel belang der 

menscbclijkbcid hopen, dal zij genomen zijn onder cenc of meer van dc 

zoo even aangeduide ongimsligc omstamhgbeilcn, cn dal InM mogidijk is de 

lucht in dc bospilalcn door cenc veel miiidcr krachtige ventilatie cn gcvol-

gelijk mcl veel minder kosten le vcrverscheii. 

Men ziet hierin een nieuw bewijs hoe weinig aldoende proefnemingen 

omtrent de vcnhlatic in hcl algemeen zijn, wanneer zij niel gepaard gaan 

met onderzoekingen omtrent dc beweging der lucht cn andere schadelijke 

invloeden. 

llel komt mij niet zeer geloofdijk voor, dal in een goed hestunrd hos-

|)itaal, waarvan dc vertrekken niet al tc groot zijn, cn waar dc muren, zol-

deringen en gordijnen veelvuldig gewassdicn worden, ccne goed werkende 

ventilatie van 00 teerl. el in het uur voor ieder bed, ook onder dc meest on-

gunstige omstandigheden, niet voldoende zou zijn. Intusscben geloof ik, dat 

men dc toestellen zoodanig moet inrigten, dal zij des iioodji ccnc vcnlilatic 

van 'iO tecrl. d kunnen geven; zij zouden echter alsdan met registers 

moeten wonlen vuorzicn, met behulp van welke men ile ventilatie steeds 

tot die kracht kan brengen, die noodig is om allen onaangeiiamcn reuk 

tc verwijderen. 

Scluiülvcrlrehken. — De Inchlvcrbclering in lagere- en bewaarscholen, 

door middel van vcnlilatic, is ecnc zaak van hel hoogste gewigt en zij vor-

dert groole opmerkzaamheid bij dic personen, die in een of ander opzigt met 

dc leiding of bel opzigt van zoodanige inrigtingen belasl zijn. In bel jaar 

18i'2 beeft Deciel, op bevel van den minister van o[)cnhaar onderwijs, 

ccnc bandleiding tol verwarming cn ventilatie van zoodanige inrigtingen 

uitgegeven. In deze handleiding vindt men niet slechts de inrigting (1er toe-

stellen, maar ook alle al'metingen opgegf-ven, dic voor zalen met oO tol 500 

kinderen geschikt zijn, cn ecu korte inhoud daarvan is in het Tmïlcilcla 
Chaleur {\) opgenomen. Dc inrigtingen zijn dezelfde, dic voor kleine ver-

trekken in Injspitalcn zijn aangegeven. In den zomer zou ccnc machine, dic 

door een dalend gewigt in beweging wordt gebragl, een geschikt middel 

van vcnlilatic zijn. 

Descbouwcn wij b. v. ccn schoolvcrtrck met 200 kinderen. Om ccnc 

ventilatie van O teerl. el in bel uur voor ieder kind te verkrijgen, moet dus 

dc vcnlilatic 1 200 tecrl. el in het uur cn 1 200 : 3 000 = D.öö tecrl. el 

in de seconde bedragen; bet gewigt hiervan zou zijn 0.05 X 1.0 = 
O.-i.") pond. Indien deze lucht door eene opening van O''.23 doorsnede 

ontweek, zoo zou de snelheid zijn t>'',r)5: 0.2') r r I"'.Ô2 en dc kracht 

X V-: 2/1 zou zijn 0.38 kilograminctcr. Neemt men nu dagelijks ccne 

ventilatie, die 0 uren duurt, dan zal dc «̂ (V.amenlijkc krachl, dc wrijving cr 

buiten gerekend , bedragen 0.038 X 3 000 X ô = 82l)'"".8. Nemen wij 

verder aan, dal ccn werkman door middel van een windas een gewigl tut 

ccne bc|iaaldc boc-gte opwindt, dan bedraagt zijn arbeid in de secondc onge-

veer O km. cn in liet uur O km. X 3 000 = 21 000 km., welk bedrag door 

den val van bet gewigt groolcndecls weder wonll uitgeleverd. Nu kan men 

echter ligtelijk (loor een werktuig, in den vorm van een gewoon braadspil, 

den val van bel gewigt in O uren bewerken cn gcvolgelijk gedurende dezen 

tijd ccn gdijkniatigcn arbeid tc weeg brengen, (Ii(! veid aaninerkelijker is 
dan die, welke door dc ventilatie wordt gcvordenl, zelfs wanneer wij aan-

nemen, dal men slechts 1 ten 100 van den vergadenlcn arbeid bezigt. Terwijl 

men bij deze wijze van ventilatie met geringe kosten een gniot ovcrbedrag 

van arbeid kan verkrijgen, moei men dc eenvoudigste en zuinigste werk-

tuigen gebruiken, om de beweging op dc hicht over Ic hrcngen. Dc venti-

lators met middeiipunischuwcndc kraclil zonden hier tc omslaglig zijn ; men 

zou ze mcl voonicd thjor ecnc vertikalc as in den schoorsteen kunnen ver-

vangen, wtdkc met 3 of 1 platen voorzien was, bellende under een hoek van 

•13", en welke duur den val van het gewigl (>cnc ronddraaijcnde beweging 

verkreeg. Dc tocsicl zelf zou als vliegwiel werken. 

Opvuriliiiijsf/alichleii. — In deze inrigtingen wurden dc vertrekken in den 

regel do tr kagchtds verwarmd, maar noch dc schoolkaiiicrs, noch dc slaap-

zalen, noch (Iti privaten zijn g(*vcntilccnl, cn toch behooren zij dit te zijn. 

Voor deze iiirigtingeii kan meu slechts weinig voegen bij hetgeen reeds in hel 

Traliede la Chaleur (2) is gezfgd. Is het uiiniog(dijk, een algemeen stidsd van 

verwarming en ventilatie toe tc pas.M'ii, uf is men nilhoubic van bijzondere 

omstandigbeden genoodzaakt, elk vertrek af/omlerlijk tc verwarmen, dan 

moet voor iedere kamer du inrigling worden toegepast , die hoven voor 

kleine verlrekken in hibpilaleii is aangegeven. In de slaapzalen zonden 

ccnigc buizen, diö aan de zolderingen en boven het dak uitkwamen, zelfs 

zonder haarden, wegens het oiider.->chei(l van lemperalonr tusscben dc 

builen- en de biiiiienliitdil, zoowel in den zomer als m den winter, reeds 

ccnc krachtige veiitdatic tc weeg brengen ; alsdan ccbler zou dc lucht van 

d(» venlila(i(? wijkt, want do vrnstors tdijvrn Injna liestciidi(T open in de lijd-
ruinile die liis.sclii'ii dn innntlijdni vertooi»! ; (lez(̂  rcnk oiilslaal «loor do or{fa-
nisclii! z<'tr:<laii(li|ilieil('n , dio zioli oii do dciircn en vt'ii.«<l(MS ncdeizcllm, want 
Ilij vcrdwijol vdikonicn wanneer zij ncvcrwd oi' uewassrlien woideii. Ik lien 
v(tlk(iiiien ov('iinij;d dal de vüurldureink' icuk in de veitickkon der liospilalen 
dozcird(ï oorzaak liotfl. 
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dc gangen cn trappen, waarvan de doorsnede van dic der buizen sledils 

weinig ver.schibh*, in de slaapkamers moeten kunnen dringen. Deze buizen 

zouden nog blijkbaar veel gnioterc werking doen, wanneer men ze boven 

dc lampen aanbragt, die tol verlichting der slaapzalen dienen. Deze wijze 

van vcntüalic, welker kracht zich zelfs niet bij benadering laat berekenen, 

zou met voonicd door cenc mccbanisebe ventilatie met een vallend gewigt 

vervangen kunnen worden, welke gedurende het oponthoud der kinderen in 

dc slaapzalen jdaats zou vinden cn voortdurend zou werken. Deze laatste 

methode zou men zeer gemakkelijk en met geringe kosten op de privaten 

in toepassing kunnen brengen. 

AmphUhealers, — Dij groole amphilbealers, die een aanzienlijk getal 

personen moeten bevatten, Iteslaat dc gescbikiste wijze van venlilatic, gelijk 

reeds in hcl Traité de la Chaleur (1) is gezegd geworden, daarin, dal men 

de warme of koude luclil gelijkmatig ouder dc zitplaatsen vcnicelt, vanwaar 

zij door ccnc menigte gelijke cn gelijkmatig verdeelde gaten véû r of achter 

dc banken uitslroonil. Dij div.c methode is dc lucht, dic men inademt, steeds 

zuiver en al dc lucht wordl nultig gebruikt, zooiira zij slechts gelijkmatig 

verdeeld is. Men kan deze beweging der lucht door eenen schoorsteen 

regelen, welks hencdeniiioiid met dc gaten in dc zoldering gemeenschap 

heefl, of ook door ccnen venlilator, die de lucht onder dc zilplaatscn terug 

drijft. In den winter zou dc zaal ook als een krachtige schoorsteen werken. 

Oppervlakkig schijnen deze beide methoden van gelijke waanic le zijn ; 

dit is echtcr niet zoo. Is do lucht eenmaal in beweging gebragl, dan laat 

zij zich gemakk(dijk en hijna g(dijkmatig onder dc zitplaatsen vcnlcclen 

en wel door buizen, dic onder elke r i j zitplaatsen loopen cn van openingen 

voorzien zijn, waarvan do doorsnede anicemt, naarmate zij zich van do 

hoold- of verdcdingsbuis verwijderen ; in dit geval zijn dc vorm cn dc 

plaats der openingen in dc zoldering onverschillig, als slcchts dc som der 

opporvlaktcii voldoemlc is. 

Ontstaat echtcr dc beweging door trek, dan moet niet slechts dc lucht 

gelijkmatig onder dc ziti)laalsen vcnleeld zijn, maar ook dc openingen voor 

den trek in dc zoldering moeten gelijkmatig op allo oiieningcn van uilstroo-

ming werken, wal ecbtcr niel gcmakkidijk tc verwezenlijken is, daar dc 

werking cencr opening voorden trek zeer spoedig, naar male van den afstand, 

verscbilt, uitgczondcnl wanneer 'zij zeer groot is. Kcne mechanische vcnli-

latic zou daarom veel voonlecligcr zijn. Deze wijze van ventilatie bestond in 

dc vergaderzaal van dc vroegere kamer der Pairs, en zij voldeed volkomen 

aan de bedoeling, doch daar dc lucht door ventilators in beweging wcnl 

gebragl, die door mcnscheiihanden wenicn gcdrcvn cn onder gccnerlci 

loezigl stonden, zoo was dc regelmatigheid der ventilatie iii(»t voldoende 

verzela'rd en men veranderde van stelsel. In den zomer wordl dc trek door 

een schoorsteen verkregen; in den winter is de aanzienlijke hoogte van de 

zaal voldoende. 

Wanneer de warme luclil van builen in de zaal wenl geleid, en dc venti-

latie door middel van een schoorsteen plaats bad, dic met trekgaten onder 

het amphitbeater in gcmccnscba[» stond, zoo zou men alleen diiii eene 

regelmatige ventilatie kunnen verkrijgen , wanneer dc trekgaten zoodanig 

waren aaiigebragl, dal zij gelijkmatig op alle openingen in dc zijvlakken 

der banken werkten ; wij onderslcllcn, dat die o|)cniiigcn gelijk en 

gdijkmatig verdeeld zijn. Maar, daarg(datcn de moeijelijkheid, waarmede 

zulks gepaard zou gaan, zoo is aan deze methode nog dit onaangename 

verbonden, dal voorbij iedere persoon dc reeds door ademhaling bedorvene 

lucht wonll heengevoerd, cn wel in des te groolerc mate, naannatc 

nien hooger zitplaats inneemt; bovendien zou zicb aan dc zoldering ver-

hitte cn bcdorvcnc hichl verzaniden , die voornamelijk nadcclig zou 

zijn voor de tocsdiouwcrs op de acbterste banken. Men zou wel is waar 

een of meer trekgaten aan dc zoldering kunnen aanbrengen, maar men 

zou dan niet weten, in welke verhouding dc boven- en (Ie beneden-

openingen mcl betrekking tot dc hichtverbctering tol elkander slaan, cn 

op sommige jmnlen 'zonden 'zij in juist tegcnovcrgt^stddc rigtnig werken. 

Ofschoon de ventilatie van ccn amphitbeater door trekgaten onder dc zit 

plaalscii mcl zeer groote nadeden gepaani gaal, zoo is zij niettemin 'zeer 

'"|ltig, voornamelijk wanneer dc gaten in dc banken zoo zijn ingerigi, dal 

zij cenc gciijkmalige vcnlilatic voortbrengen, cn wanneer dc banken niet 

'ol ecnc ai te gnmle hoogte oploopen, of w(d wanneer dc achterste banken niet 

l'czcl moeien worden. Zijii echter de amphilbealers zeer grool, en loopen dc 

zitplaatsen tot aan de zoldering, en zijn zij dikwijls eu gediireiide geruimen 

l'jd be/.ci, dan is eene krachtig en gelijkmalig vcnlccldc mcchaiiiscbc venti-

i'''ie per aducciisum (hï eenige methode die aan alle voorwaarden kan voldoen 

oni een gezonden toestand der lucht te oudcrbouden. Dc kosten van eersten 

zijn echter belaas! aanzienlijker dan bij dc gewone methode. 

"i j alle m()g(dijkc wijzen van ventilatie van een amphitlicater moet zij bc-

'f̂ î tiid wonlen naar hel aantal der plaatsen en slaiidva. tig blijven, hoeveel 

I'̂ -'i'soiien ook vcrgadenl moglen zijn. Maar de temperatuur der wanne lucht 

'"jel, waniK^cr zij dc zaal bmiienkomt, lager zijn naar mate deze meer meii-

•'̂ 'lon bevat; want ieder nieiiscli brengt (.wen vivd warmte voort als ccnc was-

'̂ 3ars en dus nagenoeg 40 eenheden warmte, waardoor de lucht in den om-
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trek verwarmd wordt; voor ccne ventilatie van 10 teerl. cl in bel nnr por 

persoon zou deze warmte alleen de lucht met 13« verwarmen. Dijgcvdg 

moeten dc vcrwarniingloestellcn zoo ingerigi zijn, dal een eu hetzelfde vo-

lumen in tamelijk korten lijd zeer vcrscliilicndc lempcralurcii kan aannemen. 

iMct kagchds, welker oppervlakten door rook verwarmd worden, kan men 

dit ligt verkrijgen door meer of minder sterk tc stoken, zoo nok met stoom-

kagchds, door bel volumen stoom, dal in de buizen gaat, le verminderen. 

Maar met warmwalcrkagdids kan de temperatuur der lucht, wegens dc 

gniotc menigte circulerend water, cn gevolgidijk wegens dc groote menigte 

warmte, dic hcl bevat, eerst na langen lijd aanmerkelijk verandenl wonlen; 

gcvolgelijk moet dc toestel zoo zijn ingerigi, dal do uitgestrektheid der 

oppervlakten, wdke dc lucht in het voorbijgaan verwarmen, verandenl kan 

wonlen, iets wal geenszins gemakkelijk is. 

CevdUfjciiissen. — Dat dc celbilain; gevangenissen ecnc goede vcnlilalie 

behoeven, is llians buiten allen Iwijfel. .Mijns inziens is voor deze .soort van 

gevangenissen het vcrwarmingsstclsel van Mazas bel beste, maar walde Incht-

vcrbeleriiig bclnd't, hccll men tcgcnwoonlig twee methoden, waarvan de 

ecnc in .Mazas bestaat, cn dc andere sedert twee jaren in ccne cel van dc 

gevangenis van Tours wonll beproefd. Dc methode van Mazas bestaat daarin 

dat dc lucht van iedere cel door dc afvoerbuizen van hel stilletje verwijderd 

wordt; deze methode is zeer ceuvoiidig, zij verciscbl geene zorg van den 

kant der gevangenen cn dc voortidaniing van het geluid van de eene cel naar 

dc andere kan vulkoinen bdct worden , maar zij heeft hcl gnmlo na-

deel, dat, door ecnc gtMledldijkc verstopping van dc buizen, dc ventilatie 

g(istrcm(l cn ccnc groote menigte gebed iK^dorvcne rioollucht binnen du cel 

gevoerd wordt, llel stelsel van Sagey , dat in dc gaiisidic gevang(;nis van 

Tours moet wonlen ingcvocnl, be.siaal, gelijk wij nader zullen zien, daarin, 

(lal deziltingcn van liet stilletje een dubbelen bodem hebben, dic door eene 

bcwe(»gbarc stop gesloten wonll, cn waardoor wel dc lucbl even als bij het 

andere slclscl wonll opgenomen, maar langs een zijkanaal weder wordl 

weggevoerd. Hierbij is ccnigc zorg van den kant dor gevangenen noodzake-

l i jk; maar aan dc andere zijde heeft men het voonled dal men ccnc gciijk-

malige ventilatie verkrijgt, cn slechts zeer wdnig veranderde lucht naar 

buiten komt. 

Wal den aard der vcnülalic zelve betrefi, zoo kan men lusschen cenc me-
chaiii.sche ventilatie cn ccnen schoorsteen kiezen. Naar mijne mcening is 
ccnc nieclianisdic ventilatie allijd beter. 

Iu groote gcvangcuisseii voor ticscliuldiü;don, waarin men dc gevangenen 

niet lol arbeid kan bezigen, moet men zich van cenc kleine machine zoiidfr 

condensatie bedienen, welker werking in den winter ni(!ls zoude kosten. In 

gevangenissen met veroordeelden, zou men eenige g(;vangcii(Mi tolden arbeiil 

kunnen bezigen, om eenen venlilator Ic drijven, en om (les daags een gewigt 

of water op Ic trekken,dal bij hcl dalen, gediiremle den nacht, dc ventilatie 

zoude vom'lzclteii. Kcne zeer goede inrigling zou deze zijii, dal men water 

ophaalde, hclwdk bij hcl dalen dc lucht duur ccnc trompclvormigci buis liel 

biimenstroomen. 

Neuieu wij b. v. aan, dal eene gevangenis 400 gevangenen kan bevallen 

cn er ccne ventilatie plaats heelt van 10 id in hel uur per persoon, derhalve 

4000 ; 3000 D''. 11 in de seconde. Slroomt niideze liicht door eenen 

scboor.̂ tccn met (M'IIC snelheid van 3 r l , dan zou dc kracht zijn///•'-: 2// 

z n l . n X 1.3 X 0 : 10.02:= 0.00 km.; vo(ir 10 urcii bcilraai-l zij 

derhalve 0 00 X 10 X 3000 r r 23 7i;i) kilogrammeier, terwijl de arbeid 

van een mciisch in ccn uur O X 3000:::= 21 OOO, en in 10 urcn210(H'() km. 

bedraagt. Nemen wij nu aan, dat deze artieid door wrijvingen van allerlei 

aani o[) '/lo teruggebra";;l, dan ziet men dat de arbeid van een enkel 

nicnsch gedurende 10 men viddociide is om de krachl voort lo bremzen, die 

noodig is voor de ventilalic gednn'ixle deii gan.schen naclil. Werd b. v, ccn 

gewigl lol eene hoogte van 20 d i)pg(dicven, dan zou dit gewigt 10 800 pond 

zwaar moeten zijn. 

lil het voorafgaande Indi ik ondersteld, dat de trek der lucht, hetzij door den 

schoorslcen. hetzij door cenc maidiine plaats heefl; men zou liaar echter ook 

door zamendrukking in dc cidlen kunnen drijven. .Men zou zich alsdan van 

de inrigting van Sagey moeten liedieiicn; de gassen zoti<leu door een aan het 

dak nitl(H»penden schoorsteen, waarin de uitslroomiiigsbuizen van alle ( elh'ii 

uitkwamen, iu de bicbl ontwijken. 1'i) deze inrii^ting zon men ecliïer te 

duchten hebben dal dom' dc deiirreten een gedeelte van dc bcdurvenc cd-

lenbiehl in de gangen wordt gedreven. 

Omtrent de gevangenissen, waarin dc gcvan;ienen gcnifciischappelijk 

;cu, zijn dc iiK.'eningeii verdcidd. Volgens eeni;4en is hel gevaarlijk hcl 

den gevangeiicii, wal den gezoiidheidstoesland hctn-ft, beter te geven dan 

den eerlijken arbeidcisder nijverheidswei kplaatseii, en is bet in hel altfenieen 

niet goed, hcl lol der gevangenen tc verbeteren, wijl hienloor bet alsehrik-

wekkeudc der straf, hel ccnigc wal vaak nog van de misdaad tei'iighoiii.'t, 

wonll W(>g;,'eiiomen. Anderen zijn van meiMiiiig dal het veilus der vrijheid, 

zware arbeid, slecht en 'ZelI's vaak onloeieikend voedsid eu eciies!reii;,'e lucht 

op zich z(dfal er^ genoeg zijn om overigens, zonder gevaar, verheiei iiî ^eii in 

den gezoudheidstoc.stand loc te laten. Ik dcid deze laal.sic meeiiingdes le, eer-

der, daar litcli o(d\ de oppa.ssers en allen, (li(! met hel li(dieer belast /ijii, in 

meerden^ td mindere mate van den ongezontlcii loesland dergevaiigenis.-en lo 

lijden hebben. Ik ben derhalve van mcciiing, dal bij zoudanigc gevangcnissek 
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dc slaap-, werk- cn ziekenzalen krachtig moeten worden geventileerd, dat 

echter de ventilalie hij dag moet geschieden, door den regelmatigen arheid 

van eenige gevangenen, door mi(ldel van cen ventilator, cn gedurende den 

iiaelit door deu arheid, die des daags in de slaai)zalen is verzameld. Hiertoe 

worden zeer geringe kosten gevorderd, wijl de ventiiators van hout kunnen 

zijn, en iu vclc gevangenissen door de gevangenen zelf kunnen worden 

vcrvaardi.uMl (1). 
Opmciiiiifjm omirenl <k vcniUatie in den mnicr door dc warmlc van 

den hmjclielrooh. — Om deze warmte te kunnen gebruiken, moest de rook 
door eene j)ijp van iilaalijzer van -1 tol 5 el hoogte stroomen, welke zich in 
den venlilatu'schoorstecn bevond ; de buis echter, welke dc lucht in den 
schoorsteen voert, zou ecu register en een vasten anemometer lol rege-
ling de.r ventilatie moeten liebben. Haar de doorsnede van den schoorsteen 
zoo berekeiul is, dat het overwigl in lemperaluur r)!)" bedraagt waimcer dc 
kagcbel den rook op ri/IO^afgwfl, m) kan do schoorsleen een volumen luchl 
van nâ Tuoeg 201) teerl. el op ieder pond kolen optrekken; zijn cchler de 
oppervlakten'der kagehcis zeer groot dan is de temperatuur vau den rook veel 
gcrin^^er. HovendienWordt bij de stoom- en hectwalerkagebels de rook bij het 
uitslroomen steeds afgekoehi, daar hij door biiizeii ^aat, die in ruimten lig-
gen, waardoor de huilenlucht trekt. Hij goed ingerigte toestellen is alzoo de 
Trek door hel verlies in warmte veel geringer dan wij aaiigcnomcn hebben. 
Wi j moeten nog opmerken dat deze melhode van trek zonder vasten ane-
mometer en zonder register, gelijk uien tot hiertoe heeft gehad, in hare 
werkingen zeer onzeker is, want deze zijn nu eens te sterk, dan weder le 
zwak, 'e/i men weet nooil, hoe bel daarmede geslcld is, terwijl bet toch van 
zoo veel belang is dil altijd le weten. 

Waarom de zaak der verwarming en liichlverheteruif] in bewoonde ver-
trekken zoo lanf/zame vorderingen —Dagelijks leert men beter inzien 
hoe noodzakelijk de verv.armiiig eu luchlverversching vau woonhuizen zoo-
wel als van Dpenhare gebouwen zijn; ook worden sedert eenige jaren reeds 
zeer vele openbare gebouwen verwarmd en geventileerd; maar de industrie 
der verwarming; cn ventilatie gaat inderdaad zeer weinig vooruil. De oor-
zaken hiervan zijn zeer talrijk. 

De algemeene verschijnselen der verwarming en luchlverversching 
schijneu zeer eenvoudig te zijn, want zij bepalen zich tol de voortplanting 
der warmte door lî chaincu en tol de beweging der luchl door warmte of 
door werktuigen, die op de eenvondigste wellen der natuur-cn werktuig-
kunde herusi'en. De eenige zwarigheid, die intusscben geheel van deu in-
genieur afhankelijk is, sehijnl in'dc keuze der inriglingen, in de bepaling 
(ier vormen en ahnelingen van de loeslcllen en eindelijk in de regeling der 
verwarming en der ventilalie le bestaan. Dezaak in haren geheelcn omvang 
cchler is volstrekt niel zou eenvoudig, als zij bij den eersien oogopslag 
schijnt le zijn, en om een ot;lwerp ol een toestel te he.iordeelcn, heeft men aan 
algemeenc he',?rippen niet genoeg, maar moet men de vraagstukken, waar 
hel op neerkonil, grondig bestudeerd hebben. .Niet zelden treft men bij per-
.soiieu, die over ecu ontworpen of een voitooidon toeslel cen oordeel moeten 
vellen , zeer oppervlakkige, onjuiste cn zelfs somwijlen geheel verkeerde 
denkbeelden aan. 

Somtijds wordl een wedstrijd uilgesehreven voor ontwerpen ter verwar-
ming en venlilalic , maar veel vaker worden de werken eenvoudig aan be-
gun'sligde oudernemers op.uedragen. Hierdoor vervalt alle nicdcdmgiiigen 
wordl gcvol̂ 'elijk alle vooruitgang gesircmd, en alle verbetering in de hirig-
tiiig dér loesleilen, alle hes|iaring m dc kosten van eersten aanleg cn in de 
dâ -elidssehc uitgaven verhiriderd. 

Keno laatste omstandi.i;heid eindelijk, die te dezer zake ecu zeer groolen 
invloed uiloefent, is dé wijze waanift men do proeven necml vóór do 
invoering vau eenig stelsel, wanneer men al lot dergelijke ijroehieniiiigcn 
overgaat. Zeer dil^vijls vergenoegt men zich met eenige proeven om-
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Ircnt do ventilatie in haar geheel, voor welke alles was voorbereid, maar 
die volstrekt geen waarborg opleveren, dat de toestel ook bij den oii-
gunstigsten toestand van den dampkring eene voldoende kracht heeft, 
(lat de stoker een bchooiiijk middel bezit om bij bet stoken altijd eene 
slandvastige werking lo ve/'krijgen, dal dez<; wei'king ook steeds ver-
kivgen wordt, dat dc gansche ventilalie ook wezenlijk werkzaam is lot ver-
betering der luchl cn dat eindelijk de ventilalie in het bewoonde gedeelte 
van hel gcbuuw ook gelijkmatig vcrdeidd is. Procfuciuingcn omtrent de 
ventilatie in haar geheel 'op een bepaalden dag, op eeu bepaahl uur en 
zonder verdere vooiioopige bekendmaking genomen, gelijk zoo dikwijls hel 
geval is, bewijzen niets'meer dan bet feit, dal zij aan het licht brengen, 
cn kunnen aileen daartoe dienen, om diegenen , die zelfs niet weten 
hoe onbevoegd zij zijn om een loestel le beoordcelcn, iu dwaling le 
brengen. 

Het zon voor het toekomende zeer wensehelijk zijn: 1°. dat de zamen-
stelling van verwarmings- cn veiililalie-loestcllen voor openbare gebou-
wen eerst na een wedstrijd voor eene bevoegde couimis.sie aan eenen 
ondernemer wierd toevertrouwd; 2°. dat hel administratief |iersonecl, 
hetwelk tusscheif de commissie vau bî oordccling en die vau uilvoering 
slaat, vereenvoudigd wierd, eu bepaaldelijk dat de conimi.ssie van beoor-
d(Hding meer invh'ied had dan vroeger; 5». dat de beproeving der toostellen 
naarmate van hunne zamenslclliiig lam genoeg duurde, dai de kracht der 
verwarmingstoestollcn onder de ongunstigste omstandigbedcn, voorts de 
kracht der ventilalieloestcllen , de regeluiaiigheid der geheele hichlvcr-
versching, de gelijkmatigheid liarer verdcehn;;, de naauwkcurighcid der 
werktuigen, die'̂  bestemd zijn, om den oogcnblikkclijken stand der ventilalie 
te be|)alen, de vertering aan brandstof, enz. naauwkeurig konden worden 
opgemaakt, -i®. dal de bcriglen der heide genoemde commissien openbaar 
wierden gemaakt. 

Deze maatregelen zouden de besturen volkomcne zekerheid geven wat dc 
kennis van hunne loeslcllen belrefl, en hel vak vau verwarming en ventilatie 
zou met rassche schreden vooruitgaan. Dc bekwame ingenieurs zouden 
daarbij slechls kunnen winnen, alzoo men bij verwarmingsloestellen geen 
geh(miien heeft, dc ondervinding steeds ten goede zou leiden, eu alle uit-
vindingen door cen octrooi beschermd, en dus volkomen geëerbiedigd zouden 
worden. 

(1) Voor CPn'ujo jaren bezncbl ik dc; oonlrale fïevannoni.s van Nimo.s, ver-
nezelil van den lieer lioileao de Casleliiean , woiidlieeler aldaar. Overal in de 
s'la.ii»-, \verk- en zieken/aieii was de loelil hedorven en de indruk dien w ij 
ondervomien was zeer i-ijnlijk. Twecj \verk/:;;!en pcliler lr(dcken vooral mijne 
opmerk/Kimlieid. In de eene wenl wol };ekr.ard (MI cen dozijn !:leine opene 
hoiil.skiM>lMMvu waveu iu Uel veiUck tiU-r en daar r.r.ii(;;;brr.|;l. !n de andere 
/aal werd afval van zijd(! door de ijev.-.njfenen j;ekr.anl. iJe twcbl ald;.ar was 
/nodaoijf mei stof lii7\van|;etil, dal men op eeni|;e ellen nf.s!and.s naauwelijks 
iet.s konde oiiderselieideii. Deze lieide verlrvkkeo waren zeer oojn'zond, en, 
vol|;en!> de waarnemiiiüeii van mijnen (;eleider, overlrof de btertle aldaar «lie 
der' aiiitere verlrekkeo in };riiole male. Men zou daarin noodwendii; moeien 
(e i;<inoet komen, en hel middel daartoe zou zeer eenvoiidi|; zijn. Men zou in 
ieder van dez(! vertrekken een venlilUor met middeiipuuisctiuwende kraehl 
moeien aaid)irn|;en ; de ko.slen hiervoor zomlen zeer weinij; hedia|;en, daar 
bij van liool zon kunnen zijn cn door de j;evaii|;enen zelf ijedieveii worden. 
])e heer lloileaii de Castelneau begreep de werking van dil middel zeer |;oed, 
(Ml hij den direeleiir, den prefec;!, en zoo verder lot zells hij den minister van 
hionenlandsehe /aken werd aanzoek lol eene Z()oilani|;e ventilatie {;edaan, 
m l.ll, in weerwil dal dil aanzoek meermalen werd heriiaald, bleef de zaak 
steeds bij het oude. De lieer ISoileau de Casleliieau hei f| in de Annalcs d'lin-

fjicnc verseheiden zeer belaii|;wekkende heii|;len o\er den invloed van hel 
voeilsel, den arbeid en den sleehleii i;ezondheidsloesland der Weikzalcii op den 
i;emiddeldeu levensduur der (ievaM|;eneii medegedeeld. 

Na deze onlwikkeling van de algemeene beginselen, welke bij den aanleg 

van verwarmings- en vènlilalictoestellcn in aamnerking komen, gaan wij lol 

dc beschrijving ven eenige bijzondere voorbeelden over. 

1. De gevangenis Mazas. 

In den ja.irgnng van 1852 der Alhjemcinc UmizeHunfi treft men ccnc be-

schrijving aan van dc cellulaire gevangenis .Mazas die in de laatste jaren tc 

Darijs is gebouwd; in deze beschrijving wordt ook meldin;; gemaakt van hel 

daarin li)(?gepastc stelsel van verwarming eu venlilalic, (lo( h slechls zoo op-

jiervlakkig, dal eene uitvoerige beselirijving van deze buitengewone inrig-

ting hier met misplaatst zal zijn. 

hl hel jaar 1815 werd onder hel voorziller.sc!ia|) van den heer Arago 

eene commissie benoemd , belast om dc door de ingenieurs (irouvelle en 

Dnvoir-Leblanc voor de gemelde gevangenis ontworpene slel.«els van ver-

warmingen ventilalie le omlerzoeken. Te 'dien lijde was de bouw dor gevan-

genis n'orr niel geéindiĵ d. De gansi'he aanleg van dil werk blijkt voldoende 

nit de al'b(>cldingen, die op de platen 51 U'lol 5111 van dien jaargang zijn 

medi>gedeeld, om do grondslagen vau du door de mededingers ontworpen 

plannen behoorlijk te begrijpen. 

Hij bel ontwerp van Diivoir-Lehlane bivlonden de vcrwarmingstoe.stellen 

uil zés warmwalerketels onder de middenrotonilc of de zaal voorliet centrale 

toezigt (pl. 510), van welke iedere ketel voor eeu van de zes vleugels, 

waarin zieh de cellen bevinden, beslemd was. Iedere gang moest acht onder 

den vloer aaiigcbraglc heetwalerkageliels bevallen cn met deu kehd door 

twee buizen in verbinding gebragl worden , bestc-md om het verwarmde wa-

ter aan to voeren en verkoelde waler naar den ketel terug te leiden. De 

builenlueht werd in hare circulatie lan^s de kagehels ver\',arm(l en ontweek 

door openingen in den gang, ilic met de kagehels correspondeerden. De op 

die wijze verwarmde luelit ih'r gangen wilde uien bezigen ter verwarming 

en wol door middtd van eene circulatie, die zich in elke cel door Iwee ojic-

ningen , ccnc van boven eu eene van onderen , moesl vormen. Dc cellen 

van de rez-dc vhaitssèe moesten verwarmd worden door de openingen, 

welke in bel rondom de kagehels aanwTzige Imdilkaiiaal waren aangebragl. 

De rotonde had in het midden cen afzonderlijken heelwaterkagehcl, cn 

bovendien moest haar de warmte door den look der ketels worden toege-

voerd, die, alvorens in den schoorsleen te trekken, een in den vloer uit-

gegraven en mei gegolen ijzeren platen bedekt kanaal doorslroomile. l̂ c 

ventilalie vau iedere' cel wilde men door een kanaal in een van dc zijwan-

den der cel bewerksl(dligen, dat b e n e d e n met een klein kastje, waarin di; 

! uacblelijkc bcnoudigdhedcu werden gcborgui, en onder hel dak met cctic 

i^bi.] 

horizontale buis van plaatijzer in verbinding moesl worden gebragt, die in 
cciicn met cen warmwatcrkagchel voorzicnen schoorsteen uitliep; van zoo-
danige schoorsteenen moesten er 12 worden aangebragl. De luchlver-
versching in de cellen van do rez-d(;-chanssée moest geschieden door in 
den vloer aangobragte en mcl de aschbakken (ier kagehels in verbinding 
staande buizen. 

Het ontwerp van (irouvelle heriisttc, even als dal van Duvoir-Leblanc, op 
het beginsel van ecm; warmwatercirculalie; doch daarbij was de stoom in 
tiiepassing gebragt als middid van overbrenging naarde warmwatertoeslcllen, 
die bestemil waren om dc verschillende deelen van het gebouw te verwar-
men. De stoom werd door drie generators, die in de kelders van de midden-
rotonde wai'cn opgesteld, voorlgebragt; aan hel eind van elke verdieping 
van het celgcbouw bevond zich een cilinder vau plaatijzer, dic geheel met 
water gevuld was, en welke door den sloom werd verwarmd, die in ceno 
sJangvcrmigü buis rondslroomde; eone buis van gegoten ijzer, boven uit 
den cilinder uitgaande, liep in cen kanaal onder den vloer van de bal-
kons der verschillende verdiepingen cn onder den vloer van de rez-de-
chausst?c,cn kwam dan weder onder in deu cilinder uit. Hel kanaal was, 
in overeenstemming met de scheidsmuren der cellen , door dwarsplalen 
afgebroken; elke vau de daardoor gevormde afdeclingeu stond met de 
builenlueht in verbinding door een klein in den vloer aangebragl kanaal 
en met de cel door een ander kanaal, dat op geringeii afsland van den 
vloer zijne uitmonding had; de lucht van iedere ctd ontweek, na het 
secreet doorgeestroomd te zijn, door een loodregl kanaal, helwelk onder het 
dak in een gcmecnscbajipclijk kanaal uitliep, dat aan het eind van het ge-
bouw omhoog steeg, en zijne uitmonding had in deu aschbak van eeno 
stookplaats, die mcl een ontzettend groolen schoorsteen in verbinding stond. 
De gebouwen voor de direetio nioeslcn door heelwaterkagchels verwarmd 
worden, waarin dc hitte door stoomcirculatic werd aangebragl. 

Op onderscheidene gronden verwierp de commissie het ontwerp van 
Duvoir-Diddanc. De hoofdzakelijke bedenkingen daarlegcn waren deze: 

1. Dij hel verwarmen van de cellen door luchlcirculatic moest men vooraf 
dc afmetingen der openingen van gemeenschap kennen, want zij moeten in 
dc zware muren worden aangebragl, en hare berekening is vooraf volstrekt 
onmogelijk. 

2. Neemt men aan, dat deze zwarigheid is overwonnen, dan zal nog de 
verwarming der bovenverdiepingen slcrker zijn dan die der bencdcnvei-die-
pingen. 

5. Dc verwarming der cellen door de lucht van den gang zou aan de 
gevangenen slechls lucht m(̂ d(̂ (leelen, die reeds bedorven was, en de be-
woner eener cel zou naar willekeur zijne gansche ruimte kunnen bederven, 

•i. De ventilatie van do rez-de-cbauss('e door de stookplaatsen der kag-
ehels zon niet regelmalig knunen zijn, want zij moet noodwendig mcl dc 
sterkte van het vuur afwisselen. 

5. De, twaalf scJioorstceneii vau hel dak, die door dc beetwatcrkagchcls 
verwarmd worden, zullen sleehls gcri/)go kr.ichl bezilien, wijl zij slechls 
eone geringe boogie zullen hebben, en wijl men dc ventilalie niel dagelijks 
zou kunnen regelen en er tiuv.igt op uitoefenen, want do anemometers zouden 
slechts aan de openingen »'er sehoorsteencn kunnen worden aangebragl, die 
men op steigers zou moeien bereiken. 

np deze gronden werd het ontwerp van r,rouvclle, ofschoon met eenige 
wijzigingen, aangenomen, die wij laler zullen opijcven, nadat wij de uit-
komsten lier onderzoekingen omtrent den gezondhcidstoesland der cellen 
zullen hebben leereu kennen. 

Deze onderzoekingen hadden plaats in eene cel van de conciergerie. Een 
lid der commissie, de heer Leblanc, nam daarin, mei dc noodige toe-
stellen , dc zamenstelling der lucht eu baron hygrometrischen toestand 
waar. Dc venster- en deurreleii waren zorgvuldig gedigt geworden; dc 
lucht werd vau buiten iu cen kleinen kagelud verwarmd , cn door eene 
opening , op omstreeks 1 el hoogte, in de cel gevoerd ; dc luchl werd 
door eene uitwendige huis, waarin verscheidene waslichten brandden, 
aangetrokken; hel onderste gedeelte van die buis was met een register 
voorzien, om daarmede de venlilalic Ic kunnen regelen, de luchtbuis 
•'?tond met het onderste gedetdle van eene overdekking in verband, waar-
van het deksel met een groot aantal openingen voorzien was. De snel-
heid van inslroomiiig werd met een aueinometcr van ('oinbes gemeten. 
De proehiemingen (Juurdeii 10 uren aehlerceu , en leidden lol de vol-
gciiilo uitkomsten : 

iiidrijving van den stuuk. — De herbaalde proefnemingen leverden het 
bewijs, dat bij de genomen maatregelen O teerl. el luchl in het uur toerci-
kciul is, om dc almosphcer der cel vau allen onaangenamcn stank vrij le 
honden. Dij deze hocveelheid ventilalieluchl vertoonde zich aan het in staat 
'̂<m oplossing vcrkeercnde azijnzure lood aan de stilletjes hel aanwezen van 

zwavidwalerslofziircn of zwaveiwalerslofzurc ammoniac. 
Mot eene luchtvernieuwing van 10 teerl. el hieht in hel uur, was de snel-

heid van den stroom viddoende, om, naar het oordeel van personen, die 
gevoelige zinluigen hadden, wederstand lo bieden aan dc verspreiding van 
den reuk in hel vertrek. De in dc luchtbuizen stroomende lucht had cen 

oiiaangciiamen reuk. Wanneer men, zonder de ventilatie tc slaken, deu 
deksel van hel ka.sije opende, verspreidde zich lorslond cen sierkc slank in 
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j de cel, en hel was noodig, nadat do deksel geslolcn was, gedurende 20 
1 minuten in denzelfden graad le ventileren, opdat hel zintuig van den reuk 
I niet in zeer hooge mate onaangenaam wierd aangedaan. Het bleek dat de pot, 

waarin du vaste uitwerpselen moeien worden ojigenomen, 2 tot 5 kan water 
moesl ku;inen bevallen; do in den drongen pol ĵ 'cvallenc mesl ontwikkeJl 
zulke sterke uitdampingiMi, dat zelfs eene vrij sterke ventilatie niel voldoende 
is, om de verspreiding van den slank I(Ï verhinderen. 

Chcmisthe toestand van de luchl. — Viiiir dat do waarnemer de cel afsloot, 
was deze langen tijd met de builcnliiclil in gemeenschap gebleven, zoodat 
men de zuiverheid van de lucht bij den aanvang der proelueming met dio 
van de normale lucht gelijk kou slellen. Do afsluiting duurde 10 uren. Om 
koolzuur voort te brengen, brandde men gedürende'272 uur na de sluilinij 

I der deur eene waskaars. De ventilatie, beneden 10 teerl. el in het uur, ge-
durende de beido eerste uren van verblijf, werd op 10 teerl. el gedurende 

! het overige gedeelte van den dag gebragt. Door den verwarmingstoestel kon 
! men de lemperatuur der cel o|) 5o.5 tot 11°.5 brengen, en deze gedurende 
i het grootste gedeelte van den dag daarop houden. De waarnemer on(Jcrvon(l 
I geen onaangenaam gevoel, van welken aard ook ; eene ligte walging in de 
j beide eerste uren, onder den invloed eener ontoereikende ventilatie, werd 
i volkomen overwoiinen. De (piantitalievo bepaling van hel koolzuur in de ver-
, gaderde lucht heeft doen zien, dat iu deze 55 tienduizendste gewigtsdceleu 
I voorhanden zijn, welke verhouding meer dan de vierdubbele is van die der 
I normale lucht. Volgens den ruimtc-inliond der cel, waren alzoo, op bet 
! oogenblik dat de lucht werd toegelaten, 57 wigijes koolzuur voorhanden, 
; waarvan een gedeelte door het verbranden dor waskaars, maar het overige 
j door de ademhaling ontstaan was. 

I Volgens deze uitkomst kan men de werking der ventilatie beoordcelen, 
i welke beter had kunnen zijn. Om over do voorlgebragte werkingen eeu 
j heter oordeel te kunnen vellen, moet men het opgegeven getal met de 
I hoeveelheid koolzuur vergelijken, die gedurende den l'ijd van het verblijf 

werd voortgebrapt. Daar nu de uitkomsten eener berekening van de heeren 
Andral cn (bavard omirent dc adendialing van den waarnemer eene hoe-
veelheid van 51.-10 wigtjes iu bet uur voorlgebragt koolzuur aanwijzen, 
zoo moet die hoeveclheid in tien uren 5Di wigtjes bedragen. Hierbij moet 
men dc door hel waslichl gedurende 27Ï uur ontwikkelde hoeveelheid kool-
zuur, (en bedrage van 20 \vigijes, in rekcfiing brengen, cn men heeft (l,iu 
een gezamenlijk bedrag van 551 wigtjes, van welke hoeveelheid slechts227 
wigtjes door de ventilatie, gedurende de 10 uren dat de proefneming iluurdc, 
waren uitgedreven geworden. De oiitleding van de luchl in een even groot 
vertrek als de cel, dal gesloten, niet geventileerd en gedurende 15 uren 
door dcnzelfden waarnemer bewoond werd, heeft 1 ten 100 koolzuur op-
geleverd. 

Ilijgrometrische toestand. — Dij den aanvang der proehieming hail do 
huitenlucht 2"; dc waarnemingen aan den psychrometer wezen 0.75 als 
den liygromctrischen toestand aan, en elke teerl. el lucht bevatte al-
zoo 1.2 wigljc waterdamp, in dc cel beilroeg do aanvankelijke liygro-
metrische loesland O.M), bij eene temperatuur van 5".5; elke Iccil. cl 
bevatte alzoo 5.2 wigljc waterdaui|). Na verloop vau ccnigo uren zwakke 
ventilalie, was de hygroniclrisclic loesland 0.75, bij eene temperatuur 
van 10®; de hoeveelheid waterdamp bedroeg alzoo 7.5 wigljc de teerl. 
el. Aan het eind vau den dag was do liygroiuclrische loesland 0.7ti 
bij eene Iciniieralunr van 1 D5, en de huevccllieid waterdamp bedroeg 
7.Ô wigljc de teerl. cl. Deze uitkomsten bewijzen, dat de hygrometrischo 
toestand in de cel onder den invloed vau eene venlilalic van 10 lecrl. cl 
in het uur weinig verandering onderging. 

Drengt men nu deze uitkomsten in toepassing en merkt men op, dat dc 
bnitenlemiicratuur laag blijft, zoo ziel men ligtelijk den invloed in, welken 
dc uilwascming op den hygronieti.sclien toestand der luchl uiloefende. Inder-
daad moest deze loesland ahiemeii; de hoeveelheid waterdamp, die bij hel 
eind van het verblijf in de luchl der cel aanwezig was, moest bijna de hellt 
geringer zijn dan die welke men in de ledige col vond, waarin teii gevolge 
van de venlilalic dc liielit in denzelldcu locstand en bijna o|) dezelfde lempe-
raluur was als de buitenlucht, wat bij de gestelde voorwaarden en nô ' 
meer bij dc onderstcHing, dat de wanden van hel vertrek volstrekt geen 
hygroskopisebe kracht hadden, noodwendig het geval moest zijn. 

In de cel der proehieming, welker wanden met olieverw waren aange-
streken, srhijuen dc hygroskopisebe werkingen er weinig toe te hcbiieii 
niedcgcwerkt om den liygromelriseheii loesland vau het midden lager to 
stellen en tegen de uitwxMiiug der uitwaseming op te wegen. Hetzelfde is niet 
bel geval wanneer dc muren beschoten, met lambriseringen voorzien ot 
met papier behangen zijn. Toen cen lid der commissie zich in een gî slolen 
kabinetje ophield dat 15.5 teerl. cl inhoud had en welks wanden met 
pa[)icr beplakt waren, kon hij gî durcnde een verblijf van 10 uren daarin 
gccne verandering in den hygromelrischen toestand der luchl bemerken. Do 
temperatuur bedroeg aanvankelijk 21".5 cn bij hel einde van hel verblijl 
21".8; dc aanvankelijke bygromclrische toestand was 0.75 cn onderging 
nog geene 0.01 verandering. 

De uil deze opgaven gclrokken besluiten zijn de volgende: D'. dc ven-
tilatie moet als hel hoofdmiddel tot verbetering van den gezondheidstoestand 
beschouwd worden; 2®. dç ventilatie moei minstens 10 teerl. cl in het 
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uur voor wieren gevangene bedrogen; dc kmperaluur der ccllen moet 
op gehouden worden. 

Ingevolge hel berigt van eene snhconnnissie, welke in lasl had ile ver-
schillende slelsels der riolen cn van Iiniinc lediging le onderzoeken, 
nam dc hoofdcommissie als dc doelinaligslc inrigling in hel gegevenc 
geval een vasl privaal voor iedere cel mei eeno sccrcclpijp aan, die lot 
venlilalie moest dienen. 

De wijzigingen, welke de commissie in het ontwerp van Grouvclle ver-
meende tc moeien maken, hcslondcn in dc volgende: 

1°. Dc voor iedere cel te leveren hoeveelheid lucht le bepalen op 10 
tcerl. el in het uur. 

2°. De slandvaslige lemperaluur der ccllen lot op h> Ic vcrhoogen. 

7>°. Kcnc dubbele hecl-waler-cirenlaiic in legenovergeslelde rigling aan 
le brengen, zoodal op ieder punt de gemiddelde teuiperaluur der buizen 
bijna slandvaslig is; en 

4°. Dc venlilalie der ccllen door de uil dc privaten loopcndc pijpen le 
bewerkstelligen. 

Mcl inachtneming van deze wijzigingen werd het ontwerp van Grouvclle 
door den minister van binneidandsche zaken op den Dl«" .Mei 1845 goed-
gekeurd; dc werkzaamheden werden volgens de opgaven der commissie 
aangevangen. In hel jaar 1810 benoemde dc lu'cfecl van bet departement 
der Scinc ecnc s|'eciale commissie, met hel doel om de in dc cellulaire 
gevangenis Mazas door Grouvclle uitgevoerde werken en de verwarmings-
cn vcntilaticlocslelleii te onderzoeken. Deze commissie meende zich niet 
(ot eene bloolc bcoordceling of inspeclic der toestellen en tot eenige vhjglige 
proefnemingen tc moeten l)opalen, maar dc toestellen minstens gedurende 
ccn jaar aan hel grondigst onderzoek le inoeten onderwerpen. De commissie 
kon hare werkzaamheden eerst den U«" Februarij 1850 beginnen, wijl van 
dien lijd af eerst ccn gedeelte der toestellen regelmatig in gebruik kon 
worden gebragt. 

Den SO«"» April 1851 eindelijk bragt dc commissie een omstandig bcrigt 

uil, waarin zij hare delinilievc mecning omtrent dit onderwerp tc kennen 

gaf; ecnc meening welke op proefnemingen berustte, die gedurende 

meer dan ccn jaar zoowel vóór als na dc vestiging der gevangenen in het 

gebouw werden voortgezet. Den hoofdinhoud van dil berigl vindt men in 

het volgende: 
Inrigting van het gebouw. — De ccllcn-gevangcnis der aangeklaagden 

bestaat uii zes hoofdgebouwen , welke straalsgewijze uil een gemeenschap-
pelijk middengebouw uitloopcn. In hel midden vau elk dezer gebouwen be-
vindt zich een groote gang, die zich tot aan hel dak verheft, en lol aan de 
beide gevels doorloopt, alwaar ccn over alle verdiepingen reikend venster 
den gang verlicht. Aan clkc zijde, zoowel in dc rcz«de-chau.ssée als in dc 
beide bovenste verdiepingen, liggen de ccllen, welker getal 1200 bedraagt, 
cn waarvan elke ccncn teerling inhoud van 20 cl heeft. 

Grondbeginsel der verwarming. — Ilcl grondbeginsel, waarop het vcr-
warmingsslclscl van Grouvclle berust, is de verwarming der luchl door haar 
in aanraking te brengen met buizen, waarin warm waler circuleert. Het bij-
zondere van dit stelsel is de overbrenging der warmte, door middel van sloom, 
die in dc in dc kelders geplaatste generators wordt voortgebragt on naar 
walcrrcscrvoirs stroomt, die op de verschillende verdiepingen zijn aange-
bragl cn de circulatie bewcrkslelligen. Dij dit stelsel beeft de circulatie van 
hei warme water onder zeer zwakke drukking (ilaats, en de verschillende 
verdiepingen van een en hetzelfde gebouw maken, mcl betrekking lot dc ver-
warming, niet céii enkel geheel uil, want deze kan voor iedere verdieping 
afzonderlijk worden bewerkt. 

Vcniilatie. — Deze wordt door den trek van ccn groolen schoorsteen van 
4 vierk. el doorsnede eu 20 el hoogte in bel midden|)nnl van bet gebouw 
voortgebragt. Dc binnen dc cellen gevoerde en ter venlilalie bestemde luchl 
wordtin den wiiler, door langs dc hcelwaierbuizen te stroomen, verwarmd. 

De gezamenlijke massa lucht, welke door dc ventilatie nil de cellen wordl 
gedreven, daalt door de pijjicn der jirivateu, die tol aan den kelder loopen. 
De vcniilatie heeft len duel, in de cellen zuivere almospherischc lucht te 
houden door er eene hoeveelheid buileiilucbt iu aan te voeren, die voldoende 
is, om de door hel in- en uiladenien der gevangenen bedorvene luchl te 
vervangen; ook moet zij krachtig genoeg zijn, om de uitwasemingen der 
secreet (lijpen le vci'hifKlercn. 

Plaalsimj der toestellen in de gebouwen. — In eiken vleugel en langs den 
gang bevinden zich in dc eerste eu tweede verdieping balkons, waarop de 
cellen zich openen, cn waaronder zich regts en links kanalen bevinden, 
waarin de gegoten ijzeren buizen liggen, die evenwijdige [«ijpen vormen, 
welke hel waler in Iwec tegenovergestelde rigtingen doorstroomt, opdat 
overal cenc zoo gelijkmatig mogelijke temperatuur worde voortgebragt. 

In dc rcz-dc-chanssée liggen déze buizen in een kanaal onder den vloer 
van den gang, cn vlak langs de cellen. De kanalen onder dc balkons zijn 
in dc rigling van dc scheidsmuren der cellen door dwarswanden afge-
deeld. 

Klke van deze afdcclirigcn stond aanvankelijk met dc buitenlucht dooreen 
in den vloer der cel aangebragl kanaal in verbinding, doch deze inrigting 
werd vervolgens vervangen door eene gemeenschap mcl dc luchl in den 
gang, waarover nader. Diezelfde afdeelingen staan met de ccllen in verbin-
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ding, door een kanaal dal door een roosterwerk wordl afgesloten. 

Icilerc kring van lieelwalerbuizen staal in gemeenschap met ccn reservoir, 
waarin hel water door de condciisatic van den sloom, die in ccne slangvor-
mige buis circuleert, verwarmd wordt. Zes ketels voeren den sloom door 
ccne hoofdbuis naar al de reservoirs. In elke cel bevindt zich een privaat, 
hetwelk uit een bak van gegolen ijzer cn ccne secreelpijp beslaat, die lol 
in ecnc drekton loopl. Al de tonnen van een en denzelfden vleugel slaan 
in ccn gang onder den grond, die even lang is als de bovengang, aan welks 
beide zijden de ccllen liggen. Deze zes ouderaardsche gangen loopen met de 
einden, die bel digtsl bij elkander liggen, ineen gcmccnschappelijk ringvor-
mig kanaal uil, dal met ileii <;rooten schoorsteen in verbinding staat. Dc 
andere einden hebben gemeeiiscliap mcl de buitenlucht, maar zijn door vol-
komen digte, dubbele deuren gesloten; zij kunnen den toegang verlcencn 
aan een wagen, die op eeu ijzeren spoor loopt, en bestemd is dc tonnen weg 
Ic halen. 

Uil de beschrevene inrigling blijkl, dal, wanneer het waler der reservoirs 
door den in dc slangvormige buizen circulerendcn sloom verwarmd is, ten 
gevolge van hel verschil in temperatuur, er eene circulatie onlstaal lusschen 
dc reservoirs en de buizen, welke van die reservoirs naar ilc cellen loopen. Dc 
circulatie heeft voortdurend plaats, want het water in de buizen wordt be-
stendig afgekoeld en keert naar de reservoirs terug, om weder verwarmd 

' Ic worden. Daar hel vuur van den in den kelder slaanden schoorsteen be-
stendig brandt, zoo wordt daardoor de lucht uit de ccllen in dc sccreelpijpcn 
getrokken; die lucht doorstroomt de gangen onder den grond cn komt lol 
bet vuur. Dc deuren dezer gangen zijn goed gesloten, en de buitenluchl kan 
niet naar binnen dringen. iNaarmatc dc luchl uil dc ccllen ontwijkt, wordt 
zij vervangen door dc lucht, die uit de gangen koml en door aanraking mcl 
dc heelwalerbuizen verwarmd is. 

Inrigting ter regeling van de ventilatie in de cellen. — Om de venlilalie tc 
regelen, heeft men de sccrcclpijp, welker btncdcncind in cenc gcslolenc Ion 
uitkomt, met ccne zijbuis voorzien, die door ccn deksel gesloten wordl, 
waarin zich cenc opening bevindt, waarvan de doorsnede, door middel van 
cenc draaijende klep, naar verkiezing vergroot of verkleind kan worden. 

Om de voorafgaande beschrijving duidelijker tc maken, doen wij thans de 
verklaring der jilatcn XX I I—XXIV volgen. Kig. 1 op plaat XXI I is dc 
loodrcgtc doorsnede van ccn cellcnvleugcl; iedere cel is 75 lang, 2 el 
breed en o el hoog, cn beval een gasbek en een privaal G mcl zijne pijp, 
die tc gelijkertijd voor dc ventilatie dient, cn waarin de luchl tusschen het 
deksel en den bak binnendringt. 

en U zijn de heelwalerbuizen van gegoten ijzer, die onder bet balkon 
in hel mcl ecnc gipsplaat gesloten kanaal loopen. De luchl van den gang 
koml in bet kanaal door de openingen in de gipsplaat, on dringt door dc 
openingen l), welke met doorboorde idatcn van gegolen ijzer gesloten zijn, 
in de cellen; G zijn de uitzellingsvaten voor het circulerende lieelc waler. 
In lig. 2 is het grondvlak der kelders met de O stoomketels /I voorgesteld; 
L'is ccne buis onder den grond, die den rook naar den gemeciischappelijkcn 

j schoorsteen D' alvoert; G zijn de reservoirs voor dc stoomketels; /Alc 
! stoompijpen; E vaten vol water, dal door den stoom verwarmd is, en ter 
i verwarming van dc cellen der rez-de-chausséc dient. Dl. XX l l l , tig. 1 , is 
I dc horizontale doorsnede van dc vcntilatie-kanalen onder den grond; /I zijn 
' dc kolders onder de gangen van de eollenvleugels, welke de drektonnen bc-
i vatten, waarin de sccreelpijpcn uitloopcn, die tevens lol afvoering van dc 
J bedorvene lucht der ccllen dienen; 1} zijn de dubbele deuren dezer kelders; 
' G de aan hunne einden naauw toeloopcndc kanalen, welke dc bedorvene 
i luchl naar hel ringvormig kanaal D voeren, dal mcl den kagchcl E in vcr-
' binding slaal. hi lig. 2 is dal gedeellc op groolere schaal voorgesteld. I'ig. 5 
is de loodrcgtc doorsnede van lig. 2, volgons de as van hel ontwikkeld kanaal 
IJ] lig. 4' is de loodrcgtc doorsnede volgens de gebrokcne lijn rst in 
lig. 2; A U is een ringvormig mei gegolen ijzeren platen bedekt kanaal, 
waarin ecu gedeoltc vau den rook der generators circuleert, om de rotonde 
tc verwarmen. Fig. 5 eu O zijn doorsneden volgons twee loodrcgtc regl-
hookigc vlakken van hel kanaal a b in lig. 2, waaruil men de inrigting der 
registers kan zien, die lol regeling van dealgemccne ventilatie dor verschil-
lende gebouwen dienen. Fig. 7 is eonc vertikalc doorsnede volgons x i j , 
iu fig. 2, waaruit men ziel, dal dc lucht in dc ruimte ab tusschen dc beide 
geweiven circnleorl; de vuimlc daaronder is bcslcn\d, om dc wagens door 
lo laten, door welke dc gevangenen hun voedsel bekomen; Fig. 8 en O 
is de loodrcgtc doorsnede volgens / n iu lig. 2, en dc horizontale doorsnede 
van den kagchcl, waarin . 1 dc rookbuizen voor de generators, IJ bet vuur, 
G een gegoten ijzeren ring, die van boven vele o|)cningen beeft, een ge-
deelte van dc zich uit het vuur ontwikkelende gassen onccml, cn zc 
gelijkelijk in dc doorsnede van den schoorsteen verdeelt; i r i s ecnc buis, 
die den rook, welke onder dc jilalen van dc rotonde hcefl gecirculeerd, 
in den gcmecnscbappclijken schoorsteen van dc generators voert. 

Op plaat XXI1, is fig. 5 de doorsnede van dat gedeelte vau ccn cel-
lenvlcngcl, dal hel naaste ligt aan de rotonde voor dc cellen; /I zijn dc door 
sloom verwarmde waterbakken, waaruil de onder de balkons liggende buizen 
gevoed worden; IJ zijn dc Iciiniiigcii van twee bruggen, welke den gang 
doorsnijden en onder welke zich de warmwalerbuizcn bevinden, die met dc 
circulaliebuizen aan de regterzijde in verbinding staan ; G zijn dc mcl heet-

waterbuizen in verband slaande valcn, welke dienen om de uitzetting van 
?iet water tc doen plaats heblM'n cn dc buizen sleeds vol le houden; zij staan 
aan het einde l<:genover de galerij. In deze doorsnede is het gewelf niet zoo 
hoog als in dat deel v^n het gebouw, dal de ccllen beval. D is een reservoir 
met koml water, voor hel gebruik dor gevangenen bestemd; A'cenc ruimte, 
door welke de venlilatic-lucht hccnstrijkl; hel roosterwerk aldaar is besleiml 
om de gemeenschap af te snijden; de ligg. 4, 5 en 14 stellen den opstand, 
ecnc loodrcgtc doorsnede cn eonc horizontale doorsnede van een reservoir 
voor hectwatcr voor; fig. 8 is dc opsltind van een uilzcllings-kctcl op groo-
tere schaal; figg. 9 en 10 zijn de opsland en dc doorsnede van ccne kraan; 
fig. 11 doorsnede van het kanaal onder het balkon, waarin dc verwarmings-
buizen liggen, Pl. XXIV ligg. I cn 5 verlooncn een gedeelte vau dc lengte-
doorsnede van een cellcnvleugcl op ccncn afstand van don kanl, waar dc 
celdeuren liggen, die ongeveer gelijk is aan dc helft vau hel balkon. /I is 
dc kelel, waarin het water doorstoom verwarmd wordt,/^zijndecireu-
leerbuizen , G dc uilzellingsketels, ü dc sccrecl|iijpen,o|)eningen om 
dc lucht uit den gang locgang le vci'SchaQcn lot de door de warmwater-
buizen verwarmde kanalen, U " openingen leidende tolde kanalen onder den 
vloer, E openingen om dc heete lucbl in de cellen te laten, E deuren der 
cellen, G kijkgaten, //loodrcgtc platen van plaatijzer, welke de gevangene 
naar verkiezing kan nederschuiven, als hij mcl den wachter spreken 
wil. 

In deze figuren ziet men tusschen twee dwarswanden a cn b tegenover 
ccne cel vier openingen c rf e f; de opening d echter alleen is behouden, 
om luchl in tic cel te voeren; dc opening c was bestemd, de lucht 
van builen aan te voeren ; zij is vervangen door die, welke met IJ' is 
aangewezen; dc beide andere, welke zich in ccne kleine ruimte bevonden , 
die door de wanden b cu g was afgesloten, stonden in gemeeiiscbap mol 
openingen , die men boven cn onder in de cel had aangebragl; zij wareu 
beslemd , dc cel ten deele door circulatie le verwarmen en wel in een tijd-
perk, toen men geloofde, dat conc venlilalie van 10 tcerl. el luchl iu iet 
uur voor iedere cel voldoende was voor een behoorlijken gezondheidstoe-
sland; zij werden even als dc wand g afgeschaft. Fig. 2 is een gedeelte van 
den platten grond van een vleugel des gebouws; .1 zijn dc zillingen der 
privaten, IJ dc kanalen, waardoor de warme lucht trekt (de in hel muur-
werk aangebragtc openingen m slaan in verbinding met de opening f in fig. 
1, waarvan bij de verklaring van Fig. 5 wordl gesproken). Fig 5 vertoont van 
onderen dc vertikalc doorsnede van een gedeelte van den ouder eiken vlcii-
gel zich bevindenden kelder; iedere afvoerbuis hcefl op zijde ccn opwaarts 
loopend gedeelte, door hetwelk dc lucht ontwijkt, en dal gesloten is door 
een met hooi gcstoplen deksel; deze inrigling beeft len doeldcvoorlplanting 
van het geluid te beloltoii, zoodal de gevangenen nicl door dc buizen 
mcl elkander kunnen sproken. Door den deksel of den stop moer of minder 
in le schuiven, regelt meu dc vciililatic der cel. Fig. 4 is het grondvlak 
van fig. 5 ; men ziet hier den kleinen spoorweg en den wagen, die beslemd 
is om dc valcn weg (e halen, alsmede dc beide deuren, welke verhinderen 
dat de door den oven aangetrokken luchl dc kelders binnenkonie. 

Proefnemingen ten aanzien van de warmte en de ventilatie. — Om de lem-
peraluur der cellen tc weten, bediende men zich van ongeveer 100 ther-
niometers, die vooraf met elkander waren vergeleken, zoodat mon de over-
tuiging verkreeg, dat men daarmede met cone naauwkeurighoid tol op oen 
vierde graad (Cols.) kon melen. Iedere therniometcr was op eene hoogte van 
1''.50 boven den vloer der cel, en iu elke col op dezelfde wijze aangebragl. 
De zeer talrijke waai nemingen werden in bet geheele gebouw le gelijker 
lijd gedaan. 

^ Do venlilalie werd wiinr^enonm met ancmomclcrs van Combcs, dnoj-
Newmann vervaardigd. Om dc luclitstroomeii in bet ondoopskanaal, dal 
op don schoorsiccii uitloopt, le meten, bediende men zich vaneen gewonen 
anemometer, die ecnc snelheid van O''. 12 in dc seconde aanwees. Voor 
de ventilatie der ccllcn zelve echter gebruikte men een moer gevoelig, 
bijzonder tot dit doel vervaardigd werktuig, dal men eerst indeohlo, iiadal 
hel in zijne buis was geplaatst, zijnde ecu cilinder van O"-''. 12 doorsnede, 
welke van onderen in een kegel uitliep, waarvan hel gnmdvlak mol eenen 
rand en eon strookje doek voorzien was, dat juist oj) de randen van de 
opening van hel privaal |)astc. Dozc anomomctor was gevoelig voor eeno 
snelheid vau O"'.08 iu dc seconde. Om dc veulikUic vau een gauscheu cellcu-
vlengel tc meten, werd dc gewone anemonietor acbtcreenvolgens oji ver-
^ ĉhijlciidc punten in de doorsnede van het kanaal aangebragt, dal de kelders 
'iicl het vuur in verbinding stelt, len einde zoo doende de gomiddehle 
zoelheid der stroomen te berekenen. Dozc proefnemingen duiinleii melde 
'̂oroischte regolmatigheid van 14 Februarij 1850 lot 50 April 1851, eu 

telkens zag njon dal de waarnemingen volkomen overcciikwamoii, als men 
een gcwigtig feit wilde conslaloreii. Alle proefiicmingon worden volgens 
'icn datum in ccn register opgeleckcnd, beslemd om een zeker aanlal tafels 
'c bevatten, waarin de voor dc verwarming en ventilatie meest gewigtigo 
I'i'nefnoniiiigon werden bijeengeval en waarover wij nader zullen liandelen. 

Gelijk reeds is gemold, waren dc uilkoinslcn zoo regelmatig als men 
Voor de verwarming der vcr.'ïidiillemle vordiopiiigen slechls kon woii-
schen. Men kwam levens lot de overtuiging dal de ventilatie-ovon eonc 

grootere krachl bezat, dan noodig ware geweest, daar zij 50000 leerl. 

oa 

cl in de seconde bedroeg, hetwelk overeenkomt mei cenc gemiddelde lucht-
vervorscbing van 25 leerl. cl in het uur voor iedere cel, in plaals van 
10 leerl. el, welke hoeveelheid de ondernomors slechts behoeven le leveren. 
Voorts werd waargenomen, dat men, met hulp van registers, in dc kanalen^ 
die vau de kelders naar den grooten oven voeren, dc algcmecnc ventilatie 

zoo vorileeleii kan, tlal zij vuor alle zes de vleugels bijna gelijk is'. De 
waarneming vau twee bewoonde cellen, die tol de twee verdie|)ingcn van 
een on deiizchdcn vleugel behoorcu en mol 25 leerl. ol in do seconde wer-
den geventileerd, leverde het bewijs, dal de verhouding van hel koolzuur, 
dal door dc ademhaling wordl vuortgebragl, een iliiizondslc doel niet te 
boven gaal. 

Ilij dc oorspronkelijke inrigling stroomde dc lucht door openingen aan 
ilen builengovel dor goboiiwcn biiiiioii, iets wal echter het gevolg bad dat 
zoow(d dc verwarming als de ventilatie door don invloed der winden en der 
zini iiuii aanmerkelijke wniitikriit^cii ondermrpen was; vaak oiilwcek de 
luchl uil dc kanalen, waarin de circidalie-biiizen van het waler zich be-
vinden, door de luchtbuizen, en dan drong dc lucht der gan-̂ en onder dc 
deuren binnen en bewerkte dc venlilalie der cellen. Op hel da'iirloc belrck-
kelijkc berigl der conmiissie word de duor Gronvellc voorgeslclde ver-
andering aangenomoii, namehjk, de lucht uil de gangen te ncinon, en eiken 
gang door eeue bijzondere luchtbuis te voorzien. Sedert dien tijd en nadat 
dc veranderingen waren voltooid, worden do proebiemingcn in alle 'bebou-
wen herhaald, cii leverden hel vuldingeiidstc bewijs vau hunne doelma-
tigheid. 

hl dezen stand vau zaken werd dc tcmporalimr gedurcjide de/i winler 0[» 
K)̂  lol 10« gehouden in alle bewoonde gedeelteirder gebouwen en slecht̂  
weinige .storingen vonden door toevallige eu kortstoiidige bindernisseu in de 
verwarming plaats. Men moet in aaiimcrking nemen, dat dc lemperaluur 
Oj) een boogeren graad had kuimeii gebonden worden, waarvan men zich 
heeft verzekerd ; maar dc opgegeven grens was door de gezondheids-com-
missie vastgcsleld. Dc uitkomsten der proefnemingen van de commissie 
werden bevestigd door dc opgaven van den dircctciir der gevan-̂ onis welke 
de tempcraluur dor cellen dagelijks eu overal waarnam. Wal de ventilatie 
betreft, nadat de noodtoeslellcn volgens de boven o igegeven voorschriften 
waren aangebragt, zoo is zij voor de verscliillciidc cel cn der zes vlcn-els cn 
voor alle vcrdieimi^en gebleken voldoende lezijii. .Men bevond, dal'zij 'Ge-
woonlijk lusschen D) cn 25 leerl. el iu hel nur voor iedere cel bedroe^." 

Otschoon de proeven gedurende ccn niet zoor strengen winter genomen 
werden, zoo bewijzen zij toch len opzigte van de ventilatie niel minder, want 
als al het overige gelijkstaat, is de kracht van een sclioorstccn geneigd toé 
te nemen , als de temporatuur dor buitonlmdil daalt. Dovondion hebben de 
proeliiemingeii bewezen, dat bet ouder de ougnnstigsie omstandigheden mo-
gelijk was, nog steeds cenc venlilalie van 50 000 lecrl. el in het uur of van 
2.5 leerl. el voor iedere cel te bewerken. 

Wat de verwarming botrell, zoo zon de omstandigheid, dat de winter niel 
zeer streng was, nog (wijlbl kiinnen doeii voeden ointroiil het afdoende van 
hel bewijs ten aanzien van de kracht der vcrwarmingstoesiollen, wannoer 
alle zes dc kctols gedurende den gansidieii winter iu werking wareu ge-
weest ; daar cchler slechts vier daarvan on niel langer dau twaalf uren ach-
tereen telken dage gestookt werden, zoo kan meu als zeker aannemen, dat 
men ook bij de strengsle vorst de verlangde lomporatiiur zal kunnen ver-

krijj;en (ÏII behouden, wanneer vier kotels voortdurend ^ostookl worden, cn 
zulks zoo veel te moor ilaar de groole hoeveollieid door do muren opgc-
noniene warmle medewerkt lol de gelijkniali^heid der loinporatunr. Iu bui-
tciigewoiio gevallen cchler kimiion de rescrveketels worden gebruikt, le gelijk 
jnel die wdkc vüorjdmvnd wvnicn gebezigd. 

I''ij bel berigl dor commissie waren de reeds vermelde tafels gevoegd, die 
cchler te wijdloopig zijn om hier le kunnon worden modegodeidd; wij zullen 
echter de voornaamste bijzoiidorliedon er uil mededeolen. Dc tafels A. euD». 
ho.bben ten doel, aan te wijzen, op welke wijze de lemperaluur in dc ccllen 
allengs toenam en haar uiaximnm bereikte, bij eeu voorldiirond stoken ge-
durende don winter van 18.50. Dc prooliieiningen hadden iu deu vloiigol 
n". O plaals, die alléén bestookt werd; zij duurden 12 acliteroonvolgemle 
dagen, vau 11 lol 25 Februarij IS.Mi. Gediiiviide dezen ganschcn lijd werd 
zonder ophouden des daags on dos iiaehls gestookt, en ile drukkin;^ vau 
deu slO(\in werd beslcndij; lusschen 2 on 5 aimospboroii gehoude». Klken 
dag nam mon eens of tweemaal de in OS cellen van de rez-do-chau.«séoon de, 
eersie verdie[)ing opgebaiigen Iherniomotors waar. Alle proeven werden in 
onbcwomidc cellen genomen, want lo dier tijde was do gevangenis nog niel 
bezet; dc luelilgateii waren nog aau de bui'lonzijdo. Wij doen hier de uit-
koinslcii volgen vau OOO in de lalcis opgegeven waariiomiiigen, die in 17 
cellen van iedere verdieping cu aan beide kaïileu des morgens ton 10 ure 
cn des namiddags ten 4- ure wcnlen gedaan. 

Ilez-de-chaussee, gemiddelde temperatuur der cellen. 

Linkerzijde 15,58— 15,08— 15.85— 10.07—18.17 — 18.27 

18.07-18.85-10.25 — 10.10- 10.70-10..50 

Ueglcrzijdc 15.50 — 17.02 — 17.05 — 17.('»8 — 10.25 — 10.Oi) 

20.50 - 20.55 — 20.75 — 10.12 — 20.85 — 20.72 
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Ecnlc verdie}iiug, gemiddelde iemperaluin' der cellen. 

Linkerzijde 11.85 -17.00-17.01 - 18.10- 10.10-20.15 

, _ l;i — -20.-2ü — 20.18 - 20.80 - 20.01 

r.eglcrzijde 10.88 - 10.1-2 — 10.57 — 10 25 -20.17 -20 . 21 

22 Oü - 21.07 — 21.50 — 21.72 - 22.0i — 25.51 

Op ceii en deirzelldcFi dag en op lielzell'de nnr vcrscliilden dc lenipcralurcn 

van ecnc reeks cellen zeer weinig. 

Uil deze onderzoekingen Idijkl, dal men, bij een onafgobrokcii stoken gc-

dnrcndc weinig liagcn , dc lenipcralnnr der cellen in dc i'cz-dc-cbansséc tot 

lO^.'iO cn 20'\72 cn in d.̂  eerste verdieping op 20".0i cn 25".51 ver-

hoogde. l i d verschil, hetwelk men Inssclien dc rez-tlc-chausscc en dc eerste 

verdieping waarneemt, ontstond daardoor, dat bij de cei'stgcmddc door 

den vloer ccnc warmere lucht aanwezig was. liet verschil tusschcn de rcgter-

cn dc linkerzijde vond zijnen oorsprong in dc ligging des gebuuws mcl 

betrekking tol dc hemelstreken. Dc gemiddelde builculcnipcralunr bedroeg, 

terwijl dc proehicmingeu i)laais vonden, 7^5. 

De tafel C. beval dc uilkomsten der in'ocvcn, dic in de vcntilalickcldcrs 

van ieder gdumw in den loop van den winter van 1810 op 1850 zijn ge-

nomen, uil welke blijkt, dat bij een verbruik van 15.30 pond steenkolen 

per uur in dc stookplaats l i 800 tecid. cl lucbl in bet uur werd uitgedreven, 

cn dal voorts bij ccn verbruik van 22.55 pond steenkolen in dcnzeltdcn tijd 

dc ventilatie toenam tol op 2 i 700 a 5f) 000 tecrl. cd Gedurende den zomer 

van 1850 wisselde de ventilatie in den tijil van dc grootste hitte, bij ccn 

verbruik van 20 poiid steenkolen, tusschcn 22 000 en 25000 af. 

iJc tafel I). bevat dc nilkomstcn der algemeene prochicmingcn omtrent dc 

ventilatie, dic in den loop van den winter van 1830 op 1831 onder dezelfde 

omstandigheden als in den voorgaanden winter werden gedaan. iJc slot-

som daarvan is: 1" dal do ventilatie, bij ccn verbruik van 20 i>ond steen-

kolen per uur, iu dc stookplaats tot 20 2('lO tecrl. cl steeg; 2^ dal dc ver-

warming van den scboorstccii der stoomketels zeer weinig invloed hccll op 

dc algemecnc ventilatie, want toen hcl stoken 2 i uren was gestaakt bedroeg 

dc ventilatie 28200 tecrl. d i n p l aa t s v a n 20200, en gcvolgelijk slcchts 

'/„g miiulcr dan den vorigcn avond, toen dc kelds in werking waicii; ; 

5°. dat bij vermindering van het verbruik aan bramlstof van 20 tol 13 poml 

in hcl uur, de ventilatie niet van belang verminderde, wijl men bevond 

raluur der gangen on ilcr cellen gedurende de maanden Januarij, Fcbruarij 

cn Maart bedroeg I5o.30 tol 10". 

Dc tafels G. en 11. bevallen de opgaven van het verbruik aan brandslof 

voor de verwarming en dc luchlvcrversching gedurende 1830 tol 1831; 

waaruil blijkt: 1". dat bij de vleugels, waar dc lucht door den gang binnen-

kwam, hcl verbruik voor dc verwarming iOO pond daag.s voor icderen 

vleugel bedroeg, om ccnc gemiddelde biniientcmperaluur van 13®. 13 bij 

ccne hnilcntempcratuur van 5°.80 cn gcvolgelijk een verschil van 11*.20 te 

vci'krijgcn; 2^ dal bij dc vleugels, waar dc Inchl van buiten binnenkwam, 

bet gemiddeld verbruik daags voor icderen vleugel 300 pond bedroeg, 

waarmede men ccnc gemiddelde binnenlempcratuur verkreeg, die bijna 1' 

minder was; 3". dat hel gemiddeld verbruik voor do verwarming van de 

gebouwen voor dc administralic 130 pond daags bij dezelfde vci'houdingcu 

van temperatuur bedroeg. 

Verlangt men nn gedurende de 7 maanden dal men stookt, in wdke 

dc gemiddelde tcni|)cratuur le Paiijs ongeveer O''.30 is, cenc bestendige 

I binncnicmpcraluur van 11", dal is dus 7''.30 hooger, ilan zou g(!volgdijk 

I hcl gemiddeld verbruik ni bet uur voor icderen vleugel bedragen 270 pond 

i cn voor dc gebouwen der administratie 100 pond. llel gezamenlijk verbruik 

zou derhalve 270 x O + 100 = 1720 pond daags bedragen. 

Voor de vcnlilalic bedraagt bet gemiddeld verbruik 530 pond daags in den 

winter cn 100 pond voor ieder anderen dag van het ja..r; om echlcr ccne 

ventilatie van 50 000 teerl. el in hcl uur tc verkrijgen, bcdraagl hi'l ver-

bruik van brandstof 20 pond in hcl uur in den winter en 23 pond in den zomer. 

Slotsom nil het waargenomenc. — iNccint men ccn vm'bruik van 20 pond 

sleeiikolen voor ccnc ventilatie van 30000 teerl. el in hcl uur, bij ccnc 

buitentempcratiiur van 7".3 aan, zoo wordl dc verhooging van dc tempera-

liiur in den schoorsteen aangegeven door dc vergelijking 20 x 7 000 = 

50 000 X 1.5 X J : 1, waaruil men verkrijgt x = 11.53; dc Icnipcratuurvan 

deze hidit zal zijn 11.534- 11= : 28".5;"), en hcl lioogaM'c bedrag boven dc 

builenludil 28''.53 — 7".30 = 20^83. Men hccfl hierbij dc verwarming 

der lucht door dc rookbuis der generators, dic in den schoorsteen is, niel in 

aanmerking genomen, wijl dc invloed van deze verwarming zeer zwak is, 

gelijk uil dc in lafel 1). nicdcgcdcddc proeven blijkt. Dij ecnc hoogte van 

den schoorsteen van 20 cl verkrijgt men dc theoretische snelheid der lucbl, 

duor dc formule 

dal zij lusschen 28 100 en 51 300 teerl. cl bedroeg; dal dc werkzaam-
t; = V'2 g I I«(/' — O = V mY'l X 20 X 0.00503 x 20.83 = 0'>.38 ̂  

en dc siidlidd van instrooming der lucbl bij 11" zal zijn 0.38 : (I O 00503 

X 11.53) 23. Daar nu dc schoorslcen cilindrisch is, 2''''. 13 middellijn 

vuur bijna gebed liet uitgaan, bevond men datdc ventilatie na verloop van 

2 uren 23800 en 21 700 tecrl. cl in bel uur bedroeg; 3«. dat, na hel vuur 

in dc stookplaatsen gebed tc hebben gcblustdil, na dc kolen tc hebben weg-

genomen, cn dc koude lucht d o o r d c d e u r c n den rooster le hebben doen 

binnendringen, len einde den oven nog meer af tc koelen, men ccn half uur 

na dc bhissching van hcl vuur nog 21 300 tecrl. cl ventilatie in het uur cn 

anderhalf uur daarna nog 10 300 tecrl. cl behield. Datdc invloed van den 

schoorsteen des sloomkel(ds zoo gering is, ontstaat daardoor, dat de rook 

daarin slechts ccnc geringe teniperatiiiir verkrijgt, wijl hij zidi alkudl, 

terwijl hij langs dc gegoten ijzeren platen van dc middengalerij hecnstrijkl. 

Dat ook cenc verandering in hel v e r b r u i k van brandstof in dc stookplaats 

en in de werkzaamheid van deze laatste zulk een geriiigcii invloed uiluefenl, 

«mtstaat daai'door, dat de trek van den schuorstcen zelfs bij zeer groole 

verbooging van de temperatuur der lucht zeer wdnig verschilt. Dat cinddijk 

dc trek na hcl blusscheu van het vuur zoo weinig vcnnindcrt, vindt zijne 

oorzaak in de door bel muurwerk opgcnomciic warmte, en in du bougcrc 

lempcratuur der gebouwen boven die (Ier buitenlucht. 

Dc tafels cn K. bevallen dc uilkonislen der proeven, die, len aanzien 

van dc temperatuur der cellen in den winter van 1830 op 1831, en wel in 

dc maand Dcccmber 183(1 dagelijks, in dc maanden Januarij, Fcbruarij cn 

Maart 1831 op ver.schillcnde tijdstippen, in do zes vleugels werden geno-

men. Deze tafels, welke meer dan 1 iOO tcnipcratuuropgavcu bevatten, doen 

zien, (lal dc tempcrainreii der verschillende cellen cn gangen op hetzelfde 

oogenblik tusschcn 15" cn bedroegen. Dc volgende tafel beval de ge-

middelde Icmpcralurcu dor zes vleugels gedurende dc maand Dcccmber. 

yicngcls. 
N". 1. N". 2.:N''.5. N". i . 

13.85 13.03'l i. lH 

13.71,11.0'.) 13.31'. 

15.07 11.2S 

12.10 13.78 

13.18;i3.38 

Voor den vierden vleugel zijii gccnc temperaturen opgegeven, wijl hij tc 

laai bcstoidxl werd cn dc inrigting nog niet gebed in orde was. Van al de 

zes vleugads is slccbts in dc tweede verdieping van den eersten dc tcmpe-

ratmir niet geheel voldoende; hetgeen echter daaraan is toe tc schrijven, dat 

men le dier tijde slechts dc circulatiebuizcn van de rcz-dc-diausscc kon 

\orwarmen, Dc gemiddelde buitenlcmperaluur bedroeg 5°.80; dc Icmpc-

ilau'' van de rez-dc-chausscc 

('.(dlcii van dc 

(!an; 

ccrsie verdicjiing 

tweede » 

11.70 

11.11 

11.37 

3. 

13.01 

1 i.23 

11.87 

11.80 

11.72 

i l l .12 

'13.11 

11.30 

15.08 

15.30 

dic O"'.80 middellijn cn O"'.30 doorsnede heeft, ..„j,. 

doorsnede van bel kanaal, door hetwelk dc vcntilatiducbl stroomt, slechts 

5'''.02 — 0''.30 = 5«'. 12 doorsnede hccfl; daar dc schoorsiccn 30 000 

tecrl. cl lucht in bet uur of 8.55 tecrl. el in dc seconde afvoert, zoo zal 

dc snelheid van instrooming 8.55 : 5.12 2.07 zijn. Gcvolgelijk is dc 

werkelijke snclhdd slechts 2.07 : 0.23 — 0.-127 van de Ibeorotiscbc snel-

heid en dienvolgens is dc werkelijke krachl slechts (0.-127]'= 0.18 van 

dc kracht, welke de scboorstecn zou voorlhrcngcii, wanneer dc lucht in 

baren ganschcn loop van dc openingen van instrooming lol aan dc uilmon-

ding bij hetzelfde volumen gccnc wrijving ondervond. 

ilij deze methode om dc lucbl bij bare intrede in den schoorsteen Ie ver-

warmen, verkrijgt men de gelijkmaligbcid der ventilatie door dc gtdijk-

maligheid in het verbruik van brandstof, wijl dc veranderingen in dc 

buitentemperatuur in ieder jaargetijde zonder merkbaren invloed zijn, cn 

wijl dc korlstondigc veranderingen in dc krachl van hcl vuur gccnc storing 

in dc ventilatie te weeg brengen, zoo als uil dc procniemingen gebleken is. 

liet zou derhalve doelmatig zijn, dal zich in den schoorslcen ccn drnk-

anemomcler bevond, wdke op ieder oogenblik den stand der venlilatic aan-

wees; men zou hierdoor dc krachl van bet slokcn voortdurend kunnen 

controleren. 

De gezamenlijke oppervlakte der muren, dic met dc warmte in aanraking 

komen, bedraagt 15 000 vierk. el, behalve de gewelven en vloeren, dio 

zeer weinig warmte doorlaten; zij zijn O'"'.00 dik. De gezamenlijke opper-

vlakte der vensters bedraagt 2 175 vierk. el. Neemt men hel getal 13 aan 

voor dc lucht, dieper vierk. cl in bet uur door dc muren, eu 22 voor die, 

wdke door dc vensters onder dezelfde omstandiglidd ontwijkt, dan zal dc 

gezamenlijke hoeveelheid warmte, dic door dc muren cn vensters vcrlurcn 

gaal, zijn: 15000x13 + 2 175x 22 = 212800. Om de gezamenlijke 

hocvccibcid warinle, welke door de ovens geleverd wordt, tc bekomen. 

moet men bij dic hoeveelheid dio voegen, welke noodig is om 50000 tecrl. 

cl van 7".3 tot 11" le brengen, wijl dc lucht uil dc cellen op 11" ont-; 

wijkt; cenc hocvcclbdd welke gelijk is aan 30000 X 1.5 x 0.3 x 0.23 

= 03 573, cn daarvan aftrekken do-10 warmtciü.Mibedcn , welke voor 

icdcrcn gevangene worden ontwikkeld cn bedragen 10 x l 2 0 0 = 18 000 

Men bekomt alzoo 21'2 800 + ('.5 57:'. —18 000 = 238 181, cenc hoeveel-

heid warmte, welke, op 5 730 eenheden voor ieder pond slccnknlcn ge-

rekend (1), gdijk is aan 08.83 pond slecnkdcu, cn daags 08.83x 21 

(I) Eene ffcmiitileldc berekeninp, volyens welke men 1 pond sloom \tr-
krijüt, wanneer hcl voedinjswaler lUü (jrailcn heefl. 

1 8 5 1 . ] 

= 1032.4 pond, terwijl hel gemiddeld verbruik 270x 0 = 1020 pond 

bedraagt. Dil verschil is zeker zoo gering, als men shndits kan verlangen. 

Overzigt vnn dc door dc verschillende commissien nilgcbriigle verslagen. — 
In de maand Jnnij 1830 benoemde de prefect van policie, ten gevolge 

van verschillemlc kiaglen , dio door onderschddenc gevangenen werden 

ingcbragt, eene commissie om den gezondheidsto(\slan(l van de gevangenis 

Mazas tc omlerzockeii. Tc dier tijdu had dc commissie , welke met het 

onderzoek der verwarming.s- en veiililalieloestellen belasl was, haren ar-

beid nog niet [geëindigd en de verandering in ib; plaats van dc Imdilgalen 

was nog niet in allo vlcngfds tot stand gebragl. Deze laatste commissie 

achtte bet dodmatig ccne nieuwe memorie over den legcnwooi'digen toe-

stand op te maken, cn als hare meeniiig le doen kciiiicn, dat bet zeer 

gemakkdijk was, dc vensters tc openen , iets wal door een groot aantal 

van gevangenen z(;er dringend verlangd werd. Daar deze zaak in cellulaire 

gevangenissen van In 1 ;;rootste gewigl is, zoo moet dat gedeelte van die 

nota, hetwelk daarop betrekking beeft, bier in bel kort worden niedc-

gcd(̂ cld. 

Wanneer hcl venster cencr cel open en bet privaat volkomen digi is, 

dan kan men aaniiemen dat ()f de lucbl in rusl is, (if dal de wind dc 

buitenlucht in de C(d tracht tc drijven , óf dal dc lucht eene U^genover-

gcslddc bcw(̂ ging heeft, cn in elk van dcv.o drie gevallen kan dc buiten-

oppervlakte van de muren door dc zonnestralen beschenen worden of niel. 

In hel eerste geval, derhalve als dc lucht in rust is, zal bel openen 

van bet venster ecnc vernieuwing van de lucht in do cd door dc buiten-

lucht voortbrengen, en daardoor zal in den winter dc cel eenvoudig kouder 

worden; sluit (Ie deksel van bet jirivaat niet naauwkcurig, dan zal een 

warmer luchtstroom ontstaan, en dc cel niet in dic mate kouder worden. 

Dringt do wind de lucht in dc cd, dan stroomt deze in den gang; niel 

alleen daalt dc Icmpcratiiur der cel in den winter, maar wat veid erger 

is, dc door dc gevangenen bcdorvcnc lucht wordt in hel gemeenschappe-

lijke reservoir, naimdijk den gang, gedrongen. In dit geval zou ccnc oiivul-

komenc sluiting van hel privaat geen nadeel hebben. 

Wanneer door dc opening van het venster dc ccllenlucht ontwijkt, wat 

steeds aan dic zijde van de gebouwen plaats vindt, welke tegenovergesteld 

zijn aan dic, waarop dc wind afstuit, dan zal dc lucht met ccnc iiKYrdcrc 

ol mindere siidhcid in dc cd siroomen cn is dan het stillcljc niet volkomen 

gesloten, dan zou de lucht uil de drektonnen in dc cel gevoerd ktiiincn 

worden, cn dc zicli daarin bevindende lucbl bederven, waarbij hel niel 

noodig zou zijn dal dc vermindering in dc drukking van buiten zeer groot 

zij, wanl bij ccnc ventilatie van 10 lol 20 teerl. cl in hcl uur, wissidt dc 

snelheid van doorslrooming van dc lucht duor het privaat in dc afvoer-

buizen tusschcn O«'.23 cn O''.30 af. 

Wat de werking der zon betreft, zoo is bel duidelijk dal deze, terwijl 

zij dc muren verwarmt, dc lucht der cellen naar biiiteii tracht le trekken, 

en dat zij zoo doende lucbtstroomcn kan te weeg brengen. 

Uil dit alles volgt dat de wilhd^eurigc opening der vensters bepaald in 

strijd is met elk regelmatig stelsel van verwarming cn luchlvcrvcrschiiig 

cn dus groote nadeelen kan doen ontstaan. 

De door den prefect vaii policie bcnoeiiidc commissie splitste zich in twee 

subcommissii'ii, waarvan de cei.c zich ten doel stelde, den pbysiscbcii, dc 

andere, den niorelen toestand tc onderzoeken; uil de berigicn van deze heide 

commission, die in den Moniteur van 8 Augustus 183Ó te vinden zijn, 

zullen wij bier hel vnornaamstc mcdcdecleii : 

'De commissie heeft vcrscliciihiiie oiidcrzockingcn in heiwerk gesteld, 

met hcl doel om de beweging van de lucht buiten twijtVl ic stellen en 

hare snelheid tc meten. Indien men bijv. op dc cenc of andere plaats van 

ccne cd rook deed ontslaan, bemerkte men dal deze naar de zitting van hel 

privaat trok en spoiulig onder den did̂ sid verdween. Hierdoor vt rklaart het 

zich, dat, gelijk dc gevangenen zelf verklaren, bij hel gebruik van sigaren 

of pijpen dc rook niet in dc cellen blijft hangen; eenige inmiiten zijil vol-

doende om hem ganscli Ic zi(.Mi verdwijnen. Dij (vno aiideiv proelnen.ing 

nam men nog sterker sprekende feilen waar; drie personen namelijk , 

v̂aarvan er een tot de commi.̂ ŝie behoorde, sloten ziidi in dc cel op en 

''uokten g(̂ (hirci;de een uur zonder nplioiideii ; naauw(dijks e(diler verloomle 

/•ich dc rook, of hij was ook weder verdwenen cn dc Incbl bidiidd tot het 

'i'atsto loc hare (loorschijnendheid. 

«Wat dc suellieid der venlilatic betreft, zoo wees de anemomeler ;\;\n, 

'lal iedere cel in het uur U.l tot 23 en zelfs 50 tecrl. el lucht ontving, waarbij 

''»-'hlor valt op tc merken, dat zulke groote verschillen in (hMocstroomiiig 

'̂«in dc luehl in dc onders(dicidcnc cellen van storende invloeden afhankelijk 

'•'jn, die wij ook waarnamen en waarvan wij later ziillcn spridxCii. Daar 

deze invloeden in de zesde afdeeling, alwaar dis door de eonimissie voorge-

stelde wijzigingen, helrelleiide den aanvoer der liieht, in to(>passiiig waren 

tïcbragl, g( neiilrahseerd werden, zoo vloeide daaruit eene veid g(dijknialiger 

verdedjng der door dc ventilatie aang(d)ragtc hielit voort; ook levuieii de 

eerste io deze ahle:ding gedane |irochicmingen cenc hocvetdheid liiclit van 

tol 22 tecrl. id iu het uur, die in dc c(dl'Mi drong, en wanneer de rege-

"'D gtdied voltooid zal zijn, dan zal ook dc luehtverdiMding eene bijna vol-

'̂ '̂»eiic gclijkvormigbei.1 verkrijgen. Opdat echter dc luclUcirculalic zonder 

'̂(̂ oriiis plaats vindc, is het noodig 
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1". dal de oven regelmatig werke; 

2°. dal de in de hmgte liggende kelders behoorlijk gesloten worden; 

5°. dal dc hiiiicnhiclit geene aanleiding vindc om zicli len gevolge van 

zonneschijn of van winden in tegenovcrgi.'steldc rigting te bewegen. 

• Daar nu deze drie voorwaarden slcchts oogcnblikkdijk, nf mei'lusschen. 

poozing, of onvolkomen waren vervuld geworden, zoo moest nu cciis ccne 

onvolkimicnc vcntilalie plaats vinden, dan weder dc lucht naar dc privaten 

worden teruggedreven « 

»De derde oorzaak dmh lijk van dc onregelmatige ventilatie lag in den 

storenden invloed dic door dc zon of den wind wordl uitgeoefend. Deze 

oorzaak doel zich meer dan eens voor, en wanneer zij ook al niet krachtig 

genoeg W-as om de werkzaamheid van den oven ûdieel Ic vernietigen, zoo 

hetd'l zij deze toch zeer verminderd, voornamelijk in dc laatste dagen van 

Jnnij, toen do warmte zoo biiitengcwoon was, dat ccnigc gevangenen op 

zekere uren van den dag daarvan zeer veel te lijden haddiMi. Derhalve moeten 

wij verklaren, dal wij onder dezelfde omstaiidiLjhcdeii aan den anemometer 

bemerkt licbben, dal de lucbhtroom nog 10 tecrl. el in bel uur cn 

dc snelheid alzoo hcl minimum bedraagt , dal door dc eonimissie werd 

voorgeslagen, die belast was het veiitila'tiestdsel in werking tc brengen. 

»Het is hier ook d(! plaats op lo merken, dal wij ons^bij onze proef-

nemingen konden overtuigen, dat bet sluiten der vensters voor den regel-

inaligen gang der ventilatie van zeer veel bidang is; bij open vciib'lers 

cn vooral bij wind hadden wij dikwijls ccnen trek in legeiiovcrgesicldu 

rigting, dal wil zeggen, dc lucht stee;,' door bel privaat met zeer groote 

siielhdd naar boven cn vcispreidds zich zdfs in den gang. Dij eene onzer 

prod'iiemiiigeii wees de anemonielcr 58 tecrl. cl luclil aan, dic in het nnr 

uil den kelder naar boven stroomde, welk getal bij verdere proehicmiiigcn 

nog verre werd overlrolTen. Wal de deuren hctivft zoo is dc invloed van hare 

sluiting of opening op dc ventilatie niels beduidend. 

• Deze storende invloed van zon en wind was door dc commissie aangewe-

zen, welke belast was mcl het overnemen van dc toeslidlen van Gronvclle, 

en ten gevolg'̂  van dc aaiimcrkingen der commi.';sic beijverde zich deze 

ingenieur dc hichtgalen binnen in den gang te verplaatsen, waar zij voor de 

atmospheri.sche invloeden bcvdli;;d zijn.'Deeds is (vne gdieelc ahleeliiig 

volgens dil stelsel ingcrigt, en, g(dijk wij reeds boven opmeiklen, hebben de 

in (lil_ gebouw gemaakte anemometrische waarnemingen volkomen dc ver-

wachtingen der commissie geregtvaardigii, en bewezen dal voortaan dc 

ventilatie behoorlijk eu regelmatig kan jdaats liebbeu K 
«Ken grool aantal gevangenen van iedere verdieping en van iedere retdvS 

cellen werd al/onderlijk verboord, om liiinnc kiaglen \'rijiiit miMle te deelen. 

Hun antwoord was bijna altijd hetzelfde; zij vvrklaanien namelijk, dat dt; 

cel hun als woning volkonicii doidmalig voorkwam, dat in dc temperatuur 

niets was wal hun last veroor/aakte, dai zij geen gebrek aan lucht hadden, 

cn dat zij sedert hunne opslniliiig volstrekt geene veranderiii;; in hunne ge-

zondheid bcs|iciirdeu. Kenigen voegden erzellsbij, dal zij zich zeer ^Mdiikkig 

zonden aiditen, wanneer zij, in den staat van vrijheid, steeds eiMie dergeli|kc 

woning konden hebben. Aldus luidde hcl antwoord, niet alleen van du;-

genen, welke nog nooit in gemeenschappelijke gevangenissen hadden ver-

lo(dd, maar ook van dc zoodanigeii, dic reeds in andere gevangenissen 

hadden gezeten. 

• Uit de bijzonderheden, dic wij hebben medegiMletdd, laat zich de .slotsom 

trekken, dal l». het luchten der C(dlen in de gevanî eiiis .Mazas oj) eene voor 

dc gezondheid der gevangenen voordedige wijze kan plaats hebben, en 

2". (lat het gesloten biniden der vensters voor de ivi^elmatigheid der ventilatie 

noodzakelijk is.... Wanneer verschillende gevangenen,'in weerwil van bel 

doidmalige luchten bnniier ctdleii, over meerdert'tif mindere moeijclijklieid 

in tic atlemhaliiig klaagden, zoo was de ooivaak hiervan in eene bijzomlero 

zi(dv(dijkc gesleldheiil le zoeken, zoo als uit een deswege iogestej.d onderzot k 

gebleken is; met trn woorti tb; eonimissie is van meeiiing, zoo wtd tip^rtmd 

van hcl plaats gidiati hebbende ontlerztiid; als van de verklarin;;en tlér ge-

vangenen ztdl , dal het te^M'iiwoorilî e sttd,<t I van opslniliiig onbelwislliare 

verbeteringen aanbietll, ilal men zoowel met bel ooi;-o|) den ĝezondheids-

toestand als uil hcl oogpiiiil van moraal aan alle eisclien kan vohloen, door 

bet ten uitvoer brengen van de maatregelen, welke dc eonimissie hec.'i 

voorg(̂ stcld.» 

H. Ih' ccllnhiire gevangenis in Vrovins. 

J)cze gevangenis lun'ft tiezelfde inrigting als (li> gevangenis Mazas, maar 

zij maakt sletdils een enkel gtditniw nil, waaiin niet i i i i r r dan 50 ctdleii 

zijn. De verwarniiiigs- eu venlilatieltiesiclit.n zijn tloor Grtmvtdle geinaakl 

en in alle opzi,;;teii even als tlic van Mazas ingerigi, alleen met dit tintler-

siheitl tial hel wanne circnlatiewater onniiiltltdiijk tioor den kelid verwarmd 

wonll; tic hitte van den mok ties keltds bewerkt in di'ii winter, en een 

bijzimdcre kagtdnd in th'ii zomer, tie ventilatie. De oppervlakte der 

ninren bedraagt 1O.30 vierk. el, biiniie gemidthdtlc zwaarte is O'.Oo, do 

vierkante iidnnid der vensleis is li)7^'.30, tIe pijp vaii den oven heeft 

O"'.51 midtltdlijn cn reikt 3 td in den stdioorsleen, die 18 (d hoogte, 

D'.OO midthdlijn beneden en 0''.l»li inidthdlijn van boven littfl. 

Dc waarnemingen omtrent dc vcrhomling der tempcralurcn wcnlen in 

vier cellen van iedere verdieping gedaan, namelijk in dic welke het naast 
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bi j, in dic wdkc bel versl van do circulccrbnis was en in Iwce in liel ccnbcilen, cn dal dc door dc miiron onder gelijke voorwaarden doorgelaten 

midden aan iedere zijdc noordelijk cn zuidelijk. Zij badden plaats van \varnitc 15 ccnbctlcn beilraa;^!, z()(» is bet ^'cziiuienlijk verlies van w-ariiitc iloor 

15 Maart lot O April cn dc temperaturen werden des morgens, des mid- dc vensters cn muren 107.5 x 22 -f I05'.)x 15:zr IS250 warmtc-ccnbcdcn, 

dags en des avonds opgetcckciid. Het gemiddelde der temperaturen was | cn daar dc iu bet uur doorgestroomde boevcellieid liidit 5 100 bedroeg, 

des morgens 11".00, (ies middags 15®.55 cn des avomls l l^Ol ; gevol-I de builcntemi)eratuur O® was, zoo is dc warmleliocvedlidd, dic noodig is 

gelijk was dc dagdijksebc gemidddde temperatuur 14".05. Oc gcniiddddc I om deze luditiiias.sa van 0° op 15» tc brengen, d. i. om O» warmte tc 

lempcratuur van dc groole galerij, waarop dc cellen uilkouicn, bedroeg verkrijgen 5 400 X 1.5 X '.) ; 4 m 0 015, cn ;;cv(d;relijk bedroeg dc 

15".10 cn dic van bet bureau 18". In dc op bet zuiden gdcgcn cdicn was gebcclc ontwikkding van warmte 18250 + O015 = 28 105, lictwdk, 

lieid in aanmerking nemende, dat alle vrije en gevangene personen, mannen, I 
vrouwen cn kinderen, zonder ondcrsdieid werden aangetast, kwam bij op | 

de {«cdadile, dat dc cbolcra zich in dc gevangenis door bare ongczoiid-

bdd van zelf ontwikkeld bad. Volgens zijne mecning waren er twee oor-

zaken, dic een verderlclijken invloed op dc gczondlicid uitoideinlcn, name-

lijk dc slcdilc boedaiiiglicid van bel water, lu verband met dc ontocrei-

kcmlbdd van bet voedsel, cn ccnc algcmccnc oorzaak , dic alle in bet 

gebouw wonende personen raakte, dc bedorvene ludit dic men 

le temperatuur ongeveer 1" lioogcr dan in dic op bet noorden, liet stoken 5 7')0 voor ccn pond steenkolen gerekend, 7.51 pond en gevolgelijk een inademt. Sigey bield zicdi mcl veel volliarding mcl deze algcmccnc ziekte-

werd des nachts .steeds gestaakt cii evenwel daalde de temperatuur in dien ' ' ' • ' '' ' ' 

lijd nooit meer dan 0^51 cn wd ten gevolge van dc aanzienlijke hoeveel-

heid warmte, dic door de muren was opgenomen cn dic nog in bet warme 

water aanwezig was. Dc gemiddelde buitciitcmpcratuur over dag was o|) j voorzeker oiitstaan door dc temperatuur der binnenludil, wdkc boogcr was 

dcu tijd, toen île proeven genomen werden, 0°; daar cchtcr dc nachten zccr | dan dic der buitenludit Daar dc doorsnede van den schoor.stecn aan den top 

dagdijkscli verbruik van ongeveer 180 pond geelt. 

Wal dc ventilatie betrell, deze is bij do voorkiatslc reeks van procfne-

mingeu, tlic geilaaii werden naihit het vuur sctlert t» dagen gcbluscht was, 

koud waren, ztio was tic gemiddelde leni|)cratuur van dagen naclil veel 

lager. Dc nii>dcdcdingeu van den cipier, van tien oiizigter cn van alle gt3-

vangcccn omtrent tle ïcmpcratuur in de koudste tkigcn van dcu winter, zijn 

t;cnslcmmig cn zccr bcvietligcntl, ecuigc gcvangciieii klaagden over warmlc, 

maar nienianil over koude. In geval van builcngcwone koude mocl bet 

slokcn eenigzins langer duren. 

Dc proefnemingen belrckkclijk dc venlilalie badden plaals iu dc afvoer-

buizen der cdlcu en in den schoorslcen , en de uilkomsten daarvan zijn 

dc volgende : 

l lcl vuur onder tien ketel in vollen gang. — In den kagchcl geen 

vuur. —- Hel gemiddelde Volumen luchl, dal iu licl uur uit iedere cd 

stroomde, bedroeg : 
cl 

rez-dc-diaussiïe — 

eerste verdieping 50.4 

tweede » ^81.0 

liocveclhoid luchl dic door dcu sdioorstccii stroomde . 5100.— 

Vcrdctdi men deze 5400 el over dc 50 cellen , zoo verkrijgt men voor 

iedere cel cenc ventilatie van 87 lecrl. c l ; hel gemiddelde van tle venti-

latie tier cel, wdkc regtstrccks gemeten werd , bcdroi»g slechts 70el. 

llcl vuur oiiilcr den ketel sedert 12 uren gcbluscht. — In den kag-

dicl wederom geen vuur. — Dc gemiddddc hoeveelheid luchl, die in hel 

uur uil iedere cel stroomde, bedroeg : 
el 

rez-dc-chausscé 

eerste verdieping. . . ; 28.8 

tweede » IAÏM'"" 

door tb'u scboorstcen gestroomde ludi l lOu l .— 

Gevolgelijk bedraagt dc tloor iedere cel gestroomde hoevccllidd lucht 

27 el, luralVrek van tle door den scboorstcen gestroomde lucht. Dc gemidddtlc 

iiocvtHdhcitl luchl, die, \;olgcns regtslreckschc waarneming, door de cdIcn 

stroomde , betlrot>g 25'-'.7. 

liet vuur stuleii O dagen gcbluscht. — De doordc cd in het uur ge-

stroomde luchl bedroeg : d 

rez-dc-diaussct^ zuidzijde 2t.4 

eerste verdieping 

tweede » 
dotu'den sehnor.slcen gestroomde luchl 1151.— 

Dij de proefnemingen was er even weinig vuur in den schoorsteen als in 

den oven. In dc op het ntiorden gelegen cellen was volstrekt geen ventilatie. 

llcl vuur van tien ketel gcbluscht. — llcl vuur van den kagchcl ont-

Moken. — De door de cd in hel uur gestroomde luchl bedroeg : 

cl 

rcz-dc-chaussec noordzijde 0^18 

I » » zuiti » 4.y 4 

eerste verdieping noord I . . . ; 07.2 

u I zuitl » 72.7 

twcodc » nnortl » 05.7 
» » zuid • . 81).— 

door dc pijp geslrtiomtlc luchl .' • • 

Gcvdgelijk was de vcniikitie van ietlcrc cd 75«'.4; tic gcuiiddeldc 

venlilalie der cellen ïiedrocg volgens ccnc menigte genomcnc pvt>even ÜV '.O. 

De brantlslof bij bel stoken was turf; bet gemiddelde gcbrmk tlaarvan 

bedroeg 507 ponti, helgt̂ en met ongeveer 175 pond steenkolen gtdijk 

staat, 'llcl gemiddelde gebruik van den kagchcl is niet berekend ge-

worden, 

liit tle/.c proefnemingen volgl : 

1". tlal tle iu het contract bejiaaldc lempcratuur bereikt is en oversdu'ciirn 

kan worden ; 

2". dat dc bdiooiiijk gdijkmatig vcrd.'cldc ventilatie dic, wdkc verkregen 

is, verre overlrell ; 

5°. eindelijk tlal zelfs bij cenc zccr lange staking van bet stoken tic tcni-

jieratiiui' en tle venlilalie onbeduiticnilc verminderingen ontleri^aaii. 

Nccml men nu aau tlal de warmichocvccibciti, wdkc tloor do aau tle lucht 

blootgcsleldc vensters ontwijkt, in het uur voor iedere vicrk. d 22 warmtt!-

0''.00,zijne midildlijiiO' '.282 cn tic boevcdhdd doorgestroomde lucht 1 15i 

d in het uur, of 1 151: 5 000=:r0'-''.515 in dc seeti-idc bedroeg, zoo ontweck 

zij uit tien schoor.stecn mcl ct.nc siidhdd van O'' 51.") : 0.282 l^'.l 17. 

Daar nu vtior t>cnc O® Imoî erc Icmperaluur en ccnc hoogte van 18 cl tic 

theorcli.'̂ chc snelheid 5'̂ '.407 is en voor hel optrekken tier lucht bij ccnc tem-

pcraluur van O» dc sndhcid 5 107 X (1—0 00 505 X 0) = .5«'.20zijiual, 

zoo is tic vei houding van dc werkelijke tol tic thcorclischc sncihcid 0.55. 

lüj dc laalsle proehicmingeii mcl dc venlilalie beeft men, Iticn hel vuur 

brandde, dc htievcclhdtl brandslof, dic in hel uur is verbruikt, niet op-

gegeven , doch men kan tbc uit dc mciiegiMlechlc uitkomsten zccr ligt 

berekenen , wijl do verhoiidiiii^ van dc werkelijke lot tic ihtHirctisdicsnclheid 

dezelfde blijft. Dc boevcellieid tloorgcslroomtlc hicbt betlrocg 2 010 el in 

hel uur cn 0''.810 in tic .sccondo en gevoljielijk was dc siicllicid van 

inslrooming iu den schnorsleeii (>'.810 : 0.282 — 2'-"'.805; dc thcorctischc 

sndhcid zou zijn 2.805 : 0.55 8-'.70. Hieruit vindl men ligtclijk door 

middel van tle formule v = '2 (j t, welke in bel tegenwoordig geval 

i; = 1.201 wordt, tlal het ovcrwigt van dc temperatuur in tien schoor-

stceii 50" moet zijn, en dat om tic aanmerkelijke venlilalie van 75 teerl. el 

in het uur voor ieder jicrsoon voort te brengen, cr in het uur 2 010 x I'S 

X(50—15): 4 — 42 012 waniitc-ccnliedcn in werking nioctcii zijn gebragt, 

helgecn met 42 012 : 7.50i) z n 5.00 poiitl sleeiikolcn overeenkomt. \Vij 

nemen 7 500 als dc verwarniingskracbt der stceiikolen aan, wijl al dc hitte, 

dic hier wordt voorlgebragl, verbruikt wordt. Indien men tle ventilatie op 

hel getal van 15 teerling cl 111 het uur voor iedere cel hcrleitll, hetgeen vol-

doende is, dan zal dc geheel.' vciililalic iu bet uur 50 X 15 — 585 el, en 

in tle seconde 585 : 5 000 = O"'. 10 bedragen ; de sncihcid van instrooming 

in den sclmorstceu zal zijn 0.10 : 0.282 = 0.57 ; dc thcorctischc snelheid 

0.57 : 0 55 = 1.72; cn om haar tc verkrijgen zou ecu ovcrwigt van 

tempcraluur van ccnigc graden iu tien schoorslecii cn ccnc weinig beduidende 

liocvedhcid hraiitls.uf voldoende zijn. Wiinnccr men om tle door tien wind 

onlslanc sloriiigcii te overwinnen, het ovcrwigt van ilc tempcraluur van den 

schoorstccn boven dic der builenhieht, gedurende dcu zomer op 15" 

bragl, zoo zonden cr 2 801 warmtc-cciihedeii verbruikt wortlen, d. i. iels 

miiidi'r dan 1.5 pond stt.'cnkolen; tic ihetuTlische siidheid zou 4'''.51 zijn, 

dc werkelijke siielhdtl 4 51 x 0.55 — D'.45; de iu tle sccoiidc doorge-

stroomde boevcdhdd lucht zou zijn 1.45 X 0.282 = 0''.41, en in bel uur 

0.41 X 5 000 r = 1 170 cl, of vtior iedere cel 1 470 : 50 57'».8. 

Ken groot gebrek bij dezti verwarmiiigs- en vciililalicloesicllcn was, dat 

bet aan iiislriimcntcn haperde welke den stand tier venlilalie op ictler oogen-

blik aangaven en waartloor iiicii haar allijd biiiiieii dtï bepaalde grenzen kon 

houden, 'immers wanneer bel met bet oog op tle gtztmdheid van gewigl is 

tlal tle vcnlihilic niet beneden een zeker punt dale, zoo is het met hel oog o|) 

dc bes[;ariiig nooilig, dat men gecnc overtircveii venlilalie vcroorzakc, die 

eene grootc mciiiglc brantlslof vcrcischl. 

I I I. Do celluluirc gevangenis in Toun. 

In tien aanvang tier maand .liilij 181'.! hcersdilc tit! cholera in dc slatl 

Tiuirs, tlodi in gcriiigcn graad en slechts iu tic vaii tïc gevangenis ver-

wijderde ^eth'dlcn , toen den r/'*-'" van die inaami tlic verschrikkclijki' 

ziekte zich hiiincn bet gebouw opciibaartle cn in weinige iireii lot ccin' 

sdirikwekkentlc ontwikkeling kwam. Deii 11'̂ "'" bt>efl de aaiisbisschop ccn 

Inidhiiis lol beschikking s.m den dinxlouv tier gcvi\i\ge.uis gcslcld , om 

tlaarin tlic gevaiigciicn le huisvesten, wdkc van dc ziekte verschoond 

waren gebleven ; het getal vaii tle/.c bepaalde zitdi lol twee maiincn. Van 

tle 80 personen, wdkc zich in de gevangenis bevonden, stierven cr 58. 

Het bt'sluur was 24 (ler.sunen , nianiieii, vrouwen cn kinderen , sterk , 

wa.iarvaii cr I I ziek werden cii O bezweken. 

Dij tie/c ramp gaf dc iii,:;cnieur voor den bcrgboiiw Sagey , wdkc lid 

van dc commis>ie van loe/igt over dc gevangenis vaii Tours was, grootc 

bewijzen van ijviU' cn opoDeriiig. Del rapport. I k t w e l k hij bij deze gdc-

geniieid iiilbragl, ha<l niet alleen ten doel het voorgevallene le bcschrijvcn, 

laar ook vooriiamelijk om tltt oor/aken na le gaan vaii dc zoo snelle cn 

oorzaak bezig, cn bragl tlaarovcr ecu onistanilig berigt u i t, waaraan wij 

tic volgende hoofdzakelijke beschrijving van dc inrigting der verwarmiiigs-

CU V(Mitilalictt)esldlcu , van hunnc wei king, van dc oorzakc:i van bet ge-

brekkige daarvan cn eindelijk die van dc nieuwe iurigtingcn vaii den beer 

Sagtw, outlceiicn. 

Dc gevangenis in Tours bestaat uil drie gelijke gebouwen, die even als dc 

gevangenis Mazas zijn ingerigt cn rcgthoekig met elkander zijn verbonden. 

Deze gebouwen bevallen 120 cellen, waarvan cchtcr slcchls 108 door ge-

vangenen kunncn worden ingenomen. Op hel punl waar tic drie gangen 

dkamlcr kruisen , bevindt zich ccnc kapel , cn daaronder een hcctwatcr-

ka^chcl. Het licctc water circuleert in dc horizonlalc buizen , welke in 

kanalen onder tien vloer in tic riglin^ van dc assen der gangen liggen. 

buileiigewonc oiitwikkcling tier cholera in de gevangenis op ecu lijtlsli 

waarop buiten hel gebouw tic vcrwticslingcu der ziekte zoo gering waren. Dij 

het nagaan van dc feiten, waarvan hij gduigc was, cn dc omslandig-

Dc buitciiliidil tlringl in dic kanalen, wordt door tic hcclwaler-buizcii ver-

warmd cn stroomt door een in tic dikte van de muren aangcbragt kanaal 

in iedere cel. Dc veiililalic der gangen moest in ileii winter door het vuur 

van den hcctwaler-kagchcl plaals vintlcii, tot welk ciiitle zich onder tien 

bodem van dc drie gangen en in hel midden van hunne lengte twee getraliede 

oiicningcn bevinden, waarin kanalen uilloopen, tlic van tien asdibak van 

tien kagchd uitgaan. Dc venlilalie in den zomer moest verkregen worden 

duor openingen , wdke op iedere verdieping waren aangcbragt in het 

venster aau het eind van eiken gaiig, wdkc door in spouningcn zich 

bewegende ramen iu uitTrdcrc of niinilerc male gesloten konden worden. 

Dc venlilalie der cellen moest even als iu .Mazas door dc sccreelpijpcn plaals 

vinden; dc kegelvormige bakken der |»rivalcn , dic van gcgoleii ijzeren 

gccmaiilccrd zi jn, staan van ontlcrcn in verbinding met ccnc pijp tlic 

schuins door den buitenmuur gaal cn vervolgens aa:i dc liuilcnoppcr-

vlaktc loodrcgl ncderloopl in het riool onder dcu bcgancii groiul. Voor 

iedere O ccllcn is ecu zoodanig riool aanwezig, welks muren en ge-

welven beslaan uit tiroog gemetselde brcukslcciicn. .Aanvankelijk sloiitlen 

zij in verbinding met twee sdioorsleeiicii van dc stookplaats, dic beneden 

een wariiiwatcr-kagchd hadden. Dc ventilatie in dcu winter geschicihic door 

tic warmlc vaii tleii rook cn dic in dcu zomer tloor hcclwaler-kagehds. Dc 

toestdlcii wertlen door ccnc daartoe benoemde en bclaaldc cominissic aan-

genomen, wdkc Icii aanzien van dc venlilalie, dic toenmaals nog niet aau 

den gang was, geciieiici voorbehoud maakte. 

Toen nu dc .sccreelpijpcn geplaatst waren, bemerkte men dal zij een ge-

makkelijk mitltlel van gcmcciischap tussclicn dc gevangenen uilmaaklcii. 

\yannccr aau tic opening van ccn privaat ccnigc woonleii zacht werden 

uilgcsprokcn, kon men zc aau dc opeiiiiigcn der amlcrc privaten, dic tot het-

zelfde riool behoorden, duidelijk verstaan. Om dit gebrek tc vcrhel|)en, 

stak men dc hemdcnciiitlen der buizen iu met water gevulde vaten, cii 

vervolgens slak incn zc in het zand, waarmede tle bodem vaii het riool bedekt 

was; alsdan echter was dc verbinding der buizen mei tle ludit in hel riool 

verbroken, en ook tle vtiorlplanling van bot geluid, gelijk men toenmaals ten 

miiistc geloofde; er was tierhalvc ceiic andere inrigling voorden hicbtloe-

vocr nootlî ^ De zillingen tier privaten werden mcl ecu tlekscl voorzien, 

dic cenc zijbuis van plaatijzer had, welke op Zi kcrc hoogte mcl een kanaal 

in den muur in giMiieciisdiap stond cii onder bet tiak 111 ccnc plaalijzeren 

buis dndigtle, wdkc loodrcgt in bouten buizen liep, dic iu twee verwijtlerdc 

schoorstcenen van tle stookplaats uilkwamen. Die scboorstcencn hadden 

bovon dit punl nog slcchls ccnc hoogte van 5 el. 

Dc verwarming is slecht gelukt, ten niinslc was zulks bij tic tcz-dc-

cliausst'C hel geval, alwaar dc lucht iu dc cellen geen vtildoeiide kradil vaii 

i'pstijging heelt. De venlilalie der galerijen is in tien zomtr cii in den winier 

nii-'ls beduidend. Dc vaii tic stookplaats vaii tien oven 111 tle galerijen slroo-

inendc lucht moest minstens 20 teerl. el voor it-der pond verbiMiiIle steen-

kolen bctlragen; maar de lucht, wdkc door dc reien van het beschot 

dioiig, was voor hel liraiidcu vuldwudc. Op /ckcrcii d.ig slotU S.igry, /.ou-

der tleii stoker iets tlaarvan le zeggen, dc zes roosiers tier galerijen mcl 

Wollen lappen heriiieliscli loc; tic trek veranderde niel eii als ineii een hoek 

vim dc hippeiibcileksds u;diief, bespeurde men een aanmerkelijken trek van 

Ijiiiten iiaar binnen, wdkc ludilslroom oiilsloiid door eeiie veru'iiiidt ring tier 

' rukking, die iu den winter ten gevolge van de ventilatie onislaal, als tle 

deuren eii vensters gesloleu zijn. Dc ventilatie 111 den zomer ging Injiia \td-

strekt niet, wijl het te moeijelijk was tic bovensle ramen le i'ipeneii. Dc 

venlilalie der cellen iu den winter moi\st zwak zijn, wijl tic sdiom-steenen, 

^vanrin tic secreetpijjicn uilheiit '11, slcchls 5 el hoogte boven het punl van 

"ilinontling batltlen; bovendien niocsl zij ook onregclnialig zijn, wanl zij was 

•''liankelijk van hel stoken. 

Voor dc vciitikitic tier cellen in den zomer, moest men vol;:cns het oor-
'̂ pronkdijk ontwerp, gelijk reeds is gezegd, dc beide bcclwatcr-kagdicls in 
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hel bcnedcngcdcdte van tien schoorslcen, 10 cl onder dc openingen, w,i;ir 

dc buizen in dcu sdioorsleen uitliepen, gebruiken; deze wijze van veiililalic 

werd editcr uicl eens beprodtl, wanl om tlo warmte der kagchels iu tic 

tloor tic honleii buizen aangevoerde lucht tc brengen, zou uicu zc door dc 

builenlucht hehbeii moeien voeren, dic door langs deii kagchd lo strijken 

verwarmd was geworden , iels wal ccn zccr aanmerkelijk verbruik van 

brandslof ztm vcreisdit hebben. Do bouwmeester zelf keurde tlil sldsd af, 

daar hij tle vtmr tic zoiiiervcntilalic benoodigdc biantistof op I i poiid sli.-eu-

kolen lil hel uur bciekeiide, terwijl bij doelmatige Itiesldleu 2 pond daartoe 

voldticnde zijn, gelijk tic ondervinding hecfl bewezen. Dit gaf aanleiding 

tlal men geheel van deze wijze van venlilalie afzag. Daar cchtcr voorls tle 

dc vcrlikale schoorsteen, waarin dc hoiilcii buizen uitliepen, in den zomer 

met koudere en zwaartlerc lucht tiaii de biiiti nliicht gcvuhl wa.s, zoo ont-

sloiid da.irdoor cenc iiedcrwaarlsdic bcwfging, dic den slank, welken nun 

wilde wegnemen, in dc cellen vocrilc. l lcl was ongelwijfeltl naar aanleiding 

hiervan, dal men laltr op ccnc ruwe wijze een gat in bet bovensle ge-

deelle der gebogen buizen, dic met dc houten buizen in verbimling stonden, 

maaklc, om zoo tbjendc alle vcrlikale buizen vrij te laten uilloopen in de 

ruimte ouder bel tIak. Daar tic aau tlcii vloer ingcsloicnc ludit in den zomer 

door de op tic dakl ijt 11 schijiiciidc zou sterk verwarmd wordt, zoo onislaal 

iu tic lussdicnriiiinleu v.iii hel tkik een kleine opwaaiistihc stroom, die de 

ludi l der kanalen naar boven dringt. Kr zijn ahhiar derhalve twee kracblcn, 

tlic elkander bestrijden, bijna legen elkander tipwegen cn ecu onbcslentligcn 

loeslaiid van eveiiwigl tloen geboren worden, tlie vaak in ongMiisligc rigliii,.; 

verbroken wordt cn hiiineii tle cdicii stinkende dani|)cn 'voert. .Men kan 

zidi geen ticnkheeld niakeii vaii den ontzcllciidcn slank oinler bet tlak 

ten gevolge van tic bctlorvenc gassen, tlic zich alilaar sedert langen tijd 

hebben vcrzamdtl, welke zich tloor eciic onmerkbare beweging,' veriiiciiwcii 

cn tloor dc hilic van het leijcn dak als hel ware gekuokl wtirdeii. Het is 

duidelijk, dal leii gevolge van tic opening der kanalen tic wiiitrrvcnlihilit; 

gebed moest ophoutlen. Dit is cchler nog niet alles. Dc afvoerbuizen .sl.ikcn, 

gelijk gezegtl is, van oielcn n een weinig in hel zand tier riolen; de voort-

planling van hel geluid was wel l>del, maar niet de geineeiiseliap der buizen 

met dc luchl der riolen; cn tiaar dc muren en gt^welveii ther riolen van 

(Irot)gc slecncn waren gebouwd, cn tle. ̂ 'rond iu tlt-ii omtrek doordringbaar 

was voor tic ludil, zoo was hel gevolg tlaarvan, il.il dc aan haar bcvendcci 

niet gesltileiic secreelpijpen door dc riolen werkelijk in gemeeiisdiapsloiuk 11 

mei dc buitcniuchl. Vervolgens vcrotuv.aaklc de wind, dal tic secreet-

pijpen door de zoiiiiehillc verwarmd werden , zoodiil du luchl der riolen 

iu dc cellen slet?g, gelijk dc beer Sagtry tloor talrijke juoeliieniingen heell 

bewezen, wanneer eciic icgelmatigc ventilatie was aangcbragt eii dc luehl 

tloor d(> zilliiii^cn iler pri\aten .̂ troomtle. Hij ItMimlc eerst bel bestaan van 

den opstiĵ ^enilcn stroom aau en bragl hel stecils znovcr, tlal deze verdween, 

wanneer de secreetpijp van onderen hermetisch was gesloleu, helwdk be-

wijst, tl.il tlic stroom niet dom- rctcii iu de voeden of bet .soldeersel ont-

stonil. Kr liatl al/.oo in geen jaargetijde ccnc venlilalie, hetzij in dc cellen, 

hetzij iu tle gangen plaats. 

Dc ludil lil dc cellen was dtior dc tlampen, dic nit tle aau het bnvencinil 

opeiic secreelpijpen opstegen, bedorven; tic cellen ^loll(leu tloor tic t)pslij-

gciidc huizen eii dc secreelpijpen in ivgistreeksidic verbinding met twee 

voorlibireiidc zetels van besmelting, iiaindijk: tle riolen en tle ruimten oiitler 

bet tlak, waarvan dc luehl, teie^evolge van wind en zon, zich iiii in dccene, 

tlan in tic antlerc rigling bewoog, tloeli aliijil zoo, tlal zij tloiu-de cellen 

stroomde; eindelijk stonden tbi cellen in re^l.>lreeksdie vcrliiinluig met tle 

gangen. Deze was dc loeslanti der gevangenis 111 Tours in bel jaar 1849; 

meii kan zich niel gemakkdijk cenc vi reenigiiig van inei'r betrenreiLswaar-

dil̂ 'c oiiislanthglieden voorsli lleii. en tb; otuv.aak vaii dc veiscbrikkelijkc ver-

wticsliu; '̂, welke tle cholera hier lii'efl le wet̂ -̂ j; j^ebragl, is dan ook geiiiakkelijk 

Ic bc;,'rijpen. Dc iiigeiiieui Saî ey hield zich thenleii;;cvol^t' ijverig bezig mei 

tic miildeleii na te gaan 0111 den terugkeer van een zoo geVuaiiijkeu loeslainl 

tc voorkoineii, en tlaarloc werden tic volgende in.ialregelen petrollen. 

De wiiiterveiililüiie in thï gangen bewerkte men ilaariloor, dat men zo in 

verbinding bragl met het beneileiided v,in een mei gebriii:«l woitlendcn 

sd!oiu>teeii tloor middel van eeiic /inkeii buis van 0'''.5U iniibiellijn, dic met 

een register was voorzien De doorslrooming van tle luehl U'S zoti .̂ ;l( I, dal zij 

mocl gematigd worden wanneer mm niet t«' \ee! warmte wil veiTu/en; zij 

onlslxil tloor ht̂ l oniiiTsdieid s\\\) leiupiT.ümu' luschcu dc biuuvu- cn dc 

buileiiludit. De zoiiicrvenlilatic licwerkle men tloor de oude , tlic. 

gelijk gezegd is, in ojieiiiiigen beslmid, well.e iiii'ii boven iu ledeit; verdie-

ping in tle vensters liatl aangebrai;!, die tle gaii;;en sluiten; de met ^kis be-

zeltc iMiiieii echter, waarmede men tlicopeiiiiigeiial'>liiil, wortlen dtior kleine 

wiiula.^seii met krukken 111 beweging ^eliM.î t , welke , 111 verbinihng mei 

hoo.;̂ er gelegene rollen , tic LMleii tip tle tlric venliepiiig^'n le gelijkerlijil 

tipciii'ii en sliiilcii. Tcgeiiwnorhg i i dc lucht in tle gai)gt'ii e\en zoo zuiver 

als lil tic iiabun^e liiiiien. 

Ten behoeve \aii de venlilalie der ctdlen wertlen tic houten tlakpijpcn, 

tlic zich in zc-r slechtiMi loe.̂ land bevonden, b''i>ldtl; zij werden mcl ecu 

mcniisel van gips en kocijeiibaar overtrokken ; tic galen iu tic biii/.cii, dic 

dc hitdil der cellen aanvoeren, werilen gtslopl en die, wdkc hel 

meest aan roest onderhevig waren, werden door bui/.en van gebakken aarde 
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vervangen. Do iloor de privaten en de lionlcn huizen uit dc cellen komende 

gassen Vtrnomcn naar het bovendeel vau een van boven gesloten schoorsteen, 

die, op de hoogte vau den vloer, met een schoorsteen van den kagchcl 

in verbinding staal. Dc zich daar bevindende warmwater-kagchel werd 

vervangen door ccn haard vau gebakken steencn met een rooster, om 

stcpiikoleu in le stoken , en daar de trek van den kagchcl door dezo 

inrigting had kunnen vei-minderd worden , zoo werd een kleine schoor-

steen van in hel vierkant eu vau \ el hooi;le in den grooteren 

scboorsleen ten behoeve van den kagehel gebouwd. De groole schoorsteen 

heelï I.'i el hoogte en O«'.IS doorsnede, l'.ij een verbruik van vau 2.75 

pond gemeenc .sieeiikoleu iu het uur, bedroeg do ventilatie ongeveer 15 

tecri. cl in het nur voor iedere cel. 

Om zich op ieder oogenblik van den toestand der ventilatie le kunu.-̂ n ver-

gewissen, dacht dc ingenieur een zeer eenvoudig werktuig uil, hetwelk 

uit eenen h'.ok beslaaf welke zich om cenc horizontale as draait, die be-

vestigd is iu cenc plaal, die eene opening in deafvoerbuisdcr gassen sluit. 

Aan (lezen slok bevindt zich aan den kant van den schoorslcen ecnc horizon-

lale ko[)ercn |)laat van O'^MS iu hel vierkant; aan de andere zijde is de stok 

ingedechi eu kan ecu klein Inopend gewigl opnemen , zonder hetwelk de 

dalende beweging vau dc lucht iu den sclioorstccn de plaat uaarbeneilcu 

zou drukken en hel eind van den hefboom omhoog helTeii ; men brengt 

echter het cvenwigl in horizontale rigting daardoor tc weeg dai meu bet 

gewigt op een liehoorlijkeu afstand van dc as vau omdraaijing aanbrengt; 

iict is nu blijkbaar dal' hel gewigl door zijnen afstand vau de as vau om-

draaijing dc drukking meet, welke door dc zich bewegende lucbl wordl 

voortgebragt. 

Door de hier gemelde inrigting heefl men cenc voldoende cn regelmatige 

venlilalie bekomen; niettemin bleef dc stank nog in eenige cellen aanwezig. 

Wanneer meu in dc oiiening van deu vloer een kleinen in cenc buis 

bevestigden anemometer hield, zoo bleek uil zijne snelle beweging, 

dal in 'dc meeste cellen cenc goede ventilatie en een krachtige trek aan-

wezig was. In de mcl bedorven lucbl bezwar>gcrdc cellcu had cchler dc 

beweging in omgekeerden zin plaats, cn nn.Mi merkte een zeer sterken 

luchtsirdom op, die uil hel privaat kwam en in dc cel drong. Dc wer-

king daarvan is ligt tc begrijpen; deze besmette cellen waren niel altijd 

dezelfde en zij bevonden zich nooit le gelijkertijd aan dc beide zijden 

van eenen gang; ten gevolge van deze opmerkingeii kwam Sagey lot het 

denkbeeld,'dal'bel de Werking van zon cu wind is, welke dc lucht uil 

dc riolen iu dc eelleu drijft. In deu winteer zijn het voornamelijk dc 

eelleii vau de rcz-de-chausséc, die deze onaaiigenainc wcrkiui; vertoonen; 

in den zomer echter, wanneer de zon de secrectpijpen verwarmt, zijn de 

hoogere verdiepingen cr meer aan blootgesteld. 

Vroeg-̂ r̂ is giv.eg l̂, dat, als men het benedendeel der sccreelpijpcn herme-

tisch sloot, iii'dc ctdieii weder eeu regelmatige vciililatiestroom werd voorl-

gcbragi; cr ontbrak eclitor veel aau, dal dezo slroom iu alle cellen zijne 

bestendige kiaclil bozal; dozc ongelijkbcid ontstond uil verschillende oor-

zaken on iu dc eerste plaals was bel de slechte inrigting der buizen, 

welke de luchl iler eelleu in dc houten kanalen voorden; daar dozc buizen 

loodrcgl op de lenglc der kanalen stonden, zoo deden zij luchtvezels ont-

slaan, welke de doorsnede moor of minder vcrnaanwdou ; voorts onlslondeii 

er ongelijkbodou en vernaauwingen iu dc aan de muren aaugtd)ragle ka-

iialon cn eindelijk wareu dc kanalen om dc buizen door vreemde ligidiamcn 

verstopt. 

Ten opzigte van dil laatste maakte Sagey cone zeer gowiglige ojimorking; 

wanneor hij eenige vau zoodanige buizen afbrak, nam hij waar, dal lol op 

de boogie vau eeue id baar oudersic î edoello doiu' spiniiewoblieii verstopt 

was, lerwijl zij van boven vri j wareu. Om hierin tc gomoel le komen bragt 

men iu iedere buis D'.;)!) boven hol privaat ceiio kleine deiir aan, door 

welke men ociie koning er iu kou broiigeii of waler or doorgielon. Ten ge-

volge van de aanwijzingoii van do anomoniolrisch(> balans, door welko men 

zoodanige verslo[ipiugeu waarnam, moost men later dit middel Iwoeuiaal 

ioo|)asson. 

Om in do zoo oven opgogovoiie eu aiidoro onvoorzioiio of toevallige om-

>taiidiglied(Mi t(! voorzien, bra;;t Sagey over ieder houten kanaal eon aiidrr 

van tigehels en kalk aan, dal zieb daarmede bij do naar beiiedoiigaande buis 

vcreoiiigdc on jdaatsto iu het houleii kanaal de cidlenbuizen, die slechts oene 

zwakke venlilalie lioblien ; de liuizon zijii zoo ingerigl, dal de opgelrokken 

liiclilvezids eeiK' evenwijdige rigling met de as van hot kanaal hebben cu de 

circulatie niet kunuoii himioroii. 

Terwijl Sagey zieli mot deze vei beteringen bezighield, waren zekere 

liinderpaleu, welke er tegen con dm»r hom govornid oiitwor|) bestonden, 

nil don weg goriiimd, eu bij kon tol de \iitvoering daarvan overgaan. 

Hol gold namelijk hol bewerken der vonlilalie door oene meelianiselie, door 

dc gcvangeiion zelf voortgebraglo, kraebt. De door Sagey in do gevangenis 

gobruikle maidrme is oen rrgiilator met iiiiddenpiiiilscbiiwoiide kraidil; hij 

b(;Slaal uit plaatijzer, In ofl vier vleugels, eeue doorsiuMlo vau D '.5(1, oene 

breodle van on trekt do lucht sloehts op oene zijner oppervlakten aan; 

dc openingen vau in- eu uilstrooming zijn O'', ll». De uilge>lroomdc 

Imdil stroomt iu oen schoor>leou, welks doorsnede iiusgidijks O''. II» be-

draagt. De ventilalor iiiaakl vier i:.|agon bij eciic omwenteling van de kruk 
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door miildcl van een raderwerk ; do kruk moet in Iwec sccondou oen slag 

doen. Door middel van ecu slinger voor icdereu gevangouc, tlic de kruk 

draait, verkrijgt men ecnc volkomene regelmatigheid in dc beweging. D.ij 

de opgegeven snelheid van omdraaijing is die der lucht imgoveer i®'.;)!), 

Iielwolk overoenkonil mcl 2 80U el cn voor iedere col mol 2t) el in hel uur. 

Dc wederstand is zoo gering, dat de gevangenen de kruk gewoonlijk met 

ééne baud tlraaijou. leder gevangouc ontvangt voor t!on arbeid van Iwee 

uren 10 cents. Zij hebben derhalve , zonder nog dit geld te rekenen, ecnc 

zeer doelmatige beweging zonder groot bezwaar, en hel bewustzijn, eeu 

arbeid te verrigten, die nuttig voor allen is; ook hebben zij van dil werk 

volstrekt geen afkeer, maar wenschcn er zelfs naar 

Dc ventilator is aangebragt op coiic plaats, die bij de oprigting van den 

schoorsteen daartoe was bestemd. Tegenover dc cel op de tweede verdie-

ping hail men eene opening aangebragl, die door eene om eene horizontale as 

zich bowegende klop gesloten werd; in horizontalen stand slool zij don scboor-

sleen, en veroorzaakte ccne gemeenschap met hot midden van den ventilator. 

Daarboven bevond zich dc anoniomelrische balans. 

Dc wijzigingen cchler, welke men in dc gemeenschap dor opstijgende 

buizen met dc houten kanalen en in deze gansche ventilatie maakte, waren 

niel toereikend, om tic cellen behoorlijk tc luchten, wijl de lucht uil dc 

riolen toegang daarin had, eu wijl bij zekere toestanden van deu dampkring 

hel grootste gedeelte der opgetrokken lucht uil ile riolen kwam, iets wat 

bleek uit den oiidragclijken slank der lucht, die in den ventilator stroomt. 

Men moesl daarom het privaal ook nog zoodanig veranderen, dal zijne 

voortdurende gemeenschap mcl dc riolen ophield. Dc nieuw aangebragtc 

zitting hostaal ui l twee concentrischo bakken vau gegoten ijzer, waarvan de 

binnenste ecnc kogelvormige gedaante heefl, van'boven en van onderen 

open en inwendig gecuiailleeril is; dc sccrcclpijp is aan het begin mcl eene 

slop gesloten, waaraan een steel met eenen ring zit; de builensie bak is 

mcl ccne buis voorzien, die iu dc houten kanalen van hol dak opstijgt, dc 

zitting wordl mcl een deksel met scharnieren gesloten, aan welks voorste 

gedeelte zich eene opening bevindt, om de luchl door te laten; de sccreel-

pijpcn loopen iu eene houten mol ijzeren randen beslageue kuip, om alle 

verbinding der cellen met dc lucht uil dc riolen te vorhindorcn, wan-

neer dc slop wordt weggenomen, en eindelijk bevindt zich aau dc zijde 

van hot jirivaat een klein zinken kastje mcl eeu deksel mcl scharnieren, dat 

bestemd is ccn kleinen bezem tc bergen cn waardoor de luchl stroomt, 

die naar hel dak gaat. 

Dij deze inrigling gaal dus dc luchl uit dc cel iu dc zitting door dc vrije 

opening, die zich onder den deksel bevindt, strijkt tusschen den deksel 

CU don buitenston bak boen, oiilwijkl door dc zijbuizen, trekt door het 

straks vermelde kastje, cn stroomt in dc houten kanalen. De venlilalie is zoo 

krachtig, dat alle gassen, die zich aau deu aanvang vau de secreelpijp 

kunnen ontwikkelen, worden afgevoeid, want Sagey heeli aldaar eenige 

uren achlerecn cone ontwikkeling van zwavolwatorstofgas doeii onislaan, 

zonder dal men don minsten reuk vernomen heeft. Sints hel eind van bet 

jaar 18:30, toen dil stelsel in cenc cel iu tt)cpassing werd gebragt, die 

vroeger lol dc ongezondste behoorde, hcofl men aldaar geeii don minsten 

lasl van slank gehad, en nog is de sterkte der ventilatie thans doordc groole 

hoeveollieid lucht, die uil de riolen stroomt, voruiindord geworden. 

Dc architckt van Fonlaiiiebloau, dc heer Dlouct, ontving van den minister 

van Diuneiilaiidscho Zaken deu lasl, don looslaud der gevangenis tc onder-

zoeken; hij bevesligdo de juistheid vau onze opgaven, eu overtuigde zich 

vau de waarheid dor door deu sehoorstcon on (Ion vonlilator verkregene 

uilkomslen. De algmicenc raad van hot (loparlcmont dor liidrc on Loirc 

stond iu zijne laalsli! zitting do bonoodigdo giddoii toe, om in alle ccllen dc 

privaten op do beschrcvcnc wijze tc vervaardigen. 

lY. Venvdrmintj ilcr kerk Sl. Rock. 

De vorwariningsloostelleii in dc kerk St, Doch worden in de jaren 

181.5 011 ISiC» door don hoer (Irouvidle aaugebragt. Ton gevolge vau eeue 

slechte rog(ding van hel slokon, zoo als later blijken zal , was de loestid 

iu do eerste twee winters van geringe uitwerking. Kr werd daarom iu 1818 

eonc ooinmissit! benoemd , om deu too t̂aIld der inri;;lingeii te ondor-

zookon en proeven tc nemen, waarmede mon 01 acbtoreeuvolgendc dagen 

bozig was. 

Dek' i'k Sl. l iodi is oen gebouw van 110 lol 115 ol liMigle, 28 ei brecdlo, 

15 tol 18 el goiniddidde bougie en ongoveor 5100 tot 5201) vierk. el oppcr-

vk'iklo. De aan de afkoeling van buiten blootgestelde miiroii hebben oene op-

pervlakte van 5:jOil vierk. (d en oene gemiddelde zwaarte vau O''.50. Dc 

oppervlakte der vensters biMlraiigt 800 vierk. (d; do biniienmiiren on pilaren 

hiddion eon inboiid van 1800 tivrl. (d. Dc kerk bevat ongeveer 5500 zit-

plaatsen en o|i gewone zoudagi-ii 2000 lol 4000, op gewone' fe(\sidagon 4000 

lol OllOO 011 bij de hooge feesten 0000 tot 8000 personen. Hot schip is in 

drie verschilloiidedoelen verdoold. Hel eerste en grootste lie(dl 28 ol breodle 

011 08 cl lengte, het bevat bet langsidiip, do dwarsseliepon, hot koor on 

de zijkapdien; de ho(»gle van het gewoll bedraagt 17 tot 18 ol. Het Iwoodo 

doel beslaat ml do k.ip(d dor 11. Maagd; eeue ronde ruimte vau oiigevoor 

50 el midilollijn, mot inbegrip der zijkapellen, en bekroond met oenen koepid 

van nageiiofg 25 ol liooglo. In hel verwijdordstc gedeelte vau het gebouw 

eindelijk bevindt zich hol knokclhiiis, ecnc lage, koude vochligo plaats, 

welker hoof(b„'cwelf sicchts 5 cl hoogte hcofl en welker vensters zich iu bet 

opgegeven tijdperk iu den onj,Minstigsteu toestand bevonden. Dil gedeelte 

werd sedert aau cenc herslellmg op ruime schaal oiidorworpeu. 

Duiten de gewone oorzaken vau verkoeling door dc muren en venslors, be-

staat hier no;̂  eenconiTgolmati^heid, die daarin zijnen grond hooft, dat eeu 

aantal opciiingon niet of gebrekkig gosloten zijn. De kerk heefl 01 vensters, 

die eeue i;ozamonlijke ojipoivlakte vau 800 vierk. el hobbon; al doze 

vensters zijn in slechlcii staal on dc iu lood gozotlc ruilen hadden aan 

iedere voeg eonc root, waarvan dc breedte tusschen l cn t ned. streep j 

afwisselde; bovondion had ieder venster twee openslaande ramen, die 

een omvang van 5 tol O cl haddon cn cenc voorldiirondc opening vorm-

den, die op inonigc plaats ccne breedte van 5 lol O duim bereikte. Het 

gewelf cind(dijk was mot 87 gaten voor dc stangen dor licbikroonen voor-

zien, waarvan elk gemiddeld conc middellijn van 0'-''.07 had en die tor 

hoogte van 18 el aangebragl waren. Dc daaruit ontwijkende lucht bezat oene 

snelheid di-j voldoende zou geweest zijii om eeu licht uit le blazen. Dij 

zorgvuldige meting van al deze openingen block, dat hare gezanionlijkc op-

pervlakte 14.15 vierk. el op conc gemiddelde hoogte van 11'''.20 bedroeg. 

IJovendien heeft de kerk O buiten- en ecnc menigte van andere deuren, 

welke naar de sacristie, de gaanderijen enz. voeren. 

Hel door den hoor Grouvclle toegepaste vorwarmingsstclsol bestaat in 

ccne heelwalor-circulatic mol drukking in kanalen onder don vloer, in welko 

dc buitciducht wordl getrokken, en waaruil zij, verwarmd, door oen zeker 

aantal openingen in den vloer weder uitstroomt. In een cirkidrondcn kelder 

onder de kapt.d der I I . Ma:agd is een ketel geplaatst, die don vorm der 

sloomgcnoraltu's met twee kookhuizen en bijna 12 paa:-(l(Mikraclit heeft. 

Kenegogoleu ijzeren buis vau O''. 14 middellijn, welker oudorsohoidcnodtHdeu 

door bouten 'lot cone lengte vau 108 el met elkander verbondon zijn, loopt 

vau hol bovendeel van deu ketel onder hot negier zijschip van de kerk mol 

ecnc rijzing van ongeveer 0'='.05 op dc el; haar hoogste pnnl ligt onder het 

orgel, verv(dgens Itiopl zij langs dc linkerzijde dor kerk mi.'l dezelfde helling 

af, en eindigt in oene van de kookbiiizoii des ketels. Kone kleine laler 

gelegde buis circuleert in tegenovergestelde rigting van de hoofdbuis even-

wijdig mot dc loru^doopcndc buis, on loopt op hel hoogste punt onder hel 

orgel in doze uil. Kene onvoorziene omstandigheid vorderde dc toevoeging 

van die buis; de door do stad geleverde plans vertoonden ouder dc zijsche-

pen der kerk eonc reeks van kelders, welke niet bostondon, en de plolsidingo 

verkoeling vau deu totîslel, dio in den grond in plaals van geïsoleerd iu ka-

nalen circuleerde, gaf aanleiding tol de vermeerdering der vorwarmings-

oitporvlakle. 

Al deze buizen loopen in ecu kanaal, waarvan do rogislanden uil twee muron 

vau gebakken steen (spouwmuren) beslaan, tusschen wtdke zich e( no openc 

ruimte bevindl, om Iiel warmtevorhcs lo verminderen; vau onderen is bol 

met plankou afgesloten, en staat bet in verbinding mol de in don vloer der 

kerk aaiigebragte openingen, waardoor de warme luchl moot uilslroomcii ; 

bij elke vau d<7.o oponiningeii is bol met een bouten waiid gesloten, en on-

middellijk daarboven bevindl zich ccne opening in de beiKHlensteopiiervlakte, 

om dc buitenlucht binnen tc laten, welke op deze wijze over de gansche 

, longtc der buis lusschen twee op elkander volgende openingen voor de uil-

: btrooming der heolc lucht verwarmd wordt. 

Kone dergelijke inrigling, doch op kleinere schaal, loo il uit hot andere 

einde vau deu kobd en circuleert onderdo kapel vau de 1. Maagd en bel 

knekelhuis; de buis hooft slechts O'''. 12 middellijn en SI» el lenglc. 

Door middel vau kleppen, welke aan do vorsthilloudc buizen zijn aange-

bragt, kan men de ventilatie wijzigen eu zelfs geheel sirommon. Onder de 

hoofdbuis zijn vier groote ruimten van 5 el lengte en 0'-"'.55 middellijn aan-

gebragl, welke de vorwarmingsoppervlakto vergroolen. Vier andere ruimten, 

in den vorm vau kagcbels van verschillende middcllijii, zijn aan dc lioobl-

niouilingcn aangebragt cn kleine vertakkingen bevurderen n(»g den trek der 

openingen die niel regtstreeks in den loop der buizen liggen. 

Om dc brandstof iiog verder tc bonuttigon moet de plaalijzcren pijp van 

0''.55 middeHijn dionon om dc lucht over ecnc lengte van 7 el te 

verwarmen. Deze luchl voedt eeue enkele opening in de kanel der 

11. Maagd. 

De hoofdafmotiiigon van don toesiol zijii dc volgondc: verwarmiiigsop-

pcvvli\ktc van don kclol met inbegrip van dc kouklmi/ou 15''.40; ruosler 

; oppervlakle vau afkoeling der circulatie 101"'.85; massa water, dal 

verwarmd wordl 5»''.00S; massa waterdal afgekoeld wordl 4''.218; g(>za-

nienlijkc hoeveelheid waler in deu gansclioii toestel 7^'.220; temperatuur 

van het water in den ketel 120"; aan het eind van de lerngloopoiule buis 

l02®; gemiddelde temperatuur van bel cirouleronde waler 111"; 

"ndcrschoid van waterhoogte 5 tot 1 ol. Dc warme hu hl komt iu dc kerk 

door 22 mcl roosters geslotoue oponiiigon; 21 daarvan hebben oene vrije 

oppervlakte van 0''''.155 en dc laatste,'die zich onder hol orgel bevindt, 

' '̂iin 0"'..1; hel gozamoidijk bedrag dezer oppervlakten is 5*'.255. 

Proefnemimien. — lederen morgen worden dc voor hel dagidijksch vcr-

: ^niik hestomde k(don gewogen, eu in lioopoii van 200 pond opgestapidd. De 

! slokor Icekendc den tijd, waarop het stoken begon en eindigde, alsmede dien 

I v̂aaro]» hij een nieuwen hoop aanbrak, op; bel overschot van den laatstcn 
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hoop werd zorgvuldig afgewogen. Vijf maal daags word do binnen- cn builcn-

temperaluur waargcnomon. Te dien einde waren 10, vooraf onderling ver-

geleken tlicrmouielcrs, 2 el hoog boven deu grond, ouder de lichlkrooneii 

opgeliaiigeu. Het [gemiddelde uit deze 10 thermometers, waarvan de eene in 

den kleinen aan (Jen kagebol belondenden tuin, eu de andere ouder het por-

taal hing, gaven de buitoiitemperalunr aan. Twee andere llierniomoters 

hiiigeii 2 (!l boven de openingen, waaruit dc warmte sironml, zes ihermo-

melers waren legen de binnenoppervlaklc dor zijmuren aaio^ebragl on gaven 

liiiimc lemporatuur aan. Kindclijk waren Iwoe andore tliermoniot'ors o[i ooiie 

hoogte van 8 lol O el onder hei orgel, en eon dorde op de hoogte vau 18 ol 

20 el, waar de koi pel van dc kapid der II. .Maagd aanvangt, a;!ugebragl, en 

diendoii om de warmle op ver.schillen(le hotiglèii te Icertüi kennen. De uit-

komsten van (leze jiroehicmiiigcn werden op graphisehc wijze door gebogen 

lijnen voorgesteld. 

Uilkomslen der proefncmin;ien. — Ten gevolge van een verkeerd begrip 

vau zuinigheid, was de kerk tol nog loc slechts mcl oiiregohualigc tussehen-

poozingon, cu niel voortdurend verwarmd geworden. De biiinoiitemperaluur 

was nooit hooger gestegen dau O» tol 10", en stond zelfs goduroiide dc vorst 

nog aanmerkelijk veel lager. Den 10''̂ '" Novcmber, op welken dag dc reeks 

vau proehicmingeu een aanvang nam, was de buitenlemperaluur 5" lol 4 

en (Ic binneiilemporaliiur O'-». Van den 17'''-'" lol don iNovcmU.-r werd 

de hinneiitemperatiiur godurondü een onaf;̂ ebrokon stoken, dat dag cn nacht 

aanhield, alleiigskons tot 18" gobragl. Van den 27^"" Xovember lot den 

O''̂ -" December, werd dc lemperatuur der kerk door eeu afwi.sselond stoken 

tiisscheii 15° en 10°, en van don O'̂ '-" Di>coniber tol don 20''»-'",lanuarij 

tusschen 12" en 15» gehouden; terwijl men gedurende het stoken en bij di'; 

(iaarlusschen plaals hebbende stilstanden, afwisselingen van temperatuur 

toeliet. Gedurende de slilstauden bleef dc buileiiiemperaluur lusschen 

5" on -{- 0°. 

Oevohj van hel voorldunnde stoken. — Toen de boer Thomas de kraiht 

en do inrigling van den toeslel onderzoohl, kwam bij dadelijk op dc ge-

dachte , dal men dc minder gimsligc uitkomsten dor vorige jaren enkel 

eu alloon bad toe te schrijven aan dc omstandighoid, dal de muren niel 

behoorlijk verwarmd w;ireu , iets wat men toch door een voortdurend 

stoken gedurende een zeker aantal dagen gemakkelijk kan verkrijgen eu 

dal men iu dit geval cone voorldurentic hoogere "lemperatuur mot oen 

minder verbruik vau brandstof kaïi bekomen. 'DC ondervinding bowoC'S, 

dat dit denkbeeld volkomen gegrond was. iJoor een oiialgebro'kcn stoken 

^'odiirondo 8 dagen steeg dc lemperatuur, gelijk reeds is ofigomtrkl, 

allengs lol 10" cu geduronde de godsdienstoefening des Zondags zelfs tot 

18° Doze temperalinir is o|i oene plaals, welke moo warm j;okleed be-

zo(d t̂, onverdragolijk en vide personon iiioestoii dienlengevolge dc kerk 

verlalen. Voor hel ovori;̂ (' verkreeg men deze lemperaluur mei weinig 

oiikoslcn, gelijk wij later zullen zieu. Dc reden biervan is lii;t te bevroeden, 

wi j l , wanneer dc gansche luchlmassa cn de binnen- eu 'buitenmuren de 

lomperaluur hebboii, welke ovoreenkoml mol die, welke in hel gansche 

gebouw moot heerscheii, alleen duor dc rogcluiatige voorlplantingon , 

warmic verloren gaal, lerwijl in hel Itïgoiiovor^eslclde geval veel warmle 

door de niiircn wordl opgeslorpt en zoo doeudc nuttelo(»s ontwijkt. 

Verwarminfj met liisschcnjiudzinij, — Is eenmaal dc gansche Inehtmassa 

en zijn de _muren behoorlijk verwarmd, dau mooton er in l id stoken 

tiisx-lioiipooziiigcii plaats vimleii. Men stookt alsdan óf slechts oonige uren 

daags, (il men wadil tot dat do biiiuentemporaliiur tol op 2" of 5" gedaald 

is, tol dat zij wt-drr bare oorspronkelijke boogie bereikt heefl. L'it dc 

lu'oovcii, welke bij de opgegeven temperaliiurverhoudiiigcii zijn genomen, 

Idijkt, dat de laat.ste wijze van tlnoii dc minst kostbare is; want in bet 

oor.>le geval was het gemiddeld verbruik in bet uur bij drie [»roefiiomingeii 

41.02 pond, in bel tweede sbvlits 58.55 pond. li it onderscheid heeft 

zijn oors[irong in de omstandigheid, dal bij den aanvang van hol stoken 

sl(Yds een aanmerkelijk verlies van warmic plaats vindt door dat dc 

kagchcl, de kanalen, enz. op hun ma.ximum vau lemperaluur moeten 

worden gebragt ; de krom-no l i j i i , die de lempcratiiren der openingen 

grapbisch voorsteli, bewijst dit ten diiidelijkslc ; bij de voortdurende ver-

warming bereikt dc warme hiebt haar nia.\imuni eerst na drie dagen 

! Derhalve zou de goedkoopste wijze vau verwarming zi jn, dal mon hot 

schip zich eenige graden bcmMleii de gemiddelde leniporalnur laat afkoelen 

en liel vervolgens lot o.euige v̂ radcu daarboven verwarmt. 

i]ln.vimum der kracht van den toestel. — Daalt d(! builontomporaluur, 

terwijl de bimiciileinperaluur standvastig blijft, zoo neemt dc snelheid der 

alkoeling loc; men inoi.'t dan sterker stoken, om de binnentompcraluur op 

! dczolble hoogte te houden, en men ziet ligt in, tlal, wamioer de toestel 

I len govolî e van een voorldiirond stoken zijne lioouslo werking doel, de 

; binnenlem|ieratuur zoodanig zal dalen, dat haar verschil met de builcntem-

poratuur standvastig blijll. Twee malen was men in de gelegenheid, het 

maximum van kra(dit waar te nomon, den Deeenibor en den Ja-

nuaii j, op welke dagen de temperatuur plolseliug dos iiaebts dermate 

; daalde, dat zij —5'' tot —O® bereikte. Men maakte loonniaals dco|imerking, 

dal, oiigeacht hol voortdurende stoken, de biunentomperaluur snol daalde, 

eu wel zoo, dal zij van die der buitenluchl voorldurond 10® verschilde. 

Hieruit kaïi men het ma.ximum van krachl vau den toestel afmoleu. 
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Wï] cciie biiileiitemppralii'ir van —O" moest dienvolgens dt» binnentempe- ' 

raliuir slecbis 10« bedragen; ^iovolgidijk was de loesicl niet in slaat de ; 

lemperaluur in de keik op 1-2" lol lö" le ImndiMi, wanneer die daarbuihïu ! 

—G» bedroeg. Men moet eeliter in aanmerking niMiien, dal di! lemperaluur, 

welke wij in den winter als verkieselijk eu aangenaam heschouwou, slechts 

betrekkelijk is ; zij wordt lager, naarmale de liiclil konder is Onk sidieen 

de temperatuur iu do kerk nooil zuo hoog le zijn, als juist op die, beide 

dagen, cn nictlemin was zij nooit zoo laa;:, daar meii bij liet bimieiilreden 

vaii de kerk eene lemperatuursvcraiiderin^'van U'»" ondorvoiid, terwijl bet 

gemiddeld verschil gedurende den winli'i' de liell'l kleiner is. 

Natuiirlijke viru'ürm'mii der lirrli. — Vau den 1 i''"'.laiiiiarij af, op welken 

dag men met li 't stoken voor ^oed o|)hield, daalde dc lemperaluur di'r kerk 

langzaam, tol dal zij vau die daarbuilen 4® of 5'» versehildc. Toen deze 

langzaam steê ^ sleê ^ ook de biinienteuiperatimr, wel zwak, maar toch zeer 

bemerkbaar, ou loen ini di'ic dagen weder ,<lerkere koude inviel, daalde ook de 

biniicntcmperaluur op nieuw. Dil vcrschijii.sel laat zich verklaren, wanneer 

men bedenki, dat het ondcrseheid in lemperatuur vau dc oppervhikten der 

muren altijd geriug<'r is, dan dal vau de builen- en dc binneiiluchl, wegens 

lie warmte, die van binnen door de personen wordt voortgebragl, dal voorts 

de eerste zeer gering is, wanneer do laatste sleidits .V beilraagl, (MI dal eene 

zwakke verwarming der builenlnchl dc rigling van do tem[ieraluurvi'rwis-

scling in dc muren veranderen kan. 

Lmjzmmhcid der alhuel'uKj. — Ncemt men aan , dat de gemiddelde 

tcm|ieratuur in den winter to Parijs bedraagt, on dal het schip der 

kerk eene slamlvasligc lemperaluur van 12" heefi, dan is hel ver.^cinl 

L'il dc proefnemingen blijkt, dat bij dit omlerselieiil van lemperatuur de 

snelheiil van afkoeling zou gering is, dat men met het stoken .'i lol O dagen 

lang moei ophouden, om ccnc verlaging van teiniieratuur van te vor-

krijgen. 

Invloed van de menschenmnssa en van lui openen der deuren. — ricdurende 

oene slerk bezoehlc godsdienstoefening stijgt ilc tempcraluur l^of^«; cen 

half uur nadat dc kerk weder veiiateu is, is var. deze verwarming geen 

spoor meer over. Dil schijnt in bel eersle oogenblik zonderling ; maar hel 

ontstaat daardoor, dal de muren eene zeer aanmerkelijke liooveelheid warmte 

kunnen opslorpen, liet openslaan der deuren schijnt zonder invloed to zijn, 

hoewel men ze menigmaal eenige uren lang ofien licl slaan. 

VerdeeUu!) der warmlc op verschillende huofjlen. — Twee Ihermonielers 

hingen op ecu afsland van S tot 9 el onder hel orgel. Een derde hing aan 

de krooulijsl van den koepel der Maria-kapcl IS of 20 el hoog. Deze drie 

thermometers, die gedurende 20 dagen 5 tot ï) maal daa^s werden nage-

zien, wezen eene teni|)eratuur aan, die slcehls O*'.25 tot O".75 hooger was 

dan de gemiddelde Icmiieratunr der tien Ihcrniomelers, welke zieh 2 el 

boven den grond bevonden. Deze omslandiglieid, dic men in andere derge-

lijke gevallen insgidijks heefl opgemerkl, onistaat daardoor, dat ile warme 

Incblslroomen geen zeer hooge lemperaluur, een geringen omvang en 

weinig snelheiil bezitten, en dal zich len gevolge van de gemakkelijke mcdc-

deeling, die eene eigensLdiap der lucht is, de warmlc spoedig over de gan.sclie 

niassa"̂  verspreidt en wel des te spoediger, daar de in deze massa onislaande 

ver.schillende bewegingen, over welker oorzaak wij nader zullen handelen, 

van hare zijde krachtig bijdragen om dc ver.^ebilleiido deeltjes le vermengen. 

Ilewefi'iu;/ der luchl in hel fjehoui". — Aan alle biiiiieiioppcrvhikleii der 

muren en opceiiigcn afsland is de lemperatiiur der liielit voorldurend O».75 

tol D\50 lager dan iu het midden; gevolgelijk moet cr cen koude hiehl-

stroom beslaan die langs de wanden heeustrijkl. Dit is cen noodwendig ge-

volg van de wijze waarop zij verwarmd worden, hlene andere oorzaak, 

die insgelijks van zeer grooteu invloed is, brengt in dî  Inehlmassa bewe- în-

geu van versebilleiideii aard voort, namelijk de venslerreleii. liet ;;ezamenlijk 

iicdrag van deze reten is de verbazend groote oppervlakte van I I vierk. el, 

gelijk' wij reeds boven hebben opgemerkt ; daar eehler de openingen 

zeer naauw zijn, zoo docii zij Ci'ue veid geringere venlilalie onlslaan, dan 

eeuc enkele o|icning vau dezcllde doorsnede. Daar bovendien dezo openin-

gen op zeer vcrsehillendc hoogten liggen, cn regts en links verdeeld zijn, 

zoo doen zij niet slechts de ingestroomde lucht weder uitslroomen, maar 

.sommige dier openingen iiioctcii ook de liuitenluchl laten biimendringcn, 

zelfs wanneer dezo kalm is. liet is duidelijk, dat als de wind lood-

regl op de oppervlakte van een der ninren slaal, do buileidiicht door 

(le openingen van dien muur moei binnciidriiigcn, en dal de binnenluclil 

door deu tegcnovergesteldcn muur moet uilstroomcn, wi j l achter deze do 

almospherische druk zal verminderd zijn. 

fjichlaanvocr van binnen. — De heer rirouvelle heeft uit het inwendig 

slechts weinig luehl genomen en de uitwerking daarvan is ziïcr gering. Dit is 

zeer verkeenl, want ook in het belang der gezondheid had bet geen nadeel 

gedaan, wanneer men lucht uil hel schip had gcnomeii om die op nieuw te 

CU eeuc W(.7,eulijko besparing zou daarvan het gevolg zijn 
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gebogen is en op ecu afstand van 0®i.5() van hel punl van aanvang , 

weiler lol de hooldbuis lerngkcert. Dc lieHing van deze huis is zeer zwak, 

eu toeh heeft do circulatie daarin behoorlijk plaals. 

Om de lemperaluurs-veranderingcn liinmui eu buiten do kerk gedurende 

do proefnemingen duidelijk aan le Inooen heefl de heer Dollier volgens de 

opgave van den heer Thomas die door ncbogen lijnen voorgesteld. Daar deze 

grapliische voorstelling d(! voornaamste waariiemiugeu duidelijk aautoont, 

zoo doelen wij haar op de schaal van der iiatunrlijkc grootte mede (zie 

|il. XXV). Do tijdslippen zijn op de lijn A Daangewezen. De afstanden n 6 

beteekenen eene lijdruimlc vau 2 i uren tusselicn de twee op elkander vol-

gende luiddernachlsuren van den aangewezen datum. De oYerecukomstige 

temperaturcu worden door do loodlijnen aangeduid. De gcslipiiclde horizon-

tale lijn Cl) duidt eone temperatuur van 15" aan. Eene hoogte van f>"'.00125 

stelt cen graad voor. Dc bovenste gebogen lijn wijst de gemiddelde lem-

peratiireii van hinnen aan, terwijl de temperaturen der warme lucht 2 cl 

onder de openiii^'eii iu de \erboiiding staan van 1 :11 ; dc gebogen lijn 

onmiddellijk daaronder geeft de gemiddelde temperaturen aan, gelijk zij 

door Je Ihermomelers worden aan.î cwezen, dic verwijderd van de warmte-

opeuiiigcn zijii op;;ehaiî n!ii. De derde gebogen lijn wijsl de temperatuur van 

de biunenoppervlakle der niiiren aan. De vierde eindelijk, die in haren loop 

de meeste bogten vertoont, duidt de builf iiliMiiperaluren a;:u. De liehic arce-

ring, dic zich lol aan (h; hoogste der gebogen lijnen uitstrekt, wijst den duur 

van hel stoken aan, en de donkere arcering hel gebruik van brandslof; deze 

is voor iederuii dag evenredig aan de o|)pervlakle van den beschaduwden 

regthoek. Is hel verbruik niet voortdiireml geweest, dan is die oppervlakte 

zoovoel verminderd, alsof bet verbruik gedureiulc 21 uren gelijkmatig ware 

geweest. De iu dc geseliailuwde reglhoeken staande getallen wijzen hel ge-

middeld verbruik in hel uur aan. 

jiond. 

5 5ljO 

5 500 

2 080 
1 200 

1 885 

•1 755 

5 081) 

5 770 

1 700 

«ïcwecst. O 

lil de eerste 

K » tweede 

u « derde 

I' « vierde 

K » vijlde 

» » zesde 

f II Zevende 

D i» aihlsto 

» « neueudc 

weck van 17—21 November 

u D 21 Nov.—1 Dec. 

u p 1—8 December 

« « 8—15 » 

1) p 15—22 » 

» » 22—20 » 

u V 2!) Dcc.—5,Km. 

D » '"i—12 .lamiarij 

hcdroei' het verbruik 

(iroole nciijing van het walt-r om te circuleren. — liet geringste onder-

scheid van uatcrspii gel en (emfieratuur is voKKjcnde om zdls in naauwe 

liuizcn eene merkbare biiweging te doen onlslaan. Onder de hoohlbuis van 

het knekelhuis, welke O''. 12 uii'ddcllijn heeft, is regthoekig eeuc 25 el lange 

buis van 0"'.08 middellijn aangebragl, dic in den vorm van cen hoclijzer 

" 1 2 — 1 8 
lievolgclijk bedroeg hel gezanieidijk verbruik in 02 dagen 52 170 pond 

of gemiildidd 510 ])ond daags. 

Uercheninij der werkimjen, die door dc verschillende oorzaken, welke dc 
warmlc verslrooijen , worden voortgehraijt. — (.laan wij van het feit uit, dat 

bij het maximiim van werking van den toestel het verbruik aan kolen -10 

pond iu hel uur bij cen teniperatuuronderscheid vau 10" bedraagt, dan kan 

men de verkregene hoeveelheden warmte vergelijken mei die, welke door 

dc bekende ooiv.akcn verstrooid worden. In hol onderhavig geval wordt de 

warmte verstrooid; 1. door de rookpijpen; 2. door deu kagchelwand ; 

5. door de kanalen, waarin dc lucht verwarmd wordl ; \. door dc muren 

en vensters ; 5. door het uitslroomen der warme luehl door de talrijke 

openingen der veiislcrs. Vergelijken wij den ketel met een stoomketel, dan 

brengt ieder pond kolen eene hoeveelheid warmte voorl, ^'elijkslaande mei 

de verdamjiing vau 7 pond waler vau DHJ", cn derhalve 7 X ,550:^:5 850. 

liet verschil tusschen de warmlc vomMbrengende kracht der kolen en dit 

getal, geeft de warmte aan, welke door den schoorsteen en de wanden van 

deu kagcliel is verloren gegaan. 

("lovolgelijk is iu hel onderhavig geval dc gezamenlijke massa ontwikkelde 

w a r m t e 5 850 X 4 0 — 151000. De'door de muren voorlgeplautc 

warmte verkrijgt men met behulp vau dc laler medr le deelen formnlen, 

wauneer men dc dikle op 0''.50, hel onderscheid tussihen do binnen-en 

buileulemperatuur op 10" en dc geleidende kracht op 1.27 stelt; zoodoende 

vindt men voor de hoeveelheid warmte, welke iu het uur per vierk. el is 

viiorigeplaut 1 i.80 en voor de gezamenlijke massa der door de muren voort-

geplaulo warmte 5 855 X 11.80 = 80 5')8. De door dc vensters voortge-

plante warmte bedraagt, volgens do nieuwe formule (zie afdeeling 11), bij 

eeuc hoogte van -1 cl cn een ondcrseheid van tempcraluur vau 10", 40 cen-

liedcn cn gevolgelijk is dc gansche hocV(ïelli('id voortgeplante warmte voor 

de 800 vierk. ei o(i(icniak(e van de vensters 80O X <10 51400. 

liet warmteverlies door dc circuleerkaiialcn cn door dc warmwater-en 

luchlbuizeii behoeft men niel in rekening lo brengen, wijl dit verlies bij 

voortdureud stoken snel verdwijnt en wijl ecu gedeelte van de warmlc, 

welke den wand der kanalen doordringt, door den vloer weder in de kerk 

koiul. 

Derhalve is dc g(vamenlijke massa water, welke door de vensters en 

muren verloren gaal, 81» 558 -j-5i 4i)0 120 7̂ )8 en hel warmte-

verlies door de ventilalie is I 5 i 000 — 120 758 = 55 212. 

Aks uien dc snelheid heeft gemeten, waarmede de warme lucht in de 

kerk slroonil, lerui j l men dc gc/.inicn!ijkü doon-̂ neile der openingen van 

iiistrooming kent, zoo kan men het vobunen berekenen, eu, volgens het 

onderscheid van temperalnur der binnen- on buitenluchl, de hoeveelheid 

warmlc, die in de kerk is gevoerd; deze mijel 151000 eenheden bedragen, 

als onze berekening juist is. Men kan dit echter ook verifiëren, wanneer 

men langs twee verschillende wegen, die tot eene gelijke uitkomst leiden, 

do ventilatie berekent. 

__\Vij hebben gezien, dat de door de ventilatie verloren gaande warmte 

55212 eenheden bedraagt; daar nu cchler do door de vcnslerrelen ont-

wijkende luchl de temperalnur der ruilen heeft, welke in het g(̂ gevcne 

geval 8° hooger is dan dc bnilentempcratniir, zoo moet het warmteverlies 

icr teerl. el lucht 1.5 X 8 X 0.25 = 2.00 zijn, cn gevolgelijk het volumen 

ucht, dat in hel uur uit de kerk stroomt 55212:2.00 = 12785 teerl. 

cl. Koinl de lucht in de circiilecrkanalen der warmwater-buizen met eene 

temperatuur vau — 4® cn verlaat zij deze, gelijk is waargenomen, op 58®, zoo 

heeli men eeno teuiperatuursverhooging der lucht van 42"; noemen wij 

derhalve dc door dc openingen nilslroomende warme lucht .r, zoo is x X 1.5 

X 42 X 0.25 = 151000 cn derhalve = 11282, welk getal met het 

zoo straks gevondene zeer nabij overcenkonil. Om deze Inehlmassa van 58' 

tot 12" Ie jierleidcn, zou men haar, gelijk het schijnt, met de verhouding 

(1er coënicieiileii van uitzelting moeten vcrnicnigvuldigen ; iiitussclicn moet 

opgemerkl worden dal het getal 1.5 in omgekeerde reden moei vermenig-

vuldigd worden , en dat gevolgelijk deze beido correeliön elkander wcdcr-

keerig vernietigen. 

liet warmteverlies in hel mir per vierk. cl door dc gevulde wamwater-

huizen , welke in de kanalen liggen, waardoor de zieh verwarmende lucht 

stroomt, is gelu^el anders dan hel zou zijn wanneer de buizen aan de vrije 

lucht waren blootgesteld. IIcl warmteverlies toeh in deze buizen onistaat 

door de warmlc welke zij regtslreeks aan de lucht afgeven, en door die 

WL'ike wordt afgegeven door do oppervlakte van het door de uitslrooming 

verwarmde kanad. Deze warmte hangt zonder twijfel vau de snelheid 

der lucht óf eu neemt met deze sncihcid loe, volgens onbekende wellen ; 

maar zij verschilt slecbis weinig van die, welke verloren zou gaan door 

buizen die aaii de vrije lucht waren bloolgesteld, wanneer de temperatuur 

der vrije lucht gelijk was aan de gemiddelde temperatuur der lucht bij hare 

intrede in — en hare uitslrooming uit hel kanaal. In het gegeven geval be-

draagt de hoeveclheid warmte dic uil de openingen stroomt 154000 een-

heden. Daar dc o|)[iervlakte der buizen 105 vierk. el bedraagt, zoo is de 

warmte , die per vierk. cl wordt voortgcplanl 151000 : 105 = 055.5 bij 

eene gemiddehio Icmperaluuj- dei- lucht van (1 58); 2 = 21 en een ge-

middehl onderschchl van temperatuur van 111 — 21 = 00". Uitdefor-

miileii der ID' afdeeling blijkt echter, dat het warmteverlies bij een gegoten 

ijzeren cilinder, die aan de Inelit is bloolgesteld, bij cen onderscheid 

vau lemperatuur van 00" gelijk 400 is voor het door de uitstraling 

veroorzaakte verlies cn 511) voor het verlies, hetwelk door dc aanraking 

mcl de lucht ontslaat, cn in het geheel derhalve 800, welk getal van hel 

door ons gevondene weinig verschilt. 

Wi j moeten opmerken, dat bij een inhoud der kerk van ongeveer 52 000 

teerl. el en bij eene ventilatie van nagenoeg 10 000 teerl. d 'in het uur, dc 

lucht der kerk 8 maal daags vervcrsehl wordl, eu dal die lucht gedurende 

1 uur en 10 teerl. cl per persoon gerekend, voor 5 2O0 personen volducnde 

zou zijn. 

V. Verwarmiuf] en venlilalie van het fjroote amphilliealcr van het 
(Conservatoire des arts cl niLiicrs. 

Do verwarming cn ventilatie van dezo groole zaal geschiedde door too-

stellen, welke de heer Diivoir Leblanc heeft opgerigt. linnno werking werd 

door deu directeur van het Conservatoire, deiUu^r .Morin, beproefd, en do 

uilkomslen zijner waarnemingeu maken het onderwerp uit van ecu iu de 

lierlgten der Acudè'v.k des mences, vau den April 1852, geplaatst 

stuk, waaraan wij het volgende oiitlcenen: 

Men heeft tot heden zoo weinig gegevens en stellige uilkomslen van procf-

nomingen omtrenl de venlilalie vau vertrekken, welke lot woning of tot 

bijeenkomst van een kleiner of grooter aanlal personen dienen, dat ik bet 

do(dnialig achlle, omtrent dit voor d'Ui algemeenen gezondheidsloestand 

zoo gewiglige vraagstuk onder.scheidene proeven te doen nemen, bij ge-

legenheid , dat er onlangs in den vcntilalietoestel van ons groot aniphi-

eater eenige ver; gen moesten worden gemaakt. De eerste zwarig-
heid was, zich (>(MI werktuig to verschaHen, waarniedo men naauwkeurig 

genoeg gedurende langen lijd de snelheid der lurli l in do k;m;den kon 

nieten. Sniiiwijleu onlslaan in do gelijktijdige beweging der lucht iu ver-

sehillende geleidin^shiiizen sloringcii cn slakingen, waardoor het noodig 

wordt de waarnemingen voldoende te vormeerderen , om miiislens zeker 

It' zijn , dat men oen voldoend naauwkeurig gemiddelde verkrij',;t. Aan 

den aiidi'irii kaut kan men zulke aanmerkelijke snelheden der luchl to 

nieten hebben, dal de tol nu toe gebruikelijke iiistniinenteii iiiel geschikt 

'ijii om behoorlijk wrdeisland te bieden. Hot kwam mij derhalve noodig 

vo(u', een anemometer le doen vervaardigen, die met hetere middelen van 

waariKMniiig wa:̂  voorzien , dan de tot hiertoe gebruikte. De uitvoering 

daarvan droog ik aaii deu inslrumentmakcr Dianchi op, onder do volgende 

vu'U'waarden: 1". het instrument moest suellicdeii der lucht van O"'.40 

l"l 0'i.50 en 50 cl tot iO el in de seconde kunnen uu>len; 2". hel aantal der 

^mwcutclingeii van het windradje moest door eenen teller worden aange-
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geven, die mcl punclccrnaalden was voorzien, en wel gedurende oenen tijd, 

(Jie een uur, of bij groote smdhedeii 15 tol 50 minuien, kmidn bedragen ; 

5". het instrument moest eeno kleine ruimte innemen, om het in de gelei-

dingsbuizen, in de ventilators, enz., en naarmate van den aard van het 

omlerzoek iu verschillondo rigtingen le kunnen plaatsen. Aan deze vom-

waarden is zeer goed voldaan geworden in het iiistrument, dat door den 

kunstenaar aan do Akadcniic is voorgelegd. 

lieschrijvimj van den anemometer. — Het vleugel wiel is op eene zeer 

dunne stalen as bevestigd, welke aan bare beide einden op twee steunpunten 

en iu het midden o) cen derde steunpunt rust. De stciiiipniitcn zijn niet 

harden steen bekleei Eeue, schroef zonder eind voert een rad met 100 

tanden, welks as eene dubbele bekiu'vormigc naald draapi, welke voor cen 

gcëmailleerden honderddeehgcn cirkel neplaalst is; aan dezen cirkel kunnen 

de omwentelingen vau hot vliegrad lot 100 toe geteld worden. Aan de as 

van hetzelfde rad is nog ccnc andere as met ccnc schroef zonder eind, die een 

tweede rad met 100 tanden rondvoerl, welks as insgelijks ccnc dubbele 

bekervormige naald draagt; deze is iii.'ïgelijks voor een iKuidcrddeeligcn 

cirkel geplaatst, waarop de naald de omwenlelingen van het eerste rad, of do 

honderdste deelen der ouiwculermgen van heï vliegrad tot lOOOOtoekan 

aanwijzen. Aan de as van dil tweede rad is eindelijk eene stift bevestigd, 

welke bij iedere omwentiding dezer as (;en land van een iniiiulenrad met 

50 tanden voorbijlaai, waardoor ;iOOOOO omwentelingen geteld kunnen 

worden. Do door den heer Dianchi zeer vernuftig aaiigebragle punctcer-

toestcl werkt gelijktijdig op de beide dubbele naalden, door eenen knop weg 

te drukken of lol zich le, irekkcn, die aan het einde van ecnc0®'.00 lange 

slaal' zit. Deze slaaf draâ l̂ den (oeslel en slelt den waarnemer in staat, zich 

geheel buiten deu hichlstroom te plaatsen. Dc voortplanting der bewegin;̂  

geschiedt mcl gelijk gemak, welke rigling men ook aan dc bus, die het 

vleugelrad en den teller draagt, eu die zich naarmale van de waarneming in 

verschillende riglingen laat draaijen, geven moge. Andere vleugels van ver-

schillende middellijnen kunnen voorts voor dc straks vermelde in de jilaats 

worden gesteld , naarmate men het instrument voor zwakke snelheden der 

luchl meer of minder gevoelig wil maken. 

Tara van het instrument. — De gewiglige handeling waar het op aan-

komt om zich met zekerheid van ecu zoodanig instrument to bedienen is dt-

tara, of de bî paling van dc verhouding, welke beslaat tu.<sclicn hel aanlal 

omwenlelingen der vleugels en dc verschillende snelheden der luchl. Hierbij 

is men op de volgende wijze tc werk gegaan. Eene vcrlikale as mei eenen 

haspel en een horizonlaleii hefboom van 8 cl middellijn aan zijn bovensto 

gedeellc, werd in het schip der oude kerk van de abdij St Martin opgesteld. 

Door eene reeks van rollen, van welke er eene aan hei bovenste gebiiult van 

het schil» op eene hoogte van 18 of 20 el biwestigd was, word door middel 

van cen gewigt aan cen touw, dal om den haspel liep, aan de vcrlikale as 

ccnc bcwTging medegedeeld, (lie door den vorm van den horizontalen arm 

zeer spoedig bijna gelijkmaiig werd. De ancmonieler stond aan het eind van 

den radius van 4 el, welke door den horizoiilalen arm werd gevormd, op 

zoodanige wijze, dat zijne as tangens was aan den h(>schreven eirkel. Dij eeu 

zoo eenvoudig stelsel vau beweging kon de naast de vcrlikale as slaande 

waarnemer, op een, door een anderen waarnemer, die met het tellen vai de 

omwenichngen der loodregte as belast was, gegeven teekeii, ligtelijk den 

luiieteertoeslcl van den leller naar willekeur lalen werken. Zoo doende 

\0n uien bet aantal der ouiwentidingen van de vcrlikale as, of de snelheid 

van overbrenging van den aneimmieler, alsmede hel aanlal omwentelingen 

van de vleugels van hel inslriimeiit gemakkelijk gelijktijdig opleekeiien en 

vi'rgelijkcn. Hovendien bemerkte men, dat de grootte van den straal van 

deu door den anemometer bt.schreven cirkel voldoende was, om do wer-

king vau dc scliuin.selie stelling , dic door de cirkelliewogiiig outstond , 

onschadelijk te maken. Door de gewigten, die voor de beweging dienden, 

te verwisselen, kon dc snelheid allengs lot op ongeveer O of 10 el gebragt 

worden. 

De mcl verscheidene instrunientcn genomen proefiieiningcn leidden tel 

de formule : 

\ a + b n ; 
hier is V de snelheid van hel iuslriimeut iu dc seconde, n het aanlal 

omwcnlehngen der vleugels in denzelfden lijd, a eu h zijn standvastige 

grootbeden, dio echter voor elk inslrunient versebilleiid zijn. 

Dpmcrkimjen omirent de wijzt^ rii)} berchenrn der s)}elheden Miir dr 
aanwijziu'jcn van het instrument. — lu bel vooralgaaiulo is men van de 

onderstelling uitgî gaan, dat dc werking van dc in lo(\sland van rust ver-

keerende IULIII op oen zich bewegend ligchaam dezelfde is, als die vau 

de met dezelhie snellKud zich bewehrende een in loesland van 

rust verkecrend ligchaam. Zonder nu iels vóór of tegen het onderscheid 

te willen inbrengen , dat door Dubual uil zijne proehieiiiingeu omirenl 

deze beide werkingen is afgeleid , wil ik alleen opinerken, dal hier dit 

onderscheid, indien bel al beslaat, zeker zoo gering is, dat hel kan wor-

den verwaarloosd. Doveiidieii beslaat er, voor zoo ver men wcf l, geeii 

bekend middel, om anders Ic werk tc gaan, dan .Morin heelt gedaan, ei. 

latere proehiemingen zullen bet bier gezegde beveslipeii. 

Daar de smdheid vau voortplanting van den aneimuueler bij den gebruik-

ten toestel dic van 10 el in bet uur niel wel kon overlrell'en, zuo mocsi .'inn 
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oen ander middel zoeken, om dc berekening van bel inslrumonl lol groolerc 

snelbcden nil le breiden. Te dien cimie werd een aan bel Conscrvnloire bc-

boorcndc vcnlilalor, van Ô '-ÓO middellijn, niei vlakke, in dczcllde rigting van 

den siraal loopcndc vleugels, gebezigd, en de eylindriscbc bnizcn, in welke 

Ilij dc luclit dreef, riglic men zoo iu, dal bare dwarsdoorsnede dezelfde 

oppervlaklc bad als dc vleugels; evenzeer badden alle doorsneden van bel 

loeleidingskanaal, dal uil de vicrkanic opening van den vcnlilalor loopl, de-

zelfde oppervlakte als deze cylindriscbc buizen, zoodal ccnc verandering in 

dc sncllieid van dc lucbl zoo'veel mogelijk werd voorgekomen. Deze ven-

tilator werd bij de kleine stoommacbine van bel Cotiaorvaloirc aangcbragl, 

en dc beweging werd, mcl bebulp van ccn rotatie-dynamometer, door bet 

aanbrengen van rollen van bcbooiiijke iniddcllijn op den ventilator over-

gebragt; op die wijze kon dc snelheid van den ventilator tusscbcn 127 en 

!2-2'20 omwentelingen in dc minuut verschillen. Terwijl men licm eerst 

slccbts langzaam liet bewegen, kon men zicb, om dc snellicid van de luehl 

in de buis tc melen, van dc'berckcning bedienen, welke door middel van ecu 

omwcntclings-loeslcl met dc looilrcgtc as was gemaakt, cn uil bel aantal 

omwentelingen van den anemometer dc snellicid der lucbl in de buis tol op 

13 of 12 cl in ccnc seconde afleiden. Wanneer men alsdan dc gemiddelde 

snelheid van nitstrooming der lucht met dic van dc gemiddelde omwcn-

iclingen van dc vleugels'' van den ventilator vergeleek, zag men, dal zij in 

standvastige verhouding lot elkander slontlcn; was dc snelheid van den ven-

tilator V' cn dic der lucht V, zoo verkreeg men dc vergelijking 

^ K, of V = K K ' , en gcvolgelijk 

K V' = a -{-h n, of V' = -Jl + n. 
K K 

Dit bewijst, dal binnen deze grenzen van snelheid, dc snelheden van dc 

vleugels van den vcnlilalor evenredig waren aan dic van dc vleugcis van den 

anemometer. Toen men dit eenmaal wist, liel men den ventilator langzamer-

[1853-

blijfl, bragl tamelijk groole mocijclijkliedcn mede. Dc eerste inrigting, dic 

verscheiden jaren geleden werd aaiigidiragl, bleek niel doelmatig tczijn. De 

instroomingslmizcn hadden naaiiwidijks O"'.03 gezamenlijke doorsnede; dc 

scboorstecn O"'.-10, cn in zijn bovenste gedeelte was geen trek aanwezig. Ten 

gevolge van deze le geringe afmetingen, bereikte dc Icmpcratiiur ccnc ;aii-

merkclijke hoogte en in bet bovenste gedeelte van hcl amphitheatcr was dc 

lucht bedorven. Somtijds werden dc toehoorders daardoor in hoogc male 

gehinderd. Dc hoer Morin verstond zich met den architckl van hcl Conscr-
vdlüirc cn aan den heer Lcon-Diivoir werd opgedragen den beslaandcn toe-

stel tc veranderen. Dc wijziiiingen bestonden hoofdzakelijk hierin: het 

groote ampbilhcatcr van bel (jonscnutoire werd gcdiircmlc dc openbare 

voorlezingen zoo vcrwariml, dat dc Icmpcratiiur niel heneden 13" daalde; 

in den regel echlcr bcdraagl zij bij ccnc verzamcrnig van 800 personen, tot 

zelfs 20®, hctgccn bij .sommige voorlezingen steeds het geval is. In alle ge-

deelten van hcl amphitlicatcr, boven zoowel als beneden, moot dc tempera-

tuur gelijk zijn. Dovendicn moet, zonder bezwaar voor dc toehoorders, ccnc 

genoegzame hocvccibcid biclil verwijderd worden om aan alle oiiaangenanic 

uitwaseming tc gcmocl tc komen. Tc dien einde maakte dc heer Lcoii-

Duvoir beneden aan dc zilplaalscn van hcl amphithcalcr onder dc voeten 

van dc toehoorders openingen, welke in verband staan met geleidings-

buizen, dic onder dc zitplaatsen loopen. Van deze openingen, die 52 in gcdal 

zijn, hebben 51 dc abnetingen van O"'.08 bij O«'.20, cn zijii lol op -j.̂  van de 

hoogte van het ainphitbcater overal verdeeld; dc vijf overige liggen onder 

dc ccrsic bank en zijn O''. 13 bij 0='.00 groot. .Al deze geleidings-buizcn 

komen iu ecnc ruimtc onder hcl ampliillicater nil, dic ook den warmwater-

ketel bevat. In deze ruimte bobben op eene hoogte vaii O""'.30 boven ilen 

vloer vier openingen hare uitmonding, dic met even zoo vele vertikalc ge-

leidingsbuizcn gcmccnscbap hebben; deze laatste loopcn in ccnc horizon-

tale buis uil, (lic met ccn groolen scboorstecn in verbinding slaat, in welks 

benciicngcdcclle ccnc stookplaats zich bevindl, dic ccbler slcchts in biiiten-

'̂cwoiie gevallen wordl gchriiikl. Circulcerbuizeii mcl boel water, dic 

hand steeds sneller uaan, cn Icckcndc hcl getal n der door den anemometer | hier cn daar verwijdingen bebbcn, welke den naam van boulcilles dragen, 

in ecnc secondc genkakle omwentelingen op; aangenomen nu dal dc straks i loopcn op den bodem van dc horizontale gelcidingsbuizcn, om ald.iar dc 

vermelde standvastige verhouding K.'bij groote zoowel aks bij kleine snel- li'ehl te verwarmen, cn ccn hichlstroom voort tc brengen. De loodregtc 

heden '^clijk blijft, leidde men daaruit dc gemiddelde snelheid van dc lucht, | schoorsteen bevat twee gegoten ijzeren buizen, waarvan dc ccne mcl den 

d i c o p d c v l e u g e l s w e r k l c , a f . D.rai>l men nu deze getallen van dcomwentclin- j oven cencr sloommachinc in verbinding staal, cn dc andere, die allijd 

gen als ordinaten cn de snelheid als abscissen op dezelfde liguur, welke voor \varnî  is, als aanvang van ecu schoorsteen voor (len slookkagchel_ dient. 
dc vroeger gemelde proefnemingen was gemaakt, zoo bevoiul men nog dat 

dc op deze wijze bepaalde punten in dc verlenging van dezclhlc regie lijnen 

gelegen waren, welke uit de vergelijking = « + h » voortvloeiden. Deze 

overeenkomst in de uitkomsten van dc beide reeksen van prochicmingcn bc-

ui js l de gelijktijdige standvastigheid van de beide vergelijkingen V = « + 

hii en V K V ' lol bij dc grootste snelheden. 

Inderdaad wijl men, wanneer V K V', ook bij dc grootste snelheden 

K \'z=z( i^h n heeft, gelijk uil de graphische voorstelling blijkt, zoo volgt 

dat dc verhoudingen a : K cn b : K standvastige zijii, wal alleen dan bet 

geval kan zijn wanneer a, b cn K standvastig zijn. Want slellcn wij 

'u : K c en : K — c', dan zijn c en c' twee standvastige grootheden. 

Hieruit volgt: 

f) h c , .... b c 
— c'. ircvol'ieliik — r r : — , 

c' 
n n u c , , ,.., tl 

h=—cn — = — = c', gcvolgelijk — 
c K a (I 

waarbij noodzakelijk is dal b standvastig is, wijl de coënicienl a van de snel-

heid of hot aantal der omwentelingen oiiafhankclijk is. 

Hieruit blijkt. 1". dat, door dc met den ventilator genomen proeven, dc 

berekeningen van dc ancmomctcri tol ecnc snelheid van ongeveer -10 el wer-

den uitgebreid, hetgeen verre overtreft wal men gewoonlijk bij waarnemingen 

noodig heeft; 2". dal cr ccnc standvastige verhouding bestaat tusschcn dc 

oinwcnlclingssnclhcid der ventilators en de snelheid der lucht, dic zij in ccnc 

huis drijven; de verhouding hangt overigens niel slccbts van dc ahnetingen 

der buizen, maar ook van dc gemiddelde instroomings-opcningen van den 

ventilator af, gelijk uil ccnigc proefnciniiigen duidelijk gebleken is; 5". dal 

men voortaan, waimeer deze verhouding van dc snelheid der door ccn gejje-

vcn venlilator voortgedreven lucht lol hel aantal der omwentehiigcn van dien 

vcnlilalor bekend is, dc berekeningen omtrent dc aiiemonietcrs van iedere 

soort, zoowel dic, waarvan men dc oiiiwciitclingcn wil waarnemen als dc 

drukanemomclcrs, mot behulp van ccnen vcnlilalor gemakkelijk kan makiMu 

Aan deze twee buizen sluiten zicb twee andere kleinere aan, welke den 

schoorslcen van den kleinen hiilpkagcbcl vormen; deze laatste dient 

daartoe, om, naarmate van dc behoefte, den trek der hndil te beperken of tc 

vermeerderen. Doven in bet aiiiphitbcatcr cn boven dc hoogste zitbanken is 

ccnc groote opening voor den trek aangcbragl, welke in verbinding staat 

mcl ccnc horizontale buis, dic in den groolen schoorsteen nitkonit. De door-

sneden der kanalen voor dc uil hel amphitbeater out wijkende lucht zijn 

dc volgende: 

Upciilny voor/N". 1 rcffis van den infïnnf;. . O.rjOO X 0.5fi0 = O''280000 
ilcn Irclv in de I 2 links van den iii|f;niif. . O.OlS X0.480i=0''.-i!)r)440 
stook|)laals,0''.r)0; N". links van dc; slookplaals. 0..'JS7 X I).')I4 =0''.301718 
onddp den in-) 4 i cjjls van de slookptaals. 0.54:$ X 0.524 =ü''.2S4ö3'i 
aaiilT. 

lïuizcn liovcn in lipl nmiiliillicalor 0.700 t»ij0.700. . 
Gezamenlijke oppiü vlaklc van de ojjeiiindt'ii. . . 

Schoorslcen. 
Doorsnede op de lioo(;lc van ticl kijk,;al l«'. 100 

Mj 1''.03() 
Afnokken voor de doorsnedo van de fjepnlon 

ijzeren l)uizcn 

0'i.49 
I''.Ü528'J0 

R!ijf(. 

1'1.133000 

0''.187iXK) 

'0''.U40ÜT)0 

Gcvolgelijk bedraagt dc doorsnede van den schoorslcen slcchts 0.010: 

1.()35 = 0.37 van die der oiicningen, waardoor men ecnc groolerc snel-

licid aan dc uilmonding van dc gcleidiiigsbuizcn in den schoorslcen ver-

krijgt. Overigens ziel men dal men dil gebrek moeijelijk kan vermijden, 

zonder aan den sidioorstccn zeer groote en kostbare ahiietiiigcn te geven. 

llamlelwijzc bi] de procfncminijcn. — Om dc door de vijf openingen uil-

stroomende luchiniassa tc be laleii, was bet, gelijk bij dc eerste proefnemin-

gen bleek, hijna onvermijde ijk, dc waarnemingen gedurende cciigcruimcn 

tijd voorl Ic zeilen, om zich volkomen ic verzekeren legen dc aanmerkelijke 

Dil is veel gcscbiklcr dan hct'ccrst opgegeven middel; ook kan men bier dc | storingen, die door de beweging der lucht ontstaan. Inderdaad doet zich 

berekening op zeer groote snclbcdcn toepassen. _ I somtijds liet geval voor, dat, zonder blijkbare oorzaak, op ecnc zeer groole 

Na deze noodzakelijke opgaven onitrcnl dc voorloopige proefnemingen, j snelheid cenc zeer geringe volgt. Voorts deed zich dc nuuilzakclijkbeid ge-

door welke derhalve dc verhouding van bet aantal der omwentelingen van | voelen, de aneinonieters zoodanig in dc gcleidingsbuizcn aan Ic brengen, 

dc vleugels van den anemometer tol dc snelheid dor daarop werkende lucht | dal hun afstand van den mond der buizen miiislciis gelijk was aan dc 

bepaald geworden is, willen wij thans dc nilkomstcn van de proehiemingcn, , breedte,zoodat zij daar, waar de vochtigc hiebtdradcn bijna evenwijdig loopcn, 

welke onitrcnl dc vcntilalie van hcl groole ampbilhcatcr in bet Conser- , aan den luchtstroom blootgesteld waren. Van de vijf aiicmoineters, waar-

valuire genomen zijn, nader beschouwen. van men hier gebruik kon maken, werden vier in dc buizen ilcr benedenste 

Imïijlinij vdu den vcnUIalic-locslel mn hel amphilhealer. — De venli-; vertrekken, en dc vijfde in de bovGiistc gclcidingsbuis geplaatst. Terwijl 

lalie van dil zeer ruime lokaal, waarin des avonds 7 tol 800 cn vaak zelfs ! men dc snelheid van uilstrooming der lucht waarnam, teckcndc men tc 

meer toehoorders verzameld zijn, en dat zóii verwarmd niocl worden, dal bij ' gelijkertijd dc Icmpcraluur van bel amphithcalcr boven en beneden, hcl 

twee 0]) (dkander volgende voorlezingen, waarbij bel aantal lochoorders vaak j aantal der zich daarin bevindende personen, cn dc Icmiieralnur der lucht, 

in zeer groole mate verschilt, de temperatuur nagenoeg volkomen gelijk i zoowel in dc buizen als van den builcn-dampkring, o[t. Zonder in dc bijzon-

1831.1 

derheden van iedere proehieming te treden, willen wij sleidits du lioofduil-

komsten van ieilere proef in dc straks volgende tafel mededeelen. Daarliet 

wegens ver-Mdiillenfle omslandigbedeii soms (mniogclijk was, zoowel boven 

in den schuor.steen als beneden aan de uitmondingen der buizen, dc waarne-

mingen Ic gidijkertijd te doen, zoo beeft men zich ten aanzien van de 

huvcnstc opening daardoor getracht tc Indpcn, dal men voor deze het gemid-

ilelde van alle waariicmiiigcn nam. Dit had le minder bezwaar, daar dcver-

.M'liillcn van de ondersclicidenc waarncmiiigcn allijd zeer gering waren. 

.Men vond op 18 l'Vbriiarii 5000 tecrl. cl in hcl nur. 

JOD 

0 1 Maart ») 1. )5 

• 7 * 5105 
» 8 (1 3001 
H 12 V 5770 

Il 11 
» c 

Dunr der 

proehieming. 
Aanlal 

omwentelingen. 

! Volumen der in 

dietuur uilstroo-

nicndc lucht. 

Opening 11". 1. . . . 

t " 2. . 

» • 5. . . . 

» » 1. . . . 

Dovensic buizen . . . 

ininuten. 

120 

120 

120 

120 

120 

2 300 

1 700 1 

1 02.) 1 

1 700 

2 05(.) 

el 

2 003 

' 1 002 

1 817 

1 801 

5 533 

Som . . 10 880 

Gemiddeld 5181. 

Deze waarde is in dc tafel bij alle i)roehicmingen, waarbij men aan dc 

bovenste opening gccnc waarnemingen kon doen, met een sterretje aan-

gcihiid; zij geelt de bougie van dc ontweken Inchtmas.sa aan. 

Wi j doen thans twee tafels onitrcnl dc uitkomsten der prochicmingcn 

vulgcn, waarin wij, mcl voorbijgang van miiider beduidende bijzonderheden, 

.slechts de slotsom medcdeclcn. 

l.)ai;le(;kt'!iio{;i'n. 

Ilocvool- llnevect-
ticid liirlil lioid luclil 
(tic in liel dio in liol 
um diior uui' (it!r 
dc 5 opov persoon 
ninjion is is oiil-
uiiiwfki-n : weken. 

'roinporainreii io j 
tu'l anipliillioaloi'. 

Hoven. , lU'ncdon. 

Huilon-
t('inp(!-
ii-ilnren. 

12 Kol). 4.')0pors. aanwezi,'̂ ' 
14 » 77J » » 
18 »S50lol'JU0 » 
27 » 800 » 
1 .Maarl, 72.') lol 750 » 
2 )) 750; de iiilinnn-

diiifï n». 2 tdoef jjodii-
londo de |)roofnemiii|f 
vcislopl. 

7 .'Maan , 800 personon ; 
de uilniondioj n". 2 
verslop!. 

S .Maail, 800 poisonon : 
de uilinondinj i r . 2 
vorslopl. 

12 Moarl, 800 pcisonoii. 

ol. 
10 ;Ï.-)0.33 
11 (>.57.07 
12 711.17 
12 5.50.40 
11 'J7(j.78 

10 052.y«; 

7 133.04 

7 834.3Ü 
U 55(5.39, 

ol. 
23.20 
15.0'» 
KI 00 
I7.-1O 
I (i.(iO 

14.20 

S.liO 

0.25 
ii.no 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
10,5 

20.0 

20.0 

20.0 
20.0 

10 O 
1!).() 
18.5 
18 5 
18.5 

13.: 

18.5 

ID.O 
1'J.O 

H- 3.4 
7.2 

+ 1.7 
.').2 

-f 0.4 

+ 7.4 

-!- 8.1 
4- 5.3 

I i l dc bovenstaande tafel blijkt, dal de met den nieuwen anemometer cc-

nomcne proef ecnc som van 12711«'. 11 iu bet uur beeft geleverd 

Derhalve 1851 tecrl. el of 1 : 3.03 = 0. If]8 meer dan mcl diJn li- l̂crcn 

anemometer van Gombes. Dij bel laatste inslrumcnl zijn fouten onvermijdelijk 

daar bel allijd ccn zekeren lijd duurt, eer hcl instrument, dal zich bc-int t() 

bewegen, ccnc regelmatige snelheid verkrijgt Dc nieuwe anemonielcr dic 

(juk K-en groote snelheden bestand is, heeft, tevens bij cenc snelheid van 1 

el cn daar beneden, dezelfde gevoeligheid als dc anemometer van Conibcs 

zoo niet zelfs ecnc groolerc. ' 

Onderzoek der nilkomslcn. — Dc lusschen haakjes slaande gelallcn der 

straks niedî gcdecldc tafel zijn dc vobiinina lucht, dic per vierk. el uit iedere 

buis bij elke proehieming uitstroomden; men bemerkt dat in zoodani"c-c-

vallen, waarin dc nitgestroomde volumina niet zijn geklommen t o l l l ^ d ' 

12000 teerl. el luehl in hel uur, de oiir(?gchnatigh(>ilen zeer aanmcrkcliik 

zijn; dit oiiLslond ongetwijfeld daardoor, dat de trek niet krachtig genoc '̂ 

was. Heeft daarentegen hel uilstroomeiidc volumen lucht de vermelde 
tallcn bereikt of overschreden, dan komen de waargcnonien snelheid cnV ' 

per vierk. cl doorsnede uilgcstroomdc hichtmas.sa tamelijk overeen uil. Toen 

men de opening 2 slooi is de gezamenlijke oppervlakte der plaatsen 

van uilstrooming eene andere geworden, cn het vulumcn is dicnovcrecn-

kunislig algenomcii, zonder dal dc snelheid aanmerkelijk is veranderd. Dil 

bewijst hoe noodzakelijk voor dc uitstrooming wijde openingen zijn.' Dii 

de proeven, welke bet grootste volumen luclil hebben opgidcvcrd, is dc snel-

heid in dc geleidingsbuis niet veel meer geweest dan 2 (d a 2''. 13, cn bij 

"Ie proeven met hcl geringste volumen lucht is de siielhuid niet beneden 

a D'.IO gedaald. Deii 12>'«", M'ic.. pY-bniarij. o\) welkeda-Tii 

dc temperatuur tamelijk laag en nabij hcl nulpiinl stond, nam bet vulumcn 

met het aantal loehoonlers toe, ofschoon in ccnc zeer geringe vcrhoudiii" 

gelijk uit het volgende overzigt blijkt: "" 

fcbruarij. 

n 12 

430 773 

10530 11037 

in de volgende tafel zijii dc vier ê r̂slc getallen achter den datum der ! 

proehiemingcn dc vtdumina van de in hel uur door de openingen in dc ' 

stookplaats van den schoorslcen dringende lucht; bet vijfde getal is'liet vidii- | 

men der lucht, die nil dc opening van bel buvenste gcileclte van bet amphi-

thealcr komt, bel zesde getal is de som der beide vorige; dc tus.schuii 

haakjes staande getallen zijn dc hocveellicdun der lucht dic pci vierk. el 

doorsnede in bet uur is uitgestrooind. 

18 
800 à 830 

12711 

Ki-h. 2 US0''.5S 2 OSO". 10 1 .)17".52 1 ]?.?'. 70 IM'1.0(1 l():i5(.«'.o3 

11 
(709(0 (70.;0) ( 5112(1) (llKO (ÎK>I)> 

11 2 .jO'J''.:J0 1 1 7S!)''.7<) 3 ISD'.iJO'' 11 0.J7«'.'.I7 
(S2(i()) (M.-.0) (r):!0(i) 10:50(1) (71(11)-

is V 2 1(;7''.2Ü 2 USD'.21 2 M''.'.)!) 2 2SI<'.71 12 71DU7 
(77.")0) (7IU0) (7fOli) (bo.'jl)) (S12<)) 

:.7 ' 2 2ll''.sl 2 U:i''.|() •J SS7''.02 I'.):>'.'.I2 ;Msi'i.iifi-ï 12:j.-)(i''.10 
(sono) (.̂ 2.)(l) l(12bl)) (bsoii) Ulol)̂ »-

1 Maart 1 S7U''.S5 2 17y'.l̂  2 :)S3''.2 ;; isD'.oû 1107 (>'.7 S 
(f)7oiO (72:JO) (SlÜD) (7iul-) 

2 0 2 :>I7".S:> 2;ii5«i.:]0 aDLHOI- lu U.;2''.0(i 
0 (77OO) (S2.',()) (OldO) 

/ '/ loos«'. 7 2 (1 1 27 7 ̂ '.-55 1 :i5.?'.12 7 133'i,<ji 
(:}'.i2(i) 0 (1210) (I70O) ( I'.irdJ) 

s •• 1 .-.21''.•)/ II 1 I5.VI.1S 1 3l:5«'.7l 3 Ö',il''.il5 2 3S l''.3'J 
(.'.r.to) 0 ( is:)0) (t02oj (Cn'Kl) 

12 " ] o72''.S'.) 1 :.'J(1'1.'.I7 1 70:HSS 1 372«'. 13 3 770''.! 7 [) 550''.3'J 
(HIÜUJ 01 MIJ (.VJ.V.i; (2S'{0) (770U) 

O p m e r k i n g . — Dc proef van 18 rebruarij werd mcUcn kleinen anc-

nioiiielcr volgens bet stelsel van den beer r.unibes herhaald; ib* benkciiing 

(hv.cn anemometer gal de formule: V U^i.l3 -f 0.10 N; l i i i r is V 

''•' snelheid in de seconde cn N het aantal omwcnlelingeii in de seconde. 

Ih' uilkomstdi waren de vullende. 

Aantal loehoonlers 

In bet uur uilgcstroomdc lucht . . 

De invb)cd van bet aantal personen is alzoo hier niet zoo groot, dat bij de 

inrigting van locstellen daarop noodzakelijk moet worden gelet. Dij zeer 

talrijke vergaderingen van personen echter, aan kraclitigcn ligcliaamsarbcid 

gewoon, is hel geheel anders gesteld. 

.Xenieii wij aan, dal (le_hiclit mcl cenc gemiddelde temperatiiur van 17oen 

eenu drukking van 1.0.53 pond op den vierk. duim was uitgcslroomiJ zoo 

zuil haar gewigl ongeveer 1.222 pond op dc tecrl. el bedragen. 

Als_maximum van jiit.'itroomiiig in hcl uurzuu men hebben 12 711 cl, 

of 12 711 : 5 000 — 5''.35 in de seconde, met ccne snelheid van 2-='. 17 in 

de buizen cn ongeveer 5'-''.70 in den schoorsteen. 

llKM'uit volgt, dat bel nuttig (dieet der vcnlilalic slcchts i X v 
m, ^ mm mm Ü^Sl 

(5 70)- = 5.15 kilogrammetcr bedroeg. 

Deze uitkomst bewijst dat bel bij vciitilatien van .lezen aard nutteloos 

IS zijne toevhigl tut ventilators tc ucnien, die door nieehairw.be krachten 

wonlen gedreven; alleen wanneer veel aanzienlijker Imditmassa's vcrwijdenl 

muitten worden, kan men van deze middelen voordcid verwachten. 

IJcslnidiijheid der Irinpcmlunr. — Door dat de Imditi ireiilatic'en dc trek 

beneden slerker was d;m boven, bleef de lemperalnnr buven en en beiuulen 

bijna gehjk. De in de tafel aangegeven veraiideringen gaan nooit l ".3bi j20' 

ul de hoogste lemperatiiiir te boven. 

Ihinheid der Intbl. — llveiiecns heefl men ojigenierkt, dal ong(\U'ht bel 

zeer aanzienlijk aantal personen dal groolendeels uit arbeiders bestond, dh; 

dui gaiischen dag in biimic werkplaatsen hadden duorgebragt , de lucbl 

zuiver en van allen oiiaaiigenaiiieii n'iik vrij was. 

Volniiicn }>cr pcrsunn reririjdcrdc Inchl. — Dc verwijderde en gevob'-clijk 

weder biiincnstroomcndc hoevcclhcid lucht jicr persoon was bij"dc lahijke 

vrrgadcringen en dc krachtigste ventilatie : 

den 1 Kcb. bij 773 personen 11 (.'.38 cd in bel uur, 13' '. 10 per persoon 

» ISp > . 8.30 » 12 711 . . » . 13.d . . • 

" 27 > » p 800 B 12 330 » « i • l.'j'-'.OO » 

GiD.iddcld 13''.25 per persoon uur. 
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Oij mindor kracliligo veiUilaliö wai'on dc V(diiiiiina dc volgcinh'. 
den 7''«" Maarl bij SOO personen 7 ir»i el in bel uur, S''.0 per persoon. 

O . . . VIMH . ".S!{ n . „ « «lel „ ,, S(l() 

800 
7Ö81 

O 550 » » l id " . 

Cicmidddd 10 cl per persoon. 

Ufsdioon in bel laalsle geval dc li idil niel bedorven scbcen cn cr geen 

slank was Ic bespeuren, zoo gclool ik locli dal dc siraks vcriucldc groolsic 

massa van 15 ;i H» cl jicr persoon in licl uur als grondslag mocl diciicn bij 

onlwerpcii van vciirdalie. Men zou <lio iiog zelfs kunnen vcrlioogcn, naar ik 

meen, als dc openingen voor den Irck slcchls lalrijk genoeg zijn, zoodal dc 

snelheid van den door haar voorlgdiraglcn liichlstroom uicl merkbaar 

wordl voor bel publick. Men mocl niel vergelen dal dil gegeven slcolils voor 

amphilhcalcrs cn voor plaalsen gcldl, waarin gezonde pcrsoneii bijccii komen, 

maar niel voor ziekenzalen en vooral niel voor dc zooilanige, waarin ge-

wonden liggen. Vroeger is door opzclldijkc |iroefncmiiigcn gebleken, dal in 

liel hospilaal l'.caujon dc liocvccllidd uilgcslroomdc luchl voor iedercn zieke 

in bel uur lusschcn •10 en GO lecrl. cl alwisscldc, en dal dil naauwclijks loe 

reikend was, zelfs wanneer nicii gecnc zware wonden Ic bchanddcii bad. 

Volumen mlijeslroomde luchl per vkrk. el doorsnede. — l ' i l dc siraks 

gegeven lafd, wdkc dc gezamenlijke 0|)pcrvlakten der doorsiicdcii van dc 

jjlaalscn van nilslrooming cn dc gcinidilclde snclhcdcii der luchl beval, kan 

men gemakkdijk dc massa ludi l berekenen, dic jicr vicrk. cl is uilgcslroomd, 

iels wal bij dc inrigling van venlilalorcn van hel groolsic belang is. Vocgl 

men de uilkomslcn zamen, dan vcrkrijgl iiieii ilc volgende gelallcn: 

Dagtcckcniiig. 

Gczanieulijkc 

hoeveelheid der 

iu hel uur ver-

wijderde lucht. 

Waarde jirr 
Gemiddelde siidht^dcn 

Dagtcckcniiig. 

Gczanieulijkc 

hoeveelheid der 

iu hel uur ver-

wijderde lucht. 

vierk. cl 

doorsncilo. in dc horizon-j 

talc buizen. 

in tien 

sdioorsleen. 

18 Februarij 

27 

•1 Maart 

el 

12 711.110 

12 5:i0.100 

1 1 1 070.781 

7 700 

j 7 OOO 

1 7 250 

cl 

2.17 

2 12 

2.02 

td 

5 81 

5.72 

5.51 

Mindere waarden. 

7 Maart 

8 p 

12 . 

7 155.01 

7 5Si..")0 

0 550.50 

5 500 

5 101) 

7 iOO 

1.-17 

i.:,2 

1.08 

2.58 

2 07 

5.15 

Wi j moeien hier bijvoegen, dat hel vuur op den haard slcchls zeer zwak 

brandde, cn dal dc verwarming van den schoorslcen enkel door dc verwar-

mingsbuis cn dic der horizonlalc gclddiiigsbuizon door dc mei heel waler 

gevulde verwijdingen volkomcii voldoende scliccn Ic ziju. l lcl is le bejam-

meren dal tic op den liaanl verbrande sleciikolcn niel opzdlclijk zijn gemelen 

gcwordcii. llei gdicelc gebruik van kolen voor verwarming en venlilalie 

wisselde dagelijks lusschcn 180 cn 225 |)ond af cn bedroeg alzoo gemidtb.ld 

200 pond daags. 

Ih'sluil. — L'il al hel voorafgaande volgl in hel korl dat dc iiiri;^ling lot 

ventilatie van het groolc ampliilhealer, hetwelk somwijlen 8 tot'.hO [ler-

sonon bevat, de volgcndt; uilkomslcn gaf: 1°. dc temperatuur was in alle 

dcclcu van bel rimiibilhcater volkomen dezellde; 2". nooit sebceii de luchl 

bedorven of i;ict ccn onaangcuamcii reuk bezwangerd te zijn ; 5". de per 

persoon in bot uur verwijderde massa lucht beliep bij dc slcrkslc vcntilc-

ringcn cn bij dc niiiistc 10 el. I)ezc uitkomslcn, wdkc alle eenen 

gezonden toestand volkomen waarboi'gcn, in weerwil van dc legenwoordig-

liciJ van zooveel lodioonlers cn van het branden van -18 lauipeii, bewijzen 

dal dc toc.stel vaii dcu beer Lcoii lluvuir-Lcblaiie. aan alle voorwaarden zoo-

wel van cenc goede verwarming als van eene locrcikeudc venlilalie Icn cciic-

iiKiIc voldoet. 

Opmcruinijcn omirent den uncmonicter van den heer Mmui. — iJc heer 

]\lûriu spreekt iu hel voorafgaand uittreksel van zijn stuk alleen van datgene, 

wal bij zdf gedaan hecfl, wijl hij onder.steldc, dat dc pcrsmieii lot welke bij 

.•̂ prak, mei alles wat voorafgegaan was naauwkeurig bekend waren. Hier 

echtcr moeien wij lieriiiiicreii hoe bel in den lijd, loeii de heer .'\lorin zich 

met dil oiiilerwcrp bezig hield, met do anemonii'lers sloiul. Zi'ker is de hoer 

(loml;cs dc eerste, dio zich eriislig bezig hield mcl dc anemoiiidcrs en 

hunne gradiii'riiig. Oc iu bel jaar 1858 bekend geworden eu dtionlcn 

heer Ncwmaiin Nervaardigdc anomomcler liccfi zeer goodt! dicn>lou .uedaaii 

r i l i-̂  tegenwoordig in di; banden van allo ingcniotir.s, dic zich met dc vcr-

warmin; '̂ (ui dî  venlilalie bezig houden. Dcanoiiiomdervan den beer .Morin 

is c\cnzoo iiiprrigt ais dic vaii Gmnbes; alleen hcdl hij drie raderen in iihiats 

van twee, eu dc naalJeii zijn bekervormig; wdke wijzigingen baren goideii 

('11 baren .slidileii kant hebbeii, zooals iu het vervolg zal blijken. Ocmclhodo 

wdke de IK er Morin volgde om dc formiilo tc vinden, doormiddel van wdkc 

do .HK'lhoid vaii uilstrooniiiig der lucht uil het aanlal ouiweiildingen van het 

vb'Ui;cliMd berekoiid wordl, is juist dezelfde als de door Gonibes gevolgde. 

Iieze formule is V ~ (/ -1- h ; zij werd .sedert 15 jaren door Newmaiin 

ni( I een ;;r()ul aanlal proclncmingcn b(!vesligd. He onder do leiding van Morin 

g( .l. i;; piocfnemingcii ziju derhalve bledilsccnc nieuwe bevestiging van cciic 

In het kort dc toestel van den beer Morin is 

stokend wanneer dc snclhoid dor luehl uroolcr is daii O"'.;)!) in dc soiMunb 

[1853 - ^ 

bekende cn juisic tormnle. llij dc vroegere proefnemingen editcr was dc J 

sncihcid nooit grooter dan 2 of 5 cl in dc seconde, terwijl zij bij de latere • 

lol 40 cl steeg; gevolgelijk is dc formule van Combes ook bij dc grootste 

snelheden juist bevonden, iets wal van zccr veel gewigl is. Dc doorDianchi 

vervaardigde anemometer van .Morin is voor het gebruik zccr geschikt. Door 

dc bekervormige wijzers kan men het begin cn bet eind der |U'od'ncmingen 

OJ) den cirkel duidelijk waarnemen en het aantal der jilaals gehad hebbetidc 

omwcnldiiigen kan bier ligler bcjiaald worden dan bij bet instrument van 

Combes. .Men kan dc jiroofiicming bcgiiiiicu wanneer lict vlciigdrad reeds 

dc snelheid van omdraaijiiig beeft, welke met de snelheid van den lucht-

stroom overeenkomt. Dc jiroehicming kan veel langer tlurcn dan met den 

aiicinomcler van Combes, want Morin's aucmometer kan 100 x 100 X 50 

.500 OOO omwculelingn.'n maken, oer dc laatste wijzer weder daar is aan-

gekomen, vanwaar hij is uitgegaan, terwijl bet iiistrumcnt vaii Combes 

slechts in slaal is 100 X 50 = 5000 omwentelingen tc maken. Eindelijk 

kan men mol Morin's :>uoniomclcr, als men dc vicugelradcrcn verwisselt, 

hichtslroomcn van zccr sterke siidbdd melen. 

Wal dc gebreken vaii dit instrument betreft, deze zijn dc volgende; 

De anemometer van .Morin dient sicehls voor sncilicdcn van O"'.50, ter-

wijl men met dien van (ïnmiies cr van O"'. 12 cn zelfs van ()••''.08 kan nielcni 

dil is ccn zî er groot geiirok, want bij groolc vcrwarmiiigstoesldlen komen 

vaak snelheden beneden ()''.50 voor. Dit is b.v. iu de gevangenis Mazas bet 

geval. Dc doorsiK,'d(! der buizen, in wdkc het uilstroomcn der lucht in iedere 

cd genieten werd, was O"'.018; bedroeg nu dc uit iedere cd wegstroo-

mende massa luchl 20 teerl. cl, zoo was dc snelheid der luchl in dc buî  

O''.51. .Mcl hel wcrkluii; van Morin zou men gevolgelijk dc ventilatie van 

deze gevangenis ni(;l hebben kunncn bc|)aleu. Evenmin had men zich daar-

van iu bel amiihitlicator van het Conservaloire kiiniicn bedienen, wanneer 

iiicii dc verdecliog der venlilalie oj) dc vorschilleiidc jiunlon van dc zaal 

wilde bcjialen. Het voordeel, dat men eerst diiii mot dc waariiomiiigon ecu 

aanvang maakt, wauni>cr hol vlougolrad reeds de snelheid vaii omwcnlding 

heefl verkregen, dic mcl dc sncihcid van den ludilslroom overec;dvomt', 

schijnt OJ) den eersten aanblik aanmcrkclijker Ie zijn, wanl bij hel iiisiru-

ment van Combes is het aantal der omwenldingon van bel vloii,v;li'ad Ie 
kloiu, waiineer men namelijk den lijd bcrckcnl van bel oo;;enblikai', waaroji 

zich het rad nog niel bewoog, en daar iiicii verder allijd ccn zekeren lijd 

noodig heefl, alvorens hel die snelheid bereikt, welke overocnkoml mcl ile 

siidhdd van (Icn ludilslroom dic lici in bcw(\L;iiij brengi; deze tijd echtcr 

is zccr korl, gelijk diiiiiolijk blijken kaïi uit den sjioeil, waarmcdc'dc vltui-

gdradcren zclls hij geringe siidliodcn vaii voorhirooming iu howcgiiig ge-

raken. Daar overig(;ns de standvastige groolluMleii van dc met dcii locstd 

van (.lombes gevondene forniulcn altijd onder dezelfde oni.«;laiidigheden be-

j)aald werdtüi, zoo zou men bij hel gebruik vaii d'.izc loriiiuic gceiic lout 

behoeven Ic vrc(.'zcii, w.iinccr deze al werkelijk aanwezi-; was; dc duur 

dor ju'üchicmiiigeii zou dan een ^^aiiseli andere nioeloii zijn, dan bij dic, 

waarbij dc slaiidvasligc groolh(dcn bciinald wordeu. Vob^oiis de in hel 

Cimserculdlre '^omiu'u jirocven zouden dc aiicmomeiers van Combos on-

geveer '/g niiiider snelheid aanwijzen dan die van .Morin ; deze jiroevcn 

w'ordci! cellier onder zulke (iiiistandiglicdcii gcnoiiieii, dal men düaruil 

niels kan besluiten, gelijk wij zullen bewijzen. 

Anders is hel gcsltdd met den längeren duur, welken men aan dc waar-

iiciiiiiigeii gc\cii kan, wanl men vcrkrijgl alsdan ceiic juistere geinidihdde 

waarde, wanneer dc liichlslronii; aan groolc storin^cii oiiderbovig is. Wi j 

moeten le dezer gdegeiiheid (i|iniorkeu, dat wanm^'i' dc kanalen, door welke 

dc ludilslroom loojd, eeiic groolc doorsiicd • hebben, eii wanneer diï be-

weging uiet door den Irek in den asdikik van ceiien haard ijeivgidil wordl, 

in dc sndlieid van iedercn luehlsliooin over hel geheel lainelijk veel gdijk-

nialighcid hecrschl; vaak eehler is dc siidboid o) dc versdiillondi! jiuiilen 

van dc doorsnede zccr veranderlijk. Aksdaii is het icler het inslriimeiil adi-

toreciivolgeiis met gelijkt; ti!s.sehenj)00ziiigcu oji vors» billende jiuiileii vaii d. 

door.siiedc Ic brengen, tlan bet den gchtjelen lijtl tloor tiji een en lu lzelftb 

jiiint It laten, en dc iiroefiieming o|iocuvolgend voor ietier jfiiiit tc bcrhalcii. 

Dezelfde iiaauwkciirigheid zou men cellier ook met bel iii.''lriinieiit van 

Coiiibcs kiiiiiicn verkrijgen, wanneer moii dt; jiroehn iniiigeii voldoende ber-

liaaldc. Dc oigcnsdiaji eindelijk van bet werktuig van .Morin, dat men, door 

cr zekere veranderingen aan ic maken, aaiimcrkdiik groole siielbodoii ei 

mode kan meten, kan sleehls bij wijze van uil/oiidering van nut ziju, wanl 

bij vciiliKilieloestdleii stijft de .Mielheid tier luehl iititiil boven 5 d in d«; 

.socoiido. Dc reden hiervan is ligt in te zieii. Dc v'rvaardiger van viMilihilie-

lor:Uellen zou t ene groole loul begaan, waiiiieor bij aan ib ii hichtslrooiu et IK 
grootc .Hiellioitl gaf, want t.r zmi al.sdan vcd warmte verloren gaan, wan-

neer do ventilatie tloor een sehooisleen verwekt werd,en a:iii don aiuleivii kant 

Veel arbeid, waiuicer zij tlmu'eciio inadiiiic bcweri.t wertl. I'»ij de aiieiiio • 

meiers, tlic lot nieliiig der venlilalie moi lcii tlienen, is cenc groolc gevoe-

ligheid vaii bet meeste belang, zoodal zich geringe sndliedon der luchl op 

dc vcrsdiillendc jiuiiten van het te voiililcrcn vci'lrek laten melen. 

ouzo meciiiii'' uil-

niaar men kau ccncn meer uevodii'eii ancmomclcr voor siKïlheden 

niet mi<scii. De ancmomclcr van Combos is in dc bcluuidcliii" wol niet .W'. 

gemakkelijk, maar bij voldoet in alle gevallen, die bij groole ventilatlc-

locstcllcii in den regel kunnen voorkomen, en bij cciic genoegzame herhaling 

der jiroehiciningcn kan men ook met dezen toestel iiaauwkeurigo uitkomsten 

verkrijgen. 

Wi j inoctcii intusschen opmerken, dat alle bewcgings-anemomctcrs hunnc 

nadedige zijde hcbbcn. Slaan zij in oj)cuingcn, ilie niel zeer grool zijn, 

in verhouding tot dc ruimte dic de vleugels doorloopcn, dan verkleinen zij 

dc düorsiicdc van uilstrooming, cn veranderen den aard der beweging; als-

dan kunnen zij slechts werkelijk diensten bewijzen, wanneer zij onder dc 

oinslandighcdoii, waarin zij moeien worden gchezigu, gcgraducerti of vol-

gens dc uitdrukking van Morin gclarcerd zijn. Dil moest ook van den kant 

der commissie gcsdiicdcn, dic mcl het onderzoek der verwarmingsloe-

.slcllcii iu tlo gevangenis Mazas bclasi was, ojidal men de snelheid van uil-

strooming der lucht in dc buizen koude melen. Dovcntliou zijn instrumenten 

van dezen aartl zijn zeer duur, vtiornanidijk dic van .Morin, daar deze nog 

(iciicn Icller bobben. Deze omstandigheid is echter bij instriimeutcn, die 

meer algemeen moeten worden gebezigd, van grool gewigl. l lcl ware zccr 

lo wcnschcn, dal men zidi meer mcl dcdrukancmomelcrsbezighield, voor-

namelijk met dic, wdke voortdurend iu tien schoorstccn zouden blijven , 

om iciJcr oogeiiblik den stand der venlilalie te kuuncn aanwijzen. Deze 

iiistriimcnten ziju volstrekt noodzakelijk; aau den stoker zouden zij als rigl-

snoer voor tb; ventilatie cn aau tic diiectic als voortdurende controle dienen; 

lil ccn woortl, zij zouden voor dc vcutilatic wezen, wal dc thermometers voor 

dc lenijicraluur zijn. 

OpmcrhuKjen omtrenl de uitkomsten der proefncmimjen. — In de eerste 

jilaals moeten wij hiervan dc veranderingen in de werkingen van tien schoor-

stccn gowagcii. Zicii wij dc tafel oj) hlz. 100, kol. 1, in, zoo viiiilen wij dat bij 

de onderste ojicningcn 1, 2, 5 cn 1 dc grootste siicihcden in dc acht j)roefuc-

niingcii cvciirctlig waren aan dc getallen 25, 25, 25, 25 cn de kleinste aau 

tle getallen I I , 12, 15, 12; derhalve wisselden bij tIezc ojicniiigcn dc siicl-

licdtiii in dc verhouding van 2 tol 1 af. D.ij de opening, dic aau bet bovenste 

gedeelte van tic zaal in tien .sdioorsleen uitkomt, waren dc veranderingen 

gering cnsledilsindcverhoutliiigvau5 lol 4. Dc verandcringcii van dc bc-

nedciistcoiieniiigcii kunnen bare oorzaak niet in eenclemiicraluurvcrwissding 

der lucht in dcu schoorstccn hebben, wanl bij ccn ovcrwigt van tcmjicraluur 

tusschen 50" cn 2(J0° nceinl dc trek vaii ccn scbooorstccn sh^chls in dc vcr-

iiouding van O cn 8 toe. Deze afwisselingen ontslaan zccr waarschijnlijk 

daardoor, dat dc bcncdciislc oiioningcn onder den roostor in tlcii schoorsti;cii 

iiilkomcii, waiit naarmate dc li:iard iniu'r of miiulcr brandstof bevat, wisselt 

de ojijicrvlakle vaii dc oiilwikkcliiig der lucht tloor de brandstol bestendig , 

i'uzij laai zidi zelfs iu cenc zetu' aaiizioidijke male verkloiiicii. Hoe het liicr-

inèdc ook zij, zoo is bet toch aan tc iioincn, dat de achtereenvolgens zelfs met 

korte tusseiicnjioozcn genomen jirocvcii niel met elkander kunncn vergele-

ken worden. 

Men kaïi derhalve uit tic oj) den 18''̂ " Februarij achtcrccuvolgcns mcl 

'len auemometer van .Morin cn met tlicn van Combes genomen proeven 

gt.'cn besluit trekken , cn zulks des le minder daar dc vciiioudingen tier 

uiistroomciidc hicbtma.«.sa's, gelijk zij tloor beide instrumcntcii wordeu 

.iaugcwczcn , bij alle vijf dc oponingeii .sterk verschillen , want deze vcr-

lioudiiigeii wordeu tloor tic gelallcn 1.05, 1.25, 1.18, 1.28, I. IO aan-

^egeveii. Wi j hebben reeds ojtgoiiK'rkt tlal de jiroefiiemingcii met tien aiie-

iiKiiiietei' vaii Combes teii miiislc van ét'iie feil ziju vrij tc sjirokeu, want 

iifsehuoii men allijd eeiicii zekeren lijd noodig hoeft, alvorens het inslruuiciil 

ociic icgelmaligc siidboid verkrijgt, zoo zijn toch dc standvastige groot-

licdeii der forniultï alle onder dezelfde voorwaarden gcvontleii geworden. 

Wal dc bclrckkelijkc gcvoidi;;hcid der beide iiistrumeutcn aanga i t, zoo 

balen vergelijkende jirocliiciiiingeii niets, (leidt het tic geringste siielbdd 

die met hel iiislrumciit kaïi worden gemeten, zoo wordt dc gevoeligheid, 

i;elijk tlniddijk is, tloor dc slaiidvasligo iiildriikkiiig tier formule gege-

ven; sjncekt men van hol aantal oniwenleliiigeii dal met ccnc on dozelltic 

vergrooliii^ tier snelheid ovcrcctikiiml , tiaii wortll di! gcvocliglidtl duor 

den e.oi.drK;ie!il vaii tic Iwoedc uiltlriikkiiig der forniule aangtïwczeu. 

Dc heor .Morin bedt door CIMIO vei ',;elijkitig van de verkregen uilkoiii.«;|en 

Weken uil le maken, td'hel aanlal tier toehoorders invlocil oj) dc venlilalie 

lieeli, cn bevoiitl dat tb-zo met het aanlal der iioi'soiieii toenam, wal bij 

"Vcri'jeiis ^^dijkc ouistaiidi^hedeii noodzakelijk hel î evai moesl ..iiu. Muur 

dc In'. r .Miiriii gelooft d.il tic invloed vaii het aaiiUil jicrsoueii uiet zoo 

îrool is, tlal meii bij tle illri.^lil!g van zoodanige toi\slellcn tlaaroj) iiood-

^l.dijk zou lutioleii lellen, bdialvc bij zeer talrijke verzamdiii^eii van 

I"'i'sum'ii, the gtïwootdijk kraehli^tMi ligehaamsarbeiil verrigleii. Wi j kiiu-

iicii tiezc meeiiiiig uiet tledeii. Door tle ademhaling oiilwikkelt ieder per-

S')oii iiiiiistens 10 warmte-oeubedeii iu bel uur, welke tle lucht verw.ir-

•iK'ii, en d.7,c warmlc kan uiet sjmorloos venlwijiioii. HatI men bij tic ver-

melde [iroehiemiiigtMi tic tenij cratuiir tier lutdil i)ij bare uilslrtioniiiig uit de 

»̂[»eiiing vaii den kagchcl gemolon, zoo bad nioii tloii invloed van hel aantal 

^Tsoiieii OJ) tle Icmiieratnur tier luchl bij hare iiitreile in dc ojicningcn voor 

'k'ii Irek zeer goed kuiiiieii nagaan. Door eene zccr cenvoutlige bondu'iiiiig 

men bovciidieii geinakkdijk bcwij/oii, dat, bij cenc vontihilic van l() 

rl. el ludil in het uur jior jicrsoiui, dc door ieder jicrsooii ontwikkelde 

'lo cctihedcii warmte aan dc vciitilatiduchl ongeveer 12Mioogcr Icmjic-
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raluur zullen geven cn wel onalhankclijk van dc warmlc, welke dient om 

bel door dc ademhaling gevormde water tc vcrdamjicn. 

In bet voorafgaande ojistcl van tien beer .Morin vindt men ccnc zeer een-

voudige en naauwkcurigc berekening om bet nuttig' cllcct van tien schoor-

slcen tc verkrijgen, dal slcchls 5.15 km. bedraagt. Dil getal is zccr kldn; wij 

moeten ccbter o|)iucrkcu, dal de werkelijke arbeid van den schoorstccn niet 

alleen nit het nuttig cll't.'cl bestaat, maar ook uil dic werkzaamheid, wdke 

de wederstanden van allerlei aard bestrijdt, die dc luchl vaii dc buitenste 

iiistrooiningsojiciiiiig af, tot aan den top dos sdioorstcciis ondergaat. Deze 

verliezen laten zich niet naauwkcurig berekenen; wa.s cchtcr dc hoogte vari 

den schoorstccn en dc gemiddelde tcmjicraluur der doorslroomcntlc lucht 

gegeven, 'zoo zou moii dc snelheid der lucht met abstrahering van dc wrij-

vingen kunnen bcrckonen; bet vierkant van dc vcrlioiuling der waargc-

nomcne lol dc Ihcorctisclic snelheid 'zou juisl dc verhouding aangeven 

van den wcrkelijken arbeid van den schoorstccn tol den theorclischen. Dij 

gebreke hiervan moeten wij oiis aau dc analogie houden. Dij toestellen van 

i dezen aard bedraagt tlczc verhouding nagcnu(;g 0.25; derhalve zou eene 

i machine, wanneer zij den sdioorsleen zou vervangen, ecu arbeid van minstens 

5.15 km. X 4 moeten leveren. Dc wezenlijke arbeid van tlczc niadiine 

zou echter slechts cenc 'zekere breuk zijn van den jrbcid wdkc bij hare 

beweging vcrbriiikl wierd. GobI hel bijv. een vcnlilator mcl iniddciijiunl-

schuwendc kracht, waarbij het nuttig clïcct slcchls 0.55 van het verbruikte 

I bedroeg, zoo_zou hij. om ecu schoorslecn te vervangen, in de seconde 

' 5.14 X i X 5 zr : 57.08 kilograniinclcr moeten leveren, bclgccn met'/., 

I jiaardekracbt ovcrcciikomt. Wat dc vuor- en nadcclcn der vonliiatie door dè 

j warmlc cn door mcdiaiiisdic werking betreft, daarvan hebben wij reeds 

rcctls vroeger gcsjirokcii. 

W i j komen thans tul de bcsdiouwing der uitkomsten van de voormelde 

jiroefiicmingcii. Het maximum dor ventilatie, als alle opciiiiigcn wcrk-

' ton, was dcu DŜ '*-'" Februarij 12711 lecrl. cl, cn bel minimum tien 12''"-" 

I .Maart 05ü0; dc zaal kon OOO jicrsoiicn bevatten. Xenicii wij nu aan, dat 

I deze hoevcdhcdcii lucht op cciie werkzame wijze tol Inchtvcrbelcring zijn 

gebezigd gcwotdcn , cn do venlilalie gelijkmatig vertlcold isgcwccsl, dan luul 

het volumen luehl voor ieder jiersoon 11 cii 10.15 lecrl. cl bedragen. 

Deze hocvodlicdcii 'ziju veel grooler tlan tot zuivering der lucht volsfirkt 

iiootlzakclijk is. Wi j willen bij deze gdcgciilicid ojmicrkcii dat in (ie 

nicdcgcdcdde tafels ter berekening van de ventilatie jicr jiersoon , de ge-

zamenlijke venlilalie doer hel aantal der tegenwoordig zijnde jicrsonen is 

gedeeld geworden; zij moet editcr door bet aantal jihuilscii gedeeld wei-

den, wij l bij cciic dochiialige inrigling van den toestel dc ventilatie voor 

iedere jilaals dezelfde iiiuet bliiveii, hclzij deze bezet is of niet. Iba* 

bovendien dc venlilalie ook verdeeld moge zijn , dc hoeveelheid luchl, 

welke dc zaal dourslrooiiil, kaïi zich, gelijk duidelijk is, niet over alle aan-

wczigen gdijkmalig verdecleii, hoe veel cr ook niogcu zijn. 

Dit is cellier uicl voldoende, om de waarde vaii eenen Iticsltd le bepalen; 

, men moet zich vcrzcker(;ii tlal dc door dc jirocfiicmingen aangewezene ven-

tilatie gelijkmatig cn voorldurcnd bestaat. Hecfl dc ventilatie door ccncn 

haard jilaals, wdkc tic lucht bij bare intrede in tleii scboor. l̂eeii verwarm!, 

i cn wd mcl ceii gelijkmatig verbruik van brantlslof, zoowel des zomers als 

i tics winters, wat ligt Ic hcwerksldligeu is, tlan vcrkrijgl mon ccnc ventilatie, 

dic slechts biiiiit'ii zeer eiigc gren/.eii afwis.sdt. Hier cchler, waar dc lucht 

door twee gegoten ijzeren buizen, dic in den schoorslccii kiopcii, cn waar-

van de teuijicratuur veranderlijk is, voorls door warmwaterbuizen, tlic waar-

seliijiilijk door den kagchcl gevoed worden, en waarvan de tomjioratmi-

niel slaiitlvaslig tlczclfde blijft, cn eiinlelijk tloor ccncn haard in tien .sdiooi-

stecn verwarmd wordt, sciiijiil ons de ventilatie onmo.^elijk anders dan tlour 

eeiicii druk-anciiionielor in deii sclio.irsleeii geregeld le kiiiinoii worden. 

Dezc zoude cciieii wijzer inoelen hebben, dic ieder oogeirnlik den stand der 

ventilatie aangaf, eii zmi volgons dc jiroefin miiigcii inet eeiieii aiieinouiclei-

met oniwcntclings-bcwegingeii goi^radueerd iiiofteii zijn. lu het ojisbd van 

den heer .Morin echter is van ceii zoodanig iiislrumeiil lO'oii sjirakc, en licL 

is niet aau tc nemen dat tbi stoker hel een of aiulor middel bij tlo liand 

bad om dc ventilatie tc rogolon, daar dezc bij dc ju'uefnemiiigcii in dc ver-

houding van 1 tot 5 afwisselde. 

! Hel is niet voldoende, dat gediiremlc een zekeren lijd cone zekere niassa 

j luehl iu- CU uil een vertrek gaat, om de hidi l tkiuriu Ic vorvei'scheu . 

j (li7.(! lucht moet, gelijk duidelijk is, ook voor het doel geschikt zijn en li; 

' dieii einde is hol iitiodiii, tlal zij het gaiisdi bewtnuid vertrek doorslruunn , 

bovendien moei de lucht oj) alle jtuiilcii van tlozt; ruiiiite oji gelijke wij/.-

' vcriii''uwd wol den. In hot gegeven |;cval is tlezo vtiorwaarde ed'ilor iiiel 

gehei l vervuld , want dc werkiii;; van ccnc ojiciiing wordt sjioediij 

riuger, naar male een jiiiiil tier riiiintc er vaii verwijderd is. De ojieniii-

gcii vaii inslrooming tier biclit en do ojiouingeii voor den Irck zouden 

gt^volgdijk zoodanig kuiiiieii ziju aangobragl, (lat oji sommige jiuiileii dtj 

venlilalie volkoiiicii onvoltloeiidc was, terwijl zij oj) andere oV( rvloodig 

'ZOU plaats vinden; ofschoon alsdan 1K.>1 vcrlrek tloor cciiezeer aanzienlijke 

massa lut:lit doorslrooind wicrd, zou lüch con kleiner ol grooter gedcdte 

tlaarvan zeer oiigczoiid kuimoii zijn. 

Eene laatste iusgt:lijks zeer gt.'wigligc voorwaarde lol luehlvcrbctcrin.i,' 

iu een vcrlrek , (Jat ccu grool aiuilal digt bij elkander zich bevindeiidu 



1853-

personen bevat, is dezo dat ieder persoon zuivere cn niet door dcadeni-

laling reeds Ijcdorvcnc lucbl verkrijgt. Al deze vraagstukken, naniclijk ! 

dc rcgelniatigbeid cn dc controle der gcbcelc ventilatie, dc gelijkiuatigbcid • 

der ventilatie op dc verscbillendc punten van bet vertrek, en dc bocdanig-

lieid der daarin ingeademde lucbl zijn l)lijkbaar van even zooveel belang 

als bet gezamenlijk volumen der ventilatie; cr licett daaroiiitreiit eeliler 

geen onderzoek plaals gebad. llcl is zeer te betreuren, dal dc beer Morin i 

zicb tevreden heeft gesteld mcl de in den schooi'steen trekkende niassa's i 

lucbl Ic meten , want wanneer bij dc zaken iiaauwkcurigcr had nage-

gaan, zoo zouden voor het zoo gcwiglige en ingewikkelde vraagstuk van 

de verwarming en de ventilatie vau groote vei'gaderzaleu voorzeker be-

langrijkc gegevens gevonden zijn. Kvcneens nioel men bejannnei'cn, dat 

hel opstel gecne nuttige aanwijzingen bevat vuor dc wetensclia|) van de 

verwarming cn de ventilatie; men vindt noch de hoogte van den scliooi-

slccn, noch de temperatuur van den luchtstroom gediu'cnde de iirocfiic-

mingen, noch de op den haard verbruikte hoeveelheden brandstof, noch 

de oppervlakten van dc openingen vau instrooming der lucbl iu hel ver-

trek, noch dc lemperaluur dezer lucht aangegeven; zelfs over de wijze 

waarop deze verwarmd werd, is niets gezegd. Men vindt iu hel opstel niets 

dan dc mcesl onontbeerlijke aanwijzingen tol berekening van dc uitkomsten 

der aneinomclrisehc proefnennngen. De volgens de opgave van den heer 

Morin gedane proclïiendiigen werden voorzeker met groote zorgvuldigheid 

en mcl uilslckende instrumenten uitgevoeril, cn ik boud zc voor volkomen 

naauwkeurig, maar, gelijk zoo even is opgemerkt, men kan er niets uil 

allcidcn , dan de l'eiteii zelf die zij aangeven , dat namelijk op dezen cn 

genen dag, op dit en dat uur, zoo veel tcerl. el lucht in den schooi-steen 

•stroomde, maar verder niets. Dc onzekerheid, waarin ons bet opstel om-

tronl dc regelmatigheid der geheele venlilalie, omtrent hare gelijkmatige 

verdecling iu dc gansche zaal, en omtrent do boedanigheid der op ver-

schillende punten ingeademde luehl laat, maakt hel ligt begrijpelijk, dal 

do mecning van deu heer Morin omtronl de werking vau den toestel 

niel door ieder gedeeld kan worden. Een artikel llcviie dcrmatnidiun 
'puldhjue, van I.J Mei des vorigen jaars, dat op het ondorweriili|k vraag-

stuk betrekking heeft, eindigt met dc woorden: «Wij willen hier bijvuc-

gen , dal wij zelf, bij eenige in deze zaal gehoudonc voorlezingen, conc 

drukkende zwaaric der atmosphecr ojmierkleu; alsloen werden met deu 

toestel geen proeven genomen.» 

VI. Vcruwminfj cn ventUalk vnn de vcrfjadevzml van hel [nsüluut. 

Kenc zeer beknople beschrijving van den ventilalielocslcl van deze zaal 

werd door don civiel-ingenieur Cheroiinel iu do zilting van het instituiii 

van O jMei 1S52 voorgelezen. In dc llevue de l'Inslrucltnn publHjue wavd 
dil Ojtslel openbaar gemaakl. Wi j zullen bel bier woordelijk mcdodcelon: 

«Dc vergaderzaal van het instituut werd volgons dc melhodc van Duvoir 

l.cblanc verwarmtl cn gcvenlilocrd. Vier ovens met heel waler, door welke 

dc verwarmd wordomlc luchtstroom strijkt, brengen dc vorwarming le 

wcfg. Doze ovens staan in de vier boeken van de zaal, en kuuiien heizij lo 

zamen, lielzij iedoi' op zich zelf werkzaam zijn, naarmate van dc lemporatuur 

<icr buileiiliichl. Iedere oven liccfl door middel van eene bijzundcre kraan 

mcl den generator gomoensehap. 
«Dc venlilalie beeft plaals door Iwoe groole geleidingsbuizen, waarvan de 

ecnc mcl ecnc reeks van roosters voor de zitplaatsen , de andere mot 

een groot aanlal galen voorzien is, die gemeenschap h(d)!/cn mol de langs 

dc wanden van de zaal geplaatste banken. De eerslgemelde vau deze buizen 

loopt lol iu dc roz-dc-cbausséc, om alsdan weder ie. den schoorstoon naar 

boven le gaan, in wolkou eeu warmwater-rc.scrvoir van 12 td boogie don 

trek bewerkt. Do andore buis gaal slechls tot do eerste venliepiiig, en loopl 

vervolgeus in ileiiztdldon sclioor.sleen naar boven, l-'.ene derde buis, die voor 

dc venlilalie iu don zomer bestemd is, loopt van hel bovenste gedeellc van 

de zaal insgelijks derwaarts. 
i'Drn f»'"' April werd conc proef genomen, om de hocvoellieid vau do uil 

do zaal vervvijderdc; Imdil le bcrekeueii; le dien oimh.'wcrdou gedurende 

oen uur twee anomoineters iu beide de geloidingsbuizen geplaatst. De iiil-

komslcii waren ile volgende: eersie opening (roz-do-idiauss(r) doorsnede 

f)"i,'.l7il, snellicid der luehl iu do seconde t.H.lir»S, verwijderde luchl in hel 

uur ."27.")''. ilii); tweede opening, doorsnede (>',r)812, snelheid 1"'.2S1, 

verwijderde lu(d;l iu hel uur I7'.l.7''.'.iir), gezamenlijke liichtvorvoi'sebing 

in bi'l uur .'i(i7l''. 112. (ii'Volgelijk worden goiluronde doze proefneming 

.51)71 loeil. (d bielil uil de zaal verwijderd, deze bevatlo ISII porsmieii, 

zoodal er voiir ieiln- |)irsoon 2S"'.2i) koml. liet weder was zeer schoon cn 

('e lemperaluur lusschcn 12" eu 1"»". 

i'Den D.i'i"' April wtMil ouder dezelfilo omslaudipliodoii eono tweede proef 

geiioim n ; vour de eei>lo buis vond moii 1 ll22''.7Si, voor dc tweede 

1 '.)li.S' '.r»72 ; tc zanieii ;)'.ir)l. flo zaal bevalte2UI.) por.soiuMi; mon had dus 

IU hel iiiij' voor ieder persoon 21)'-'.r)5. liet weder was ilaarbij belrokkoii, 

godurêiide de proefneming viel er zelfs sneeuw. Dc buitentempeialuur be-

droeg 0ii;;('veci' 7".5.» 

Oj'mnk'uifien. ~ Daar de bovonslaande mcdcdooling alleen op de ge-

zamenlijke \eiiliiatie betirkking heefl, zoo zouden wij hier hetzelfde moeten 
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opmorken, als hetgeen wij in de vorî ô gezegd licbLeii, hetgeen wij iu-

tusschcn niel noodig achten te herhalou. 

V i l . VerwamuKj en venlilalie van het Ilopilal du Xord. 

Dc werken voor «le verwarming cn de venrdatic van deze groolscho 

inrigting zijn iu het vorig jaar aangevangen. Men had le dien einde 

een wedstrijd uitgesehroven, en de beslissing opgedragen aan eene com-

missie , die uil dc moesl bevoogde personen bosioml eu welker uilspraak 

zoowol door dc openbare gezondheidscommissie, als door den geniccnioraad 

werd bekrachtigd. Daar hel oniwerp, lielwelk dc goedkeuring wegdroeg, 

vele belangrijke en nieuwe bijzonderheden behelst, zoo heb ik hel doelmatig 

geachl den hoofdzakelijkon inhoud hier mede te deelen. 

Hel hospitaal vormi eeue vierkante ruimie van ongeveer 115 el lenglc en 

•iu el breedte, en is door poiiiokcn omgoven. Loodrcgl op dc longtezijdeii, 

op gelijke afstanden vau elkander cn van de einden verwijderd, bcviiulon 

zich zes o i zich zelf staande paviljoenen, welke, behalve dc rcz-de-chausséc, 

twee ven ioidngoii hoog zijn. Üj) elke vcrdicjiing vau al deze gebouwen be-

vindl zich ccne groote zaal met 52 logcrstcden en cenc kleinere, die slechts 

2 legersteden bevat. Gcvolgelijk slaan in iedei' paviljoen 102 legersteden, 

hetwelk tc zamcn een getal van ti l2 uitmaakt. In de rigling van dc kleine 

zijden liggen gebouwen, die zich in de verlenging der paviljoenen uitstrek-

ken. Eindelijk boviiidoii zich achter eene vau ile kleine zijden on in ééne 

lijn met dc lange zijden nog andere gobouwoii. Hot geheel is met een ring-

muur omgeven. 

De coiuiiiissic, welke benoemd werd om de ontwerpon lo onderzooken, 

bostond uil de voornaamste doskuudigou van Frankrijk : Dognaiilt, Déloiize, 

llachctlc, Dlondol, enz. Er waren vier oiitworpeii iugcdiond : van Diivoir-

Loblaiic, Doné Duvoir, Grouvclle cn Thomas; doch dc beide laalslon hadden 

zich tol een gomeenschapiielijk plan verecnigil, en daar dc toestel vaiulen 

heer Dené Duvoir minder doelmatig werd gekeurd dan dc overige, zoo zal 

van deze laalsic hier alleoii sprake zijn. 

Hel ontwerp van Duvoir-Lcblaiic is mij nicl in zijne bijzondeiiieden 

bekend geworden. Ps'aar betgeen men mij hcefl medogedoeld, was dc in-

rigting over het geheel de volgende: iu don kelder van ieder jiaviljooii lie-

vond zich een hcelwater-kagclicl, waarvan hel waler diende um een zeker 

aanlal kagcbels in dc vertrekken van dc rez-do-chaiissée en van dc cersÛ  

cu tweede verdieping le voeden; tic op de hoogte vau den bcganeii grond 

opgenomen lucht werd, terwijl zij rondom de gcmeetise.ha[)sbuizcn van hot 

boete waler cn door de kagcbels slrooimlc, verwarmd , hc]) in de ver-

trekken uit . on ontweek dan door loodreute buizen lot aan hot dak l l l l , ». .. -Ç) -

alwaar zij iu horizontale kanalen naar eenen selioorsleen van 5 el 

voei'd wci'd. 

Hel ontwerp van Thomas en Gronvellc bernsl op Iwoe grondbegin.selon, 

die men als goed hcofl erkend: h . de overbrenging der warmte doii' 

stoom kan zelfs op groote afstanden met gering warmtcveiiios worden 

bewerkstelligd. Dit is een gevolg van de groote snelheid, widko de stoom 

bij eene geringe overmaat van drukking aannooml, hetwelk bel voordcel 

beeft, dat meu aan dc gclcidingsbiiizen slechls kleine doorsiioden bidioeft 

tc geven , cu zij iu doelmatig iiigorigtc kanalen met slechte wannle-

gcloidcrs omgeven kunnen worden ; 2». bij eoiie sloommaehiiic mol uit-

zelling zonder comleiisatic beval de losgelaten sloom bijna even zooveel 

warmle als op bel oogenblik, waarop hij m den cylindor trekt, hetwelk 

daarvandaan komt, dal de laleiile warmte vau den'sloom bijna volstrekt 

niet vau zijne drukking afhankelijk is. 

Dc algcmcene inrigling van don tooslol is dezo. Een stoomkotol slaat in 

eenen kelder; bij was oorspronkelijk lol stoomkolol voor ilo baden bestemd, 

ecu boogc ter zijde slaande sclioorstccn ml bakslceiien bewerkl den trek 

van lie stookplaats. De stoom , die ouder ecnc drukking van -1 tol .5 

almosphoron wordt ontwikkeld cu in eeue macliiiie zoover wordl uitgezet 

dat bij iiog ecnc drukking vau 1';, almosphet r behoudt, wordl, tegenover 

ieder paviljoen, door eene buis geleid, welk(! in het midden van een kanaal 

in de ondoraardsche galerijen l igl, dio rondom den binueiiliof van het 

hospilaal loopen. Deze buis is mcl slochto warnilegeloidors omgeven, waar-

door hol verlies aan warmic zeer gering wordt. De buis loopl 1er zijde van 

de baden cn verslrokl aan deze, iloor cenc korte vorlakkiugsbuis, deu noodi-

geii sloom; eene kleine buis, die van do hoofdbuis logenover iodoi- [»aviljoen 

alloopi, voert den sloom aan die lot virwarming moet dienen ; de gangen 

01) de verlrekkcn dor zustors van lieldad ghoid wm'dcn door openiiigoii 

vau warmte voorzien, welke de warme lucht door don (tpslijgondcn stoom 

011 de woderkoereiide warmwator-buizeii vorkrijgni; do ruimte voor den 

trap, de verwarmde zaal, dio lol wandelen dient eu in deu winter bestookt 

wordt, en dc ziekenzalen hobbon kagcbels, welker wator door sluoiii ver-

warmd wordt. De golcidings-buizen voor dcii stoom iu dc vertrekken 

zijn aangebragt in oen kanaal, dal oinler de bovlooriiig ligl on UIL l conc 

gogoton ijzeren plaat bedekt is. Hel water voor dc baden wordt iu een 

aau hel dak zich bevindend reservoir vau plaatijzer verwarmd, doorn.i.ldel 

vau slangvormige buizen, waarin dt; stoom circuleert. 

De stoommaeljino, waarin zich de laler tot verwarming gebezigde sloom 

ontspant, brengt ccncn ventilator in bewoging, welke i.le luchl dio op den 
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top van het lorenljc der kapel verzameld is, tot zich trekt, cn in dc 

plaatijzeren buizen drijft, door welke zij naar ieder paviljoen cn naar 

iedere wandclzaal gevoerd wordt. In dc dikte der hooblmurcn van 

ieder paviljoen is een koker gespaard, welke deze lucht opneemt, 

cn in de verschillende verdiepingen verdeelt. Onder den vloer vau iedere 

zaal cn digt aan dc kanalen, waarin de sloom- en waterbuizen liggen, 

loopl ecu van den selioorsleen uitgaand gemetseld kanaal, waarin dc bin-

nenslroomcudc lucht circuleert; door ecu zeker aantal openingen in den 

wand van dil kanaal koml zij met de stoom|)ij|)cn iu aanraking en ver-

krijgt hierdoor cenc lem|)eratuur van 20° lol 50°. Door openingen in dc 

gegoten ijzeren plaat, welke de kanalen dekt, komt zij vervolgens in het 

vertrek. Deze openingen hebben ccne zoodanige doorsnede, dal dc luchl 

cr slechls met geringe snelheid uitstroomt. 

Door negen boven het dak uitmondende pijpen, die aan dc zijmuren 

der vertrekken zijn aangebragt, wordt dc bedorvene luchl verwijderd. 

Elke dier pijpen heeft le dien einde twee inslroomings-opcningen, welke 

met registers zijn voorzien, cn waarvan dc ecnc gelijkvloers voor den 

winter, dc andere ter hoogte van 2«'.50 voor den zomer is aangebragt. 

Dij deze inrigling kan mon de vloereu niet gebruiken; daartoe zou de 

lucht uil de verschillende pijpen door kanalen in den hoofdschoor-

sleen moeten worden geleid. 

Dc hygromelrischc toestand der lucht in bet vertrek wordl door ecu 

aanvoer van stoom in de gcleidings-buizcn op '/i onderhouden. De aange-

voerde hocvcellicid luchl kan voor ieder bed in het uur tusschen 20 cn 

10 tcerl. el afwisselen. De luchl koml met ecnc meerdere drukking van 

O®'.01 boven die van het water uit den venlilalor. Men heeft den kelel, de 

stoommachine en den venlilalor dubbel. Dc uit den ketel of de machine 

uilstroomende damp kan, na zicli ontspannen tc hebben, tol alles worden 

gebruikt; lot verwarming, lot venlilalie, lot baden, voor het waschhuis en 

om waler op te halen. 

Dc commissie, welke, op het bcrigt van Degnaull, belast was dc ont-

werpen tc onderzoeken , keurde dat van dc heercn Thomas, Lanrens cn 

Grouvclle goed en kende aan dat van den heer Duvoir-Lcblanc den tweeden 

rang loo. Hel bcrigt van Degnaull is niet openbaar gemaakt, maar door 

cenc vergelijking van beide de ontwerpen kan men de voornaamste be-

weegredenen van de beslissing ligl nagaan. Om niel in herhalingen te val-

len willen wij het goedgekeurde ontwerp door A, cn het andere door D 

aangeven. 

1. A. Slechts één haard voor dc gansche dienst; hij staat builen het 

gebouw op ccne plaats. De rook ontwijkt door ccne zeer boogc pijp. 

D. 10 iu bet gansche gebouw verdeelde haarden, waarvan de rook door 

schoorstecuen ontwijkt, die sicchts een weinig hooger dan hel dak zijn. 

2. A. Slechts één sloomketcl met hooge drukking cn een tweede roser-

vekclel, beide buiten hel gebouw; bij beschadiging of herstelling bebooli dc 

dienst nicl geslaakt tc worden. 

D. O warmwaterketels met boogc drukking, zonder rescrveketels, in de 

kelders der paviljoenen geplaatst; bij beschadiging of herstelling hcofl men 

staking in dc verwarming cn dc venlilalie der paviljoonen. 

5. A. Dc op ccne aanmerkelijke hoogte verzamelde vcutilaticlucht kan in 

geen jaargetijde bedorven zijn. 

D.. De gelijkvloers opgenomenc luchl kan, gelijk men begrijpt, niet zoo 

zuiver zijn als die aan don top van den toren der kapel. 

4. A. Dc ventilatie kan zeer gemakkelijk lot ecnc aanzienlijkc hoogte 

door ccne vermecriloriiig van stoom versterkt worden. 

D. De ventilatie kan sicchts in zeer geringe mate mcl dc verhooging van 

dc temperatuur der lucht in den schoorsteen versterkt worden. 

5. A. Dc werktuigelijke arbeid tor bewerking van de ventilatie kosl in 

den winter niets, daar de sloom tol verwarming wordl gebezigd; ook in bol 

overige gcileeltc van hot jaar is dit hel ĵ cval, wanneer dc krachl vau deu 

sloom voorziet in dc dienst van dc baden cn hel waschhuis en van bet 

ophalen vau het water. 

1>. Dc venlilalie door ccncn sehoorstcon kost dc warmte die benoodigd 

is om dc lucht daarin te verwarmen, on koml zooveel hooger tc staan, naar-

niale dc schoorsteen korter is; in allen î ovallc levert dc verteerde warmte 

veel minder uil dan dc sloom, die dezelfde boevoelliciil warmte beval. 

Volgens een besluit van den minister wordt dc cenc iiell'l vnn hel hos-

pilaal volgens het stelsel vau dc lieeren Thomas, Laurens eu Grouvclle, on 

de andere helft volgens dal van den heer Duvoir-Lcblanc verwarmd cn 

Scvenlilecrd. 

VUL yentllatle van den mestput (dêpotoii') van La Villellc. 

Sedert eeuwen bestond aan dc westelijke helling van den heuvel Chau-

'iionl cone jilaats, werwaarts alle meslstoHoii vervoord worden, die op den 

»ndhcidstocstand van dc slad Darijs nadeelig konden werken. In latoron 

hjd werden, in plaals van dc kuiloii, geslotoue bakken gemaakt, waardoor 

deze onder don naam van de i vilplaals van .Monfancon» bokende plek aaii-

'iicrkolijk werd verbeterd, zoodal vorscheidcue bunders grond veranderd 

ĵ erden in groole bassins, die mol den afvoer der riolen gevuld werden, 

••'ezo bassins en hel omgelegen land, helwclk werd gebezigd om do vloei-
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bare meststoffen uit tc droogen, vervulden den dampkring met vergiltij>e 

gassen, welke door den wind tamelijk ver verspreid werden, cu zoo doende 

zekere gedeelten van Darijs zeer ongezond maakten. Dc bezwaren, welke 

na verloop vau lijd uil licze omstandigheid ontstonden, werden allengs on-

verdra gelijker cn mot aandrang verlangde men, dat hierin voorzien mogt 

worden. In 1825, ouder dc regering van Lodewijk XV l l l , werd een ruim 

veld aan het kanaal dcrOurc(| aangewezen om Moiifaiieon tc vervangen; de 

mcststoiren moesten in ccne liaveii bij la petite Villetle op het kanaal der-

waarts worden ingescheept. In het jaar 1820 was hel mogelijk aan zoo 

iels tc denken; daar zich cchtcr ten gevolge van dc |)olilic-niaalrcgclcn, 

waardoor meu mol groote strengheid hel loezigl hield op bet bouwen van 

gcslolenc meslpulteu , dc massa meslsloiren zoodanig had vermeerderd, 

dat zij binnen hol verlooj) van 20 jaren meer dan verviervoudigd was (in 

hel jaar 1848 bedroog zij 210 000 leerl. cl) zag men langzamerhand van 

het vervoer door schepen eu s[ioorwegcn af. Terwijl meu aldus in dc ver-

legeiibeid was, deed Mary, slads-archilckl cu hoobl-ingcnicur der bruggen 

en wegen, hel voorstel, "bij la Villellc eon gesloten gebouw op le trokken, 

alwaar dc op wagens en in tonnen van 2 tcerl. el vervoerde meststoncn in 

groote kuilen zouden worilen verzameld; vanhier moesten zij alsdan door 

pompen iu eene onderaard.sche buis naar D»ondy gebragt worden. Deze. 

inrigling werd tusschen 1815 cn 184S werkelijk lot stand gebragt eu wordl 

sedert de lente van 1818 voortdurend gebruikt; zij draagt den naam van 

dépotoir. Twee buizen van O"'.27 middellijn, uit plaatijzer vervaardigd eu 

van binnen cn van builen met asphalt bekleed , vormen dc gemccnsidiap 

tusschen het dépotoir en de ba.ssins vau de viljdaats van Dondy. Twee 

door eene stoommachine in beweging gcbragte pon:pwcrken, dicalwis.'joleml 

werken , kunnen de in de kuilen van het dépotoir verzamelde vlooiban) 

meststollcn binnen weinige uren naar Dondy, hetwelk op een afstand vau 

10 ned. mijl gelegen is, overbrengen. Aldaar wordl uil die sloneii mc.st 

en sal-amuioniac bereid. 

Dc gebouwen van het dépotoir beslaan uil negen aan elkander sluilendc 

overdekte loodsen, waarvan elk drie wagens bcvaltou kan ; onder elke 

van die drie loodsen zijn drie even groote kuilen met cenc breede opening. 

Dc drie kuilen van dezelfde reeks hebben onder elkander gemeensch.ip 

door ruime 0|)cniugen nabij deu bodem en liggen afwisselend rcgis cn 

buks. Dc wagens komen tusschen middornacht cn 8 ure 's morgeus It; 

la Villellc aau , rijden onder de loodsen, en dc lonnon worden door een 

treclitcrvoriuigcn zak in dc kuilen geledigd. Dc stollen verspreiden zich 

bij de zoo eveii besclircveii inrigting door alle kuilen en de vasle slolTcu 

slaan zich op den bodem neder. De ziii;jpijpon der pompon hebben ge-

meenschap met de drie laatste kuilen, die m"l de laatste loodsen iu ver-

binding slaan. Zijn de kuilen dom* machines geledigd , dan moeten zij 

gezuiverd wonlon vau hel bezinksel, liolwelk zich lot op ongeveer 0-'. Dl 

heeli opgehoo[)t. Te dieu einde wordl daarover ccn waterstroom ge-

leid , door wolken de massa's geroerd worden, en godoidtelijk weder door 

de pompon kuiiiion worden verwijderd. Dc overblijvende laag wordt im l 

haken losgemaakt, iu vaten gestort cn met lî 't windas opgeliesclion. Deze 

arbeid is even moeijelijk als gevaarlijk, lu weerwil van den heilzamcii in-

vloed vau het vorsehe water, hotwolk do ontwikkiding dor gas.son uil dt; 

gistende stolTeu verhindert, blijft loch de arbeid voor de werklieden zeer 

gevaarlijk , hoezeer zij ook mot allo voorzi'^'liglioid le werk gaan cn de 

valdeuren steeds opeuboiidon. .Moernialen heeli reeds eeue ontwikkeling vau 

gas jtlaals gegrepen, die een hoogst nadecligcii invloed voor dc werkliedon 

liad. Gelukkig vonden dozc ongevallen nicl zeer dikwijls plaats,maar dc slank 

was evenwel ton gevolge vau dc geringe alniospheriscbe drukking, niecr-

inalcii volstrekt (uiverdragelijk. Water alleen was niet voldoende, »'u 

om in dc kuilen te kiiiiuon verblijven was ecu kr.ichtige stroom vau fris-

sehe luchl noodig. .Mary zag vooruit dat er eene vonlilalie noodig zou zijn en 

er werd ecu vonlilator opgesteld, welko door slooiiikrachl word gedreven 

om dc liiidil uil deu laatston kiiil le vi.'rwijdoroii. Hier was dc hiclilvcrver-

sching zoor krachtig, maar in de overige kuilen had dozc bewoging geen 

|daals. Kolt mulat deze toestel was opgesteld, nam Mary zijii ontslag en 

hij had geen lijd moor, de werking tier uiaehiiie ook tot dc andere kuilen 

uil tc strekkeu. 

Dc ingenieur der bruggen en wegen Mille had met dezelfde mooijolijk-

beid ic worsliibm; wij geven hier ccn nitU'ckscl nil zijn bevigt : 

• Grouvclle, door zijne nasporiiigen in dc gevangenis te Mazas op don 

regten weg gevoerd , vond spoedig de juiste middelen voor hel aaiigcwozcii 

gebrek. Dc enkele vonlilalie aan het eiiul der kuilen moest vervangen worden 

door eonc afztmderlijkc vonlilalie voor eiken kuil. Had mon oen nieuw ge-

bouw kunnen optrekken, dan was hol beste stelsel voor ccne regelmatige 

en krachtige venlilalie, ook met het oog op de besparing aan bouwstof, 

dit geweest, dat men oen centralen haard had aangebragt, waarin dc huizen 

van alle kuilen uitliepen. Daar echter reeds eeue macliinc cn een ventilator 

aanwezig waren, zoo moest mon dil in aanmerking nomen eu nil dc thoo-

rctischc ojilossing van het vraagstiik alleen datgone oviM'iiemeii, wal bij deze 

omstandigheid van toepassing was. .Men besloot derhalve in dc liookeii dor 

gewelven drie goleidingsbuizon vau aau le brongcu, mot vort;ik-

kingon van O''.51 ; dozc laatste loopen in iodercn kuil of col mol oene 

opening van O®' 02 uil ; de luchl stroomt door de openc valdeuren vau 
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bivcn in tic oei, doonJi-iogl deze in ;dle riglingen cn onlwijkl door de 
\)i'ide openingen, welke zi(di in ieder gewelf bevinden. De groole gelei-
ding>l>nizen bebben bare nilninnding in dc rninile waar de venidalor slaal; 
vanhier worden de î asseii in een af/.ondei'lijkeii schoorsleen gedreven, 
welke legen den selioorsleon van do sloonnnacliine is aangebouwd. Door 
middel vau schuiven aan de lunzen en openingen kan men de werking vau 
den venlilalor regelen en verdeiden, zoodal des noods geilurendc dc diensl 
de geheele kraehl van den venlilalor voor cmie enkele riiimlo kan gebezigd 
worden. De iiiriglingen zijn giiblekeii volkomen voldoende le zijn, en of-
schoon deze meslbakkrn den drek uil alle hospilalen, kazernen en aniien-
woningeii van gansch Darijs opnemen , zoo is er geen sjirakc meer van 
eenig îrvaar bij de bidianileling. (lp hel oogeidilik waarop do arbeiders er iu 
aldalet!, is de luchl even zuiver en h isch als elders; van zwavelwalei-slofgas 
of ammoniac heinerkl men geen spoor; goud of zilver ondergaal niel de. ge-
rin',;."ile veramlering ; de 0(tgen worden volslrekl niel ge|irikkeld en do lem-
peraluur der meslbakken verschill niel van die der huiicniiielil. De ven-
lilaïie is zoo volkomen , dal wij geen oogenblik hebben geaarzeld , do 
meslbakken mei gas le vcrliehieu. lu hel middenjiunl van ieder iirolil 
beviiidl zich cen gasbek van Argand; ile produclen der verbranding wor-
den door eenen rookveiieerdcr naar de venlilalicopcnin;; verwijderd; do 
vlam brandi levendig en mei wil lichl; hel gas heefl do kaarsen vervangen, 
die vroeger sireklen om de besmeUing le vermeerderen. KIke cel heeli eene 
opening voor hel waler, ecu gasbek en Iwee o|)eiiingen voor de luchl. Door 
dilslelsel is van alle inriglingen le Villelle hel dépoloir hel minsie ongezond. 
Alle klaglen, dic de bewoners uil dc nabuurschap vi-oeger deden hooren, 
hebben opgehouden ; de gezondheiikslocsland der werklieden is uilslekcnd. » 

Door eenige proehiemingen bleek de kraehl der venlilalie. Toen men 
voor en aelilcr den venlilalor cen aneuiomeler in den luchlslroom bragl, 
verkreeg men : bij de inslroomiiig, bij eene doorsnede van O"'.50, eene 
snelheid vau bij dc uilslrooming, bij eeue doorsnede van O''. 17, 

eene snelheid van 50. l.'il deze gelallen volgl eene luchlvcrplaalsing 
van l̂'̂ .W en in de secondc. Volgens hel laalsie gclal bedraagt het 
door den venlilalor in hel uur verwijderde volumen lucht 8100 el. 

Om do verdecling tc bewcrkslcHigcn cn dc oiieningen der schuiven le 
regelen, heelt men eerst alles o|)eugezcl en dc gansche hoeveclheid luchl 
wemelen, welke door ietlerc opening vau IK"'.01)2 siroomt. De snelheden iu 
de meslbakken n°. 1, n". o en n". O'waren ^M)7, D',00, ;)«'.21. De werk-
zaamheid van den venlilalor iiain alzoo smd toe, naarmate de verwijdering 
van do venlilatie-oncningcn ahiam. De meest verwijderde bak echter vcr-
werklo bij ceno smdheid van h'.07, eu bij eene tolaaloppervlakte der beide 
openingen van Ü' '.125, loeh nog eene hoeveelheid van O"'. 15') in dc seconde 
of 480 cl in hel uur. Daar nu tle bak ongeveer 80 teerl. el inhoud heofl, zoo 
heeft er zesmaal iu het uur eene volkomcne lucbiverversehing plaats. De 
laalsie bak verwerkte D''.0()5 m de seconde, of na'„'enoeg2 550 cl iu het uur, 
on derhalve ongeveer 50 maal haren inhoud. Om den overmatigen trek le 
verminderen, die in den bak, welke hel naast aan den ventilator lag, plaats 
had, werden hier de openingen lot O''.05 verkleind, en de o[ieniugen der 
op elkander vidgende .schuiven gegradueerd, terwijl men bij dc laatste num-
mers zeer weinig, bij de eerste zci i' vi'id loeneming waarnam. De bak n°. 1, 
die het verst verwijderd was, behield alleen O"'. 12 als oppervlakte 
van zijne o|)ening. Hierdoor verkreeg men op dit punl eene dubbele snel-
heid aan dc o|ieningcu voor den Irek, eu hel volumen rees in hel uur lot 
nagenoeg OIJO el. Er hcerschlo in alle bakken een tamelijk gelijkmatige 
irck. Do jiroefnemingen werileii niet verder voorlgi'z.ct, wijl men zich ver-
genoegde met de zekerheid, dat men den Irek op alle punten naar willekeur 
kan beheersehen. Dit was het doel van bet gansche werk, en het scheen 
bereikt le zijn. Deze uilkomslen van de vcnlilalie onder de ongunsli«^sle 
(iinslandiglicden bewijzen, wanneer ik mij niet bedrieg, dat het vraagstuk, 
om de bcsnielliiig uit de lucht weg te nemen, veel meer niechaniseli dan 
ohemiseli is. De natuurlijke wcj-kingeii, luchl on water, vormen voorzeker 
de kracliligsie lml|>middoien, wanneer hel geldt, een voor de gezondheid 
van eeuc slad of eene woning weiischelijkeu toestand le verkrijgen. 

Ilienncde wordt niel bedoeld, dal men hier mcl dc .scheikunde niets te 
maken zou hebben: hare rol begiiil wanneer er mest voor den landbouw, of 
ammoniac-voorlbrengselen voor de nijverheid moeten geleverd worden ; 
maar op bet standjiunt van de adminislralieve jiolitie heeü men slechls de 
beide eenvoudigste werkingen, wateren lucht, noodig, waardoor men aan 
alle hesmelling te gemoet komt, daar zij óf vciiiindcrd wordl zich to vormen, 
(if wel zich vei'dei' uit te breiden. 

IX. Xenmnmnij cn vcnl'iklk van de ijlasjhbrkh van Ilucharal. 

De heeren Thomas cn Laurens, welke deze loeslcllen bebben opgerigt, 

geven daaromtrent het volgende berigi: 

Dc maaisehappij voor kristal-fahrikalie van D.aeharat droeg aan den heer 

Deciel op, in hare ruime werkplaalsen zijn stelsel van ventilatie loe Ie passen, 

l)e VOOI" hel snijden der krislallen hoslemdo werkplaalsen vormen een ge-

bouw van ir»0 (d lengte, hetwelk aan zijii eene eiiid zich aansluit aan cen 

regthoekig daaraan verbondenen vleugel, ilie even boog eu breed is, en eene 

b.'iigle \an 15 cl heefl. Men moest hier dus lo werk gaan, als had men \ 
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mel een enkel gebouw vau ongeveer 200 el lengte tc doen. lii de beuc-
densie en do daarboven liggende verdieping lieelt men twee rijen ilraai-
baiiken voor hel snijden vau het kristal, welke door twee turbines van OO 
paardenkracht gedreven wm'den; 51 i- werklieden zijn voortdurend in dezo 
vertrekken bezig. Daar het snijden in het waler plaals heeft, zoo is hel 
kristal en alles iu den omtrek voortdurend nat cn de werklieden hebben 
sleeils natte armen. Hel gevolg hiervan is, dat de atniospheer der werkplaalsen 
voorldurend mcl walerdamp verzadigd is, welke onislaiidi;,dieid eene zeer 
krachtige venlilalic vorderl, wil men de arbeiders legen den schadelijken 
invloed dier voebligheid bescheimen; wegens dezelfde omslaiidigheiil 
heefl men ook voor dc verwarming veel meer bramlslof noodig'. Dc 
venlilalie cn dc verwarming werden te gelijkertijd ingerigl eu inel el-
kander in verband gebragl. Do verwarming heeh plaats door sloom mei 
hooge drukkin;;, vier almos|)heren en des noods vijf bij zeer groole koude, en 
dc ventilatie door twee ventilators met middcnpunlschuweiid(! kraehl. l-lcii 
ventilator, welke door de lui hine n". 1 gedreven wordt, isaan hel dak aan-
gebragl, en brengt dc over het dak aaiigevucrdo zuivere luchl iu de werk-
|)laatsen ; een algemeen wiudkanaal, uit goed zamengevoegde planken 
van deiinenboiil vervaardigd, is ouder het dak geplaatst en hoiilen huizon 
loopen naar de versidiillendc zalen, om dczo mcl verschc luehl tc voorzien. 
In deu winter wordt deze luchl vooraf tot oj) minstens 50'verwarmd, 
to welken einde zij door eene ruimte stroomt, welke 15 stoompijpen van 
O''. 155 middellijn de 2 el lengle bevat De openingen voor hei binnen-
dringen der versehe lucht zijn in de assen van de zalen, op ongeveer 10 
cl afstand van elkander, en ter hoogte van 1 el boven den vloer. Daar 
de zalen slechts 8®'.50 breed zijn, zoo wordt de lucht voldoende verdeeld; 
overigens zou men zonder aanmerkelijke kosten het aantal dezer openingen 
niel kunnen vermeerderen. De bedorvene lucht ontwijkt uit de zalen zonder 
eenigen schoorsteen of eenigen bijzoiideroii toestel, die haar naar buiten 
trekt, maar eenvoudig door de met dil doel aangebragtc vcnslerrelen. 
Men neemt gccncrlci onaangename lucht waar. Dc tweede ventilator staat 
mei de turbine n". 2 in verbinding, cn voorziet, op eene dergelijke wijze 
als de zoo even beschrevene, de andere belli der werkplaat.sen van verschc 
lucht. De ventilators hebben D''.20 middellijn en O®'.28 breedle; zij 
maken 500 omwcnlcrmgen in de miiiiiut; de druk van den wind in dc 
verdcclcrs, welke in dc buizen voor den Irek uitmonden, bedraagt slechls 
5 lot 4 streep. Dc hoeveelheid aangevoerde luchl voor iederen arbeider is 
ongeveer 12 teerl. cl in het uur; deze hoeveelheid, welke ten gevolge 
van de inblazing volkomen nuttig werkt, veroorzaakt ccnc voldoende ven-
tilatie. Keiic zoodanige uitkomsl zou men voorzeker niel door de gewone 
ventilatie mcl een sclioorsteen kunnen verkrijgen. 

De verwarming geschiedt, gelijk wij hebben gezegd, door stoom van 
hooge drukking, naar onze meening de goedkoopste en gescinkisie me-
thode, ten minsie voor werkplaatsen. Zij heeft boven de verwarming nii;t 
heet water bet voordeel van besparing; naarmate van de temperatuur en 
andere ümstandigheden, kan men dc ontwikkeling dor warmte gemakkelijk 
wijzigen cn bijna oogcnblikkclijk afsnijden , en wel iu de verscliillendc 
zalen op geheel ouafhankclijke wijze. Ook is bij deze melhode voor een 
zoo uitgebreid gebouw slcchls één baard nooilig, terwijl bij dc verwarming 
mcl heel water men er drie of vier noodig zoude hebben. Keuvoudige 
stoompijpen van gegoten ijzer verdeelen de warmte in de zalen ; zij zijn 
geplaatst onder de zitplaatsen der werklieden, waardoor zij do vochtigheid te 
keer gaan eu de arlieiders steeds warme voeten liebbeii. De ondervinding 
heeft'bewezen, dat hij de beschreven wijze van veiilileiing op lijdsti[»pen, 
waarop elke verwarming bij den warmtegraad der buitenlucht niilteloos kon 
schijnen, hel volstrekt noodig is, warmte in de werkplaalsen le leiden of dc 
temperatuur der aangevoerde luehl tc verhoogen. Dit feit is uit de krachtige 
ventilalie eu de vociitigheid der werkplaatsen ligl to v(>rklareu. Indiende 
versche luchl niel op eene temperatuur van minstens 22 lol 25" in de zalen 
kwam, zoo zou zij eene zeer onaaiigename werking le weeg brengen, of liever 
de zalen zouden zeer spoedig kond wordeu. Derhalve moet gedurende het 
grootste deel vau hel jaar, indien al niet gedurende den gaii.schen dag, toch 
ten iiiinslc des morgens dc vcntilatielueht verwarmd worden. 

Wi j besluilen hiermede onze beschrijving van de proefnemingen van 

Deciel, die vouizeker van grool gewigV ziju, wijl zij uus alle uuUi',!;e uilkom-

slen Iccrcn kennen cn eenige daarvan tot m de kleinste bijzoudcrheden de 

verschijnselen aangeven, welke bij dc verwaï 'inii'g vau groote gebouwen 

zich voordoen. 
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overeenkomstig met die van Stil ling, daar Kricsson deu regcneralor geheel 
heeft verworpen en teruggekeerd is tol hel oorspronkelijk plan om dezcHdc 
luchl op nieuw te gebruiken, maar niet le trachten de warmte iiog eens te be-
zi.î cn. Hieruit schijnt te blijken dal bij door procfnemiiigeu is overtuigd, dat 
zijne inzigten omtrent deze bijzonderheid vau zijn werkiuig, gelijk wij zoo 
dikwijls hebben beweerd, geheel in strijd waren met de welcnseliap cn dc 
theorie, eu als bij beweert dal in dezen regcneralor hel grootte voordeel van 
zijn toestel boven de sloominachinc is gelegen, dan kunnen wij niet zii'ii op 
welken grond hij enkel daarvoor op eenige meerdcro voortrelVelijklieid kan 
aanspraak maken. 

Onniiddellijk boven hel vuur zijn zes liggers aangebragl, bestaande uit 
gegoten ijzeren huizen, dic O voet [2*='.75) lang zijn on 5'/, duim (O''.088) 
uiiddellijn hebben ; boven deze buizen zijn twee verwarm-tocslellen, die O 
voel (2«'.75) lengte en 2 voet 5 dm. ((>"'.(ti) middellijn hebben. Deze zijn 
opgevuld met buizen van 2 duim (O'"'.05) middellijn, door welke dc vlam 
en dc rook vau het vuur heen giiau. De cylinder is 5 voet 2 dnim (h'.G) 
wijd cn heefl oii'̂ cvecr 7 voel |2'''.1) slag. Hij gebruikt ook een verkoe-
lingstoestel die 10 voel (5 el) lengte eu 5 voel (0''.0) middellijn heefl 
en opgevuld is met buizen die 1 Vs duim (O®'.01) niiiKlellijn hebhcu. Door 
deze buizen stroomt eeno hoeveelheid koud water, met hel doel om dc luchl 
nadat zij van deu cyliiider is gekomen Ic verdikken. Deze verschillende ge-
deelten hebben wel onder olkander Uiaar niel met do builciiluchl genieen-
•sidiap, daar de koude luchl van den verkoclingsloestel in dc verwarmings-
toeslcllcn overgaat, vervolgens door do gegoten ijzeren buizen onmiddellijk 
boven bet vuur, dan in den cylindcr en weder naar den verkoelmgstoestel 
terug. 0|) die wijze wordt al de warmte, die door het vuur aan de lucht is 
medegedeeld, aan hel water in den vcrkoelingstoestel afgegeven, en gaat 
even als in de stoom- of eenige andere machine geheel verloren. 

Deze inrigting is voorzeker verstandiger dan dc andere, wanl men traclil 
daarmcdo niel le doen wal volkomen onmogelijk is ; hel vraagstuk bepaalt 
zich nu tot de betrekkelijke besparing bij het gebruik van de uilzettende 
kraehl van de lucht of wel van w-aterals beweegkracht. Wij hebben reeds 
vroeger over dit punt gesproken cn zullen thans de discussie niel her-
nieuwen. Dc verwarmende oppervlakte van hel hier bedoeld werktuig is 
ook veel grooter dan die van de vroegere, maar wij kunnen geen grond 
vinden om dc inrigliiig van deze machines zooveel voorircllelijker te vinden, 
dan die van de vroegere. Als wij genoegzame gegevens baddeii om eene be-
rekening te maken, dan zouden wij ccnc meer stellige uitspraak kunnen doen. 
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uitkookte, bleven van 100 deelen droog, zuiver amarilpoeder over, 
cn de wijngeesl liel bij hel uildam|)en ecu bruin hais over, dal alle eii;en-
schapjicn vau bel lak vertoonde. Deze uilkomsl werd door eene andere proef 
bevestigd, daar ik 5 deelcii amaril en 1 deel lot lijn poeder gcstootcn lak («ocd 
vermengde, vervolgens voorzigtig heet maakte, dooreen kneedde on zoo 
doende Y'cii brijachtig ligt tc vornicn deeg verkreeg, hetwelk , na hot al-
koelen, hard cn vast was, cn even als de llambiirgschc gereedsehappon 
staal cn glas zeer goed bewerkte. De verhouding van 5 declcu amaril 
tegen 1 deel lak zal men waarsciiijiilijk niel bepaald behoeven le be-
houden ; wanl daar het lak alleen len doid beeft do amarilkorrcls goed 
zamen te houden, en tliis eene le,groote mate eerder schadelijk dan nullig 
is, zoo zal men voor grof amaril wal minder lak behoeven dan voor lijn. 
Zeer lijn mag overigens de amaril volstrekt niel ziin ; daarentegen komt 
hel voornamelijk daarop aan, dal hij een zooveel mogelijk gelijken korrel 
heeli. Indcrtlaad bestond, hetgeen iü na de (iroef overhield, uit korreltjes 
vau bijna gelijke grootte mei eene geringe hoeveelheid lijn stof. 

NOG i ins ovKti r.uics.soN'.s Toi'Sria., 

(Uit (Icu Scicutifn Awcriran van 19 November 185:5 overî onomen in 

the iMcchanics' Mmjazinc, 1'arl CCCLXXI, Vol. LIX, p. .'iTO.) 

Daar wij onze lezers op de hoogte willen houden van alles wat Kric:v«;on'> 

loestel betreft, ziilh;n wij hun eeno schels mededceloii vau nieuwe loesleilen 

van dezen aanl, tlie onlangs door de heeren Hoggen Delamater le New-Vork 

zijn gebouwd. Zij zijn, gelijk wij reeds vroeger hebben gezegd, in beginsel 

AMAHILVIJLl-N TEN GKimilIKK 01' GI.AS lïN METAAL, 

DOOK KAllL KAll.MAnSCIl. 

(Uit ilc Millliciluntjcn den hannoverischen Gewnhovereins overjyenomen iti 
DiKr.i,i:i\'s Pühjtechnisches Journal, 1̂ 1. CXXX, Heft. S. '1\\:)]. 

Hel is sinls lang bekend , dal men kunstmatige slijpsteenen kan ma-

ken , door in gesmolten lak zooveel amarilpoeder of scherp kwartzzand 

te roeren, als liel verdragen kan, om vervolgeus nog in vormen gegolen tc 

worden. Hönde, draaijiuidc slijpslccnen van dezen aanl leveren het voordeel 

op, dal zij bij het slijpen een zeer zwaar slof ̂ even, hetwelk nedervall en 

zich niel zoo door de werkplaats verspreidt, als dal, helwelk ontslaat bij het 

droog slijpen op natuurlijke zandsteeuen. Om groote draaisleeiien tc maken, 

heeli men aangeraden een ijzeren trommel, van ongiïveer 1 duim (O''.21)) 

dikle, met ile massa lak te beklcedcn; doch men .schijnt zich nog .<;lceds 

bij uitsluiting to hebben bepaahl tot kleine geheel uit die stuf vervaar-

digde steenen. 

Tegenwuordig vindt de zamenstelling van amaril cn lak daardoor meer-

dere toepassing, dat men cr niel slechts kleine ronde slijpsteenen uil 

vervaardigt, maar er ook zelfs plalle, vijlvormigo wcrkliiigen van ver- | 

schillenden aard uit maakt, w(dkc (ip ĵ Ias, me.ssing, ijzer, staal (week 

''n gehard), met hel beste gevolg gebruikl kiiiinen worden. In het ma-

gazijn van Heinrich Spann le ILimbiirg (Hrootc i\licha(disstra;;l, n". 17) treft 

men een voorraad van deze bijzonder nuttige voorwerpen aan ; hij verkoopt 

Ze onder den naam van niineraalv'ijlen, voor vrij billijke prijzen, liaar ik mij 

een zoodanig assm'tinient heb aangeschaft, cn hierdoor deze voorwerpen nader 

heb leeren kennen, zoo vermeen ik, in hel belang der glas- en metaalarbei-

ders, deze cr mei nadruk opmerkzaam op le moeien maken. 

Men kan deze werkliiigcii droog cn nat, en iu vide gevallen ook met olie 

aanwenden; zij vervangen bij dmi metaalarbeid de gewone amarilhotiljes en 

aniardscbijven, ja zelfs de lijiistc stalen vijlen; op glas werken zij niet minder 

goed cn snel, zoodat men daarmede, naar verkiezing, nppervlaklcii mat vij-

len, randen eu hoeken wegnemen, insnijdingen maken kan, enz. 

Gelijk reeds is gezegil, bestaan deze vijlen cn schijven nit eene zamenstel-

ling van amarilpoeder en lak. Hit kan men reeds bij een oppervlakkig onder-

'•oek ontdekken; wanl niel slechts de donker bruinachtig gi'aauwe kleur, de 

hardheid cn vastheid van dii massa doet dil onderstellen, maar het wm'ilt ! 

volkomen bevestigd, door dal zij in de vlam week worill, cn een sterken 

ô 'ur van lak verspreidt. Toen ik eeff stuk, lot poeder gesloolcii, met wijngeesl | 

IETS OVEl', Dl, SCliEVE l'.OGEN , NAAll AANLEIDING VAN EENE IMEMOniE 

VAN DEN llEEl'v GUAEEF, DOOU DEN llEEU DE LA GOUUNEUIE, 

Ingenieur der Jirugijen en IIVJ/CM. 

{.innales des Ponls et Chaussies, 1803, ï\Iei cn Juni j , blz. 281.) 

Mcl de levendigste belangstelling hebben wij de belangrijke memorie 
van den heer (Iraelf gelezen, waarin hij verscheidene der door hem in het, 
deparleuient van den .Neder-Hijn uitgevoerde fraaijo werken heschrijli. Dat 
gcschrifl geefl aanleiding tot verscheidene vraagstukken, die wij kortelijk 
willen aanwijzen en onderzoeken. 

Oorzaak van hel onlslaan van ongesleunde drukknujen. 

Als dc voegen van cen sireksch gewelf niet loodregt staan op het front, 
en vooral wanneer deze ter weèî zijde van den sluilslecn eene legciiover-
gesleldo rigling hebben, zal (Ie sluitsteen er (ingetwijleld eene onjcsleiinJe 
drukking ondergaan. Dit eenvoudig voorbî eld loonl aan, dat het verhand 
in bel gewelf de wijze beiaalt, waarop de drukking zieh verspreidt. De 
vorm vau een gewelf, al waro liet ook geheel re^l, gegeven zijnde, zou het 
altijd ligt vallen het zoo iu te rigleo, dat cr ongesteunde drukkingen ont-
stonden, waardoor hel, aan zich zelf overgelaten, spoedig zou invallen. 

lil zijne kfiirige memorie over de scheve bô u'on , die de grondslag is 
geweest van al wat men in dc laalsie jaren iu Krankrijk omirenl dit 
moeijelijko onderwerp lun-ft verhandeld, zegt de heer Lelbrt: «De oû 'C-
«slciimie drukkingen ontstaan uit den vorm zelf van het gewelf en uit do 
«elastiiileit der (̂diezigde houwsloHen, (mafhankelijk van het aangewende 
«verband.» Kr is reden om te denken, dal de heer Lehu'l hiMdi willen zî g-
gcn, dat er behalve de oiigeslcuiide drukkiiigen, onislaande uil de srhuinio 
der stootvoe;;en op het hout, er nog oiigestcimdo drukkiiigen (uilslaan , 
\oorlkomendo ml de zelling van het gewelf, en dal deze laatste onafhan-
kelijk zijii van het verband. 

Wi j zouden misschien kunnen opmerken, dat hel nog niet bewezen is, 
dat hel verband geen invloed zou hebben op bel zetten vau cen gewell, 
maar dit willen wij hier Ier zijdestellen. Zoolang men ginuiejuisle waar-
nemingeu zal hebben , omtrenl zelling van .seliiiinsche bogen met ver-
schillend verband, zal dit punt van verschil wel onbeslist blijven. De oplos-
sing cr van zou bovendien zulk eeu groot praktisch nul niet hebben, want 
de omlervinding leert, dat ei'u gewelf zieh volkomen iiodl houdt, ais de 
vlakken der slootvoegcn loodregl op do h-onten slaan, (lat i."', wainuMM'die 
vlakken loodregl staan op dic vlakken, waaraan de zijilehiigschc drukkingen 
evenwijdig moeien blijven, en het is dus voldoende, zich met de niigesteuiido 
(lrukkin:.;en liezig te houden, die uil lict verband kunnen onlslaan. 

Volgens deu heer (M-aelV lireft hel verband minder invloed op hel voort-
brengen van on;;esleunde drnkkiii'^en, dan wel op hare iiiiwerkstden, eu de 
ri'ilen dal men de stoolvoegen loodregt op ilc h'oiiteii moelstidlen ligt daarin, 
dat alsdan de hoeken der sluitsleenen meer tegenstand bieden, waaruit 
schijnt le volgen, dal ieder verband eveii goed zou zijn, als imui de shiit-
slecuen aan de buitenzijde vierkant hakte, zoodal zij niel met uit-en ins|)rin-
gciide hoeken in elkander sloten. 

Hij elke zamenstelling is het zeker goed, dat de hoeken der sicenen regt 
zijn, maar dil is een on(ierge.schikt vom'dcel, hetwelk de hoofdvoorwaarden 
der liechiheid niel ;iltijd toelalen le verkrijgen. Men treft scherpe hoeken aan 
in streksebe gewelven en iu vele andere werken. 

De heer Duck (1) en de beer de (laydicr hebben toegegeven, dat de onge-

(1) Zie bet Vit» iinnfilslnk van bel werk den berr IJnck. In do I'.ifdeHinn 
leesl mi'ii : «Hel vlak, waar(i|» liet ;;e\veir/ijn aaiivaii|; neemt, li/jl niel lè 
ijIoikI (i|» hel voorvlak van ileii I»(i0|;, en kan dns irienlon(;ev(il|;e zijne alfje-
»Iieele perpeiidienlaire drnkkiiiif op de re{;lslauden niel uitoefenen, lietwclk 
«voor de beelillieid der bnij noodzakelijk is.» 
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.steunde drukking ontstond uit do schuinte dier bogen op iielh'ont. Onze iic-

rekeningen berusten op denzclfdcn grondslag cn, ofschoon wij gelooven , 

dat do juistheid daarvan in art. 11 van onze Considcralions KiAiUnmk be-

wezen is, hebben wij gcniccnd, ccnigc opincrkingcu te moeten medcdeclcn 

over de theorie, door den beer GraetVin zijn h' Hoofdstuk uiteengezet. Ove-

rigens is het verschil van mcening bier meer scbijidKiar dan wezenlijk. 

Op versclieidenc plaatsen in zijne memorie toont dc beer Gracll'aan, welk 

belang bij cr in stelt, dal het vlak der stooivoegcii loodregt op bel fniiit sta; 

(Ml hij bcveell bet reglhoekig verband aan, als de ongcstcundc drukkingen 

tot een' minimum brengende. 

Dc h(}cr GraelV beeft zich verdienstelijk gemaakt door le bewijzen dal het 

slclscl van enkele slrookcn, waartoe dc denkbeelden over dc ongestoorde 

drukkingen door bet zetten hadden geleid, ondoelmatig in dc praktijk is. Dic 

ondoelmalighcid bleek gcnn(̂ g uit dc werken in vreemde lamJcn uitgevoerd, 

maar bel strookenstelsel bad zooveel aanzien in Frankrijk, dal alleen ccn 

ingenieur, dic een grool aantal schuinscbc bruggen had gebouwd, hel met 

goed gevolg kon afkeuren. 

Vcrfjelijhing van de loodregtc slootvlahhen met dc schnïnsche van Nkholson. 

In zijn werk over hei slecnhoiiwen, dal, gedurende jaren, de eenige gids 

voor ingenieurs is geweest, voor zoo verre betreft hel verband der schiiin-

sche bruggen (1), neemt Nicholson voor dc voeglijnen in bet front lijnen, 

loodregt op dc binncnwelflijn. Hel ojipcrvlak der stootvocgen wordt gcvoini(l 

door dc beweging van dic regie lijn, evenwijdig aan bet frontvlak cn lood-

regt blijvende op dc binnenvlakte van bel gewelf. Dc beer Hart (2) cn dc 

heer Lcforl hebben deze wijze van handelen aangenomen. 

Dc lieer Duck vormt dc stoolvlakken nil scliccve of schcluw^vlakken, lood-

regt op de binnenwelfvlaklc, cn keurt dc tot hiertoe gtïvolgdc wijze in deze 

woorden af: «Deze ri;,'ling der voegen wordl door Nicholson aangegeven in 

«zijn werk over hel lioiiwen der stccncn; maar door ze aan te nemen ver-

• mccrderl men dc moeijelijkheid van bel werk cn verzwakt de hechtheid 

• van den bouw; reden genoeg om hiervan geen gebruik le maken.» 

Daar bel werk van (len beer Duck ten deze grool gezag verkregen heefl, 

zijn dc loodregtc stoolvlakken langzamerhand aan die van Nicholson voor-

getrokken. De heer 1'arlow heefl ze aangenomen in zijne plannen, die bij 

zegt dal gevolgd zijn bij hel bouwen van dc schuinscbc bogen op den 

.̂ •poorweg van Manchester naar Dirmingbam. ("») 

Dc heer Gracll'geeft den raad om dc stoolvlakken volgens hcl voorschrift 

van Nicholson tc nemen. Hierdoor wordl dc zaak dus weder een Iwistpuiit. 

Dij de schroefvormige voegen met loodregtc stoolvlakken loojien de raak-

lijnen aan de voeglijnen in liet front zamen in een punt, dal dc beer Duck 

brandpunt (foger) genoemd beeft. Wanneer dit brandpunt ver af is, bclwclk 

gebeurt als dc boog z(;er schuins is, dan verschilt dc gedaante der voegen 

veel met dic van iN'icholson. Dc door dien ingenieur aangegeven voegen 

verminderen alsdan zeer dc hccblbcid van het gewelf. 

Dij de schroefvormige voegen van een tongewelf, waarvan dc loodregtc 

binnenwcinijn een cirkelboog (segmentboog) of halve cirkel is, vormen 

dc stoolvlakken loodregt op dc biiincnwellvlaklc |)lalte schrocfvlakken, cn 

dc dcclcn van bet gewelf, b(̂ grcpcn tusschcn dic voî gcii eu vlakken even-

wijdig aan hel front, zijn gelijk en gelijkvormig. Hieruit volgt, dal dezelfde 

scheluw rijen cn dezelfde mal voor al dc gcwclf.itccncn (licncn, hetgeen 

zeer strekt tot vereenvoudiging van bet bchakken der stccncn, ciiccne 

betere uitvoering waarborgt. 

Dij dc vm ĝcn van Nicholson daarentegen verschilt de scbchiwvlaktc voor 

icderen gewelfstccn, cn uit dien hoofde is hel behakkcn der stccncn moeije-

lijk. Tercgt dus zegt dc heer Ihick, dal dic voegen hel werk benioeijelijkcn 

en dc hcchthci(i van den bouw verminderen. 

Als dc stoolvlakken loodregt op de binnenwcinijn slaan, zijn de voeglijnen 

in bet front gebogen lijnen. Wi j vinden dit \eelccr sierlijk dan oniicvallig. 

Men kan zc beschrijven, betzij door brandpunten, hetzij door de doorsnij-

ding (1er beschrijvende lijnen mcl hel frontvlak le zoeken, of wel door liet 

ontwikkelen van (b; cyliiideroppcrvlaktcn, zoo als de beer l'.uck aanwijst, of 

ook door dc coördinaten te berekenen. Al deze bandtdwijzen leiden lol 

eenvoudige bewerkingen. Wi j gelooven, dal bel niocij(dijkc daarvan niet le 

vergelijken is mcl dc bezwaren, welke wij bij dc scliehiw-opficrvlaklen van 

Nicholson hebben aangegeven. Wi l men desniettemin regie voegen in bet 

front hebben, dan moet men ze in bet brandpunt doen/Jincnloopen. üpdeze 

wijz" zal men ten minste de hcchlbeid van bel gewelf niel aanmerkelijk 

Ycrmindcrcn. 

(\) A popular and practical treatise on masonry and slonc-cutting, 1828, 
hiadz. r)3 PI) vntjjoiiile. 

(2) Practical treatise on the construction of ohlique bridnes. 
(It) Description of dia<jrav}s for facilitating the construction ofobli(ptc briilijcs. 

In on/a Consiilêrationa liflihLMi wi] i;e/('i;il. <tat ile liHir Harlow zicli van'liel 
l)raii(l|iiml lictliemlc. zoiidcr le (iicn aanzien in eeni|;t! i;(îi)inL'triscli(; licrckc-
niiijf Ic Iredcn. Wij liadilcn loon hoi arlikol iiiol {;olozon, dal door dion in-
jjc'iiioor ill ho! Civil Emjineer and Architect's Journal van Uclotior 1841 was 
«fo|diolst. iMoii vindl or cciio nillo|;i;ini; van do bijzonderc jjopastheid der 
sctjroefvormiijo vooyen met loodrotjic slootvlakken. 
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Denkbeclden van eenige ingenieurs over de voorkeur, aan den segmentlooj 
hoven hcl half cirkelvormig gewelf hij schninschc gewelven tc geven. 

Om, volgens den heer Duck, dc groolsle hcchthcid aan een schuinschen 

boog te geven, moet men dic niet half cirkelvormig maken, maar met een 

cirkelboog, welks middcnpuntshoek afhangl van dc schuinie van het g(;-

wclf (1). Do beer dc Gayllicr is tol dezclblo gevolgtrekking gekomen. 

Do beer Hart keurt voor zoor scliiiinschc bogen slechts den segmentboog 

cn dc ellipsbogcn goed (2). De waarnemingen van den beer GraelV hebben 

hem lot cenc tegenovergcsleldc gevolgtrekking geleid, u Het is zeker,» zcgi 

hij, «dal hel half c.irkelvormig gewelf, als het, volgens dc gegevens der vraag 

iniogclijk is, altijd moet worden gebruikt; hel is ook zeker, dal dc wclllijn 

Miil meer dan lïcn cirkelboog (ansc de panier) boven den cirkelboog le ver-

« kiezen is...» 

Dit verschil van gevoelen kan niet toegeschreven worden aan ccn verschil 

in de rigting der voegen ; wanl dc beer Hart cn dc beer Gracll'gebruiken 

beide dc schuinscbc stootvoî gcn van Nicholson. 

Hcl voegt ons niet, uitspraak te doen Inssclien twee zoo ervaren inge-

nieurs. Wi j wenscben slcchts aan tc toonen, dal wij niet enkel op grond 

van ccnc formule ons oppervlakkig, maar stellig gevoelen ten gunste van 

den segmentboog hebben medegedeeld. 

Grens der schuinte, waaronder men veilig een gewelf kan bonwen. 

Men leest in de memorie van den heer GraefÏ: «Wij mecnen, datdegren-

Bzen der schuinte die men redelijkerwijze in de praktijk kan aannemen zijn: 

ode boek van 40 graden voor bet halfcirkelvormig gewelf of voor dal uil meer 

«dan (;i!mi iniddcnpunl (ansc (/(ï cn dic van-li) graden voor den cir-

«kelboog (5). Als men bruggen cn metselwerk wilde maken met nog 

üschcrpor hoeken, zon het raadzaam wTzen, zc in verscheidene regie ge-

«wclvcn te verdcclen cn die tc verbinden.» 

De engelsche ingenieurs gaan deze grenzen, vooral ten a?nzien van cirkel-

vormige gewelven, zeer te buiten. De brug van D.ox-Moor, ter plaatse, 

waar cle spoorweg van Londen naar IVn-mingham cn de weg van Londen 

naar Dcrkhampstcad zamcnloopcn, hccfl ccnc sidiuinic van ,r2 graden. Hare 

regie doorsnede is een cirkelboog van 21 voet (O*'. !) opening cn van D voel 

O duim (l«'.7o) jiijl. Zij is met schroefvormige stoolvlakken gebouwd door 

den beer Duck, welke voegen de eenige zijn die door dc cngidscbc ingenieurs 

gebruikt worden. Dc stoolvocgcn slaan loodregt op dc binncn-welfvlaktc (1). 

De beer Duck gecfl in zijn werk dc beschrijving van ccnc schuinscbc 

brug van 00 graden, eveneens ccn segmentboog. 

Onder dc sclminschc bogen, die do beer Hart beschreven cn door teeke-

ningen oiigcbcldcrd beeft, gaan cr versclieidenc de door den beer GraeH'be-

paalde grenzen tc buiten. Ken daarvan heeft ccnc scbuinte van graden; 

de binncnwclllijn in bel front is een segmentboog, hebbende een pijl van 

ccn vierde der kourdc. 

Dc Eiigclschcn maken dikwijls ijzeren bruggen, zonder dal dc sidiiiinte 

van den weg ben daartoe noodzaakt. Zij hadden dus zeer wel bij zeer schuin-

scbc bogen gegoten of geslagen ijzer kunnen aanwenden. Hebben zij dit 

niel gedaan, zoo is het zeker dal zij er volstrekt geen bezwaar in zien, .ge-

welven onder groole schuinte te bouwen. Dc heer Hart zegt, dal men 

bruggen kan maken van voel groolerc scluiiiilc dan dic van 23 graden, waar-

over wij zoo even hebben gesproken (3). 

Wi j mccncn , dat geen onzer ambtgcnoolen zal mislaslen ten aanzien 

van de reden , waarom wij deze nota gescureven hebben. Het bouwen van 

schuinscbc bogen is een zeer gewiglig cn nuttig gedeelte der bouwkunst. 

Na veel onzekerheid scheen bet, dal de zaak in bare hoofdpunten was vasl-

geslcld. De memorie van den heer GraclTdocl den twijfel herleven omtrent 

bet verkieselijke der loodregtc stoolvocgcn hoven die van Nicholson, omtrent 

hel nul der segmentbogen cn dc grens der schuinte, waaronder men veilig 

ccn gewelf kan bouwen, dus, omtrent dc voor de praktijk meest belangrijke 

punten. 

(1) ((Mon donkc cr onn, dal hel (jedoolto v.m don lialvon cirkel, dal hcnc-
»don 7 vall, in dc zaïiienslolliny van eenen hooj moet worden wo(;(;etatcn». 
l. n. p. l)lz. 4. 

(2) « alzoo liowijzonde do noodznkolijklioid, om oen so(;(nent van een 
»cirkol of van oono ollips aan le nomen, daar waar dc hoo(; zeer sotiuins is.» 
Twoodo druk. tiladz. T,\. 

(:{) Ganllioy {joofl (!ono, ovori{;oMS vrij onvoltodi|;o, afhcoldinf; van Iwec 
sctminscho l)o|;on. Mono daarvan is cirkotvorniii;, mol eeno schuinie van 45 
i;radon. (Jaiilhoy (;eoli niel de minslo aantoidinj; om le doon (joloovon , dal 
hij dil Itosohoiiwl als dc i;ronfi dor mo/;olijko on hrnikltaro .selurnile, cn toch 
is tiot verhand, dnl liij aan(,'cofl, ver van do volkoincnhoid dor lo(icnwoordi|;e 
vcit)an(ton cd' voo|;inj;on. 

(4j nesclirijvini; dor werken aan don ijzoron spoorwo|; vnn I.ondon naar 
IlirininRliam, in de Public Works of lircal Jlritain. Iitadz. on pl. XVI . 

(5) «Dil voorlioold van (;roolo schninlo wordl niol als do |;roiis daarvan 
))aani;ohaald; do hiji;ov(>('<;(lo plaal loont aan, dal zij veel verder kan worden 
»(fohf.'i|;t. 1» 'J'woedo drtilv, hlridz. 23. 

Do hoor ilarl vordioiil inissohien niol /oovool vortromven als d(; heer Ihick , 
iiiollomin is hij oen zoor orvaron büuwkmuliue, cn zijn (jevocten is niel van 
waarde out bloot le achten. 
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Wi j hebben gemeend, dal een kort overzigt van dc punten in (piacslie, 
waaronitrcnl du ondervinding uitspraak zal moeien doen , nulti" kuil 
wezen. 

Darijs, 2 lebruarij 1833. 

.Mr.l)KI)KKI,lNr,l<N OMTUKNT Ill-Vr r.()K.STi:\ V\N IIKT IJ/.Kli IS n|.; I'.OIJW-
VVl'.i'.KtN, OMnU'.NT IIKT O NVOl.nOi-NOK VAN VI'.HWKN K.N VlillMSShN 

K.\ !)'/. I;I;VI":IMCI;NF)ii M'.ACIIR NIUI KAÏ.ksooiMK.V KN AIOI'.TKI.S, 
DOOIl V!(;AT, OuiI-Ins/ici tcur-(h-ni'niul der Jinisscn cn If'c^en. 

{Annnles dus Ponts ct Chaustées , IS53 , »Moi ofi Junij , hlz. 335.) 

Het is van algemeene bfdxendlieid, dat gegoten en ander ijzer onder zekere 

invloeden door'dc roest wordl verteerd. Deze o.xydatiu is hel g(!volg der 

vcrcenigihï werking van Inchl cn wald'; wanl ijzer roest noch in drooge 
luidil, nocb in waler, waar de lucht geen loegaiii,' heeft, noch zelfs in droog 

ziiuistofgas op gewonen warml('jiraad. Zidu're zeilstainli'^diedeii, diu in het 

water in staat van oplossing verkeereii, of zelfs eenvoudig er door won.'en 

medegevoerd, kuimcii, hoezeer in geringe mate, als vourbelioediniddelen 

werken. 

Deze neiging van gegoten en ander ijzer om tc roesten heefl te allen tijde 

aanleiding gegeven , dal meu naar voor!)eho(.'(lmi(l(lelen daartegen heelt ge-

zocht. Dnlaiigs beidt in Miigidaiid dc heer luib Mallel le dien aanzien talrijke 

proeven gunomcn cn W(d met de na vermelde verwen (mi vernissen iu rivier-

en iu zeewater, zoowel in helderen als in troebelen toestand : vernis van 

caoutchouc, van copal, vaiiasphalt, vaii mastik, van lerpenlijn, van zweeil-

sche leer, van koniieer, van opdroogcnde olie, van was met vel genicn,î d, 

enz.; maar geen dezer middelen is op den ihiiir gtd)lcken voldoende tc zijn. 

Dc minst krachligc zijn die, waarin loodwit dc boobirol speelt ; dezu ver-

anderen in suÜnrnm pliimbi. Ken middel, dat oiigclwijhdd in koud water 

veel op de andere vooruit heefl is dat, hetwelk bestaat uil kooltcer, dat 

warm op IKH'I ijzer wordl aan '̂ebragl. Dc vernis van caouichoiic is in heel 

water le verkiezen, maar beide hidibeii slechts een beperkten duur. 

Terwijl deze proeven in Kngidand werden genomen, kwam dc heer Drin-

ceps, essayeur Ic Galciilta, zonder daarvan iels Iu welen, tot deztdidc nit-

hmislen, \val betrefi dc betrekkelijke waarde van koulleer en de volstrekte 

ungenoegzaamheid van allo verwen en vernis.sen, gceiio uitgezonderd. 

Men zou daaruit moeten besluiten, dal, als dc duurzaambeid van gî goleii 

cn ander ijzer geheel afhankelijk is van de bescherming der verwen en ver-

ni.sscu, en dc aard der werken het onmogelijk maakt, deze latiM' tc vernieuwen, 

men, zonder gevaar voor dt; toekomst, werken, die steeds onder water 

zijn, niel door bidiiilp van die metalen kan hevestigcn. 

Dcsiiiettemin bcch men tot heden het ijzer in deze soort van werken ge-

bezigd, cn hel is niet door opmerkingen van cenig belang gebleken, dal 

men daarin verkeerd hech gehandidd. 

Tociidc hootd-ingenieur Dicol in 1837 dc werken bestuurde bij het weg-
ruimen van dc in 1020 over de Isè-rc gebouwde slecncn brug, heelt bij het 
volgende opgetcekend : 

l". dal dc ankers, dic geheel in den mortel zalen, nog zoo gaaf waren, 
als toen zij hel eerst werden g"bniikl; 

2". (lal dc ijzeren bouten van hel houten roosterwerk van deii linkerpijler 
nog zoo goed als nieuw waren, oiochoon zij niel met den mortel in aanraking 
waren geweest; 

3". dal dc S(diocnen der uitgetrokken palen insgidijks ongedeerd waren, 
met uitzondering van enkele plaatseu, dic mcl zandlagen in aanraking waren 
geweest. 

Kn echtcr was al dat ijzerwei k gedurende twee honderd twaal! jaar onder 

W'ater gt;weest op eene ilieptu van 2'''.20 onder den laagwatvrsland. ik zal 

hier, volledigheidshalve, bijvnegeii, dat (h; iM're in de ij>bergeii van SavdVt; 

•'nlspringt, op ongeveer 23 mijlen ( l i l neil. mijl; van Greiiolde; dat zij i;e(i,t-

'viidu ongeveer O niaandeii van het jaar, d. i. wanneer du sneeiiw simdl, 

niodderig is ; dat zij na de sla îregens dii.' in Sivoye vallen in ;;reiili ii tiver-

vloed eeii zeer zwart zand inednvuert cn dal zij bij hare grool^lo heiib rbeid i 

altijd nog een wemig troidiel is. 

Waiiueer icd-'r ingenicnr zijne opiiierkin'^M'ii omtrent dil imnl wilde me-

dedi'clen, dan zou men bij duizenden de voorbeelden kunnen vinden dal ijzer ' 

'II struoiiiend zoet water ^oed liewaard is ;;(ddevcn, en ilaarnil ztiii blijken 

dat in de iialnur de zaken niet allijd /.oo ge.schieden als niiMi in he! studeer-

<̂ rlri'k ineeiil. In rivierwater zijn indertlaad eciic menigte stoti'en aanwcziî i, 

dit' in zuiver waler niel wonlen aaii:.;elroiren en waarvan eenige diiiz iidsle 

'ti'elt'ii vaak voldoende zijn om de o.\ydatie te verliiiiih i'eii. Keiie ainleiv onr-

'-'•aak daarvan is, dat op zekere uiepten het water wcimg met liicht in .laiira-

kiiig komt, vooral wanneer het in gci'in;;e iii/ite aan den stroom ileidneeml, 

'md.il Iu I lil zaïidlMiikeii of kieztd blijll btaaii ol wel in ^ommlJ,u moriji'lijk 

'|"'r'an!.elijke gedeelten van de liiiideriiigeii. 

lil' bi'>:;!i(iiiwiii;;' van de oxydaliu van hel ijzi-r in de o[)eii Imdil leidt lot 

''l'inerkii):;en van Ci-ii ainleien aard, en liijna overal kan men biernmln iit 

vrui'lil Oh 'i.'iv.uek doen incil.! ali: '!!!! .';] op, d,.l m dê e !•;. i'.u l i u i i 
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verre van alle oorzaken, dic kiiiiiicii verhinderen dat dc liielu vernieuwd 

wordl, of (bc haar vochtig houden, hel grove ijzerwerk, aan zich Z'df zonder 

cenig bedckscl overgelaten, mei eene laag niiM wonll ovenlekt, diu zich tot 

eene onvergankelijke liekleedin;.̂  vormt en aldus verhindert dat hcl n)cslcn 

van biiiniMi voortgaat. Kr bestaal te Greiioble een hek van 200 (d lengte, 

hetwelk in du openbare wandiding de scheiding ni'.maakl tu.ssclien hel̂ a'cn 

men lebois des terraises noemt en het Ijluemperk. llc staven beblicn tol door-

snede een vierkant van 2 diiiin zijihi. Zij rusten in voelsinkken van gc-

houwcii steen eu zijn met Inod gesoiileenl; dil hek , dal bijna 230 jaren 

uiid is, is bij mciischcngcbeiigenis nooit gcverwd of vernisl cn echter is 

bel nagcnoe'̂  gaaf. Hul ijzer is mei eene zeer dnniKf laag bruine roest be-

dekt , dic (icn geheel vormt cn deze staal van zaken .schijnt allijd zoo to 

zullen duren. .̂ Icn zou geen einde kunnen vinden indien iiicii allo feiten 

van dien aanl wilde opiioeini'ii , waaruit men bdvend.en niets nieuws zou 

leeren , daar zij reeds sedert laie^en lijd zijn opgemerkt; maar bcl̂ 'ccii 

met ijzerwerk van zeken.' dikle idaals Inud't, doet zich niet meer voor, wan-

neer men lieiieden zekere ahnetingen komt; iiMler weet 1) v. dal in de 

open lucbl dc ijzeniradcn binnen wemig lijds gcliccl verteerd worden, ol-
sclioDii zij ook gt'isoleerd zijn. 

Wanneer iiieii uit du vriju lucht in ingi.'sloten lucht komt, zoo als in binnen-

plaatsen of anderu plaal.sen waar zij zich moeijelijk vcrverscht, dan gaal hel 

roesten siudlcr voorl, en, al bel overige gcüjkslaaede, dringt hel dieper door. 

Het bereikt den hoogslen graad in lage en vochtige plaatsen, waarde b.iidil 

niet of gebrekkig circuleert, l lel koolstofzuur werkt cr alsdan krachtig loc 

mede; ouder zijnen invloed gaal hel ijzer tol den staal van kool/uur [irot-

oxydc over, hetwelk, nieuwe hocveelln'deii zuurstof opnemende, in per-

oxydc bydraal overgaat. De op last der regering gedane onderzoekingen 

hidibcii duidelijk den siicllcii gang der oxydalic in deze laalslu gevallen 

aangetoond cn, als ik wel oiiderrigt ben, lic-cft dc oxydatie iioodlutlige gevol-

gen gehad. Als getuige van hare uilwerking o[) de slaven der schaki.ds van 

(Ie brug over de Drac nabij Greiioble, kan ik daanmiteiil inceni';;u bijzonder-

heden ircden, dic voorzeker eeiiigi; bclani^slidling zullen verwukk(Mi. 

De bangbrng over dc Drac, tlic in i827 door den ingenienr .lordan, 

vol̂ 'ens ontwerpen van den heer Grozel, is gebouwd , levert het eerslo 

vuorlH'eld in Kraiikrijk op , dal men uitsluitend gesmeed ijzer voor ccn 

dergtdijk werk hi cl'l gebezigd. De len̂ Mu van hel briiggedtdi is 13l)el, en 

(l(! breedte tiiniicnwerks O cl. Dc brug hangt aan vier obelisken van hanl-

steen , dic (dk 12^'.23 hoog zijn. De keUiii'̂ 'en zijn aan den top der 

uheliskeii licvestigd , vanwaar zij onder een' hotd; van 13" afdalen en in 

Vdclslnkken iiilloopeii, dic 1 cl liovi.'u ileii gnmd verheven zijn. Alles 

moest doen onderstellen, dal van dic voetstukken af tut aan de bcvestigings-

punien in den grond het ijzer in metselwerk besloten was. Du maat-

schappij vaii (leelliidibers en de ingenieurs , die met het onderhond ludast 

wan'ii, meenden hel ook; zoo spoedi;;; ven,'cel incii di; zaken in 23 jaren. 

Niemand heriiinenic zich . dal liisscbeii de voctslukken en hul massivi; 

met.'̂ clwerk dal lol bevestiging dient , het ij/er over eene lengte van 3 

uf O cl door gidieel ledigi; scliiiins lig^umdu bui/eii gaal. Door een ge-

lukkig toeval bezit ik nog dc tc'-kenio'̂ en van eene doorsnede der laiid-

lioobleii, welke ik in der lijd vaii den In.vr .lordan onlvangen had. 

Toen ik ze bij «„'e legen beid van bel ongeluk met de brug van Angers 

nazag, merkte ik daarin hel gemis van arceringen op, ter plaatse waar 

hel ijzer dour du voetstukken gaat, iel.̂  wal gewoonlijk cenc ledige ruimie 
aanduidl. 

; Ik deelde deze opmerking aan du commis.sio van loezigl mede , cn er 

wenl besloten bel inweiidi;;e der voetslnkkeii oiimiddidlijk le oiiderzii-kcn. 

Toeii bleek het, Wtdk een ',;evaar, zou met dadidijk, dan toch in eene 

niet ver verwijderde toekomst, het beslaan \aii de brug en het leven van hen 

die haar belraden licdreigde. De staven d; r .schakel.', wan'ii allu zunder 

uiizoiiilering diep door dc roest ueggevn'ten ; de niest tiad rceils aan-

mcrk(d;jke vonli-ringcn giMiiaakl. Soms kmi men hel ijzer zonder nineite 

afbladeren, en dan we,der had men daartoe hamer en beihd noodig. Vijf-un-

zeveiitii; werkdagen van een smul zijn iioo li;; 'geweest om de sta .'en geliei l 

van nii'Sl tcunliloen, waarbij ini'ii ziidi beikeiide san iiiwrijvii;;;eii met ulijt-

(die, door uiiddel van ij/on-n borstids i l ) . .Na di.'ii alloop van dil werken 

lil} een zei r naamvkeurig ua ler/.uek, wa;udui uu-u w.wmu'vkiivg iv.un, d.n 

de oppervlakte was weggevreten en bel niesten zei r (inreL^elinali'̂ ' had 

plaats gehad, bendseiide men, i!at du schakids een ilerde van hunne krachl 

iiaddeii verloren, en dat bijgevol;^ hun voortdnn'ude wed- r-tand .vcdcrl laii,; 

•gelijk >loiid nu l hut geval van ovfrlieia.sling bij de [intrlneiiiio ;e:!, dal i.̂  li-

/.e;:gt'ii met (Uiv̂ cveer Dl j.ond op de vierk. slr.'ep. Wamirer mi'ii bij de.'.i* 

(iiigewone spanning nog voegi de ven:;eeri!rring van druk, veruoivaakl d;.uii-

hei da;;elij!.si'li verkeer der L'.niote vraidilwai.'.'üs, die ib- >traalkeijen en d" 

hanlsteeiu'ii tilokkeii uit de ^i'iicveii van SasM'ii.i'.'e naar r,n'noble bn iejeii, 

de oVi'iin;;len van mililaiivii, de niciii'^ti' die np de Ice^ldageii in iie iial.;i-

rigi! dorjien over du brug g«al e;i i.'iihli'iiji-. de .nogejijke gclijklijdiJ'- u. ;-

(I) llel is mij vol.slrok'. oninojMijk f;ou.Tst . „a, lirpaaldr inlirlMin'T,, 

i'i 
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King van een orkaan, ilan zal men in dien slaal van zaken ccn dreigend 

onlicil zien. .. 

0[i hel eind van April 1850 was alles horslcld; dc landlioofdcn zijn llians 

veel sterker dan aanvankelijk ; de verroeste schakels zijn niet nieuwe i 

schakels voorzien , die d(! voortdurende belasting van hel ijzer lot ccn 

weinig niecr dan O pond op den vierk. diiiiii terugbrengen, hetwelk niet ten i 

volle bet zevende gedeelte van ziju volstrckten wedi-rstand is. Men beert deze 

iiicuwc schakels kunnen hevcstigen aau die, welke in het hcnedcnste nicl-

selwcrk besloten zijn, cn die door den niorlcl voor alle oxydatic zijn gevrij-

waard. Deze laalsle zijn uit wijze voorzorg bovcndieii sterker cn iu grooter 

aanlal aangcbragt dan dc bovenste. Dilinaar hccfl nicii alleen aan den water-

kalk dc verdere beveiliging van het oude en nieuwe ijzerwerk locvcr-

trouwd. Al bel ijzerwerk is niet dc incest naauwgczetlc zorg in goed nielscl-

werk bcslolcn, en om dc ongcloovigcn onilrciit bel aldociide van dit middel 

geheel tc voldoen, hccfl men afzonderlijk in ccnc mei IIKUMCI opgevulde holte, 

die gemakkelijk geopend kan worden, ver.^chilleiidc monsters nieuw cn oiul 

ijzerwerk geplaat.s"t, welk laalsle in ilciizclfdcn graad verroest was als dc oude 

schakels waren. Men zal dus, wanneer men wil, naar den toestand van 

deze monsters onderzoek kunnen doen. 

l lcl feil, dat ijzer in VCIKII metselwerk, of in metselwerk, dat tolden 

(•ewoncii staat van bardhciil is gekomen , bcwaai-d blijft, is natuurlijk 

even lang lickciid als dc voorbeelden waaruit dit blijkt, maar ik heb reden 

om tc gcloovcn, dal dc thcurctische verklaring van deze hoedanigheid der 

morlcls'eerst dagteckent van het lijdsti|), waaroji ik mijne eerste waar-

nemingen heb uitgegeven oiiilrent dc cigciischap van eenvoudig kalk-

walcr', om het ijzer cn bet staal volkomen te bewaren. Later heefl dc 

heer Payen doen zien , dat ccnigc duizendste declcn onder-koolzure pot-

asch ol soda in water, dal overigens zuiver is, geworpen, daaraan dezelfde 

eigenschap mededeelen, dic aan dc alcalischc oplossingen eigen is. 

"Daar bet cbcmischc, dat is tc zeggen bet heldere, kalkwater alle begin 

van roest bij nieuw ijzer voorkomt, en den voortgang bij reeds aangetast 

ijzer verhindert, zoo was het nalumiijk, daaruit dc gevolglrckkiiig af Ic 

leiden , dat metselkalk, en gevolgelijk alle vcr.schc mortels, dezidldc uit-

werking moeten hebben, en dit was een gcwiglig punt om uil te maken, 

waiil te midden van een droogen en harden mortel, waar de lucht geen toe-

gang heelt, is bel gebruik van het ijzer boven allen Iwijfel vcrhcvLii. 

l lcl is dus bewezen, dal in het korlcr of langer tijdsverloop, dal een • 

mortel noodig heelt, om van den vcrscbcii brijachligeii locstand tot den ! 

harden cn droogen staat over tc gaan, een lijdsvcrlooj), dat meer dan 100 

jaren kan duren, al uaarmale van dc hoedanigheid van deii kalk en de plaals 

waar dc mortel is aangebragt, hel ijzer binnen dien niorüd niet kau roesten. 

Is het chcniiscb bcginsci onbetwistbaar, even waar is bel dal dc brij-

achtige toestand van vellen kalk en van zijnen luorlid allijd duurt, wanneer 

zij hcrmetiscb zijn opgesloten iu bckleedscleu , dic voor water cn lucht 

ondoordringbaar zijn. Alle bouwkundigen zijn bekend met hel opmerkelijke 

j'cit, dat door L. D. Alberii (1) wordt nicdcgedecid, namelijk de ontdekking 

van ccn kuil vol vellen kalk, die voor ongeveer ;iO() jaren was gesloten, 

welke kalk, zegt hij, nog zoo vochtig cn \loeibaar was als honig of merg. 

Men kent ook ccn ander feil, door dr. John, scheikundige te l'erl i jn, 

medegedeeld (2), namelijk dal men in hel midden van een grooten pijler, 

die iu dc boofdkcik vaii Ücrlijn werd weggebroken, een mortel van vetten 

kalk vond, die gedurtMidu SO jaren vcrsch was gebleven. 

r i t dezc opmerkingen oniwikkideii zich natuurlijk twee n.iddelcn, om het 

ijzerwerk in dc laiidhoolden der hangende bruggen voor onbcpaaldcn lijd 

legen oxyilatie tc beveiligen. 

' l iet ccistc is, ilal liien onder voorwaarde van le allen lijilc bel ijzer te 

kunnen underzoeken en di'S iioods te vcrslerken, vetten kalk ol mortel daar-

voor gebruikt, zoodanig ge|ilaalst, dat hij altijd vcrsch kan blijven. 

Ib.'l tweede' middel, 'waarbij men die voorwaarde niet in bet oog behoeft 

tc houden, cn dal derhalve van gemakkelijker toepassing is, beslaat in hel 

Hcbruik van goeden stijf aaiigcmaakten hydraulischen mortel, dic na dc ver-

iiardiii'^ zijne diglhcid licliomlt. llemcnt mcl zand gcineiigd zou dezelfde 

werking doen. 

Ziedaar de eenigc middelen, die men hccfl om aau werken, waarbij ijzer 

gebruikt wordt, den duur van eeuwen tc verzekeren. 

lM'nig(! buuwkundi';;en hcblieii hel eerste middel toegepast, zonderde 

noodzakelijke vooi7or;,'en Ic nemen, waardoor men alle uildrooging en in-

kriiiipiiig Kiiii verhiiidi.reii. Daaruil ziju spleten ontstaan, waardoor de voch-

tigc luehl is biiiiiengedron;;eu. Deze oiivoorzigliglieid doel niels le kort aan 

het aldoeiidc van hel inidiltd. / i j bewijst alleen dal het, door oiibekwaiiic 

handen aangewi iid, soms niet hel|ieii zal. Um bel, gelijk in een rap|iorl, dal 

UI d(! Aiiuulfs iivs j)oiil^ ct cluuiswrs (."i is opgenoiiieii, geschied is, met den 

naam van j^ebrekkig (vivii'u.n le besleinpeleii, zou IIKMI moeten bewijzen dat 

hel oiimo^'elijk is het loe le passen, of, iii andere woorden, dat dc knust nog 

(iiuiia.^lig is, om door bhdxkeii mel.^elwcrk been buizen of kanalen te maken, 

die zoo goed zijn bekleed, dat het vol>lr(kt onmngeÜjk is, voor lucht cn 

rr:ii!r Ilp 1,. r . Al'.icili. I.ivi.' I I . cliaii. 11. 
('J lo »'"00 nifiiMiif' (ivi'i (U; IM Holl,nul i;<Innikt'üjkc kalken, 
('ï ."'•ovcnilit'r til Ijtcenibi'c l.'iiO. 

[18.53-

w a l c r d e n t o e g a n g a f I c s l u i t e n . Ik b e t w i j f e l o f c e n i g i n g e n i e u r c e n c d e r -
g e l i j k e s t e l l i n g z o u d e w i l l e n v o l h o u d e n . 

Dovcndicn, wanneer men geen vcrlroiiwcn stelt in den goeden uilslag van 

ccn middel, zoo is men volsirckl niel verpligt cr di* loevlugl loe le neincn; 

men kan zccr wel, wanneer mon er niet aan hcchl, dal een werk iu zich 

zelf alle voorwaarden van dnnrzaaniheid bezit, cr zich loc bepalen om het 

ijzerwerk door voorloopige middelen I c bohocdeii; vernis, dal le revier lijd 

vernieuwd wordl, kan voldoende zijn, maar mon moot zich dan wol wachtcu 

om, even als bij dc brug over dc Drac, bot oiiilcrliond gedurende 25 jaren 

te vcrwaaiioozcn. 

Grenoble, 11 Julij 1851. 

H K S C I M I J V I N O I ) ! - : K IN O O S T K M ' . M K KN I M U J I . S S K N OKl'.IUNKKT.l.lKl' 

iJ/.Kl',|{N OF ItOl TI'N n.M.K-KN l'.OOOVOilMtOK DIlvr.KKS V()()H 
N U K L G K N , KALM ' l -N, KN/.., DOOK KLDOI.F SCI I IKKOI ' .N. 

(Venohj cn slol van blad:. 7().J 

(Zeitschiift des ocslcrrcichischen Inypnicur-ycrcincs, 185i, 

en 4, S. 50.) 

(Dl. XXV I CU XXVI l . ) 

Dc tot hiertoe beschrevene cn op pl. XV I cn XV I I afgebeelde ontwer-

pen voor bruggen mot balkvormigc dragers wai-en bestemd voor dic ge-

vallen, waariiiNie spanwijdte200 voel (05 cl) uiet tc boven gaat; bij .span-

ningen vaii groolcre wijdte is bol voordcclig middenpijlors lo bezigen, want, 

bad men b.v. een stroom van 100 voei (120cl) brecdie tc overspannen, zoozoii 

eene balkvormigc brug van 400 voet spanwijdic, volgens ons stelsel, aau ijzer 

con gewigl van ongeveer 15000 ceiilcnaar liebbeii, en bij gevolg voor 

gevallen, waarin dc centenaar, de kosten van opslollon er onder gerekend, 

op 50 gulden (/•57 iicdcrl.) geachl moet worden Ic slaan Ic komen, ccnc 

uitgave van 150000 gulden (f 557000) vorcischen. Dij het aanbrengen van 

een siroompijlcr, waardoor elke opening dc halve spanwijdte van 201) voet 

(05 el) heeft, "zouden de dragers te zamen slechts lt2(IO eiMiIcnaar zwaar zijn cn 

slechts ccnc uitgave van ongeveer 25 gulden (ƒ50) den ceutciiaar, dal is 

in bet geheel 1551)00 gulden (p02000) vorderen. Dit mindere bedrag van 

20501)0 gulden zal zelfs in bel ongiiiistigstc geval uiet benoodigd zijn, om 

een pijler tc bouwen, waarvoor nooit meer dan 50000 gulden (/'020()0) 

zal vcrcischl worden; derhalve zal bet in den regel uil bet oogpunt van 

besparing wciiscbclijk zijn, ccu middcnpijlcr le bouwen met twee brug-

opcningcli, elke van 2(10 voel spanwijdic, in plaals van écne brugopc-

ning ter wijdte van 100 voel. 

(.'ivcrigcns zal het, gelijk van zelf spreekt, b.ij bol ontwerpen van bruggen 

voor gegevenc lengten steeds noodig zijn, opzettelijke borekoningon tc maken 

ten aanzien van het tc verkiezen aanlal vaii iniddeiipijiors, naarniatc van (le 

prijzen, dic op dc plaats gelden en andere omslaudigli-den van plaaLsclij-

kcii aard. 

Deze bcschoiiwingon leiden ons cr loc, voorbeelden Ic geven van bruggen 

mot meer daii eriic oiicning cn groolerc spanwijdic, volgons beide stelsels. 

Hiertoe dieiiei! figg. I cn 2 van \)\. XXVI,dic ccnc brug vob^eiis bet stelsel vaii 

kruisscboroii, voor vor.sidioidou openingen, 1er lengte van 20il voel voorslcllon. 

Door dezi' afbeebbiig willen wij le gelijk doen zien, welke veranderin-

gen in dc oiidordcolen wij noodig aciileu, bij grooterc spanwijdten dan dc 

lol hiertoe bc.schouwdc. 

Volgons dc '̂cgevonc voorbeelden zouden bier, bij do noodwendig groolorc 

boo-^U'-ahiielingen dor dragor.s, de kruisscboreii eeno leiiglc li(dN0inen, bij 

welke zij, mii"logen ceiio nadeeligo doorbuî îng verzekerd le zijn, ook cciie 

naar verhouding groolerc doorMicdc zouden inoeteii vcrkrij'^'oii, waarloir 

alsdan moor materiaal noodig zou zijn , dan l ij cone doeliiritige inrig-

ling gevorderd wordl. Om deze' reden werden hier, golijk ju bel alge-

nieen voor balkvormigc dragers voor meer dan 100 vuet (52 el) spaii-

wtjdlo geschieden mocl, dc kruissehoreii naar verlioudiiig km'tor, maar 

in grooler aanlal aangebragt, daii volgons de lol nu loe gelu uikelijke coii-

, siriiclie met de lengt'e vaii den drager overoeiikoii.l, waarmede men echter 

ook slechts aan den drager ecu kleinere boogie kan geven; daarenlegon 

: werd dc booglo door de bijvoeging van céiie ri j halve krnisoii dorinale ver-

, <'rool, dat de verliiiidiii^spunleii tussebeii do b(iven.''.to en de oiidersie leiig-

i l(,'staaf, welke door hel zamenloopeii vaii de SCIKU'OII gevoniid worden, in 

; Iwce (!'V('iiwijdige lijnen dc gcbiM-lc boogie iu due i-olijko deelen verdoelen. 

Het ()iidei>te gedeelle, hetwelk door twee horizontaai loopeiide slaven van 

"e.mneed ijzer w\u'dt begrensd, dient in dit voorheold ook (Uii d(! dwar.̂ -

balkon van bet bruggendek le dragen, die levens mei dc dra^^rs kiuisl-

niatig zijn veiwnigd", dc naauwi; verbiinliiig van deze hialslen vnriiieii, eii 

hel wedorstaiidsvermogoii legen uitwijkingen van de brug , alsmede dc 

steviglnid der dragers vermeerdoren. 

De vcrdecling van de gansche hoogte iu drie iijoii .sebonn, en dc 

daardoor vromzaaklc vermindering in dc lengte der .M'IIOP'II , heelt nog 

hol voorih^cl, dal door den verminderden afstand van dc krnisscborcn hol 

aantiil punten vermeerderd wordl, waar dc dwarsbalken behoorlijk kuuncn 

wordeu aangcbragt, cn dal dc tusseboidiggcndo dwarsl alkeii, dic, om bel 

noodige aantal Ic vcrkriji^cii, wordeu gebezigd, b(dioorlijk kuuncii worden 

geplaatst in dc vcrbindings|)uuten , welker aantal insgelijks vermeerderd 

is; bovendien worden dc gegoten ijzeren spaiircgcis, welke aan den ko|) 

dor hoofildragors horizontaal zijn aangcbragt, en dic bior voiiriiamclijk 

door hunnc terugwerkende vasihcid wcdersland moolcn biedon, o|) ceiie 

voordccligc wijze verkort, cn in bel algciiiccii wordt cr bij deze inrigling 

tevens minder ijzer verbruikl. 

Figg. 5 cn 4 van dozclblc plaat geven ccn voorbeeld van dc locpassing van 

bet stelsel van kruisspaiiningcii op hct/clfdc geval. Hier zouden dc vcr-

likale slcuiipilarcii, alsmede dc spaiiningen voor dc groolcre spanwijdlon 

insgelijks weder ccnc in dc iiilvooring iiadecligc lengte moeten vcrkrijt;en, 

cn daardoor zou mon, ten aanzien van bet gewigl, in dozclblc moeijclijk-

hcdcn vervallen , dic in hol voorafgaande voorbeeld bestonden, en welke 

men zoovee! mogelijk mocl wcgiieinen. 

Dit sickscl is cchler uit zijnoii aard niet gcscbikl om , ten einde dc 

lange en vcrlikale sluiten on spanstavcn tc vermijden, cone gelijke vcr-

decling dor hoogte in drie dcelen toe tc kilcn , daareiitcgeii is dc ver-

dceliiig dor hoogte iu twoc dcelen ligler uitvoerbaar cn tevens voldoende 

011 bier, zoo als later blijken zal, inderdaad voordcoligcr. Door deze vcr-

decling ontslaan , biiiiieii de hoogte van den drager, cvciivocl vcrbiii-

diiigon, als bij dc zoo straks bcscbrcvcn eoiislriictic ; alleen liggen deze 

niel in twee evenwijdige rijen, maar in ccnc enkele rij, dic in het midden 

van dc booî lc loojit. 

Hot straks bcscbrcvcn stelsel bevatte , behalve dc kruissehoren , nog 

vcrlikale liaiigslavcn , welke afwisselend zoo lang waren als de goluvie 

hoogte, of als die dor beide onderste gcdccllon; dil slclsel bevat in plaals 

daarvan schuins liggende elkander kruisende spanstavcn, tus.sehcu dc vcr-

tikalc stutlon van gegoten ijzer, en nog vcrlikale hangstaveii, welke uil 

dc verbiiidingspunteii der spanslavcu uitgaan , dc Icnglc htdilicn \an de 

halve hooglti, eu alleen daarvoor dienen, om dc dwarsbalken, die tiissebcn 

dc stukken komen te liggen, naauwcr mcl het gehcele slclsel le verbinden. 

Dc boofddragcrs zijn iu dc beide lol voorbeeld aangevoerde sjiiMirweg--

bruggen aau beide zijilen dubbel cn mcl elkander gckoppebl, gelijk ui l 

de dooi'sncdc blijkt. 

Wij willen ons lot dc gegcvene voorbeelden bepalen, cn, alvorens lot dc 

beschrijving van boogvormige dragers over tcgaaii, hel ccu en ander over 

den vorm, de zamenvocging en inccnzctling der verschillende bcslanddeeleii 

van de tol nu toe bescbouwdc dragers imidedeelcn, waarbij wij m de eerste 

ilaats vcroiidcrslcllon, dal uitsluitend ijzer is gebezigd, en vervolgens ilal 

loul CU ijzer beide als bouwstoHcn zijn gebruikt. 

Figg. 5—12 op pl. XXV I stellen deonderdeolen van bet stelsel van kruis-

schorciicn figg. 15—Ki de oiidcrdcclcn van hel stelsel van kruiss|)uuningen 

voor, overeenkomstig de op hl. 71 en 75 gestelde voorwaarden. 

D)ij dc kruissehoren (Fig; 5) duiden dc letters IJ, C, I) eu A'dic stukken 

aan, welke uitsluitend aau uitrekking, cn E en F dic, welke aan indrukking 

wederstand nineten bieden. Dij dc krui.>^S|)anning(Fig. 1,5) (iaaroulegen zijli 

dc stiikkcii li li en M. alleen aan uitrekking, cn/•', A'en O alleen aau 

indrukking bloolgosltdd. 

Dc iu dc versehillondc afboeldingcn met gelijke lotiors aangcdiiide stukken 

ziju óf dezelfde (if ook andere, doch die, len opzigte van iJeii wcdersland, 

op dezelfde wij/.c werken. 

Dc horizonlalc s|iaiistaveii J>, C cn I) zijn aan dc einden van den dragei-

mol scbroc\en I I ol ankorknoojicn (i voorzien, om mol inooren of mcl wiggen 

'ipgcslolcu en gcspaiinon Ic kiiiinon worden ; hierdoor wordeu alle dcelen 

volgens dc Icnglc op hel iiaauwsl mol elkander verbonden, eu kan men, als 

hel noodig i s hel gcb(>cl tc allen liiilc aanhaloii. Hel/.olldc doel wordt voor 

d(ï hoogte van dcu drager op d(7.e!tdc wij/c door de vcrlikale baiig>laveu A', 

weike aau bare eiiuleii ook op (l(7elhle wijze als dc hori/oiitale s|ianslav('ii 

ziju ingerigt, door middel van moeren ol wiggen en met behulp van dc 

belegsinkkt'ii /' bereikt. 

Dc bouten I iu de verbiiidingon eii de topj iiiiton dor sclim'en vereenigen 

011 sluiten telkens 1 (d 2 der krui.<.schor('n E, en dienen le gelijk lol opha'iî -

piiiiton voor de vcrlikale hangers, welke lii stemd zijn om hel slelsi'l in de 

iigliiig (1er boogie le spannen of lusselidi dc top- en voeipuiilcn der kruis-

î borcii E naar vereisclite /.amen le trekken en Icveih de /uslukkeii aan de 

einden lier dwarMiiVL^ers .'./, Vi;n welke in dc albeeldmg ook de door-

•Mie.lc te zicii is, op le nemen en met bel stelsel le verbinden. 

Dij do kruis>paniiiiig(l''ig.l5i wordl lieLsielsel door de ki ihsi-paiislavon JI, 
Welkt' in de lieiiodeiiste borizoiilale gegoten ij/eieii sliikkeii t j ins;;elijks deur 

niiddvl Van r-ehroeveii en iiioereii verankerd /jn, ah-nnvle door de borizoii-

lilc spaii>lavon /»' ou U, door middel van de zieli daaraan bevindende eiiid-

.sdiroevoii II (d' wi;;g;eu G', bebomiijk opgeslolen De loodrecle >Uilten of 

Mijle.i A', aan Wfdko zich aan dcu lo|i \au d ii drager de buri/oiilale sliikkcn 

O aaiislnileii, ondcrsleiineii de tojipiinlen van dospiiiiki 'ii.sen van deii drager. 

lil belde stelsel zijn de liori/oiiudo cn over de gelieele Icnglc luopeiidc 

•paiislaveii mei de overi'gc (lecloii sle( hls middellijk b.'vesligd, waardoor 

'j, zoowel al-de o"''ri:.e dcelen, ungchiiideid ,:icli kunip'ii bewegen cn dt.n 
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cvenwiglsland kunnen aannctticn. 

Door zoodanige inrigling verkrijgen dc beide stelsels, bij dc mecsl moge-

lijke stijlheid en stovighcid, ook de hoogst gcwigligc eigenschap van bewc-

gelijkhcid in ecu zekeren graad, welke, bij hevige ligt voorvallende slootcn, 

hel aanmerkelijke voordeel hccfl, dc kans van breken te vermiiidercii, wanl 

de sliiilvocgen der gegoten stukken zijn zoo gemaakt, dat aldaar iedere 

dwarsche breuk onmogelijk is, door dc scbeidiugsvlakkeu, wdkc iu het 

stelsel op dc zwakste piiiileii zijn aangebragt. 

Voor (bi horizonlalc spanslavcu heell mon do in fig. 7 voor fig. 5 cn 

iu fig. 15 voor lig. 15 aangcwozon koppelingen, wdkcr gi'bruik, 

bij dragers van meer dan 70 voet (22 cl) spanwijdte, noodig wordl, wijl 

zoowel (Ic vervaardiging als bet vervoer van zeer lange slaven met ic 

veel moeijolijkbedeii verbonden is. Ook moeten deze k()|)pclingon op z(jo-

daiiigc wijze in bet stelsel worden aangcbragt , dat noch de staven, 

uocb dc deden in dc nabijheid in hunnc straks bcsdircvcii werking ge-

stremd worden. 

Dc iu beide sidscis aau dc oppervlakte van den drager in dc lengte aan-

gcbraglc dekplaat L dient alleen om dc einden der schroeven te bc.schcr-

nion cn als versiersel. 

Gelijk reeds in den aanvang van ons artikel is vermeld, kan men aannemen 

dat iu clkcii balkvoruiigcn drager, hoe ook vervaardigd, cenc kettinglijn bc-

slaal (1), cn wilde uien cenc kcllingbrug kuiislmalig verslorkcii, om haar 

dc v(mr hel S[ioorwegverkocr noodige stijfheid te geven , zoo zoude dc ver-

sterking zelve, om eene genoegzame slijl'boid lo bekomen, zooveel nialeriaal 

vorderen als voor de doelmatige zanionstclling van ccu balkvormigcn drager 

bij gelijke spanwijdte iu bet gebed noodig is, en men zou dienvolgens 

ccnc dubbele coiisliiictic verkrij^'on, welke niet alleen z(M;r zamcngestdd 

cn moeijelijk uil Ic voeren zou zijn, maar ook iu ieder opzigl in strijd zou 

zijn mol î ocdc groiidboginsolen. 

Dl. XXV I I , lig. I eu 2 vcrltioncn eindelijk de oiiderdcdcii van balkvormigc 

dra:,̂ crs , dic uit hout in verbinding met ijzer zijn zamcngesteld. Dezc kiin-

neii in vclc gevallen, al̂  naniclijk hel lioiil gemakkdijk cii goedkoop, oii het 

ijzer slcchls met grootc onkosten vorkregen kan worden, mol veel voordeel 

Wfirdcii gebruikt eu uil^'evocrd. Dc eonslriietic bestaat uil ecu eenvoudig 

stolsel van kruissehoren, dic uit hout vervaardigd worden, en met haar 

benedciislc gedeelte in .s{dioenen van gegolcii ijzer cn met baar bovensle 

pededlc cii ()|) de verbindiiii;spunten in kruisvormige dek- cn tusscbenplaton 

bc.>lolcn ziju, waardoor zij niet alleen bc.scIiorni(l worden ou duiir/.auior 

voor het gebruik zijn , maar ook op mcor zekere wijze aan dc op dezc 

dool i ii werkende drukking kunnen wederstand bieden. Do beslaiiddeeloii van 

gesmeed ijzer zijn op dcrgidijkc wijze, als wij vroeger hobbon bescbrcven, 

aaiiu'cbragl cn vormen ook bij deze zaïnenslclling de hoofilverliiiidiiigen 

Zauienslellingeii van boni van gewoiion aard vereischeii zelfs voor niet 

zeer groole spanwijdten leods stukkon bout van aanzienlijke lengte en door-

.MMMIO, om bet vcrdsdilc draagvermogen, ccu behoorlijk verband cn cenc 

(iiiiirzaambcid van (benige belcckcnis aau bet werk tc verzekeren; bij eene 

sledils geringe loeiieniing van spanwijdte wordt ecu zoodanig werk, lou 

gevolge vaii dc groole m"uigle eu de aaiizieiilijkc zwaarlo van bel hout, dal 

men noodig heell, zoo zwaar dal hel als balkvorniige zamoiislolling naauwc-

lijks in slaal is zich zelf lo dragen, zoodal men tol kortere spanwijdlon be-

perkt is, of genoudzaakl om bij aanweuding van boogvormige zaïiicuslcllin-

gcii voor groolerc spanwijdten slcrkc landlioufdcii aan te'brengen. 

Ijc Anicrikaansdic (ii andere balkvormigc stelsels hebben wel gecnc 

hiiidhoofdcn noodig, maar hun draagvermogen is, jnisl deels door de grote 

massa bout, deels ook door dc groolc meiiiglc doorboringen voor dc ver-

bindingsstukken, zeer V(-rzwakl. 

Hol overmatig gebruik van hout hccfl vorder nog hel gowi-lig nadoel 

dal dc voelilighcid iu de vele naden der verbindingeo en krnisingon iiidringl, 

w(>gcns dc digt op elkander ge.stapddc sliikkon inoeijdijk weder kau ;d-

loopcn cn daardoor een s|;oe(lî er bederi veroorzaakt. F.eii ander gehn k 

bij de lol nu loc uilgevDorde lioiilcoiisirmiieii is noĵ  dit, dal men aau de 

onderzijtic van een balk bel hout moeijelijk, ja zelfs bijna iidieel niet, in dc 

leiiüie kan vcrbiiideii, zonder cenc aaii/.ieniijke hoeveclheiil hout te ge-

bruiken, di(! voor li(-l werk door overbdasling gevaarlijk woi'ill. 

Het lisscbeii en inkeî pcn ih r stukken hout en hel aanbroii';,cn van kop-

polplalen is voor dit gev.il niel voldo(Mide om op oene krachtige en zekeie 

wijze aau dc trekking wederstand Ic bieden, wijl daardoor do beste hout-

vtzels wol den weggesneden. 

Wat bet gebruik van nageld cn bouten, al ziju zij nog zoo dik, afdoet en 

welke zckcibeiil zij geven, kan ieiK'r beoordeelen, dio i i i i l i ! gelegenheid 

was, vele zulke Züiiienstdlingcn Ic her.slellcii. Om de/e reden ziju bij onze 

lioutcoiislriii litMi (Ic verbiii(liii;.;ou in (h; leie l̂e op dezellde wij/e iiil.-ovooid, 

als bij eeiic zamoiistellii!^ van ijzer, namelijk door gOMUced ij/.eren span-

slavcu, en alleen dc selioreii cn de lioolddedeii der dwarsi'ragers uit hout 

in plaals van ijzer vcrvaanligd. 

Van niel niindor gewigl is hel leg '̂on van ijzeren platen op de steot-

vlakkeii der houten deden, cn het vatlcii der uildnden van de lioutcn .stukken 

(1) /.lo hlz. 7.') kol. 1. 
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in ijzeren le;;oriiigeii of sulioeneii, len i'imii' le vci liinderen dal de ivopeinden 

der slukken lioul in elUander werken en epbarsleu, en zoo doende Iiel hout 

|)(!ler tegen hel iiidiingen vau de vochtigheiil Ie verzekeren; ;M'lijk hekend is 

toch zuigt het hout (HMIC gespleltui plaalsen en Vdornainelijk aan de kopriii-

den , welke ineeslal sloolvuegeii zijn, hel V(>rlit op eu lijdt daardoor zeer. 

Keu nog aaniiierkehjker voordeel hij ons stidsel in hel zoo do(dinali;^Mnogelijk 

gehruik vau slechts koiie lioiitstnkken, die iiiinder koslon dan lan-̂ ^ en ge-

zond werklioiit. l'.ij de vcrundde lioiiteonslriietie is ineii ook in de inoi;elijk-

heid, zoowel dc kruisselnurn, als ook ile hoveuste horizonlale slukken, 

zonder hijzoiider veel niocih^ itl' tijd, en zeKs zonder het verkeer op dc hrug 

le lielioeven at'le breken, le kuniieii vernieuwen; deze gewiglige eigenschap 

moet vuor ied"r geval wanneer bel hout goedkoop is, en men dc liesiiariug 

in het oog moet hóuden, dit stelsel als doidmalig eu hoogst loe[)asselijk doen 

bcsehonwen. 

Alle tot IIu loc behandelde ontwerpen volgens ons stelsel hadden eeue 

matige welving, welke voor de spoorwegbruggen in mindere, en voor de 

gewone bruijgeii iu grootere mate werd aaii'^eiiomeii, gidijk ml dealbeid-

(iingeii op de' |)laten blijken kan. De welving is over de gansche lengte 

boogvormig verdeeld, waardoor de lengte van de kruin der (lra;;ers iets 

langer is dan die van ouderen, welk ver.s(;hil zich over alle verschillende 

besbiuhlceleii aau beide kanten verdetdl, en levens vereischt, dat men be-

hoorlijk let op de plaats der verbindmgspunlen , heizij dc deelen der 

kruisscliorcn ouder gelijke, hetzij men zc onder verscliillendc hoeken laat 

loopen. Door deze inrigling blijven alsdan de hangstaven iiiet meer naauw-

keurig vertikaal en uiuierliiig evenwijdig, maar loopen straalsgewijze op de 

welllijn. 

Kene dergelijke indecling voor de welving heeft ook bij ile kriiisspannin-

geii plaats. 

Voor dc spoorwegliruggen is eene mindere welving om die reden aange-

nomen, wijl bij deze\le spoorstaven zoo horizontaal inogelijk inocten liggen, 

ten einde in l'iet verkeer geene hindernis te geven, en ook om hel leggen 

der baan gemakkelijk te maken, l lcl schijnt ten behoeve van de grootere 

stijlheid, welke men verlangt, raadzaam, aan de dragers voor spoorweg-

bruggen vau de lengte lot hoogte te geven, dew.jl de groolte van de 

buiging van icdereu drager of balk afhankelijk is vau de verhuudiiig der 

ho(>,ntê  lol dc lengte. 

(iewonc bruggen zullen nog viddoeude stijfb'id hebben, wanneer men 

haar der lèiigle lot Inogle en eene zoodanigii welving geeft, <lal de oi)-

rilten de helling'uiel overschrijden, welke gewoonlijk voor wegen wordl 

toegelaUMi, eu die bij eeue brug'van 1-2D voel (5(S el) lengte, met eene wel-

ving van S. lol O (l'uini ((KL2 lot i) zal o\;ereenkoineu; deze groolere 

welving zal', door de verhoogde kracht van dëii gewelfacluiuen vorm des 

drager.?, weder eenigermale le genioet komen aan de vermiiiderin;; in stijf-

heid, welke hij heeft oudergaan, door dal dc hoogte in verhouding tot de 
leimte geringer is. 

kene opmeikelijke omslaiidigheid bij een belasten balk is zijn streven om 

(ie over elkander li'',';:i'nde vezids le verschuiven of te .sclieiden, waardoor hij 

tol doorbiiii;iiig getiwongen wordl, wal bij een zamengesieldeii balk kan 

worden waargenomen, door het krommen of sclieunMi van enkide deelen ; 

dienvob'ens zouden on/e .sidioorkrinseii, wanneer ieder kruis uit eni eiikt I 

zamenhaiigeiid stuk bestond, ligt breken, daar, om eene breuk leveroor-

zaken, hijsvide bouwstolVeii eu bijzonder bij gegoten ijzer, sl-rlits geringe 

bewe"iuncii noodig zijn; terwijl wanneer dc kruisen uit verschillendedetden 

beslaan,'deze kleine bawegiiig bun onschadelijk is, en ook de oorzaak van 

de breuk wordt vermeden. 

Ons slelsfd kan op zeer gi'inakkelijke eu eenvoudige wijze V(d;ieus kromme 

lijnen geeonsiriieerd worden, en iiel bczil de (.'igensehap in deze kromme 

lijn op' zich Z(df iu eve:!wi-l le zijn als eeu daarnaar gevormd ligchaam, ol 

[i,sr,.i -

boo.iibalkeii, verlcoiit een zoodanigen dwar.sbalk, welke bcstiMiid is, de uit 

gesmeed ijzer zameiigeslelde daksparren te dragen. 

De overige letti'rs (hiidi'ii deelen van gelijken aard aan, als op [)1, X.WI, 

tig '̂. ;»—ir» zijn alj;(d)eeld en lieselireveii. 

Kveneens kiiiineii, volgens dil sbdstd, koep(dvnrini;;e daken wiu'deii uit-

gevoerd, wanneer men verseliilleiide boiicii vau de leii^le van '/., cirkel 

iu ecu gemeensciiappelijk loppnnl, id'— wanneer men aau deu koepel eene 

laiilaarn wil geven— riiibeii van een anderen kroinlijni^cu v(M-in, iiaarmatc 

van de onislandigliedeii, in eeu slelsel van riogen laat zanienloopen, met hei-

welk zij bidioorlijk, door middel vau eindschrueveu, aau de Icuglestaveu 

verltoiiden wm'deii. 

De volgende op;,̂ aven, omtrent hel gewij;t voor het materiaal, hetwelk 

voor brn;i:̂ 'en, V(d;;ens ons sl(d.sel, benoodi;;'d is, worden bier slei hls voor-

loopig mc(le;̂ edeeld tun de kosten voor de verschillende spanwijdten tiaaruii 

bij benadering te kunnen berekenen. 

Hij de biervolgende laftd onilrenl ile lioeveeljK-id ijzer, zijn spoorwe;;-

iirni;|;en van 20 voet lO'''.')) breedle lol groinlslag gemnnen, en is eene proel-

belasling van 2 ceiileiiaar op den vierk. voet ])cr vierk. elonilerslcld. Drnggeii, 

welke behalve de 20 voet breede baan iioj! aan beidt! zijden (> voel 

(l'-'M.}) breede voelpailcn moeten liebbtMi, moeten '/a zwaarder worden b.'-

rekeiid, of de proefbidastiii;,' in die verbonding verminderil; want î ewoon-

lijk is eeu cenlcnaar iiroidbelasliie^' (»p den vierk. voel (overeenkomeinle met 

.');iO Ut tl. pond t)p de vierk. (d) als voltloentle bi'sidioiiwtl, voor welke dan 

ook de hier opgegeven gewiglsbepaliiigeii iii.<ge!ijks loereikenti zijii. Spoor-

wegbruggen met een eni;el spoor, voor welke ccn alstauil vau slechls 12 

voel (")''.8) tu.sschcn tle beitle hoobidragcrs gewoonlijk wordt aangenomen, 

hebben hetzelfde gewigl a!s gewtme bruggen van dezelfde spaiiwijtlle, en 

20 voet (O''.."); breetlie noodig. Voor een dubbel spoor zou eene vermeer-

dering van bet gewigt voor de helfl vobloende zijn, inditMi men voor kleine 

spanwijdten hel uiel geschikt eu voordeelig achtle twee afzonderlijke 

bruggen naast elkander le leggen. 

Uit het geze '̂tle vulgt 

Siianwijdte. 
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dat men noodig beert: 

Voor "»O voel ( O el) 120 centen. ( 07 ned. cent.) ijzer. 
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hout. 
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eeu gewelf zonder zijdeliiigselie tlrokking le vormen, hetwelk bij h.'l b.- ; 

lasten slt̂ chls binnen de e'uL'ti ^q-eiizeii van de iialnnrlijke ve.-rkraelil aan i 

eene verainlering vau vorm onderworpen is, waardoor dr;i:;ers, ilie volgens j 

zulke krtiunue lijiieii ;,'evornid zijii, bij ;;iM'in-iMHda>Iiii,;eii ;.,cbczi'̂ tl, gi--, 

stdiikl zijn iu tlcii viu'iii van gewelven zeer uroole riiimleii tc ovci^paiiiicii, 

('11 derhalve voor tic inoeijtdijksle gevallen met wezenlijk voordeel gidiezi-d 

kiiniieii wortleii voor dakgctimmerteii, gelijk ons p l .XXV l l , lig. diiide-

lijker z:d aanltioneii. i 

.1 zijn tic boobltlragers of boogbalkon, welke op de zijmuren vao de tc ' 

oversp.-iiineii ruimie, door mitlib-l van gCĵ oteii ijzeicii, daaraan bevcstiL^de, 

voetslnkkeii rusten, liet voorbeeld î  voor eene spauwijdU! vau 17.» voet 

(;»."» el) gektizeii, en iĥ  boog hceü, in weerwil vau deze icroole spanwijdte, ' 

<;cene veraiikeriiigsstavcii, van widkeii aanl tiok, noodig; ilaar hel gt beid 

door zich zelf, gelijk boven is opL^eincrkt, deu vorm ludioiidl, en even als 

I en re:;te drager'zoii'iler zijdclingMdic driikkiie^ alleen op dt; muren rust. 

Aan dc voetsliikkcn kau van bnilcii tic vtu'iii vau ci-ne kroonlijst gc-^dveii 

worden, naarmate van dc keus van tlcii arehitekt. l'ig. 1, the op grooler 

diaal is afgtdieeld, stelt tle oiidcrdct len van tien beo.;!)alk .1 in opstand 

vom-, cn lig.' 5 de tloorsnc.lc over )'/. van tic vtu'inc reiiiiir. 
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'ruiM'licn (dke twee boogbalkcn zijn horizonl.ilc dw. rsbalken op l.icpaaldc 

afslamleii van elkander bev(^li;;d, welke in het verband versprm;;cn. De 

op Hioutere schaal geleckeiiile Icu'-'l'.'-dooisiieib', li; lUL-;-.ehen iwe 

Voor kappen vau vuriii kunnen ciudtdijk, Icu einde ih' l.o.:;.; 

bij benailcring te bertdicnen, de voer ijzeren bruggen op^c-evni iM-wiel lie 

paliügt'ii '/cbruikt worden, wanneer vonr de spaiiwiji'le vau lienlaA, bd 

LM'WIIM t!i''r ijzeren brii^ e.p^eztiehl en dit op eene daklcn''lc van -dlO vcei 

i(iri,M'|iast wtuill. Dieiiovereenkom:4ig zoiitle dc op pl .\\\ II, li.-. .. vom 

UcMidtlc kap van i7."t voel ii>5 td) spaiiwijiltc eu .".lü) vod ('.):i e!''h n. 

on;;iweer eeu gewi;;l inoclcn hebben van 2520 t celcii.iars 11JOO ned .. 

wijl dit voor ceu' bru;: vau ITO voel : ! (d 'q-ji.^i;dle Im.UI. i 

Gelijk reeds in den aanvang van dit artikel is vermeld, beslaat het ijzer-

werk van elke soort van deze dragers nagenoeg uil '/j deelen gegoten ijzer 

en '/s gesmeed ijzer. 

r.ij houlconslriicliën echler zon voor het benoodigd ijzer eene omgekeenle 

verhouding moeten worden aangenomen, namelijk '/, gegoten ijzer en '/j 

gesmeed ijzer. 

A n m e r h i n ! ] van de Uedaclie v a n het Zeitschrift des österreichischen 

Ingenieur-Vereines. —- De redactie meent op de doelmatigheid van dc be-

handeling en dc beschrijving van dil octrooi le moeten wijzen, en wel zoo 

veel te meer daar dc geoclroijeertle zelf tot dc openbaarmaking medewerkte 

en de daarbij beboorendc afbecltlingen ter ophcltlering daarbij voegile; zij 

betreurt echter dal zij uil gebrek aan lijd dil belangrijke onderwerp van 

van bouwkunst uiel theoretisch heefl kunnen toclichlen, ten einde aan haren 

wensch meer kracht bij te zetten, dat dc beschreven wijze van bouwen 

niet langer een bloot ontwerp mogt blijven, maar dat uil ftdlen n^gl 

spoedig dc praktische cn llieorelische waarde mogt blijken , daar zitdi het 

oniwerp tegenover vroegere dergelijke , zoowel wal de uitvoering als wat 

dc kosten betreft, onvoorwaardelijk voordeelig aanbcvecll. Hoe gerust men 

het kan uitvoeren zal uil vele gevallen kuiincn blijken, waarin dil slelsel 

met veel meer vertrouwen kan worden toegepast, dan dc veel gebrekkiger 

en inderdaad gevaarlijke ontwerpen van Long en Down en bunne latere 

navolgingen, die zeer sjiocdig en in groolen getale voorde nict̂ sl grootsche 

werken zijn toegepast, bij welke voorzeker niel alle ten gevolge van tle ge-

kozen bouwstof en bare zamenslelling van zeer langen duur zijn geweest. 

Dc voor dit slelsel door den geoclroijecrdc vervaardigde modellen van 

cenc brug en ecnc dakrib geven nog lietere gelegenheid ter beoortleeling 

van dit slelstd, cn leiden, in weerwil van tic buitengewone zachtheid tier 

slof, waaruit zij vervaardigd zijn, lot ongeloofelijke uitkomsten ten opzigte 

van het draagvermogen, alhoewel voorzeker uil hel draagvermogen van een 

model geen algemeen geldige slotsom kan worden gelrokkcn, ten opzigte 

van de uitvoering in het grool. 
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plaat gerigt volgens ecnc lijn, evenwijdig mcl hel vlak van die plaat, waar 

dc grootste dikte metaal is en dus dc meeste wederstand kan worden 

geboden. 

Daarom kan het vullen met hout ge.schicilcn door middel van kleine 

stukjes, mits hel hout gaaf zij; zulke kleine stukjes hout, als zij goed onder-

ling verbonden zijn door middel van scheepslijm of iets dergelijks, zoodat 

er gecne openingen van belang overblijven, doen dezelfde dienst als groo-

lore stukken hout. 

Deze manier om masten of raas te bouwen kan ook in toepassing ge-

bragt worilen op cenc groole menigte andere werken, cn voornamelijk voor 

de slantlaards van kranen, voor welke een wederstand zoo wel zijdelings 

als in dc lenglc wordl vereischt. Hel tol vullen bestemde hout kan zoo 

gemaakt worden, dat de afdeelingen geheel of wel ten deele gevuld wor-

den, maar wanneer dc vulling plaals heefl, zooals in lig. 1 en 2 is voor-

i-esteld, dan worden cr melalcn hoepels E om heen gebragt, om het ge-

heel stevig le verbinden. 

GEOCTitOIJEERDE MASTEN EN UA.\S VAN UOIiEllT M« GAVIN. 

(Civü Enijinecr and Arctnlecl's Journul, F(!bruarij 1854, blz. G7). 

(Dl. XXV I I I , figg. 1 cn 2.) 

Deze nilvinding heeft ten doel, bij dc vervaardiging van masten of raas, 

het gesmeed ijzer zoodanig met hout le verbinden, dat men daardoor groole 

stevigheid verkrijgt, en levens besparing van kosten eu vermindering van 

gewigl en massa. 

Dij hel bouwen van een mast of ra, volgens dil beginsel, wordt het 

hart of dc kern vervaardigd van slafijzer of smeedijzer, van kruisvormige 

dwarstloorsncde. Voorts neemt men ecnc lange ijzeren plaat, welke tic breedle 

heefl van den mast, en twee andere platen worden onder re;;te hoeken 

daaraan verhonden, eene aan iedere zijtle over bet midden loopcndc. Deze 

twee plalen hebben ieder dc halve breetlie vau de groole plaal; dc aanhech-

ting of aanvoeging geschiedt door hel hoeksgewijs aanpiclten vau dc beitle 

kleine platen, zootlal hel geheel aaneengeklonkcn kan worilen. Dc vier 

ruimten, welke op die wijze gelaten zijn tusschen de vier vooruitstekende 

randen van het geraamte van den mast, worden dan gcvuhl met slukken 

hout, die aan elkamicr gelijmd zijn mcl scheepslijm of ecnigi! amlere kleve-

rige zelfslandigheid; wanneer un hel geheel belegd is met hoeptds of ringen 

van stafijzer, dan heeli men een ligl en stevig geheel, dat weinig kosl. 

Kig, l van |)l. XXVIH is tle horizontale iloorsncdc van een op tleze wijze 

vcrvaardigtlen scheep.smasl; lig. 2 stelt de ijzeren platen voor, zoo als zij 

zich voordoen eer zij aau elkander gevoegd zijn. 

D.ij het op deze wijze vervaardigen van eeu mast, wordt eerst ecnc lange 

middenplaat /I geplet, en op de voor den inasl vereisidite ahnetingen ge-

bragt; — dc breedle van de plaat is aanmerkelijk minder dan tle middtdlijn 

van den vollooiiien mast. U B zijn de twee aanshiilendt; zijstukkeu, welke 

noodig zijn om dc kvuisvornngc doorsiuMlo van de kern van gesmeed ijzer le 

helpen vormen. letlcr van deze slukken l i l i is met een hoek omgiv.el, 

zoodal wanneer dc twee slukken gestehl zijn aan legcnovcrgi.̂ Rt(dde zijtien 

van- en onder regie hoeken met ilc groote plaat . - 1 , klinknagels kunnen 

gebragt worden door dc zijtien 11 (], en door de groole plaat, len einde de 

drie stukken le vereenigen lot ét̂ n vorm, stuk of kern. 

De vier aftleelingen I ) worden dan met hout gevuld , zoodat een mast 

van volkomen aaiiceiisluitciide doorsnetic gevormd wordt. Dc bedoeling met 

deze houlaanvulling is nicl zoo zeer vermeerdering van sterkteen slevigheitl, 

als wel voornamelijk hel vormen van eene goed zamenhangcntle massa cn 

hel bevcsligtm der plalen van de kern. Want daar dc aanwezigheid vau 

ccn vast ligchaam lusschen dc plalen en l i verhindert, dat deze uit 

haren normalen stand geraken, zoo volgt hieruit, dal iedere jilaat .1,/j op 

de best mogelijke wijze gejilaatsl is, om aan zijdelingschc schokken weder-

sland tc bieden, dal wil zeggen, iedere zijdelingschc schok wordt door elke 

IJZEUEN DAK V()OI\ DE .SMITIIt'IRI.D-MAUKT , TE MANCHESTER, 

DOOK 1-. tl. WIIEEl.DON , Insaiicur. 

{Civil Entjinm and Architccl's Journal, Maart 1854 , blz. 88.) 

(Dl. XXVIH, ligg. 5-11. ) 

De ruimte, die door dit dak moet worden overspannen, heeft cenc lem t̂e 

van 140 (151 el) en cenc breetlie van 2.1i voel (7-1- el). Hel dak^is 

hooftlzakelijk uil gesmeed ijzer zamengesleld, cn bestaat uit twee iniddcn-

openiiigeii van 72 voel (22 el) spanwijtlle ieder, eu twee zijopeningen, elk 

van 50 voet (15 el). Het geheel wordl gedragen door zakgolen van gegoten 

ijzer, ter gemiddelde lengte van ongeveer 25 voet (7 el) ieder, welke 

op kolommen rusten, die omstreeks 25 voel (7"-"'.5) hnog zijn. Doven in 

ieder dak is een laulaarn , ter breedte van 15 voel (4«'.ö), aau ietlercn 

kant van den nok, die over de geheele lenglc van dc markt loopt, cn 

waarin o|ieningen in den vorm van jalou.sicn zijn aangebragt, waartloor 

voldoende voor luchtvcrverschiiig is gezorgd. De gezamenlijke glasopper-

vlakte bedraagt meer dan 00 000 vierk. voet (5 580 vierk. el). Het 

regenwater wordt door iedere kolom iu daartoe beslcmtlc goten geleiil; 

dc goten of riolen zijn aan elk uiteimle voorzien van cenc afvoerbuis,'om het 

regenwater in dc kolommen te voeren. Ddj dc plaatsing van dc kolommen is 

eene ruiiiite van een kwart duim vrijgelaten, mcl hel oog op de uilzelling cn 

zamcnlrekking van het metaal, en ter voorkoming van gedurige lekkaadje, 

ten gevolge van hel breken der verbindingen, hetgeen zoo dikwerf plaals 

heefl bij uilgestrcktc gootwerkeii. Dc plaats, waar dc eintlen vau de goten 

op dc kolommen zameiikonien, is verborgen aclitèr schilden van gegoten 

ijzer, die het wapen tier stad dragen. Eene zijde tier markt is begrenstl door 

eeue ri j huizen, die op de markt uitzien; dc andere kanl zal'cenc opeue 

arcade vormen, bcstaaiiile uil 18 hogen, tlic op kolommen rusten met lulp-

vormige kapiteelcn. |)e einden van tlil uiarktgcbouw zijn gosloten met 

vier schiblcii van ellipti.^ehen vorm, die gedokt zijn mol mal glas (1), 

eu op viorkanlo holle pilaren met rijk bewerkte kapiteelcn rusten. f)e gevcl-

oiiidon vau ieder dak zijn voorzien vau beeldhouwwerk. Dc hocr'lamcs 

' Haywood, te Derby, is dc aannemer en dc heer \V. Kairbairn is door dc 

comniissic tot opzigthebbenden ingenieur aangesteld. 

OVEU DE VERRETEUING VAN DEN ALGEMEENEN GEZONDHEIDSTOESTAND, 

DOOR SOUTIIWOOD SMITII M. D. 

(Civil Emjineer and Architect's Journal, IMaarl 1854, !)lz. 102.) 

Voor eenige jaren won moor on moor algomoon de overtuiging veld , 

dat de gozonilhoidstoostaud vau de arboitlontlo klassou hooldzakolijk af-

hangt vau tien staal harer woningen. Kvonzoer word de ovortiiigiiig <̂ e-

vosligtl, dal iedere verbetering in deu goztmtllieitlsloosland van het'volk tot 

eene ovoreonkomslige vtnin-iVmg van zijn vei\standelijkon, zedelijken en 

maats(;ha|i|)olijken toestaiiil loiill. 

Gethiollelijk door |)artieulioron en deels iloor commissiën, daartoe van 

regeringswege benoemd, zijn nasporingon gedaan omtrent don gezondheiils-

looslaiitl van ZIHM' bevolkte dislriklen in hol algemoon on vau door do nijvere 

klassou bewooiitlc woniiigon in hel bijzonder. Dc uilkom>l daarvan gaf 

aaidoiirmg lol eouon algomeoncn maatregol, van wegc de welgevontlo magt 

genomen, omlortlon naam van «voorschrift omtronl de openbare gezondhoiii» 

i l ' n h l i c Health Act), waarbij aau plaat.selijkc bostiireii dc magt' wordl ver-

leend lol hot aanloggen eu (mtlorboudou vau voortdurende werken lor vor-

boloring vau don algcmeenon gozondhoiilstoostand, terwijl eon afzomlerlijk 

dopartcmcnl, onder don naam van algciiiccne gezondlicidscouimissic(^V/imi/ 

(I) IIPI lei'cnwoorili;; in Kußiiland veel ijebruikt wonlumle zoouenaamdo 
, rouijh'plate ijlass. 
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lioard of IleaUh) is opgerigt, om over dc uilvoering loczigl tc honden. Doch 

het opvolgen van dal voorschrift is geheel facullalicf en volstrekt niet ver-

jdigtend, zoodat de maatregelen Ier verbetering van den algemeenen ge-

zondheidstoestand geheel afhangen van de kennis der plaatselijke besturen 

on van de stemgcregtigden , door wie dezo worden gekozen. 

Als grondslag, waarop deze voorscliriften berusten, zijn daarin duidelijk 

aangewezen de voorname oorzaken van de buitengewone ziekten en sterfge-

vallen in de huizen van de arbeidende klasse en zulks op grond der registers 

van den burgerlijkeri stand. Tevens zijn voor zekere bepaalde toestanden in-

on in den omtrek van deze ellendige woningen, de ware oorzaken aangewe-

zen van die gedurig terugkecrende epidemische ziekten, die ongeveer de 

helft van het aantal kinderen wegslcficn, hoofden van huisgezinnen in de 

kracht des levens wegrukken, terwijl over het geheel meer dan een derde 

gedeelte van deze klasse der bevolking den gewonen leeftijd idet bereikt. 

L'il dezen staal van zaken cchler, hoe onwedcriegbaar ook, bleek nogtans 

niet voldoende, dat zij een noodwendig en onafscheidelijk gevolg van ar-

moede moesten zijn. Terwijl de gevolgen van een slechten toestand dindelijk 

bleken, zoo waren er geen afdoende feiten voorhanden, om den invloed 

van gezonde woningen le loeren kennen, als in slaal om den arbeider cn 

zijn kroost eene gelijke male vau gezondheid en IcvtMisdnur te verzekeren 

als die, waarin de meer welgestelde klassen zich mogen verheugen. 

Maar zij, die hunne aandacht op deze zaak hebben gevestigd, hielden er 

zich ten volle van overtuigd, dal het gevorderde bewijs was te verkrijgen 

en gewis gevonden zou worden in hetgeen een verblijf in woningen zou 

Ojileveren, die waren ingerigt, zoo als zij voor menschen behooren tc zijn. 

liet was onder dien indruk, dal ongeveer twaalf jaren geleden eenige per-

.sonen, die de leiding op zich genomen hadden van het straks gemeld onder-

zoek, zich tot eene vereeniging vormden met het doel, om de juistheid van 

Imune overtuiging aan de ervaring tc toetsen. Hun plan was, een uitgestrcki 

gebouw op le rigten, verdeeld in reeksen vertrekken, geschikt voor hel 

gebruik van een aantal gezinnen en voldoende aan de volgende vereisehlen 

voor goeden gczondhcidsloestand : 

1. De behoorlijke watcradoop onder den beganen grond. 

2. De vrije toegang van lucht en licht in elk bewoond vertrek. 

O. De afschafiing van het gewone secreet en de vervanging daarvan door 

een privaat met watertoevoer, waardoor tevens hel geheele huis zich ontlast. 

4. Een overvloedige toevoer van zuiver water. 

ü. Middelen om alle vuilnis, die niel door waler kan weggevoerd worden, 

onmiddellijk weg te ruimen. 

Duidelijk blijkt alzoo, dat de verwezenlijking van dit plan zeer wensehelijk 

is; dat, indien hel uitvoerbaar inogl blijken te zijn, huizen te leveren, die 

goed gebouwd zijn, behoorlijken waterafvoer eu toevoer hebben en goed 

van licht en versche lucht voorzien worden, en zulks tegen geene grootere 

kosten dan huizen, welke die noodzakelijke vereisehlen voor de gezondheid, 

de zindelijkheid en het gemak niet bezitten, - daardoor eene dienst aan het 

l)ubliek zou worden bewezen, terwijl men tegenwoordig zich tot eene af-

zonderlijke oprigling van enkide beter gebouwde huizen bepaalt. 

Op die wijze zou hel vuoi' den grondeigenaar ook niet meer zoo gemakke-

lijk zijn, om voor slecht gebouwde huizen een liuuiiprijs te maken, welke 

toereikend moet zijn voor '̂oed gebouwde woningen, zoodat op die wijze 

middellijk de algemeene toestand van do woningen dezer volksklasse zou 

worden verbelerd. 

Het bleek echter, dat om dc middelen te erlangen om dit jilan ten uitvoer 

te brengen, men diende te woi'den ontheven vau dc wettelijke bepalingen 

omtrent dc vennoolscbappeii, zonder welke onthefling ieder lid vau de maal-

.schappij met zijn geheel vermogen aansprakelijk zou zijn voor dc schulden, 

welke, op wettige wijze, ten laste vau de ondernciniiig kwamen. Hel was 

alleen door een koninklijk besluit of eene parlementsakte, dat deze aan-

.sprakelijkheid kon worden beperkt tol het bedrag der persoonlijke inschrij-

vmĵ  van ieder aandeelhouder. 

Het besluit is daarop gegrond, dal het bier geene geldspeculatie geldt, 

maar eene zaak van menscldicvendeu en nationalen aard, en dat de voor-

deden, na de betaling van eeu matigen interest, zullen worden besteed voor 

dc verdm'C uitbreiding vau het jilan, in plaats van daarmede het bedrag van 

dc uitkeeriiig te verhoogen. Dc voorname bepalingen van het besluit zijn: de 

beperking der ;e.\us|u".\kelijkhcid van deu aandeelhouder lol hel bedrag van 

zijne persoonlijke inschrijving; de bevoegdheid om in regten op te ti-eden; 

dat de uitkeeriiig het bedrag van o pet. 'sjaars niel overschrijden mag; 

dat het kapitaal IOU OUO pond sterl. moet licdragen, waarvan 2;) 000 pond 

stcrl. moet ingeschreven worden, alvorens de werken worden aangevangen, 

011 waarop 10 ten hondeid terstond moet worden betaald (1). Do bcvoegd-

iicid Olli hel kapitaal te vermeerderen met toestemming van den voorzitter 

van de kamer van konphamhd ( I ) u ( m l of T r a d e ) en van tweederden in aantal 

en waarde der aandeelhouders, tegenwoordig in twee algemeenc vergade-

ringen, uitsluitend voor deze aangelegenheid belegd. 

Daarop volgde cen suppletoir besluit, waarbij magliging werd verleend, 
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om verschillende verlakkingcn dezer maaisehappij Ie vormen in de provin-

ciale distrikten van Engeland en Wales, om tol dit einde een provinciaal 

kapitaal bijeen te brengen van een millioen pond sterling, en om dil le ver-

deelen onder de vftrschillende provinciale distrikten; zijnde de aandeel-

houders in ieder provinciaal distrikl slechts belanghebbenden in de winst of 

hel verlies van hunne eigene aandeelcn alleen, afgescheiden van alle andere 

aandeelcn der maatschappij. 

Zeven jaren verliepen, alvorens deze voorafgaande handelingen, de keuze 

en de aankoop van den grond en dc oprigling van de eerste gehouwen ge-

heel volbragt waren, zoodal de gebouwen eerst sedert vijf jaren bewoon-

baar zijn. 

De maatschappij heefl den naam aangenomen van Melropolilan A s s o c i a t m 
for I m p r o v u K j ihe I h v e l l m j s o f the I n d u s l r i o n s Classes, en hare eerste ge-

bouwen, nMelropolilan hnildimjs* genaamd, zijn gelegen in Old Dancras-

road op den weg van King's Cross naar Camdcn Town. 

De ^melropoUlnn huildinijs* bestaan uit 110 rijen woningen, waarvan 20 

rijen van twee en 00 van drie vertrekken. Hij iedere ri j is eene schuur-

jilaats, voorzien van een riool, een voorraad water met hooge drukking len 

bedrage van veertig gallons daags, cn de gelegenheid om asch en andere 

vuilnis weg le voeren door middel van eene pijp, waarvan de opening in de 

schunrplaals uitkomt. 

Er is geen zinkput in hel geheele huis. Het privaat met watertoevoer, dal 

het gewone secreet vervangt, is in dc schunrplaals. De deur van hel privaat 

is zoodanig geplaatst, dal zij, open zijnde, den locgang tol de schuur-

plaals afsluit. 

Iedere woonkamer is voorzien van eene zeef, een ketel en een oven. Met eene 

zeer geringe hoeveelheid brandstof kan men opdien oven brood bakken, en 

vleescli en iedere andere snort van spijs koken, terwijl de ketel altijd eene 

zekere hoeveelheid heet water in gereedheid heeft. De grond van het voorste 

gedeelte der gebouwen is ingesloten door ijzeren hekken cn vormt alzoo 

eene ruimte, waarop de kimlercn van dc bewoners der huizen kunnen 

loopen, zonder aan eenig gevaar bloolgesteld te zijn, en achteraan is een 

waschhuis met een bleekveld, ten gebruike van de bewonende gezinnen. 

De som, voor deze gebouwen besteed, bedraagt 17 751) jiond sterl. 17 sh. 

11 p. (/•212 812.7;)). De vertrekken, welke gemiddeld l i voet bij 10 voet 

O duim (D'.ö bij 3*'.2) tot 15 voet bij 8 voet (1 el bij 2'-''.-1) groot zijn, 

worden bij de week verhuurd; de huurprijs van iedere r i j woningen be-

draagt tusschen 5 sh. 15 p. tol O sh. 0 p. [ f 2.10 tol f5.00) wekelijks. Het 

geheele bedrag aan huiirgeldon, dat dc verschillende inrigtiiigen van do 

maatschappij opgeleverd hebben, scdcrl December 1817, beloopt 14 050 

jiond sterl. 11 sh. 7 p. [f 175 500.05), waarvan thans is ontvanüfen 14504 

pond stcrl. O .sh. 11 p. (/" 175 15*2.15), zoodat er aan kwade .«̂ cbnldcn slechts 

een te kort van 50 |)ond stcrl. 4 sh. 5 p. (/"455.05) over vijfjaren bestaat. 

Dehalve de Melropolilan buildinus in Dancras-road, beeft de niaatschaiipij 

nog eeuc andere reeks gebouwen doen oiirigten in Albert-slrcet, Milo 

End Mew Town , geschikt om OO gezinnen te Imisvcslcii, voor de som 

van 10 207 pond stcrl. 4 sh. 10 p. (/" 125 50().0O). Zij heeft ook 25 

huizen, gelegen in Delham-strcel hij DIeasant-row, Mile End, waarin on-

geveer 25 gezinnen kunnen gchuisvcsl worden, voor dc som van 5 120 

pond sterl. 10 sh. 5 p. (/"Ol 451.55) aangekocht, cn heeft wijders be-

sloten een ander gebouw oj) le rigten in Derniondsey, dal 108 gezinnen 

kan huisvesten, waartoe vermoedelijk 20 000 tol 25 000 pond sterl. 

(/•240000 tol (500 000) benoodigd zal zijn (1). 

Daar de woningen iu bmden, door ongehuwde arbeiders en handwerks-

lieden bewoond, over bet algemeen even ongezond zijn als de huizen voor 

gezinnen van dezelfde klasse, zoo werd bepaald, dat de maatschappij hare 

bemocijingen ook uil zou strekken tol de woningen van vrijgezellen. Dien-

ovei'eenkouistig werd ook eene woning voor vrijgezellen opgerigt, geschikt 

om 254 inwoners le bevallen, voor de som van 15 405 pond sterl. 15 sh. 

O p. (/• 101 024.25), en eene andere, geschikt ter liuibvesting van 128 

bewomu'S, werd door de maatschappij gekocht voor 1 422 jiond sterl. 

7 sh. 7 |). (/• 17 008.55), zijnde in pacht tegen eene hooge grondrente (2). 

Vier vertakkingen van deze maatschappij zijn gevormd , namelijk tc 

Hrighton, Dudley, New-Oistle en Hamsgale. 

De ondervinding heefl het meest overtuigend bewijs geleverd van do 

goede uilwcvkiug V.M» dil groolsche plan, wal de bevordering vau de ge-

zondheid en de vermindering van ziekte en stcriie aangaat. 

In 1850 bedroeg de geheele bevolking van de gebouwen in Old Dan-

cras-road 500, en het aantal sterfgevallen was 7, hetwelk ceno verhou-

ding van 2 cn een half o|) de 1 000 personen uitmaakt. 

In 1852 bedroeg de geheele bevolking OfiO; hel aantal sterfgevallen 

was O, dal is eene verhouding van iets meer dan 15 op dc 1 000. De 

gemiddelde sterfte, gedurende drie jaren, is in deze gebouwen gewcesl 

15.0 op do 1000. 

Doch wanneer men bij elkander teil al de inriglingen van de maal-

jchapjiij, flic nu geheel bewoond zijn, dan beloopt hot gezamenlijk bedrag | 

der bevolking, van het jaar dat met Maarl 1855 dndigt, 1 545. Van «lil 

getal zijn gedurende dal jaar 10 gestorven, hetwelk eene verhouding geeft 

van iets meer dan 7 op de 1 000. 

Hel aanlal sierfgevallen van de gdieele hoofdslad, gedurende heizelfde 

jaar (1852i, klom in eene verhouding van ruim 22 op de 1 000; bij-

gevolg was de geheele sterfte in Londen , iu het algemeen alle klassen 

door elkander gerekend, rijk en arm, meer dan 5 maal grooter dan de 

sterfte in deze inriglingen. 

Dc acte, genaamd * T h e L a h o u r i m j Classes' I j o d g i n g - h o u s e s acti> (w'et 

regelende het toezigt over dc woningen van de arbeidende klassen), er-

langde de koninklijke goedkeuring op dcnzelfden dag als de ^Common 
Lodifuifi houscs a c h (wel rej,'dcndo het toezigt over de woningen in bot 

algemeen). De ^Labourinfj Classes Lndjjinij-houscs a c b geeft dc meest uil-

gestrekte vohnagt aan plaatselijke besturen , om leeningen aan te gaan , 

landen te bezorgen en linizen te bouwen of tc verkoopen, mei het doel om 

voor do arheidende kla.̂ sen betere woningen in te rigten. Volgens die acte 

ofwel mag iedere stad of distrikl, door liisschenkoiiist van zekere erkende 

besturen eu onilcr zekere voorwa;irdeu , nieuwe gebouwen oprigten, of 

bestaande gdiouwcn , die ongeschikt zijn om bewoond te worden, aan-

koopen cn daarvoor gezonde woningen m de plaats stellen; en die bestu-

ren kunnen dil doen bij wijze van eeue handeksoiidenicming, zoodat hel 

verdschte kapitaal uit de huur wordt gevonden. Dij deze wel wordl daarom 

ook aan jilaalsclijke besturen vohnagl verleend, om ten deze le handelen 

gelijk in Londen geschied is door de M e l r o p o l i l a n S o c i e l y en dc S o c i c l y 
for improvimj the condilion of the labouring classes. 

( I ) O p bel d i u l von M a a r t 1853 w a s v o o r cen b t d r a j van Ü5 150 p o n d 
steil. iin;ebebreveii. 

(1) l\Iel deze .gebouwen kan iban.s niel worden voorl/refj.ian, uillionfdc vau 
i;i'liiek aan i;eiioei;zame fondsen, ofsehoon de (jrond reed.s a;ui|'ekoelil is. De 
(iireeleiirs zijn ot)k onlan|;s in hel liezil j;ek(»mi'n van een i;el)(>inv, ilal in New-
streel, (lolden .'̂ (loare, in de jiaroetiie van St. .lame.s wordl opi;eriul, in welk 
i;ebonw ll-i j;(7inneii kunnen i;ehuisvest worden. 

('i) De aiideie reeds i;einelde som, mi-l uilzonderini; van die vonr de i;e-
bouwcn in Old l'anerus-ruad, sluil den aunkuup van bel viije t;ued in zicb. 

HEKI.IiUDIKG OF HEDUKKING VAN MATEIUAEEN , DIE A.VN ÜE WEIIKING 

VAN ZEEWATER ZIJN lil.OOTGESTEEü. 

Octrooi' van E D W A R D O N S L O W A S T O N en G H O I I O E G K H M A I N E . 

(Civil Engineer and Architecl's Journul, Maarl 1854, blz. 1Ü4.) 

Deze uitvinding heefl betrekking tol minerale zamenstellingen, voorna-

melijk die, welke bereid zijn uit zwavel en zouten of kopcro.vyden, die in 

cen lieeten vlodbaren staal gebezigd wordeu voor metaal, hout. steen, cenienl 

en andere materialen. Zij worden gebruikt voor houten schepen in plaals 

van de hekopering en voor ijzeren schepen in stede van de gewone verwen, 

welke dienen , om het invreten te verhoeden, en andere stollen, waarmede 

men gewoon is, de schepen te bcklccden. De gcmdile comjiositien kunnen 

evenzeer gebruikt worden als cen voorbehoedmiddel legen de nadeelige wer-

king van liet weder of hel zeewater in hel algemeen, wanneer men daarmede 

do oppervlakleii der aan zoodanige nadeelige invloeden blootgestelde mate-

rialen bedekt. 

Dc gcoctroijecrdcn smelten dooreen en voegen in verschillende verhou-

dingen tezamen : zwavel, najihta en krcosool; hierbij wordt gevoegd koper-

rood, of acelas cupri. Soms wordl voor kojicrrood in de plaats gesteld 

zwavdzuur kopcroxyde, kunstmaligo zwavelverbindingen van kojier, blaauwo 

vitriool en andere zaïucnvocgingen van koper met zuren, hetzij enkel, hetzij 

onder elkander gemengd, nadat zij vooraf goed gemalen zijn. 

De zwavel, naphia, krcosool cn koperzouten, hetzij enkel of te zamen 

gevoegd, moeten gezamenlijk beet gemaakt cn goed doorcengcroerd wor-

den, waarna de compositie, welke hieruit ontslaat, uitgegoten moet worden 

in geschiklo vormen en koud zijnde gebroken en gepakt in cen droogen 

harden toestand, gereed om op nieuw gesmolten lo worden, als hel noodig 

is haar le gebruiken. 

Eene van de verschillende bereidingen, welke aldus zamengesteld wor-

den, wordt gemaakt door, iu eene ijzeren pan of eenig gesehikt vat, drie 

gewigisdceleii zwavel tc smellen, waarbij gevoegd wordt een deel naphta, 

in eeno al/.oiiderlijke paii verhit. Wanneer deze materialen geheel mol 

elkander vereenigd zi jn, wordl bij iedere aehl iiond van dc compositie 

Ct'ii pond acelas cupri of koperrood gevoegd en alles goed dooreenge-

i'oerd; waarna men hel mengsel in vormen giet en koud laat worden 

on bel voor het gebruik bewaart. Of, nadat de zwavel gesmolten is, kan 

hel koperrood daarbij gevoegd worden, vervolgens de naphta en daarna hel 

krcosool, bij kookhitte, ten einde de vermenging van do materialen to 

verzekeren. Dezelfde handelwijze is toepasselijk op dc bijvoeging van zwavid-

zuur kopcroxyde, welke vooraf goed tot poeder moet gemalen worden, 

voor zouten en ko|»eroxyden in het algemeen ; dit alles kan gebruikt 

jvorden in verschillende verhoudingen , naar male van dc v e r l a n g d e 
boedanigheid. 

Dm ijzer met ccnc van de minerale compositien te bedekken, bevelen de 

{jeoclroijcerdcn aan, om de oppervlakte van hel ijzer vooraf goed te reinigen 

^^or alichraiiiiing, en cr dan over heen le wrijven met een harden borstel, 
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dic herhaaldelijk gedoopt wordt in heete naphta. Wanneer een toerdkend 

gedeelte van de oppervlakte op deze wijze is berdd, wordt een pot van 

de heete compositie gereed gemaakt en over het toebereide ijzer gego-

ten, gdijk men zulks gewoon is le doen met pik. Wanneer de wanden en 

de bodem van een ijzeren vat op die wijze berdd zijn, moet het ijzer zoo 

droo},' mogelijk gemaakt worden door gewoon schuren en uitbranden of, in 

sommige gevallen, eenvoudig door het met zand of met eenig droog, asch-

aclitig, opslorpend poeder te bestrooijen. Het ijzer zal dan geschikt zijn om 

met dc heete naphta gerdnigd te worden, alvorens de minerale compositie 

er wordl opgehragt. 

Om hout, eu voornamelijk om de bodems van houten .schepen te be-

dekken, moet de oppervlakte schoon geschrapt worden, vervolgens bekleed 

niet een kooksel, zaniengesleld uit naphia en krcosool, ten einde het hout 

gesehikt te maken, om de mineraio compositie te ontvangen, welke ver-

volgons met geschiktc heete ijzers kan worilen aangestreken. 

De mineraahneng.sels kunnen gebruikt worden voor drooge oppervlakten, 

met of zonder voorafgaand gebruik van naphta, bijzonder voor tonnen, 

palen cn alle gewone buitendeuren en voor daken , ten dnde deze to be-

veiligen tegen vocht en in.secten. 

Deze compositien zijn ook dienstig om de bodems van schepen en alle 

aan de werking der luchl blootgestelde zcewcrken van ijzer of hout te 

beveiligen tegen deu zeeworm en de aankleving van dierlijke en plant-

aardige sloiren : cen gewoon verschijnsd onder zulke omstandigheden, ten 

gevolge van de wel bekende werking der minerale vergiften. De geoc-

troijeerden bepalen zich niel tot eenige bijzondere verhoudingen der ver-

schillende beslanddedcn. 

GEOCTUOIJEEUDE HVDKAUI.ISCHE PERS VAN DUDGEON. 

(Uil liel Journal of the Franklin Institute over,genomen in tho Civil 
Engineer and Architecl's Journal, April 1854, blz. 128.) 

(DIaal XXVHI , fig. 12.) 

Deze vernuftige en nuttige toeslel is algemeen ingevoerd ter vervanging 

van de oude dummekrachl. Dc voordoelen, welke deze nieuwe uitvinding' 

bezit, zijn: 1°. liglhdd, waardoor céii man gemakkelijk eene pers, welke 

tien ton kan oidielïcn, op en neer beweegt. 2". De geringe kracht, die men 

behoefl aan te wenden , om de pers in werkiiij^ te brengen, naardien elke 

pers zoodanig is ingerigt, dat i rn man het gewigt kan opheHcn, waarvoor 

zij berekend is. Dit voordeel is iu het oog'loopend, wanneer men in aan-

merking neemt, dal de wrijving van de oude dommekrachl, welke zeer 

aanzienlijk is, vooral wanneer dc olie verdikt is door koude of stof, 

wordt vervangen door de zeer geringe wrijving, welke ontstaat, wanneer 

de vloeistof in de pers door de openingen gaat. 5". De gemakkelijkheid, 

waarmede zware ligehamen kunnen worden nedergclalen , hetgeen zoo 

spoedig of zoo langzaam geschieden kan als men wil, door eenvoudig de 

hiilpklep met den hefboom in aanraking le breni^en. 4". De geninkke-

lijkheid van het gebruik op naauwe plaatsen, waar'het moeijelijk of onmo-

gelijk is, den hefboom van de schroef te draaijen Aan hen, die gewoon 

zijn aan het gebruik van de dommekradit, cn derhalve bekeml zijn met 

(Ie ongeriellijkheden, die daaraan verbonden zijn, zullen de vuordeelen van 

deze jiers duidelijk in hel oog springen. 

Ho uitvinder heefl voorgesleld om dezelfde inrigting in toepassin"" to 

brengen op het drukken van katoen eu andere stollen,' en werkelijk heeli 

hij in hel kristallen paleis te New-Vork ceno kleine pers van dio soort 

ten toon gesield , welke zeer g(!.schikt scheen en zeker goedkooper was dan 

eenige andere ons bekende pers. 

Do pers of dommekrachl, wdko op plaat XXVHI, fig. 12, is afgebeeld, 

heeft eene cylindervormige g(.Mlaante. Zij bestaat uil een buitencylinder of 

koker, rustende op den grmid, en cen hiiinencylindcr of zuiger, die van 

boven een breed uitloopend gedeelte heeft, w;iarin de hcfbooin draait, 

en dal gebragl svordl ouder hel op le he(ViM) voorwerp. waarmeiie hei 

naar de hoogto gaal. Het eigenaardige van (bv.cn toestel is, dat de pomp 

binnen de hydrauhsclie pers is. De vloeistof die men bezigt is olie vau 

goede hocdaniglidd, welke van lijtl lot tijd ververseht moet worden. 

Do binnencylinder is hol gemaakt, ten einde vergaderiiak tc vormen, 

grool genoeg om de olie te bevallen, wanneer dc dommekracht naar be-

neden is. 

De afinetingen van i ^ binnenwerks verschillen tu.s.schen 2 lol 

(S (0''.()5 tot O*'.2) of meer diiimen, naar gelang van het gewigt, waar-

voor (Ie pers is bestemd; eene pers van 5'/̂  duim (O' '.08) zal gcmakkeliik 

10 ton ophelTcn en kan door (ién man behandeld worden met meer gemak, 

dan waarmede twee mannen hetzelfde gewigt met eene gewone dommekracht 

zonden opheffen. 

Ho binncncyrmdcr met zijn kop bevat juist zoo \ov\ olie of andeiv 

vloeistof als nuodig is, om den cylindcr le vullen, wanneer dc zuiger geheel 
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naar boven is, cn wanneer deze naar beneden is, keert hel vocht lerng 

naar dc oorspronkelijke holle op dc kleine klep h , welke door den hefboom 

open geslootcn wordl. Deze hefboom is los en kan naar believen ingezet 

worden; in dc afbeelding is hij voorgesteld met den bovenkant naar be-

neden gckcci'd, lei'wijl dc pers bezig is le zakken, zoodal de hefboom, bij 

liet omlaag drukken, dc kleine klep /i open gcsloolen hcefl, door hel slaafje 

e, werkende op den zuiger f . 
Als dc hefboom wordl opgeligt, sluit zich de klep h, door de werking van 

cenc kleine veer, waardoor hel dalen van den binnencylinder wordl verhin-

derd. Wanneer men den binnencylinder naar de boogie wil doen gaan, 

wordl dc hefboom uilgenomcn en met den anderen kant naar boven ge-

plaatst, en niet hel uitstek y benedenwaarts, hetwelk den bodem van het 

kastje, waarin de hefboom werkt, stuit cn dezen verhindert naar beneden 

te gaan alvorens dc staaf c le raken. 

lic pompkast J past in het benedeneinde van den binnencylinder, en 

haar zuiger, bestaande uil boven- en onderstukken .r en d met een lederen 

rand daartusschen, is door dc stang / verbonden met den hefboom l i . 
In dc kleppen f en h zijn op zijde goten of holten gemaakt, waarlangs 

dc vloeistof kan gaan, wanneer de kleppen naar beneden of o|)en zijn. 

De zuigcrslang I wordl in dc rigling gehouden door dal zij door de hennip-

doos 11 gaat, cn dc kleine klink l), waaraan dc hefboom is verbonden, 

brengt cenc soort van evenwijdige beweging voort. 

Dc zuiger, do binnencylinder en dc bodem van den cylinder worden 

door slukken leder, zoo als gebruikt wordt bij hydraulische per.sen,ge-

digt. Dc werking van de pomp is duidelijk le zien uit de afbeelding. 

Wanneer de binnencylinder cn dc zuiger beide naar beneden zijn , dan 

zijn de beide kleppen in rust. Wanneer de zuiger naar boven wordl be-

wogen , drukt de zich daarboven bevindende vloeistof dc klep f ojien en 

vloeit in dc holte, die onder den zuiger ontstaat, wanneer deze naar dc 

hoogte gaat. Wanneer de hefboom weder naar beneden wordt gebragt, 

sluit de vloeistof dc klep f cn opent h , terwijl zij onder den binnen-

cylinder vloeit, en dien doet rijzen. 

Deze dommekracht kan gebruikt worden , hetzij in loodregten stand , 

hetzij onder eenen hoek met den horizon. Om echler de vloeistof door 

dc kleppen te doen gaan, moet de kop een weinig opwaarts worden 

gebragt. 

SPOORWEGEN IN AUSTRALIË EN DE KOLONIËN, 

DOOK ilYDE CLARK. 

{Civil Kuyinccr and Archilccl's Journal, April 1854, blz. 147.) 

I\lel het oog op den slaat van verkeer in Australië, Zuid-Afrika en 

andere Engelsche bezittingen, heb ik ccn plan gevormd, dal de goedkeurinj^ 

heeft mogen wegdragen van verscheidene hoog ge|)laatsle per.sonen in het 

moederland cn de koloniën , van leden van de wetgevende magt en van 

kapitalisten, en dal thans in Australië in overweging wordt genomen. 

De vooruitgang van Australië, men zal dil erkemien, vereischt de uil-

breiding op groote schaal van dc gemeen.scbap door middel van spoor-

wegen. Een zoodanig nuddcl van verkeer is daar le meer van belang, 

omdat dc in vcrl)indiug le brengen dislriklen ver vau elkander verwijderd 

zijn cn de bevolking zeer verspreid is. In Engeland wordl een spoorweg 

noodig geachl voor cenc digt op elkander gedi-ongcne bevolking, in Amerika 

voor ccn in geringe male bevolkt dislrikl en als hel middel tol kolonisatie 

en plaalselijkc verbetering. Vandaar, dal een wcstersclie slaat de noodige 

organisatie niel erlangt, voor eu aleer regtstreeks stappen gedaan zijn , 

om een spoorwegslelsel tc vestigen, en zulks onder omstaiidigheden, die 

vri j wat minder gunstig zijn dan die, waaiin Australië lliaiis verkeert. 

IS'iets inderdaad heefl meer bijgedragen lot den bloei vau dc wcslelijke 

staten cn de vestiging van die talrijke bevolking aan gene zijde van (len 

Mississipjii, dau de spoorwegen, en ongetwijfeld zal bel nemen van dezelfde 

inaatregelcn in Auslralic met even gelukkig gevolg bcki'oond worden, 

zooveel te meer omdal daar geene gi'oole binnenlandsclie scheepvaart is. 

De beliocfie aan sjioorwegen werd in Australië reeds lang gevoeld en dc 

zaak is mei veel bekwaamheid aangejirezcn door dc leden van dc wetgevende 

magt; doidi tot dns verre is er gecne onderneming van eenig aanbelang o|) touw 

gezel. Aan dc onbekrompenheid der wetgevende magt van .Nieuw Zuid-Wales 

is bel le danken, dal een kleine spoorw'cg van Sidney naar floulburn onder 

zeer gunstige waarborgen wordl aangelegd; dc wetgevende magt van 

Victoria beeft gelijke pogingen in hel werk gesteld met betrekking lol drie 

andei'C kleine spoorwegen, en Zuid-Auslralie beeft concessie verleend lol 

den aanleg van twee korte spoorwcglijnen. Dc voornaamste plannen moeten 

echter nog verwezenlijkt worden, cn daaronder in de eerste plaals cenc 

hooblliju, ter verbinding van Sidney of rioulburn mcl Melbourne. 

Do lengte zal minder zijn dan OUD eng. mijl (DO;) ned. mijl) en de kosten 

zullen, wanneer dc spoorwegen volgens het amerikaanschc slelsel worden 
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aangclcgd, hel bedrag van 5000 pd. st. dc mijl ( f o l 290 de ned. mijl) nicl 

le boven gaan. Meu houdt het cr vuor, dat dc noodige arbeid te;i;eii den-

zelfden prijs cn op dezelfde wijze kan worden verkregen als in ('anada en 

in de Verecnigdc Stalen. iMen heefl voorgesteld, cbiueschc arbeiders tc be-

zigen, doch daaromtrent is eenig verschil van gevoelen ontslaan under de 

leden van de wetgevende magt. 

Om zulk ccne lioofdlijii aan le leggen zijn vcnschillcnde gun.stigc om-

slandighedcn noodig: dc medewerking van kapitalisten, voldoende linanliele 

middelen , maar bovenal dc zoo noodzakelijke vrijstelling van wettelijke 

bepalingen. Voor zulk ecnc uitgebreide onderneming kan dc regering 

op twecderlei wijze bijstand bieden. Dc eerste is door waarborging van 

iiitcrcst of dividend, gelijk gedaan is door dc regering van C.anada en die 

van iNicuw Zuid-Wales cn Victoria. De andere wijze is de sclieiiking van 

land voor dc aan tc leggen liju: ecnc wijze van ondcistenning, die door do 

engelsche regering in de amerikaanschc |)rovincien is goedgekeurd en ook 

met gunstig gevolg in Illinois is in toepassing gebragt. 

Ten opzigte van dc waarborging besloud er twijfel hij dc leden van de 

welgevende magt van Nieuw Zuid-Wales, of het le reglvaardigcn zou zijn, 

dal mon dc rmanlien van dc iroviiicic verder bezwaarde, voornamelijk voor 

zoodanige spoorweglengle, a s dc hoofdlijn in die provincie. iMcl betrekking 

lot eene sclienking vau land is op le merken, dal bet grootste gedeelte van 

hel land langs den aangewezen weg iu de provincie Victoria reeds bijzonder 

eigendom is. Ilet geschiktst bleek hel derhalve le zijn, dat men bij de pro-

vincie Victoria aanzoek deed om waarborg, en bij die van Nieuw Zuid-Wales 

om ecnc schenking van laiid. Voor dit laatste is niet alleen noodig de mede-

werking van dc plaatselijke wetgevende magl, maar evenzeer werd daartoe 

vereischt, dat hel keizerlijk parlement bij acte daartoe de nooiligc volmagl 

verleende. Ten einde de verwezenlijking van dil plan te bevorderen, cn de 

medewerking van dc wetgevende en uitvoerende magl te verkrijgen, is er 

cenc commissie van bijstand gevormd, waarin de belangen van Australië 

zijn vertcgcnwooriligd. 

De schenking van land, welke, naar men hoopt, op zulk een grondslag zal 

jdaats hebben, zal eene sectie of meer bedragen om de andere mijl lengte van 

den spoorweg. In Illinois zijn zes vierkante mijlen per mijl gaans; voor dc 

hoofdlijn van de amerikaansche provinciën tien vierkanle mijlen. Hel ge-

volg van eene zoodanige schenking kan gemakkelijk worden ingezien. Zij 

legt dc provinciale wetgevende magten geene dadelijke uitgaven op en al-

hoewel hel hier geldt de vrije schenking van een uitgestrekt stuk lands, is 

dc zaak toch voordeelig voor de provinciën en vloeit daaruit volstrekt geen 

vermindering van inkomsten voor baar voort. Dc |)rovincie[i, die woeste 

gronden bezillen, hebben belang bij icdereu maatregel, welke strekt, die tc 

verbeleren, cn bet zal wel geen beloog behoeven, dal onder alle middelen 

ter verbetering de spoorweg het meest afdoende is. Door iedere tweede 

sectic aan eene spoorweg-maatschappij Ic geven, zullen de andere scclien 

vau de linie noodwendig meer dan eens zoo veel waard worden als de 

som, waarvoor dc andere zijn afgestaan, zonder nog de verhoogde waarde 

tc rekenen, die al dc naburige streken verkrijgen. Derhalve hebben de wei-

gevende magten, gelijk die van Amerika, er alle belang bij, om zulke schen-

kingen le doen eu dc inlbreidin;,' van spoorwegen le bevorderen. 

Ook wal dc kapitalisten en aandeelhouders lielreft is zulk ccne schenking 

zeer voordeelig. Voor iedere mijl spoorweg beloopt dc minste schenking 

ccne vierkanle eng. mijl of 010 eng. morgen lands. Dit nu gerekend legen 

den prijs van 1 pd. sl. deu morgen, zou reeds eeue aanzienlijke tegemoet-

koming zijn op eene mogelijke uitgave van ."üOOO pd. st. per mijl; maar dc 

werkelijke aanleg van den spoorweg geeft onmiddellijk de waarde aan het 

land. Wanneer men hel bruikbaar gedeelte lands, door schenking verkre-

gen, op 000 morgen per vierk. mijl stelt, dan zullen voor de hieronder op-

gegeven boeveclhcden, naar dc verhouding van een minimum van ÖOOOpd. 

sl. de mijl gaans, de waarden de volgende zijn: 

tu'sehalle waarde Eeue scclic per Twee scclien per Vi jf scclien per 

per morgen. mijl gaans. mijl gaans. mijl gaans. 

5 pd. sl. 

10 V 

20 . 

50(30 pd. sl. 

rillüO » 

12 000 . 

0 000 pd. st. 

12 000 ^ 

21000 » 

i:;ooo pd.si. 

50 000 . 

00 000 » 

IS51. 

UM.I', IM KoSri'iN V,\,\ ll l ' l l'l.l'.KIIUSCIl I.IClU. 

(Cmnpti'x n'nihis hclnlonuiduircs di's Séiinrrs dc rArndhuin ih'X Srio.nri'i. 
TMIOC XN W i l , 0'. in, p. I'.V.). - Tome XXXV I I I , N". IS, |I. 8I;',.) 

(d. (1. VAN l)l-:i; l lor.VKN, rAtHonant-Inycmcur.) 

\\\\ hebben hij dc beschrijving van den elektrischen licht toestel van 

,1. .laspar te Luik (1) mcl ccn enkel woord gewag gemaakl van bet eick-

irisch licht, gebruikt bij dc werkzaamheden aan dc iNapolcons-dokkcu te 

Darijs. Thans zijn wij in staat, om volgens dc opgaven van den heer llcg-

nault, directeur van deu telegraaf van den ijzeren spoorweg vau Itoiiaan, 

die deze verlichting heefl bestuurd, de kosten vau het licht te doen kcuiicii. 

Dc heide toeslellcn , die gedurende vier achterccuvolc;ende maanden, 

telkens 5 of -1 uren lang met eene hidioorlijke regelmatigheid Indibcn g(ï-

werkt, bestonden elk ml ecnc batterij van vijftig Dimseiischc elementen, 

van groot niodid. 

De uilgaven voor eiken toeslel hebben telkens bedragen: 

Aau bezoldiging vuor ilen opziglbcbbende . . . . .1.50 francs. 

Kwikzilver 5.00 . 

Zink 1.,50 H 
Koolspitsen 1.10 t 

Salpclt!rzuur l.NO w 

Zwavelzuur 1.81 » 

Tc zamen 10.iM francs. 

De kosten om cenc werkplaats van achthonderd arbeiders te vcrlich-

Icn, hebben dus, daar cr twee ricbttoestellcii in werking waren, bedragen 

58.08 francs of Vj., cenlimc per werkman. Deze uitgave is zeer gering, 

vooral als men daarbij in aanmerking neemt, dal do arbeid bestendig zon-

der eenig gevaar verrigl is, cu jilaats heefl gehad tol op honderd el vau dc 

lichtbroii mot eene rogeluialigheid, die men bezwaarlijk oj) cenc andere 

wijze zou hebben kiiiiiien verkrijgen. 

De secretaris tier Akailcmio van Wclcnschap|icu hooft bij golcgenhoid van 

dit verslag tic opmerking gomaaki, dal hel olektriseh licht, zonder veel 

inoeiio ofktislou, gebruikt zou kunnen wonloii aan boord van deseliopon, en 

tiaar vooral zoor iiullig zou kunnon zijii, om hol overzeilen van stdiepen 

iiodiirontlo tien iiatdil le voorkomoii, oiiklal dit licht tloor slecht wedtr uiel 

kan worden uiti^eblusclit. 

Hel spi'oekt van zelf, dal dozc prijzen voor Zuid-Afrika verschillend 

zullon zijn; doch dil stelsel biedt tien bosten grmidshig aan voor hel aan-

leggen van sptiorwegcn, eu geeft aan onze ingenioiirs en werktuigkundigen 

veel bezigheiti. 

Hot zal mij aangenaam zijn, aan diegenen uwer lozers, welko belangstellen 

in tic bevordering van don aanleg van spoorwegen in dc kolomen, alle in-

lichtingen IC geven en levens hunne metlewcrking tc mogen ondervinden. 

.'\us(ralian Hoorns, 189, S t r i w d , 25 Maart 185-1. 

imAAGIlAAIl STOOMWKRKTl 10 MET KETEL VAN HENNES, TE PARI,IS. 

(ARMENG.VLO, (icnie indn.Urid, .liiill',1 1852, p. 7.) 

(G. G. VAN i)i:il I10I:VI:N, Luilenant-ingenieur.) 

(Dl. XXVIH, ligg. 15 en 11.) 

Moii heeft zich iu dc laatste jaren ijverig bozig gehouden mcl de con-

structie van sloomwcrktiiigcii, die zich geniakkelijk'laten vorplaakson, niet 

veel ruimte iuncmon en zoo weinig kosten, dat zc ook door minder be-

niiddeltlc fabrikaiitcn kunnen worden aangeschaft. Op dc werclil-lcntoon-

slelling te Londen waren verschcitlen zulke toestellen, meestal cchtcr lot 

liiiidliuishoutlelijk gebruik bestemd, le zien. 

Zoowel in Engeland, als in Krankrijk en Duitschland, hebben zich dc 

worktiiigkiindigcn met de vervaardiging van kleine stoomwiM'ktiiigen bozig 

gebonden, die zich meestal veel smdler bowogon dau dc gewone stooin-

luigon, doch waarbij hel overbrengen dor lieweging op eein̂  eonvoiitliger 

wijze go.sebictll, zootlal hol gcht̂ clc werktuig minder zauieugesteld wortll. 

Zoo hebben de gebroeders iMazeliiio, te ilavro, in hunne werkplaats oene 

kleine sloomniacbinc opgesteld, waardoor eon ventilator in beweging wortll 

gebragt, die eenige liondcrdon omwentelingen iu dc minuut verrigl. 

Tc Darijs worden door Kland werktuigen vervaardigd, die vijl-of zes-

honderd omwenlelingen in de iiiiniinl vcrrigloii, en .slechts weinig ruimte 

iimemcii. I"'eu vau deze lO(.\stclleii, tol hel bewegen van oen snijwcrkluig 

ingerigl, was op (lo iiijvorbeids-lontoonslolling te zien. 

Ook dc boeren Thomas cu Laurens hebben dergelijke werktuigen ver-

vaartligd, die alle met ccne aanzienlijke snelheid loopen on plolrollcn, 

(l) Zie niirclisch. 18r.;{-lS54, bladz. fiO. Men viiitll in dal sink oi-iic op-
j;a\(' (li-r piij/fii van dc locslcllcn, die l)ij ticl cleklri.seli tiobl iioodii; zijn. 
iNn men zicb (ud; km ovciliiincn mul welke bflrekkelijk i;erini;e koslcn tlezc 
ntcslcllcn in v\('ikiii|f kinnico zijn, wtudl de zaak van bel cleklrisiHi litl i l in 
•>ns land van meer i;e\\i|;t. Immer,s bitn- lo lamit! worilen de finiilcrinifcn van 

werken bijna allijd {jclt'ijd in pnllen, die mei aanzienlijke kosh-n 
iiioclon w01 den droo|; i;i'liondt'n. Thans i,s men in .slaal om zicb voor oii/je-
vt'(!r 5 e(!iils per werkman nfduicnde den |;eboflt'ii nacbl een zeer voblocnd 
lirtil le verscbaireii, en licl zal /oker dikwijks veel vooideeliî cr zijn ottk des 
nat'lils door le werken , waardoor dc lijd van bel drooy boudeii der lunderin(;s-
iMilU'ii soms met J ol' \ verminderd kan worilen. v. d. 11. 
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papierworkliiigeii en dergelijke zakoii in beweging hivngon. Echter zijn bij 

hunne tiKvstellen tle ketels allijd van de slooinworktuigen zelf afg(\solioitleiL 

Do hoeren Doiillel, lo Darijs, eu Trovelhich, te Loiitlt'ii, lubben draag-

bare werkliiigon vervaardigtl, tlit; onmitlihdlijk op dc ketels rusten, (d or 

mede verhouden zijii, zt)u als ook hol geval is bij do iiicnwc toesUdleu 

van Dennes. 

Eindelijk conslruccrt ook dc heer ('alla .sedert eenigen tijd zoogcnaamdt? 

Loconiobilci), die op vier radoren riislcn, naar ecu engclsch model, dal be-

waard wonll in hel C o n s m m l o i n des A r l s ct .]Iclh'rs te Darijs. 

Het werktuig vidgons hel stelsel van den heer Deiincs voldoet bijzontlor 

wel aan dc voorwaartle van minkoslbaarhcid cu beslaat ztior weinig plaals. 

Kig. 15 stelt hot werktuig mcl deu ketel in opsland voor, op'/lo''lm-

ware grootte goteckciid. 

I''ig 11 is eeue dwarsdoorsnede over de as, loodrogl genomen over do 

vorige liguur. 

Hel gelii,'clo werktuig met den kelel neemt nicl meer plaats iu dan eon gts 

wooii meubelstuk, is even gemakkelijk te stollen als ceu kagchcl, en kaïi iu 

sommige gevallen tevens de dienst vau kagchcl verrigten. 

Uil de figuur ziet men duidelijk, dat het werktuig gcplaatslisop dostoom-

kap vau den ketel E, cu dal de sloom door ccne korte buis onmidilcllijk 

iu dc stoomkas, die met den oyliiider in m\ stuk is gegoten , biiinen-

stroomt. Door div.c inrigting is de sloomspanning in deu cylinder bijna even 

hoog als in den ketel, en daar dc afkoeling zoo veel doenlijk wordl vcrboetl, 

zoo vloeit hieruit vau zelf besparing van brands-tolïon voort. 

De oiitlor bet werktuig geiilaatstc ketel is van eene zeer eoiivoiitligo oon-

slructic. Dc vuurhaard is geheel binnen deu kelel geplaatst, en de rook 

stroomt uil den liaartl langs dc twee kanalen G iu tien sclioorstccn. Als hel 

werktuig van gering vormugen is, hostaal dc schoorsteon slechts uil oene ge-

wone kagcbolpijp, en dc toestel kan dan levens dienen lol vorwarming vau 

de werkplaats. Dc ketel rust op oen gcmclseldcn voet, die met plaatijzer 

bekleed is; oinler de a.scliplaal Itevindl zich een bak, waaruil hel vueding.̂ -

water in den ketel wordl opgepompt. 

Zulk een werktuig, dal men kan vervaardigen van dc krachl vau î eii 

moiisch tol twee paardenkracht toe, is iu staal om in cone kleine fabrndx hel 

een of ander werktuig tc drijven, en kan, zonder dal men iets bchocli te 

verbouwen, in elk vorlr.'̂ k wortlen opgosltdd. 

De vor.scliilleudc voiligheids-iiirigliiigeu zijn boven op don kclol goplaalsl 

zoo als hel walerpeilglas, de vcilighcitlsklep, dc alarmlluil, de maiiome-

tcr, euz. 

lu onze liguur is do vootlingspomp c boven op de sloomknp geplaatst, eii 

werkt do zuigerslaiig even als bij eene loeomolief op oene gebogon as. Dnor 

dozc inrigting vooral wordl het werktuig minkoslbaar, omdat'hel aanbren-

gen vau verschilleiide slukken, diti anders tut het overbrengen dor beweging 

noodig zijii, vermetleii wordl. Van boven loopl de zuigerstang door ecli 

hals die in het bovenstuk v i is aangebragl. Vuorts is'bel werktuig vau 

een scwoon voorwiel voorzien. 

VEKSCIIEIDENHEDEN. 

De voorijestelde huiiijhnKj \n den spnonrefj over de St. Lnwrence. — 
Dczc_^hangbrug over dc Sl. Lawrencc , bij tjuobin:, mm.'l 5100 nig. voet 

(1057 el) lang worden , en de amlere ahnetingen naar evenredigheid. 

Volgens hel voorgt^sleldc plan, zal het ccne draadbriig zijn. Dc gohiMdt; 

hoogte der sleunpunlen vau tien grondslag af, zal 55IJ cn^. voel MOO el) 

bedragen; aau den voel zullen zij ccne oppervlakle van 52 bij 157 eng. 

voel (10 hij -12 el) beslaan eu 1010 eng voel (100 elj vau elkander ver-

wijderd slaan. 

De spoorweg zal 102 eng. voet (10 el) bovon hoog waler en ruim 52en!.> 

voet (10 ol) binnen de leuningen vau do brug liggen en oen dubliid 

sjioor hebben met 10'/, eng. voel (ruim o el) lusscbi'nruinile. 

(Civ. Eng. and Ardi. Journal.) 

Ue'niig'ing vnn straatriolen. — Dc boer Dlaytlos, in Livorpool, hcefl cenc 

nieuwe manier bedacht om afvoer-riolen lereiuigeii, die bij eeue genomone 

proeve volkomen dt)elmatig is gcldekoii te zijn. Zij bestaal hierin, tlal bij 

clkc rioolojicning cenc kraan wordl gî stebl, waardoor de gelcgoiiho,itl uiit-

slaat, in het daartusschen gelegen gotloelto van hel riool eonc keten heen 

en wotlor te bcwogon, die hel slijk losmaakt. Door emmers, welke aau 

die keten bevosligtl zijn, wortll hol slijk medegevoerd, en ciutlclijk woidt 

hot riool met bezems gereinigd. Deze wijze van .schoonmaken is hel liest 

geschikt voor zoodanige riolen, waarin oen nionsch zitdi uiel bewTgon kan, 

eu tiaar dc meeste riolen daartoe bobooren , zoo zal tleze manier zoo vî ol 

te meer de aandacht vertliencii, dewijl daarniode elf man in hol derde 

gedeelte vau ecu dag ceu riool reinigen, dal op dc gewone wijze drie man 

gedurende tien dagen zou bezig houden. 

(Migemenie UauMtumj. -
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De maalscliappij van den cJelitrhchen Ivleijranf door de Mtddtllundsche :ee, 
dio zicii len doei slell, Engeland mei Afrika, üoslindie en Australië over 

Trankrijk, Corsika, Sardinië en Algei'ie le verhindeUr lieeft zich in hel ver-

leden jaar niet een kapitaal van 5UOUO pd. sl. of 50 niilliocn gulden ge-

vestigd. De onderneming staat onder de leiding van de ingenieurs Di'Ctt en 

Donelli. Dc tusschcn|)laatsen, waarover dc uil Londen uitgaande telegraaf 

zal loopen, zijn: Darijs, Lyon, Turin, Spezzia, Ajaccio, Sassari, (lagliari, 

Galila, Î acall'c, Timis, Tri'poli, Alexandrie, Cairo, .Icruzalem, Dauiascus, 

Calcutta, Aracan, Dangore, Sinkapoer, Datavia, Timor, Melville, Sidney, 

Melbourne. 

(AIhjemclnc Biiuzeltitng.) 

Hel door dr. Cullen voorgestelde plan, om door de landengte van P a n a m a 
een scheepvaartkanaal le graven, is door den meest bevoegden van alle beoor-

deelaars, door Alexandcr von llundjoldt, goedgekeurd. Nadat ik mij, zegt 

deze, gedurende eene halve eeuw te vergeefs had bevlijtigd, om de moge-

lijkheid aan te toonen van een kanaal tusschen de beide wereldzeeën cn de 

opmerkzaamheid op de golf van Sl. Michacl en van Cupika als hel meest 

geschikte pinil le vestigen, nadat ik gedurende zoo geruimen tijd, zelfs niel 

zonder bitterheid, gelijk in de laatste uitgave mijner/l?isic7i/e/M/er 

had verklaard, hoezeer ik hel betreurde, dat men zich niel van alle hulp-

middelen bediende, welke de wetenscha|) in onze dagen ter beschikking 

stelt om juiste opmeiingcn en waterpassingen te bekomen, moest ik meer dan 

ieder ander verheugd zijn, eindelijk weder de hoop verlevendigd te zien, 

dal eene zoo .schoone onderneming tol stand zal komen. 

Het wclgelukken daarvan gaat geenszins de slolTelijke en verstandelijke 

krachten der beschaafde natiën te boven. Dit groote werk moet ree»ls van 

den aanvang alles zijn, wat het ooit worden kan. Men moet niet met een 

sluizeukanaal aanvangen, gelijk het groolsche Ivaledouische kanaal; men 

moei op deze |)laals een waarlijk oceanisch kanaal maken, cen vrijen doorlngt 

van de ccnc zee naar de andere, waarin dc snelheid der schccpvaarl door 

hel onderscheid van walerspiegtd en het verschil in de ebbe en vloed ; -

gewijzigd maar niel gestremd wordl. 

Dezelfde geleerde laat zich omtrent dit punt in zijne Ansichten der N a i u 
volgendcrwijze uit: 

Sedert meer dan twintig jaren werd ik door maatschappijen, dienn:-. 

zienlijke geldmiddelen willen besteden, over het vraagstuk van de landcüj::' 

van i\inama geraadpleegd ; maar nooil is dc eenvoudige raad, dien ik ;•. 

geven heb, gevolgd geworden, leder wetenschappelijk gevormd ingeinuu 

weet, dat onder dc keerkringen, zelfs zonder overeenstemmende waarn:: 

mingen, goede baromclermelingcn, mcl inachtneming der afwissclinger = ' 

uur tol uur, eene zekerheid van 70 tol 00 voel kunnen waarborgen (I). ü 

ware derhalve gemakkelijk, gedurende eenige maanden twee vaste 

elkander corresponderende baroinetcrstations aan de kusten van beid" • 

zeeën op te rigten, cn de tot de voorloopige waterpassing gebruikte draa î-^ 

werktuigen dikwijls ouder elkander cn met die der vaste stations te vê K--

lijken. Men zou bij voorkeur die punten moeten nemen, waar de berj"" 

die de waterscheiding vormen, in de rigling van het vasteland van Zuui 

Amerika tot heuvelen worden. Dij hel gewigl, hetwelk dil vraagstuk v̂ -: 

den groolen wereldhandel heeft, mag men zich niel, gelijk tot nog Iv-

binnen enge grenzen bciierken. Een groote, dc geheele landengte on;-.::! 

lende arbeid — dic levens hoogst nuttig zou zijn voor alle mogelijke soc-rl.: 

van werken, voor kanalen en spoorwegen, — kan alleen hel veel bespr-i--

Men .. vraagstuk bevestigenden of ontkennenden zin doen beslissen. 

daarmede eindigen, waarmede men, mijnen raad volgende, had m.»:-:. 

begninen. 

(Allgemeine IJaiizeitunr!. 

(1) Ofsclioon wellifït eene [»rooloro naauwkenrifilieiil dan hier isnpfïof:, 
le veikrijifen zou zijn, zoo lilijfl de onzekcihoiil, zelfs bij eene Iwee™ 
fjtoolnre iiaaiiwkeuii|;|jeid, nojj veel le i;roiil oni daaroj) eeni/; onlwii:: 
knnnen gronden; wij zonden dus van oonleel zijn, dal liierloe niel a;-;-. 
dan {jeodesischc onderzoekinijen kunnen dienen. (Ked.) 
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l'i'' 14 Mnî ji-filok, v.iii liiivi'ii. 
c* 

r,' 

f!-



Itiil' r III!/f f/frt-/,.fdf m! nvf/mh' (i;(l,ii/irij)i'ii //îo.'i -/<1,} i 

e • 

I M l I ' d I IM'.I I l>K W V V V . l VO I . 
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BIz. • 

I. Td jKissiiig van mctoorologisclie waarnemingen. (Plaal .\VII1. 

I cn II) ' I 

II. Verslag over hel gehrnik van hel haggervlol voor hel 

schooinnaken der kanaalpandi.m van den zijlak van hel 

kanaal van l'ourgondie naar de Voinie, door Tarhé, In- Xl.\. 

genienr der r.rnggcn en Wegen -i ^ 

l i l. Ilookverlering. (Plaal l i l , ligg. I en 2) O 

IV. Geoctroljeerde ijzeren Iniinels onder waler, van Angnsle XX, 

Kdward Loradonx Hellord. (Plaal l i l , ligg. .")-()) . . 8 

V. Schroef voor sloomhoolen van Scoll. (Plaal l i l , ligg. 

7 en 8) O- XXI. 

VI. Veiligheidslelegraaf voor draaihrnggen en spoorverzel- • XX l l . 

lingen, van C M® Üea, le Philadelphia, (PlaalIII, ligg. 

0 - 1 2 ) 10 

VII. Wceghrng ter berekening der belasling van de raderen ' XX I I l . 

van locomotieven, ieder op zich zelf, aan hel Krfui-ler 

station van den Tbin-inger spoorweg, door Th. Weis- XXIV. 

hanpt (Plaat l i l , ligg. i r )- i : i ) 12 

VII I. Loopbrug. (Plaat l i l , ligg. I()-18, XXV 

IN. Iets omtrent de n)i(ldelen, die in Oinischland worilen 

gebezigd, ten einde dc spoorwegen voor o|>hnüping van 

sneeuw Ic bewaren, ol zc daarvan tc bevi'ijden, door XXVI. 

C. L. V. Munlz ir. , 

X. loestel, be>tcmd, om brieven met ccnc gemiddelde snel- XXVI I . 

beid van 100 mijlen in bel um-te vervoeren, en bot-

singen op de spoorwegen tc voorkomen l i 

.\1. Over den vorm van hel onderste gedeelte der palen, 

door Kossak, Ingenieur der P.ruggcn cn Wegen . . -

XI I . ritkomsten van ccu ondci'zock, belreircndc ile vernie- ' X W l l l . 

lende werking van bet zeewater op de silicab'u, die bij 

metselwerken bekend ziju onder <le iiamen van water- XX IX 

moi tcl CU pouzzolaaiikalk of cement, door Vicat. . . 15 

XI I I . Mcdcdccliugcn ouiti'cnl dc midthden om spoorstaven le 

bevestigen, volgens bet stclsid van Parbei'ol, duor XXX 

Kaivre, C.oiulueleur dei' P.ruggcn cn Wegen. (Plaat l i l , 

ligg. 10-21) 10 

\1V. l'Jeklro-magut'liscbe gi'avecrmaehim». (Plaat l i l , lig. 22) P.l XXX I 

XV. Sialisliekc mededcclingen omtrenl vuurtorens, door 

P.abbage, Kstj 

.XVI. Aanleckeiiingeu, bijc iiverzamcbl geduiviide een vhiglig 

bezoek vaii eenigc s|)oorwegeii in Huitscbland, door XXX I I 

M. ti. Ihudangé, Ingeidein'der Oruggcn en Wegen . 22 

XVI I . .Meuiiirie over den aard en den oorsprong van tb; aan-

slibbingen in dcu mond der stromneii, die zich in het XXX I I I 

Kanaal onlhisten, doiu' den beer Marchai, Ingcnieiu-der 

p.ruggcn en Wegen 27 XXX IV 

Pdz. 

Mcdcdcelingcn omtrent den slaat van belinud van vellen 

kalk, van ijzer en van bout in oude hmderingcii, die 

zich allijtl onder water bcvinilcu, doorMinard, Üud-

inspcctcnr der P.ruggcn cn Wegen 5.5 

Mcdedcclingen omlrcnlccn werktuig, beslemd om beton 

in hel water tcslortcn, door Scsqinèrcs, Komluctcur der 

P.ruggcn cn Wegen 50 

Xota omtrent de zaag, gebruikt om de koppen der lun-

deringspalcn van dc brug over dc PiU|iel, le Poom, af 

le zagen. (Plaat IV, ligg. I—7) 57 

Over spoorwegeti 5S 

Over de vervaardiging van telegraafkabels voor draden 

onder waler, volgens ccnc mcdcdeclitig van dc beeren 

Kelten en riuillcanmc, tc Keulen. (Plaat IV, lig. 8). , lu 

Kcnigc incdcdcclingen over bliksomallcidcrs voor Iclc-

graafdijnen -12 

Mcdcdcclingcn omtrent ccn bekleedsel ter bes(diermiug 

van telegraafdraden 45 

(jcoclroijcerdc wijze om bruggen le bouwen en tc vtr-

vocren, van T. cn S Champion in dc Vci-cenigde Sta-

ten. (Plaat IV, lig.'J: i ; 

(leoeli'oijcerdc cilinder-walcrmctcr van .1. Ilaitin i.l. 

(i. van C.eiidl .Ir.) (Plaat IV. lig. Rl) 

Over dc schecvc gewelven. — Upmcrknif^cii over de 

vraagstukken, dic in hel ge.^chrifl van den IK er de la 

(iourncric ziju ter sjirakc gebragt door dcu beer (Iraeir, 

Ingenieur der P.ruggcn eii Wcgcii. {V. W. van Ocndt 

JCz. i;. L. K. 1.) -15 

IJzeren tolhuis met cnli-cjini, beslemd voor Payla iu Peru. 

(K.W vanOciidl JOz. II. L. K. L)(PI. IV.Iigg. 11 —17) 17 

tivcr dc mortels, ilie aan de werking van zeewater inoc-

len blootgesteld worden, door Vicat. (tl (1. van der 

Hoeven, L K 1.) IS 

Over bet ver. l̂alen vaii slaal- en gi.'golen ij/.ei- door 

middel van gegoten >laa!, door T. T. Verdit'. ((.I. 0. 

vaii der lloi'veii, L. K. I. i . 10 

iiver ccnc loepa.ssuig van dc eigoii.scbappeii der wig, 

voorgesteld door den heer .Minotto, ten einde bel over-

breiigeii iler beweging in ibï wei kluigen Iti vcrbeler(:n, 

doiU' II lleriicssy, .M. 11. I, A., te (lork 

. Over de slerklc van locomolief-ketcls eii dc oorzaken, 

die tol bel springen dier ketels aanleiding geven, door 

William Kairbairn, K. W. S. (Plaal IV, ligg. 18-21). 51 

Oc s( bipdcur iu het dok U\ Kaybam, in Oevon, door 

W. Kaiibairii, lid van de lust. ('. K 57 

Ie drainage in Krankrijk, Kngeland cn P.elgie . 58 
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XXXV. 

XXXVI. 

Slroklioiilüii l(M' wrvaiigiinc van dwarsliggers op den 

Xoordcr-sjworwog in Krankrijk 

Ovor dn middtden om ondoraanlsclmn brand lo boslrij-

don, door den licor Joltrand, Ingenieur der Mijnen in 

l'dz. 

Ol) 

Ui/. 

Oelgie. 

XXXVI I . Over do mogrlijkhiMd van hel aanleggen van eeu onder-

zeesehen lelegraaf lusschcn Kngeland en Amerika . . 

XXXVIII.l'ewaring van ijzer 

XXXI.X. Over de wclgeving op di> oclrooijen 

XL. Sloomkanonneerbooleii voor de Hribschezeemagl. (.1. G. 

van Oendl -Ir ) . . . 

XLI. Over d(!n wedersland van walerkalk eu t;emenl legen 

zcewaler, door Malaguli cn Duroidier 

XL l l . Anlwoord op de bedenkingen vau Vical, over den we-

dersland der morlels, die aau dc werking vau hel zec-

waler moeten worden blootgesteld, door .Malaguli en 

Durotdier. (G. (1. van der Hoeven, L. K. 1.) . . . 

XLIH. Versciicidcnheden 

XldV. Ovei' de onlsleking vau nnjnovens door middel van dc 

clektricilcit, door Th. du Moucel. {(1 0. vau der 

Hoeven, L. K. I.) 

XLV. Gcoctroijocrdc vcrhetoriiigen van (ircen in sloomketels 

cn t'oruuizcu. (K. \V. van (lendl JGz., H. L. K. I.) 

fOlaat V, figg. 1-5) 

XLVI. Xota omtrent hel gebruik van cement in metselwerk; 

I'onl-aux-Houblcs en Helit-l'oiit, le i\u'ijs; door den 

heer V. Ileruard. (I'laal V, ligg. 4—0) 

XLVl l . Werktuig tol hel vervaardigen van grofcn lijn aarde-

werk, door d'Huarl dc Nothomh. (K. W. van Gendt 

JGz., H. L. K. I.) (IMaat VI, figg. 1—i) . . . . 

XLV l l l . Uoostcrstaven door vau Syckel. (Plaal VI, figg. 5cn0) 

XL IX Scheepstelegraar door Ik)w. (Plaal VI, ligg. 7—0). . 

L. Ucmioeslel vau .liilien 

Ll. Nieuwe toepassing van de stcendrnkkunsl . . . . 

LH. Hoormachine 

l A l l l . Xota omtrent ccne nieuwe wijze om formcelcn uil hrug-

gen en viaducts weg te nemen, door den heer .Mau-

dclainc. (Plaal VII, ligg. 1—4) 

LXIV. Heschrijving van ccn locslcl tol hel uittrekken van 

palen. (Plaat VH, ligg. ö—7) 

LXV. Over zelfwerkende rcmtocstcllcn voor spoortreinen , 

door Martin Hiener. (Plaal VI I, ligg. 8—11) . . . 

LXVl. Verslag omtrent de proeven, genomen hij gelegenheid 

van het in ontvang nemen van den gegolen ijzeren 

viaducl over den IHione, lusschen Tarascon en Heaii-

caire, vervaardigd ten dienste van den spoorweg, — 

alsmede omtrent dc waarnemingen die gediend hebben 

om den invloed van de weersgesteldheid en de belastin-

gen, zoowel dc voortdurende als de toevallige, op de 

hogen te hcpalen; gevolgd door beschouwingen over de 

wijze van wedersland en het gcbi'uik van gegoten ijzer 

in groote openbare werken, door de hecrcn Collot-

Meygret cn Hesplaccs. (INaat VIH en LX) . . . . 

LXVH Mededceliiig omtrent de schceve brug van gegoten ijzer 

van Villencuvc-Sainl-Gcorges, in den spoorweg van 

Parijs naar Lyon, door den hcer.l. Poiréc, Ingenieur 

der Hruggen cn Wegen. (Plaat X en XI) . . . . 

; LXVI I I . Over verschillende oorzaken, die invloed hebben op den 

70 aard der waterstralen cn over dc zamenslelling der 

I luchlketels in het bijzonder, door W\ P.addcley. (K. W. 

van Gendt JGz. H. L. K. 1.) (Plaal XH, figg. 1—7) . 

LXIX. Gcoclroijecrdc Amcrikaanschc machine van Noyes voor 

hel maken van sjnjkcrs. (K. W. van Gendt .IGz., I>. 

L. K. 1.) (Plaat XH, figg. 8 en 0) 

Geoctroijcerd rookverterend fornuis van Parker. (K. W. 

van Gendt .IGz., H. L. K. 1.) (Plaat XH, ligg. 10-15) 
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LVl. 

LVH. 

L v m 

LIX. 
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LXI. 

LXI l 

, Watergas 

. Het ijzeren monsterstoomscliip (.1. G. van Gendl.lun.) . 

. Over bet liewarcn van hout tegen bederf. (.1. G. van 

Gendt Jun.) 

. Geoctroijecrde oscillerende machine van Davis cn Ham-

.say. (J. G. van Gendt Jun.) (Plaal VL figg. 10—i:i) . 

. Gcoclroijcerde verbeterde ankers van Kirmiii. (K. W. 

vau Gendt JGz., H. L. K. 1.) (Plaal VI, figg. 10-20). 

Geoctroijcerd rookverterend fornuis vau Manlcy. (K, 

W. van Gendt JGz.) (Plaat Vl, lig. 21) . . . . 

Dc schipdcur voor dc Keyhanulokken. (J. G. van 
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TOKPASSIXG VAX MKTEOlIOLOGISCIll': WAAltXK.MIXGKX. 

{AimiliK (las /V»j/.s- c{ Chaussik's, IS.'i.T, Sc|)tciiibrc Ct Octobrc, |). 181.) 

(l'l. 1 cn 11.) 

Aan hel eind van ecnc «Nole sur quelqucs observalions mt?téorolo-

giqiics falies a Monlsanchc, département dc la Niêvre, au cciilre des 

inontagnes du Morvan,» door den heer Vignon, ingenieur der bruggen 

cn wegen, leest men omtrent dc toepassing van die waarnemingen hel 

volgende: 

Xiettcgcnstaandc dc in deze nota medegodccldc en vorgelckonc waar-

nemingen zeer gering in aantal zijn, zoo doen zij, mijns inziens, het 

gewigt van dergelijke onderzockiiigon nvor goboel Krankrijk en de ge-

regelde bekendmaking daarvan ten duidelijkste blijken. Hel water kan 

voor (ic nijverheid, den landbouw en de scheoiivaart alleen dan op de 

nuttigste wijze worden gebruikt, wanneer men al wal den waterstaat 

in don mcesl uitgeslrekten zin dos woords botrcft, grondig kent. Nu 

zijn de metcorologischc waarnemingen van het hoogste belang voor do 

kennis daarvan, eeue kennis die nog zoo weinig is gevorderd cn welker 

toepa.s.sing van zooveel nut zou zijn. 

Op (Ie nijverhehl en den landhonw. — Uit het oogpunt van nijverheid 

on landbouw houdt hol hoogcr beslunr zich te ivgt met het voor deu 

openbaren rijkdom zoo belangrijke vraagstuk b(7,ig, betrekkelijk de 

hillijkstc cn voonk^cligstc verdecling vau bot wator lusschcn landbouw 

CU nijverheid. Alvorens die verdecling te maken is hel volstrekt nood-

zakelijk, dc tc verdoelen kracht tc schatten, die aan de cenc zijde cenc 

l'cwerjende, aan den anderen kanl ecnc planlvoorlbremjende is. Deze 

berekening nu berust, onafhankelijk van dc rcglstrceksche meling, op 

de kennis van de hoeveelheid gevallen regenwater en van do opslur-

pende kracht van den bodem. Dc vraagstukken belrekkelijk droogma-

king cn besproeijing staan ook daarmede in naauw verband. 

Wal den landbouw betreft, zoo ben ik van mecning dat men met dc 

waarnemingen van den regenmeter, den thermomclcr in dc schaduw, 

dc rigling vau den wind cn den stand des hemels, ook die van den 

llicrmometcr in den zonneschijn zou moeten vereenigen. Inderdaad hcefl 

dc kracht van dc regtslreeksche werking der zon door een meer of 

minder helder uitspansel, noodwendig een groolen invloed op dc planl-

voortbrcuging en bepaaldelijk op hel rijp worden van vriiclitcn cn 

granen. Twee op dezelfde brocdlc gelegen plaatsen kunnen jaarlijks 

dezelfde hoeveclhoid regen ontvangen, dezelfde gemiddelde tomjieraluur 

hobbon, cn ochtor twee zeer vorschillendc klimaten bezitten; omdat op 

do (̂ oiic plaals dc hemel dikwijls bewolkt of beneveld zal zijn cn de 

ivgcn verdeeld is over ccn grool aanlal dagen, zoo als te Saint-Lo 

plaals vindt, terwijl op eciic andere plaats zeldzaam voorkomende maar 

overvloedige slorlregens, voor korten lijd lange reeksen van heldere 

dagen zullen afbreken. Dc waarneming van don thormomcter in den 

zonneschijn zal (?ou middid tc meer opleveren om die verschillen nuttig 

le waardoren. 

Op de voeding der mieren cn kanalen. — Wannoer dc hoeveelheden 

jaarlijks gevallen regenwater op plaatsen, die sicchts weinige mijlen 

vau elkander verwijderd zijn, reeds zoo zeer van elkander verschillen, 

zoo is de beschouwing van den regen, vooral uil hel oogpunt van zijne 

plaatselijke verdecling, ceu der belangrijkste grondslagen voorde studie 

van bel tracé en den aanleg der kunstmatige waterwegen. De eerste 

voorwaarde voor ecu kanaal is dc zekerheid, dat hel voldoende zal ge-

voed worden. Men weet hoeveci in dit opzigt een aantal van onze be-

slaande kanalen le kort schicl. Wie zal zoggen of de uitkomsten, door 

vroegere wccrkimdigc waarnemingen vorkregen en met geologische 

onderzoekingen verbonden, gooii gunstige voraiidoringon zenden heb-

ben doen maken in een vastgesteld Iracé, of wel in don aanleg dor ver-

gnderkommen? Hol kan welligl nog nicl le laat zijn om langs dien weg, 
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len minste nog gcdccllelijk, in de belioeflc der bedoelde kanalen lo 

gemoel te komen. 

lleljjcen veekd de seiieepvaart op de rivieren belemmert is het ge-

brek aan water in den zomer, liet denkbeeld om daaraan te gemoet te 

komen door miildel van vergaderkoinmcn op liet bovengedeelte der 

rivier zelve of op de rivieren die er in uitstroomen, vindt bij de inge-

nieurs meer en meer bijval. Heeds zijn ontwerpen ingediend, maar 

ongelukkigerwijze is nog niets uitgevoerd noch zelfs ondernomen. Maar 

voor dit vraagstuk, zoowel als voor dat der kanalen, verdienen de me-

teorologische waarnemingen ten hoogste onze aandacht. 

Men kan te dezen opzigte zeggen, wat de heer Belgrand len aanzien 

van het geologisch onderzoek der ondoordringbare gronden heeft ge-

zegd in zijne memorie, die geplaatst is in de Annaks van September 

en October 1810: 

«Ue hydrologie is eene geheel nieuwe wetenschap, die de aandacht 

der ingenieurs levendig moet tot zich trekken. 

«ieder kan ecu kanaal aanleggen of eene rivier indijken, maar nie-

mand kent hel geheim van de afwisselingen, van deouregclmatighcden, 

welke zich voordoen bij de waterstroomen, die door al die werken 

moeten worden bedwongen. 

«Ook blijkt dagelijks bij ondervinding het onvoldoende, ja vaak de 

volkomen nutteloosheid der uitgevoerde werken. Men zal den gang 

{rnjiine) der rivieren eerst dan juist kennen, wanneer men dien bestu-

deert op het terrein, waar de regen valt, die zo voedt,» ~ en ik zal er 

bijvoegen: wanneer men dien bestudeert in dien regen zelf en in de 

meteorologische verschijnselen, die hem voortbrengen of vergezellen. 

Op hel onderzoek der overslroomingcn en de middelen om die (e 

voorkomen. — Kene andere omstandigheid moet niet minder de zorg 

der regeringen lot zich trekken en de ingenieurs hunne beste pogingen 

doen in hel werk stellen : ik bedoel de toevoer van het bovenwater. 

Men is het, naar ik geloof, over het algemeen eens, dat men tegen het 

hoogwater en zijne verwoestingen alleen door jirevenlieve middelen 

kan te werk gaan. Verschillende middelen van dien aai'd zijn voorge-

steld, zonder echter, voor zoover ik weet, hel blijk te dragen, dat zij 

op grondige studie berusten. Hoe zal men nu de waarde van die mid-

delen bcoordeelei), hoe zal men ze durven len uitvoer brengen, op eene 

schaal, uitgebreid genoeg om zich van Ir'1 al of niet afdoonde Ie ver-

zekeren, wanneer men onbekend blijft \UQ[ do. almospherische wakv-

massa, die do walennassa op aarde voorafgaat en regelt? zou het zelfs, 

alvorens iels te dezen aanzien te ondernemen, niet hoogst nutlig zijn, 

er zooveel van te welen, dat men niet onverwachts wienl overvallen 

door den toevoer en dien lang genoeg te voren voorzag, om aan zijne 

kracht, die onweerslaanbaar is, omdal iiieii hem onveiiiiiiderd heeft laten 

loenenien, zijne kostbaarste bezittingen en vooral menschenleveiis te 

ontrukken; on zelfs zuo verre te komen , dat men er bij benadering 

de kracht en de hoogte van kon berekenen? liet eerste wal, naar 

mijne meening, te doen staal, zou zijn hel oprigten van meleorologischo 

stations, behoorlijk verdeeld over het stroomgebied der rivieren, de 

gevegckle openbaarmaking der uilkomslen ; men kan zich daavnicdc 

niet genoeg haasten. 

Kene geiiachte is plotseling en schrikverwekkend bij mij opgekoineii 

op de eerste lijiling van de verschrikkelijke overslrooming van de Luiro 

in Ui'luber 1810. Hij mensclicngoheiigenis heeft nooit eene zoo vernie-

lende ramp het dal dezer rivier verwoest. Deze is op het oogenblik de 

zwaarste overstrooming, die bekend is, en al wat van dien aard vooraf 

is gegaan heeft naaiiwelijks op dien naam meer aansjjraak. Maar wie 
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kan voorzien of er nog niet eene zwaardere overstrooming zal volgen; 

hoe moet men zelfs daarvoor niet vreezen, als men oiiinerkl dat dit 

natuurverschijnsel zicli vertoonde op een oogenblik, dat do oppervlakte 

van den grond, waarvan de oogst was weggehaalil, die door de zomer-

zon was verhit en door eene langdurige droogte, als het ware, naar 

water smachtte, hel meest geschikl was om eene groole hoeveelheid 

daarvan in te slorjien ? Indien dezelfde watermassa zich in de lenle 

had uitgestort, wanneer de grond overal frisch en vochtig is en wan-

neer de bergen met sneeuw zijn bedekt, dan zou er eene watermassa 

van alle hoogten en hellingen in het dal van de Loire zijn gestort, die 

onberekenbaar is. Men moet voorzeker hopen, dal de atmospherische 

oorzaken van dit verschijnsel niet alle op dezelfde wijze in de lente 

zouden werken. Maar welk gegeven hebben wij, on; daarop Ie ver-

trouwen ? 

En niettemin neemt men tegenwoordig de hoogte van deze over-

slrooming als uiterste grens aan voor de werken, die men moet aan-

leggen om den stroom binnen de oevers te houden. Men kan, hel is 

waar, moeijelijk anders te werk gaan ; maar moet men zich daartoe 

bej)alen, en, als men dit heeft gedaan, zich in veiligheid wanen ? Ik 

ben niet van die meening en zonder uitstel moei men overgaan tot die 

gelijktijdige en vergelijkende meteorologische waarnemingen, die alleen 

in staat zijn ons met der lijd licht te verschalTtMi, omtrent de oorzaken van 

deze verschrikkelijke verschijnselen en ile wellen, die ze beheerschen. 

Onze eeuw zal zich welligl moeten vergenoegen met de eer, ze te hebben 

ondernomen ; maar is dit eene reden om terug te deinzen voor een 

arbeid, die van zoo hoog belang is voor de wetenschap en de 

menschheid ? 

Ilelrekkingen tusschen de hooge slanden van de Yonne en den regen, 

gevallen in de landslreck Morvnn. — De dagelijksche waarnemingen 

der waterhoogte van de Yonne, die ouder mijn toezigt geschieden, 

geven mij de gelegenheid de voornaamste hooge slaiulen van deze 

rivier sedert 1815 (hel jaar 1811 levert niets belangrijks op), en de 

(laarmede overeenstemmende waarnemingen omtrent den regen van 

Montsauclie mede te deelen. De Voiine en de Gure, de voornaamste 

slrooin die in de Yonne uitloopt, hebben hare bronnen digi bij elkan-

der, en zijn aan dezelfde invloeden met betrekking lot ileii regen onder-

worpen, die zich ook, hoezeer in afnemende male, tol Serein en Arnian-

çon uilslrekken; men kan dus aannemen dat er eene bijna regelmatige 

verhouding beslaat tusschen de afwisselingen van den slaiid van hoog 

water van de Yonne en die van den regen in dit niiddclpuiil van de 

landstreek Morvaii, waaruil ileze rivieren afdalen. 

Ik heb op pl. 1 en II vuor elk wiiiler-saizoen van den October 

18i:) lot den âO '̂ -" April 1810, van den October 181G tot 

den öü'̂ '-'" April 1817 en van den October 18 H lot den 50̂ "-'" 

April 1818, eene vergelijkende graphisclie voorstelling gegeven van 

dc hoogte van het gevallen regenwater, gemeten te Montsauche 

en van de waterhoogte van de Yonne boven den la:igwalerstand . 

waargenomen te Sens. Wat deze laatste betreft, heb ik de voorslel-

ling lol den Moi voovlgezcl, omdal hel duidelijk is dal nog iu 

een goed gedeelte der maand Mei de walerlioogle van den regon in 

Ajiril afhankelijk is. 

Heeils Of) den eersten aanblik ziel men eene merkwaardige verlioii-

ding tusscheii de maxima van den regen en de maxima van de kronnne 

lijn der waterhoogte op de Yonne, die van de eerste afhankelijk zijn. 

Deze verhouding is van dien aai'd dat het tijdvak tusschen het maxi-

mum van den regen te Montsauche en dat van de waterhoogten op 
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de Yonnc Ie Sens bijna standvastig helzelfde is. Dit tijdvak bedraagt 

dagen, terwijl de afstand van Montsauche naar Sens \-2\ mijlen 

licmelsbreedlc bedraagt, en langs den stroomdraad 10-2 mijlen. Men 

zou daaruit bij zeer ruwe benadering kunnen hesluilen dat de gemid-

delde snelheid van aanwas over dien afstand '2.07 mijl in het uur 

of O''.71 in de seconde bedraagt (l). 

liet begin van den regen echter en de aanvang van den was schijnen 

elkander niet met eene even standvastige lusschenruimte op te volgen. 

Uit schijiil len minste uit de voorstelling te blijken, wanneer men do 

verschillende lagere punten vergelijkt, die de corresponderende maxima 

voorafgaan, als die punten juist zijn aangewezen. Zoo vindt men vaak 

eene tusscheiiruimie van slechts twee dagen; somtijds schijnt zij zelfs 

slechts één dag te bedragen, b. v. in Februarij 1817. De snelheid van 

aanwas bij het begin en die bij hel maximum van een was vcrtoonen 

dus onderling veranderlijke verschillen. 

Men kan overigens niet ontkennen, dat er veelvuldige omstandig-

heden bestaan, die invloed uitoefenen op den alloop van het regen-

water. Wanneer een zware regen ontstaat, of een regenachtig tijdperk, 

(lal een aanzienlijken was van water kan te weeg brengen, dan wordt 

door den vroegeren toestand van den grond, hetzij droog of vochtig, 

zoowel de snelheid van zamenvloeijing gewijzigd, als de hoeveelheid 

van het water, dat naar den stroom vloeit. De meer of min hooge stand 

vuur den aanwas wijzigt op zijne beurt de meerdere verhooging en de 

snelheid van afstrooming. Voorts is de regen zelf, naarmate van de 

rigling en dc kracht des winds, verschillend over de gansche opper-

vlakte van het stroomgebied verdeeld. Hij al deze oorzaken van wijzi-

ging voegen zich nog dc vernaauwingen der beddingen, dc krommin-

gen en verschillende hellingen van den bodem, de verschillende hoogten 

der oevers, en bijgevolg hunne verschillende graden van overslroo-

ming. Hij de regens in den winter, als dc grond reeds met sneeuw 

bedekt is, vermeerdert het smelten van die sneeuw met groole snelheid 

de hoeveelheid van het toestroomend water, en bijgevolg de verhouding 

van den was tot den gevallen regen. 

Wanneer men de hooge waterstanden bestudeert, heeft men met al 

deze omslandigheden te doen. Niettemin zou men, naar ik meen, reeds 

nuttige gevulglrekkiiigen kunnen maken voor iedere rivier, uil tafels, 

als die welke ik heb med(̂ gcdeel(l. 

Dehalve de graphische voorstelling, heb ik ook voor iedere maand 

dc hoogten van het gevallen regenwater, en de gemiddelde waterhoogten 

boven den laagwaterstand op de Yonnc, en voorts de totalen van die 

hoeveelhedeii voor ieder wintersaisoen medegedeeld. Indien men die 

totalen voor een groot aantal jaren had, en als zij dc gemiddelden van 

onderscheidene stations waren, zou hunne onderlinge vergelijking voor-

zeker niet van belang ontbloot zijn, ofschoon hel \ac\ccvda hoeveelheid 

van waterafvoer in eene rivier daii do hoogle is, die in eene zekere 

verhouding moei staan met de hoogle van hel in het sti'oomgcbied ge-

vallen regenwatei'. 

Hel tijdvak van October 1810 tot Mei 1817, is een van de belang-

wekkcndsle, dul sinls goruuucn lijd vour den (rcijime) van do 

Voniie is aangebroken. De regen, die den {(/'""en n'̂ «-'" October 18il j 

( 1 ) K o n e to A u x o n c c i i S o u s } ; c i i i i i a l i i o r c j j t j t r o c k s d i c p n i u r i i c n u i i i ^ , o m -

ircm d o s i i o l l i c i d v u i i d o u p i t c r v l a l a o i n h o t i n i d d o i i v u n d o n s t r o o m , l i i j 

o c ! i w i i t o r s t a i i d v u n 1 « ' . C 0 b o v o n l a a ; ^ w a t o r , l icot't o e n c . s n o l l i o i d v a n l « ' . 7 . ' ) 

i n d o s o c o n d o o ] > } ï o l o v c r d . D i t o i j l o r z o n v o o r o o n o g r o u t o r o l ioo;,fto m c o r 

l i c d r j i j ^ o n . M e n / . lot l i o o v o o l v o r t i o l ü l o r l)0.staat t u s s c h e n d o / o . s n c l l i e i d o n 

d o a l ^ j o m c o n o s n o l l i o i i t , w a u r n i o d o d o s t r o o m b i j h o o ; ; o p p o r w a t o r v o o r t r o l t . 

te .\lonlsauche is gevallen, geeft de aanmerkelijke hooglo van 1(355 

(het tiende van dc hoevcellicid over hel geheele jaar); de snelst be-

kende, hoezeer niel zeer hooge was, komt op de Yonne met den groolen 

was van de Loire overeen. De was van den Dccember 1810 is 

de sterkste na dien van den O"'«" Mei 18.")G (den sterkst bekenden was 

0|) de Yonne), doch O«'.70 lager; voorts heeft er in Februarij en iii 

April 1S17 wederom een was plaats gehad, beide bijna even hoog als 

die van December; alle waren levens zeer plotseling. 

Het voorafgaand winlertijdvak, dal '/-, meer regen gaf, en waarinde 

gemiddelde walerlioogle van de Yonne ongeveer in dezelfde verhouding 

grootcr was geweest, heeftop dezelfde tijdstippen een was opgeleverd, 

die echter veel minder hoogte bereikte. Deze meerdere hoogte van den 

was in December 18i0, Februarij en April 1817 wordt len minste 

voor een gedeelte daardoor verklaard, dal dc betrekkelijk weinig sterke 

regens, die er mede in verband staan, door sneeuw waren vooraf-

gegaan, die bij het smellen dc watermassa heeft vermeerderd. 

Men ziet hieruit, hoezeer de droogte cn dc laagwaterstand, die den 

storivloed van den 10'''"' en 17'̂ '̂ '' October 181G zijn voorafgegaan, 

den daarmede in verband staanden was in het stroomgebied van di; 

Yonne hebben verminderd. Waarom is dit ook niel in hel bassin 

van do i.oire het geval gcwcesi? Opmerkelijk is hel te zien hoe snel 

deze was afneemt, naarmate bij de hoogere streken verlaat. 

ï e Armes, nal)ij Clamecy , is de was van October 1810 ongeveer 

lager geweest dan die van Mei 18Ö0; te (Iravanl, aan den mond 

van dc Gure 52 mijlen beneden Armes, O''.01); te Sens, 87 mijlen 

beneden Gravani, D"'.78. W i j doen hier eene opgave volgen van ver-

schillende hoogten uil hel wintersaisoen van 1810 op 18'H bij gelegen-

heid van den was op de Yonne. 
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mijl. el. 1 el. 1 el. 1 el. 

Gravant. . . j 1') bovon Auxerre . . -2.57 -2.711 2.05 ^ 5 1 

.loigny . . . ' 50 bened. Gravant . . -2.50' 5.̂ 28 5.10 

Sens . . . ö7 « .loigny . . . iï..") 5.ir»| 5.51 5,25 

Dunl-siir-Yonne 1 1:2 » Sens . . . -2.10 .").() i. , 2.00 2.80 

Horl-Heiiard . ' 1 1 - l'uiil-sur-Yonne I.Oi 5.2 i ; 5 10 5.11 

.Monlereau. . i 2ü Dort-Henard . 1.50 5.70 ; 5.85 
f h 

5.05 

Te ('ravaiit waren deze vier wassen bijna g(dijk; to .Monlereau is die 

van Octnber gemiddeld 2"'.10 lager daii de andere. 

De wassen van April op de Yonne zijn jaaiiijkscbe. Men noemt zc 

liouHlon de Mni. Men wacht geen laag water voor dal die was er is 

geweest en blijft hij uil, (h\s t(; meer onrust, omdal, hoe later hij komt, 

hij des te meer schade veroorzaakt op de velden. De wassen vaii April 

iii de laatste driejaren hebben veel nadeel aan de nabijgelegen landerijen 

veroorzaakt. 

Indien de aanleg \aii dc vergaderkom der Scltuns aan de Gure en 

van een ol twee andere, die ongeveer de helft zoo groot waren en 

waarvoor de |)laals reeds is opgenomen, hel midtlel gaf urn deze wassen 

van April slechts eenige duimen te verlagen, dan zon men aan de vallei 

van de Yonne reeds eene aanmerkelijke dienst hebben bewezen, zonder 

nog het veel grooler nul te rekenen dat zij voor de .scheepvaart zouden 

bezitten, door hel lag(̂  zomerwater te verhoogeii en de bijdragen die 

( I ) D o S c l n c b o v o n M o n t e r c a u w a s I m o i ^ o r d a n i n D o c o m l i o r o n i n . A p r i l . 



zij zonden knnnen leveren voor de besproeijing der omgelegen land-

sireek. 

VEKSLAG OVKU I IKT GHP.RVRIK V A X IFKT NAOGKLLVLOT VOOK 
LURR SI"IIO()XMAK'I«:X DKII K A N A A M ' A X D K X V A X DKN ZIJ-

T A K V A X I IKT I v ' A X A A l . V A X UONJOOXDIK X A A U DIC 
VONXE, DOOU TAINIK, Iwjeuwur tlvr Brufjijax cn IIW/NI(l). 

{Amakn <ks Ponts ct CIKIUSSCCS, 18.'}3, Rc])tcmbrc ct Octoljrc, p. 240.) 

Den O''«» Jannarij 18.r2 heeft de minister van openbare werken be-

sloten dal «de ingenieurs van het kanaal van Dourgondië in 1852 een 

l>aggervlot zouden doen vervaardigen, om de slib weg te nemen, die 

zich jaarlijks in de kannalpanden ophoopt; 

•idat zij daarmede ook de proef zouden nemen op eene laag slib, die 

reeds eene zekere dikte had verkregen, en dal zij den uitslag hiervan 

zouden mededeelen.» 

Afmelingen i m hel vlot. — Overeenkomstig deze voorschriften heb-

ben wij cen baggervlol doen vervaardigen, geëvenredigd aan de af-

metingen van hel kanaal, dal O«'.75 breedte in den bodem heefl en 

taluds van 2 op 1, hetwelk eene breedte van lü®M5 op den water-

spiegel geeft bij ccnc dieple van D''.GO. 

Daar de toestel, die in de memorie van den heer Cambuzat beschre-

ven wordt, slechts in het geheel eene breedte van 7 tol ü el had en 

deze ingenieur hel gebrink daarvan volstrekt beperkte tot hel schoon-

maken van kleine bermslootcn, zoo hadden wij eenige vrees omtrent 

het wélslagen van de proehieming, die wij in last hadden te doen. Wi j 

zullende verschillende pogingen mededeelen, die wij in het werk heb-

ben gesteld. 

De wijdte der sluizen veroorzaakte, dal wij hel vlot op zijn hoogst 5 

t'l breed konden nemen, waardoor O el voor elke der kleppen overbleef. 

Wi j zagen eenigzins tegen deze groote breedte op, omdat beneden aan 

de taluds zich de nicesto slib nederzet, dic door de schuring der vaartui-

gen wordl opgehoopt. Wi j vreesden dus dat de kleppen, bij de ligthcid 

van hare zamensteHing, geen genoegzanien wederstand zouden bieden. 

E e r s l e vorm die m n hel vlot is gegeven. — Dientengevolge hehben 

wij hel vlot in twee gelijke deelen gemaakt van breedte en 7 el 

lengte, vereenigd door middel van beweegbare dwarsbalken, zoodat zij 

bijna de geheele breedte van den bodem besloegen, en gemakkidijk 

konden worden gescheiden voorden doorlegt van sluizen of bruggen; 

aan iedere zijde bevond zich eene klep van slechts 5 el breedte cn 

l''.('iO hoogte. 

Do eersle proeven die wij met dezen loestel bebben genomen zijn 

vrij slecht geslaagd, ten gevolge van de weinige ondervinding der 

ambtenaren van het kanaal, alsmcile van den vorm van bet vlot, dat 

meer breedle dan lengle had en dientengevolge zeer moeijcliik was 

tc besturen , in weerwil dat meii aan het achtereind cen langen drij-

vcnden boom bij wijze van roer Inul aangebragl. 

In dezen slaal van zaken heefl de hoofd-ingeuiciir het noodig ge-

oordeeld, van Abbcville een timmerman te doen komen, die gewend 

was aan dc behandeling van het baggervlol, en met behulp van dezen 

werkman zijn wij tot nieuwe proefnemingen overgegaan. 

Tweede vorm d i c min het vlot is gegeven. — Dc beide deelen van het 

vlot zijn achter elkander, in plaats van naast olkander geplaatst, waar-

door men eene breedte vei'krccg van •1'''.00 en ccnc lengte van l i el. 

|l| Vo.-;,'clijk nilrvhch IS.OS -IS5.1, hl/, fio cn 
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Dc schuif van voren heeft 2«''. 10 hoogte in hel geheel, len einde op 

den bodem le kunnen werken, als de kanaalpanden op hunne gewone 

hoogte zijn. 

Dc klejipen hebben 5®'.50 lengle en 1«'.00 hoogte. Zij zijn geheel 

zamengesteld uil dennen planken, volgens hel stelsel van den heer 

Cambuzat, en bevestigd door eene schuinsche gording, legen de 

bovenzijde. 

Dat gedeelte, hetwelk met den voet der tahnls in aanraking komt, 

is afgerond en voorzien met eene gelande ijzeren staaf, ten einde de 

slib beter los te maken. 

Tijdstip der proefnemingen. — Do proeven met dezen nieuwen toe-

stel zijn genomen van den O*̂ ''" tot den 15"̂ «" Oelober en op nieuw den 

10''" November in tegenwoordigheid van den hoofd-ingenieur Daum-

gartcnsen de ingenieurs Delacroix, belast mcl de dienst op de Sologne, 

Dilter, belast mcl die van de Cóte-d'or, en Duinet, met die van hel 

Donrgondisch kanaal. W i j zullen al de waarnemingen mededeelen, 

die er uit zijn voortgevloeid. 

P l a a t s der proefnemingen. — W i j hebben voor de proefnemingen 

uitgekozen het kanaalpand n°. 75, dal de volgende voordeelen oplevert. 

Doven een genoegzanien toevoer van water, daar dc bron van Ariol 

dagelijks tot 500000 teerl. el oplevert, en beneden twee gelegenheden 

tot ontlasting. 

Dovendien was dit kanaalpand in tien jaren niel schoon gemaakt, en 

bevatte eene dikke laag slib, die met eene groote hoeveelheid planten 

was bedekt, ten gevolge van den aard van hel vocdingswater. De 

lengte van dit pand is 2 422 el. 

Men heeft de werking van hel vlot voortgezet in dc vijf lager ge-

legen kanaalpanden over eene gezamenlijke lengle van 12 000 el. 

S p u i j i n g . — Do gewone waterstand van het kanaal is l^'.OO; wij 

hebben dien tot D'.55 of D'.40 beperkt om hel vlot gemakkelijker le 

doen werken. Deze voorzorg is bijna onvermijdelijk als men goed 

wil slagen. 

Snelheid van het vlot. — De snelheid van den stroom iu dc kanaal-

panden heeft afgewisseld van 0 "̂'.20 tot O"̂ ' 275 in de seconde; dic 

van het vlot bedroeg tegelijker tijd 0"-''.l2 lot 0''.15, blijft dus00 pCt. 

voor die van den siroom iu plaats van 50 pCt., zoo als de heer Cam-

buzat aangeeft, voor het kleine vlot dat hij gebruikt heefl. 

Verval. — Oenocmde ingenieur zegt dat het verschil van water-

stand boven en beneden de schuif moet bedragen van O®'. 12 tol O®'.15 

en op zijn m i n s l 0"̂ ''.08. Dit cijfer van O®'.08 is ongeveer ons maximum 

gewcesl, en wij hebben het verval lot zelfs O''.04 zien bedragen, zonder 

dal het nuttige encct o|)hield. 

Personeel, benoodigd voor dc behandeling. — liet personeel, ilat vooi' 

debchaudelingvaii het kleine vlot vau Abbcville benoodigd is, bedraagt 

slechts drie maniien; voor onzen toeslel stijgt dit getal tot acht, maar 

welligi zal men het door nader aan le brengen verbeteringen kunnen 

vermiiidereii. Wat overigens dio acht mannen betreft, deze zijn geplaatst 

als volgt; op hel vlot de meeslerknccht cn cen helper voor de behande-

ling van de vleugels, de schuif en de klcii|icn; op eiken oever drie man, 

waarvan twee een touw vasthouden, hetwelk bevestigd is aan den be-

nedenhoek van het vlot, terwijl de derde een touw vasthoudt, dat aaii 

i het einde van den boveiivleiigel is vastgemaakt. 

De groole ahnelingen van den toestel en dc bogten van hel kanaal 

vorderen een vrij grool per.snncel om het vlot in de as der kanaalpanden 

; te houden cn de afwijkingen le voorkomen vau de tegenstauden, waaraan 

(i!c<l.; hel voortdurend is bloolg(»slel I door dc ongelijkheid, die het ontmoet. 
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Men heeft gevraagd of het niet voordeelig zou zijn dc werklieden, dic 

liet moeten besturen, op hel vlot zelf tc plaatsen, en ze mei bootshaken 

te voorzien. Wi j gelooven niel dat men zoo doende goed zoude slagen , 

wanl de werklieden zouden geen kracht genoeg bezitten om het vlot op 

le houden en zijne snelheid le matigen als dat gevorderd werd. 

Middelen om hel vlot op te houden. — Om hiertoe te geraken, doet 

dc heer Cambuzat elk van dc touwen, waarmede hel vlot wordt vastge-

legd, om een gepunlen stok winden, die dooreen werkman in den kant 

wordt vastgcstoken. Wi j hebben dat middel onuitvoerbaar geacht; 

do jaagpaden van het Donrgondisch kanaal zijn bedekt met een gruis-

weg , waarin men de bedoelde stokken niet behoorlijk zou kunnen 

indrijven, zonder den weg len eenemale le bederven. Dovendien ver-

oorloven dc groote afmetingen van onzen toestel niet, het vlot plot-

seling le doen ophouden , zonder het aan onvermijdelijke avarij bloot 

te stellen. 

rigling aan te nemen, wanneer hel vlot veel wederstand ontmoet. Deze 

helling verzwaart de behandeling van de groote schuif en van de rin-

ketten ; men zal haar kunnen vermijden door aan de sirokhoutcn 

onder hel vlot stijlen van 1 el hoogte tc bevestigen, die door schoren 

gesteund worden , en waartegen de stijlen van de schuif zouden 

glijden. 

IS'oodzahelijhe voorwaarden voor den gang van het vlot. — Wij heb-

ben boven gezegd dal de gang van het vlot iu hel algemeen onder de 

volgende omslandighcden plaats had. 

Waterhoogte in dc kanaalpanden van 1«'.50 tot ^•'.40; 

Snelheid van den stroom O"'.20 tot O®'.50 in de seconde, hetwelk 

overeenkomt met een afvoer van 5 tot 4 teerl. el; 

Snelheid van het vlot O«'.12 tol O«-'.18 of 0.0 vau de snelheid van 

den stroom; 

Verval gemeten boven en heneden do kleppen O^'.Oi tol O ' .10. 

W e r k i n g der kleppen. — De kleppen worden tegengehouden doar j Do waterafvoer, dien wij hebben opgegeven, is veel grooter dan dii 

eone ijzeren keten en gesteund door een houten balk, die met gaten is gewoonlijk in het kanaal wordt onderhouden om do kanaalpanden tc 

doorboord cn legim wordt gehouden door eene loodregte ij'zcren pen, 

die in bet vlot steekt. Deze inrigting biedt in weerwil van bare groote 

eenvoudigheid cen aanmerkelijk voordeelaan: wanneer eene der 

kleppen cen al te groolen wederstand ontmoet, waardoor hel vlot 

onvermijdelijk, in weerwil van al de pogingen der werklieden, moet 

afwijken, is een trap tegen het vrije nitcinde van den balk voldoende 

OU) hel andere einile der klep te doen loslaten, die daarop toeslaat, 

waardoor hel vlot oogcnblikkclijk den gewonen loop herneemt. 

I j z e r w e r k der kleppen. — IIcl is ons Iweemalen gebeurd, door dat 

de kelens braken of losvlogen , dat eene der kleppen met kracht 

siroomafwaarts is geslagen en daardoor den stijl deed breken, omdat 

hel ijzerwerk niet zoodanig was ingerigl, dat de klep geheel rond kon 

draaijen. liet zal dus noodig zijn om daaraan tc gemoet te komen door 

het ijzerwerk zoodanig le veranderen, dal de kleppen in alle riglingen 

kunnen draaijen. 

W e r k i n g van dc schuiven. — In hel kleine vlot van Abheville wor-

den de schuiven door middel van hefboomen en houten spieën of 

wiggen op en neder gelaten. Dil vrij onvolkomen middel kan voor-

zeker voor een kleinen toestel voldoende zijn; maar als de breedte 

en het aantal schuiven aanmerkelijk toenemen, ontstaat daardoor in 

de behandeling eene groote vertraging. IIcl zal dus wensehelijk zijn 

op elke schuif cen windwerk aan tc wenden. Wat de groole schuil 

betreft, zou men haar door middel van twee windwerken kunnen 

bewegen, id" eenvoudig door twee groote hefboomen , aan de beide 

uiteinden geplaatst. 

I k belasting van het vlot. — Del middel om hel vlot te belasten 

beslaat in hel inlaten van water, doch hel is ons van zeer veel belang 

voorgekomen, den ballast van hel boveneinde naar bet benedeueinde 

te kunnen verplaatsen; men zou zoo doende een gemakkelijk middel 

hebben om de schuif meer of niimler diep te doen gaan; iels wal zeer 

dikwijls noodig is om de werking te vermeerderen of le verminderen , 

voeden, en de voedingsmiddelen, waarover men be.schikken kan, zijn 

niet van dien aard, dal men over het algemeen zoodanigen afvoer kan 

verkrijgen, zonder den waterstand in de omliggende streken le be-

nadeelen. 

Invloed op dc scheepvaart. — De afwisselingen in den waterspiegel 

en de aanmerkelijke snelheid van den siroom stremmen do scheepvaart, 

voor zoo veel de geladene of o|)varende schepen belrefl. Dc afvarende 

en ligl geladene vaartuigen alleen kunnen do kanaalpanden bevaren 

waar bet vlot iu werking is, waarbij men deklepjicn moet sluilen en 

den toestel naar een der oevers drijven. 

Ofschoon do scheepvaart hier van weinig belang is, hebben wij bij 

al onze proehiemingen levendige klagten moeten hooren van do schip-

pers, die zich in hun bedrijf belemmerd zagen, en wij zijn van niec-

ning dat het in het algemeen wensehelijk zou zijn het gebruik van het 

vlot uit to stellen tot de eerste dagen van stilstand van de scheepvaart 

of tot zoodanig tijdstip, waarop zij door andere oorzaken gestremd 

mogt zijn. 

U i l w e r k i n g . — De ingenieur Delacroix, die met eene tusschen-

poozing van twee dagen het baggervlol van Abbcville en dat van hel 

Donrgondisch kanaal had zien werken, heeft ons oji do plaals zelve 

verklaard, dat er hoegenaamd ver.scbil bcstoud in den uanK cn 

de uitwerking van de beide toestellen. Del komt ons dus voor, dat hei 

vraagstuk omtrent de gesehikllirid van toepassing op hel kanaal volko-

men is opgelost, en wij zullen thans de uitkomsten mededeelen, die wi| 

hebben verkregen. 

De k'iag oude slib van het kanaaljiand n*». 75, die o|).sommige pimn n 

tot (>''.15 (likte had, is geheel weggenomen, muk't wij met hot vlot 

onderscheidene malen waren heen- cn weder gegaan; de idanten op 

den bodem waren uitgeroeid 

De opborrehng vau dc slib, dic aan deu bovenkant van het vloi 

in beweging werd gidiragt, vertoonde zich tot aan don waterspiegel 

al iiaarmaio van de snelheid vau hel vlot cn den tegenstand dien het i cn zij strekte zich in ahieniendo mate lol o|i 100 cl lengle uit; de 

ontmoet. .Men zal dit doel gemakkelijk kunnen bereiken door middel 

van een wagentje, loopcnde over twee houten sporen, dic hel vlol 

in de lengte doorloopen. 

Middel um de loodregte werking van de schuif tc verzèheren. — 
Daar de schuif eene vrij aanzienlijke hoogte heefl, aan den bene-

denkant van het vlol geplaatst is en slechls door wiggen van zeer ge-

nngc dikte bevestigd is, zoo is zij al ligl geneigd eene hellende 

visschcn dreven op de oppervlakte en de werklieden konden ze bi| 

de eerste proehieming in aanzienlijken getale mei do hand grijpen. 

liet is van belang dat men niel op eens eene hoeveelheid slib los-

makc die grooter is dan die, welke men Oj) céii dag uit cen kanaal-

pand kan verwijderen , en de werking van de schuif moet dien 

ovcreciikomstig worden gcrcgidd. 

Daar wij onze proeven hebben genomen terwijl de scheepvaart m 



werking- was, zoo is het ons onmogelijk geweest hel stelsel van be-

weegbare stuwen toe te passen, hetwelk wij liaiMtMi voorgesteld om 

de slib beneden de ontlasliiigkanuien op te houden , ofschoon het 

hoofdbestuur er in had toegestemd dat wij daarmede eene |)roef zou-

den nemen. Eene aanmerkelijke hoeveelheid slib, die in het kanaal-

pand n". 7i) was gevoerd, moest door de bcned'.;iisluis in het daarop 

volgend kanaalpand woiden geworpen , en wij hebben op dezelfde 

wijze met het vlot gewerkt in do kanaalpanden Il^ 70, 77, 7(S, 70 

en 80, alwaar men volstrekt geen middelen van ontlasting heeft. 

De slib, die op de ondiepten werd losgemaakt, bezoidx op die 

gedeelten van de kanaalpanden , alwaar de bodem lager lag dan de 

dorpel waarnaar de diepgang geregeld wordt, maar dit lijdelijk hulp-

middel zal niet meer kunnen worden gebezigd , en hel o|)enen der 

nieuwe ontlastingkanalen zal noodig zijn om het baggervlot met voor-

deel Ie bezigen voor het schoonmaken van het kanaal. 

(.tverigens hebben wij er geen nadeel van ondervonden dal de slib 

door de sluizen ging; door aldaar een voldoenden stroom te onder-

houden voorkwamen wij het iiedervallen van de slib. 

Kosten, — Üe heer Cambuzat berekent in zijne memorie de kosten 

van schoonmaken door middel van het vlot, op 5 tot 10 centime 

(•2% a .') cent) de teerl. el, al naarmate de afmetingen van den stroom, 

waarin men werkzaam is. 

Onze proeven waren niet op eene zoo uitgebreide schaal genomen 

dat wij te dezen aanzien een juist en bepaald cijfer zouden kunnen 

aangeven, maar niettemin kunnen wij er eenige nuttige opmerkingen 

uil onlleenen. 

In de eersle plaats merken wij op, dat de kosten van uitbaggering 

zeer verschillen, naarmate van den afstand, waarop zich de ontlasting-

kanalen bevinden, die de slib kunnen afvoeren, liet vlot brengt en 

houdt de slib slechts tot op zekeren afstand voorwaarts in beweging; 

is er binnen die ruimte eene gelegenheid lol ontlasting, dan werkt de 

toestel onmiddellijk; maar in het tegenovergestelde geval brengt hij 

slechts verplaatsing van de bezinkende slib te weeg, die herhaalde 

malen meet worden losgemaakt, alvorens uien haar buiten het kanaal 

kan werken. 

l)it geval nu doet zich hel meest op het kanaal van Hourgondie voor, 

alwaar de onllaslingkanalen gemiddeld S lot 10 mijlen onderling ver-

wijdei'd zijn. 

Indien het vlot geregeld met de gemiddelde snelheid van U'̂ '.l;» in 

de seconde liep, zou hel in een dag ij-IOO el allcggen; maar men moet 

in aanmerking nemen, dat hel ledig terugkeert, dal hel door de sluizen 

moet gaan, ilat door vei'schillende werkingen lijd verloren gaat, zoodat 

het zelden meer dan '1000 el zal alleggen. 

W i j berekenen dat, over deze lengte, het vlot eene laag slib van 

ii^'.Oo boogie en 10 el breedte zal kunnen verplaatsen, hetwelk eene 

gezameidijke hoeveelheid van 1 000 leerl. el geeft, die vier malen zal 

moeten wurden geroerd, alvorens uit hel kanaal le worden verwijdei'd. 

l,)e nuttige arbeid daags zal dus slechts = leeid. el be-

dragen; de kosten bedragen 20 francs (/"O.-ln) voor hel daggeld 

der werklieden en de kosten van onderhoud, waaruit duszonde vol-

gen, dal de gezamenlijke kosten voor het schoomnaken van het kanaal 

v;in lloui'goiulie zouden komen le staan op 0.08 fr. (•icent) de teerl. 

e l , de kosten van eersten aanleg en aanzienlijke herstellingen van 

den toestel builen rekening gelalen. 

Oe heer (lambuzal geeft op, dat het onderhoud van het baggervlot 

in de bermsloot van hel kanaal van de Somme bijna niels heeft ge-
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kost; dit is ons niet gebleken ; wij zullen hier wel de grootere af-

metingen van den toestel en hel gebrek aan ondervinding bij de 

werklieden in rekening moeten brengen. 

Slotsom. — liet baggervlot kan met voordeel worden gebruikt voor 

het schoonmaken van kanalen van 10 el breedte op den bodem ; het 

kan dienen, niet slechts om de slib weg te werken, die jaarlijks zich 

vormt, maar zelfs die, welke reeds tot een zekeren staat van vastheid 

is gekomen. 

Het is in den regel niet wel mogelijk den toeslel le doen werken, als 

de scheepvaart levendig is; men heeft bij de werking eene snelheid van 

tot O®'.50 in de seconde noodig en î elegenheden tot ontlasting 

op korten afstand van elkander. 

De kosten kunnen worden berekend op 0.08 fr. (-i cent) de leerl. 

I el slib, die uitgebaggerd wordt bij eene diepte van h'^ iO. 

! Tomierre, December 1<SÜ-2. 

llOOlvVERTEllINO. 

Octrooi van de heercn .FAMES HIUSÏÜW CRI IIEXIII ATTWOOD. 

{The dril L'iujincer iiud ArcliitecCs Journal, March 18"j4, p. 106.) 

(PI. 111, ilgg. 1 cn 2.) 

Deze uilvinding bestaat hierin, dat men de pijpen van stoomketels 

en vuurhaarden zoo zamenstelt of ii ir igt, dat twee of meer daarvan 

nevens elkander geplaatst of in verbinding gebragt worden, zoodal de 

rook of de gassen , die door den eenen haard worden voortgebragl, 

geleid kunnen woi'den over hel gloeijende vuur van den anderen en 

aldaar verteerd worden. Dit doel wordt bereikt door de verschillende 

nevens elkander geplaatste stook[)laatson in gemeenschap te brengen 

met een gemeenschappelijken vuur- of rookgang, welke met klejtpen 

is voorzien, door middel waarvan men naar verkiezing eene lijdelijke 

gemeenschap kan vormen tusschen elk paar vuren. Wanneer nu 

kolen op een der vuren worden geworpen, dan kan men de zich ont-

wikkelende gassen in den gemeenschappelijken rookgang dwingen te 

gaan , door de klep van de pijp van den rookenden toestel te sluiten, 

waardoor alsdan de rook en do gassen kunnen geleid worden binnen 

eene stook[)laats iiiet een gloeijeml vuur en aldaar verleerd worden. 

Wanneer het rooken heeft opgehouden, worden de gassen, welke de 

verbranding ontwikkelt, in hun eigen kanaal teruggeleid , en men 

laai ze in den schoorsteen onlsna|)iien. 

Fig. 1 van pl. I I I vertoont de loodregle doorsnede en lig. een 

grondvlak van eene zoodanige inrigling; ii a zijn de ketels, die ieder op 

zich zelf in metselwerk van gebakken steen zijn geplaatst, zoodat do 

rookgang h gevormd wordt, die o|) de gewone wijze er om heen loopt. 

In dien gang loopen de vlam en de heele gassen van do slookjilaats c 

door middel van een kanaal il, dat onder den ketel loiipt; en wanne^'r 

de gassen door het kanaal 6 gecirculeerd hebben, dan ontwijken zij 

in eene gemeenschappelijke buis c, aan de achterzijde der stookplaatsen, 

cn eindelijk gaan zij door den schoorsteen /'naar buiten. Vlak ovir do 

stoük[)laals c is in eiken toeslel eene opening die naar een kanaal ij voert, 

dat in het metselwei'k is gespaard en langs al de stookplaatsen loopt. 

Deze ver.schillei.de openingen kunnen door eene schuif of klep/i geslo-

ten w(»rilen, en als «lil hel geval is, dan is de gemeens( ha[) tusschen do 

verschillende stookplaatsen cn bet kanaal j/afgesloten. De rookgaiigen 
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h zijn aan dat einde, hetwelk mei het gemeenschappelijk kanaal eacliter 

de vuurhaarden in verbinding staat, insgelijks van schuiven i voorzien, 

waardoor de gemeenschap met dal kanaal kan worden afgesloten. Deze 

schuiven worden opgehaald door een ketting k, die over schijven loopt 

on aan de voorzijde nederhangt, zoodal do stoker de schuiven ge-

makkelijk kan op- en nederlrekken. 

Stel nu dat een gloeijend vuur b, v. in den vuurhaard n". 1 

brandt, cn dat versehe brandstof benoodigd is in n". 2, dan zal de 

stoker, alvorens de kolen daarop te werpen, de schuif i sluiten van 

n°. '2, en do schuiven h van beide vuurhaarden openen; daardoor zal 

de rook, die door de versehe brandstof ontwikkeld wordt, van zijn ge-

wonen loop naar den schoorsteen afgeleid en van achteren naar voren 

gebragt worden. Daar nu tusschen de vuurhaarden N". 1 cn 2 eene 

gemeenschap is geopend, zoo zal de rook van 2 in de stookplaats c 

van n°. I (alwaar, gelijk gezegd is, een gloeijend vuur brandt) komen 

en aldaar verleerd worden. Zoodra het vuur in n°. 2 ophoudt met roo-

ken, wordt de schuif i aldaar geopend, en wanneer nu het vuur op 

dien vuurhaard heldor brandt, en op den haard n*̂ . 5 versehe brand-

stof benoodigd is, dan wordt de schuif i van dezen laatsten gesloten en 

op de zoo straks beschrevene wijze eene gemeenschap gevormd tus-

schen de haarden n^ "2 en ö; de schuif/i van den toestel 1 wordt 

gesloten om de gemeenschap van dien vuurhaard met de gemeenschap-

pelijke buis ;i af te sluiten. .Men begrijpt hieruit dat men naar verkie-

zing elke twee vuurhaarden van eene reeks met elkander in verbinding 

kan brengen, om den rook die zich in den eenen onlwikkelt naar hel 

heldere vuur van den anderen te leiden en aldaar le doen verteren. In 

plaats van den gemetseldeii rookgang, die de gemeenschap tusschen de 

verschillende stookplaatsen vormt, kunnen ijzeren of andere pijpen, die 

korte verlakkingen hebben, welke naar do verschillende vuurhaarden 

leiden, met voordeel worden gebezigd; vooral wanneer men de uitvin-

ding op reeds beslaande vuurhaarden wil toejjassen. 

11. 

(The Mcchnnics' Magdzinc, Tart C C C L X X l , Vol . L I X , p. 487.) 
De nieuwe parlemenlsacle , waarbij eene zware boete is vaslgesteld 

voor hen, die in zekere dislriclen niet binnen een bepaalden tijd gezorgd 

hebben, dat de rook hunner fabrieken worde verteerd (I), heeft na-

tuurlijk de aandacht van het publiek op dit onderwer[) gevestigd en 

aanleiding gegeven, dat men verschillende iidichtingen bij ons heeft 

ingewonnen omtrent de beslaande rookverterende fornuizen. Wi j willen 

derhalve niet langer uitstellen ilit onderwerp in behandeling te nemen, 

voornamelijk daar het jiersoonlijk belang van hen , die vour zoodanige 

fornuizen gepatenteerd zijn, er loe leidt, dat zij bij eene gelegenheid als 

deze het deliiet van zeer gewone uilvindingen op allerlei wijze zoeken 

le bevorderen cn daardoor de algemeene invoering van andere toe-

stellen, die veel voorlrelVelijker zijn, belemmeren. Wij willen echter 

eenige weinige opmerkingen vooraf doen gaan, ten einde een beter be-

grip te geven (»mtrciil hel proces der rookvertei'ing, dan men over hel 

algemeen siiiijnl le beziUen. 

Verbranding beteekenl gewoonlijk de chemische verbinding van zuur-

stof mei eene brandbare zelfstandigheid op een boogen warmtegraad, liet 

IS waar, dal zuurstof zich met eene zooilanige zelfstandigheid op alle 

warmtegraden zal verbinden, maar de hitle die zich ontwikkelt als de 

warmtegraad laag is, is zeer gering ten gevolge van de traagheid waar-

(1) l)c'/c iiarleinentsiicte is mot 1® Au-'ustus j l . iii Loinloii iu wüikiii;^ 
(Kcü.) 

mede de verbinding plaats hceli, en daarom wordt er weinig ot geen 

gebruik van gemaakt voor die zaken, waarbij men gewoonlijk brand-

stof gebruikt; niettemin moet de langzame ontwikkeling van warmte 

volstrekt niet geheel verwaarloosd worden, daar zij dikwijls uitwerkselen 

van hel hoogste belang tc weeg brengt, waartoe onder anderen de zoo 

belangwekkende en soms gevaarlijke verschijnselen der zelfontbranding 

behooren. Do zuurstof, die gewoonlijk gebezigd woi'dt bij de verbran-

ding van brandstof in haarden en kagcliels, wonlt geleverd door de 

omringende dampkringslucht, welke soms door mechanische middelen 

in hel vuur wordt geleid, zoo als door blaasbalgen, doch die gewoonlijk 

er bij genoegzame hoeveelheden intrekt door hare natuurlijke neiging 

om de plaats in le nemen der gassen, die in de schoorsleenj)ijp opstij-

gen. Steenkolen bestaan uit koolstof, waterslof, stikstof, zuurstof en 

zwavel, vermengd met ijzt-r en verschillende aard- en zoutachtige 

bestanddeelen. Koolstof en waterstof zijn de verbrandbare deelen, en 

de verbranding ontstaat, gelijk wij gezegd hebben, door de chemischo 

verbinding van die beide met zuurstof op een boogen warmtegraad. 

Waar nu genoegzame zuurstof aanwezig en de warmtegraad hoog ge-

noeg is, daar zal geen rook zich ontwikkelen, omdat de gehecle massa 

koolstof zich met de zuurstof zal verbinden, en acidiim carbonicum, een 

doorschijnend en kleurloos gas, vormen. Hel doel derhalve, hetwelk 

men in een rookverlerend fornuis moet bereiken, is de volkomene ver-

branding van al de koolslof die zich in de brandstof bevindt, alvoreiu 

de gassen uit hel fornuis kunnen gaan en in den schoorslcen opstijgen. 

Heeft men dit bereikt dan kan bij geen mogelijkheid die zwarte kool-

stofachlige zelfstandigheid naar builen worden gedreven, die de burger.«; 

in hunne woningen hindert en de publieke gebouwen bederft, en niet-

temin zal dezelfde hoeveelheid schadelijke gassen in den dampkrii.i.^ 

verspreid zijn geworden. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat Watt de zaak. nu 70 jaar geleden, 

ten volle begreep, toen hij octrooi vroeg voor een fornuis om rook K; 

verteren en verhoogde hitle te verkrijgen, helwelk zoo was ingerigt, 

dal daarin de rook van de versch aangebragte brandstof op zijn weg 

naar de jnjp of den schoorsteen tezamen mei een stroom versche lucht 

werd geleid door de brandstof, die reeds had opgehouden tc rooken en 

sterk gloeide. Kvenzecr blijkt d.it het fornuis van den vernuftigeii 

Hodmer, waarvoor in .Mei 1851 octrooi werd verleend, geheel op 

dezelfde wetenschapi)elijke beginselen beruslle, en wij zijn van mcening 

ilat deze toeslel lot nog toe nooit is overtrollen geworden, behalve in de 

details der zamenstelling en der wijze van werking. In dit fornuis wenl 

de brandstof steeds van voren aaiigebragl door eene schuifdeur, die op 

en neder kon worden bewogen, zoodat de hoeveelheid der aangebragte 

brandstof kan geregeld worden zonder de deur le openen ; waarbij de 

kouile lucht verhinderd wenl binnen le slroomen, zoodat eene volmaakt 

gelijkmatige temperatuur in het fornuis en de pijp werd onderhouden, 

eene grootere hoeveelheid stoom dan gewoonlijk werd voortgebragt, en 

de nadeelige werking der koude luchlstroomen op de ketelplateii werd 

voorgekomen. De kolen werden langzaam van voren naar achteren ge-

bragt , zoodat de verhitte waterstof, die aan den mond van het lornuis 

zich vri j maakte, in haren gang naar den schoorsteen achtereenvolgens 

over steeds meer verhitte gedeelten der brandstof moest gaan; zoo 

doende werd al de zich daarin bevindende koolstof mei zuurstof ver-

bomlen en vormde aciduni cai'bonicum alvorens naar den schoorsteen 

op te stijgen. Ten einde de kolen van voren naar achteren in hel lor-

nuis te schikken ging de hoer Dodiner le werk op eene wijze, ilie Inj 

aldus beschrijlt: «Ken beweegbaar rooster, uit eene reeks van roo.̂ tei-



l 
ijzers zaniengrslclii, wordt polirclii aan ron kolling zonder eind , die i 

over rollen loopt, en op eene geschikte wijze in beweging kan worden ! 

gebragl; of de ramen en rooslerij/.ers of de hoven beschreven roosiers ; 

kunnen door haken of kninimen nan elkander worden geheciil, en door j 

hel l'orniiis worden gelrokken in jilaats van op de boven beschreven ; 

wijze te worden voortbewogen r 

Alvorens het octrooi van den heer I'odnier ten einde liep, werden 

dezelfde beginselen toegepast door den heer Juckes, die octrooi nam | 

voor een forimis, waarin insgelijks dc toevoer van brandstof door eene | 

scliuii'ileiir wordt geregeld, terwijl de i'oosterstaven aan elkander zijn • 

verbciiilen en een ketting zonder eind vormen, die over trommels i 

loopt, welke op ieder eind van den rooster zijn geplaatst. | 

In den beginne bemerkte men dat het fornuis van Juches in de prak- 1 

tijk vele gebreken had; doch de meeste daarvan zijn sedert dien tijd ' 

verbeterd. Er zijn echter eenige overgebleven, die niet kunnen 

worden weggenomen, daar zij noodwendig voortvlpeijen uil de wijze i 

van zamenslelling. Deze zijn in dc eerste plaats de vermindering | 

van den trek, veroorzaakt door de slaven die de voorzijde van het i 

fornuis van ondieren versperren, en ten tweede de moeijelijkheid en 

kostbaarheid van hel verplaatsen en herstellen der roosterijzers, daar , 

het noodig is du werkzaainliedeii gedurende dien tijd te slaken. j 

in hel fornuis van llazeldino wordt de toevoer van brandstof ins-
I 

gelijks door eene schuif geregeld en de brandstof van voren naar ' 

iieliteren gebragl; maar dit gescliicdl door een stelsel van hij l'isschen-

poozen vooruiigebragte (en niel van verschuivende) staven, die dwars ; 

Ml het fornuis zijn geplaatst. Elke slaaf heeft een naar beneden staanden ! 

nok. die, dooreen tweeden nok, aan een beweegbaren heugel mei tanden ' 

bevestigd is, welke, door middel van nokken op eene as bevestigd, eene , 

.schomnieiende beweging aan de slaven mededeelt. Eene op assen be-

vestigde ram beweegt zich van de voorzijde van het fornuis af, en laat j 

toe dal de brandstof op eene j)laat valt, van welke zij op de eerste | 

viiurstaaf wordt geduwd door de ram, als die naar het fornuis terug- ! 

keert; de brandstof wordt verder op de tweede slaafgesloolen door 

eene tweede ram, die voorwaarts gaal als de andere naar achteren ! 

keerl. Op deze wijze wordt er steeds genoegzaam brandstof aangevoerd i 

('I! door de beweging der staven wordl zij steeds naar achteren op de . 

vuurhaarden gebragl. De fornuizen van llazeldino voldoen, naar mon , 

ondervonden hecfl, zeei' wd, en zijn, naar wij meenen, goedkooper en , 

beknopter dan die van Juckes. i 

Halls forimis is met rooslerijzers ingerigt, die van de voorzijde af, 

benedenwaarts loopen en in dc lengte geplaatst zijn; zij worden oj) 

dezelfde wijze als die van Ilazeldine in beweging gebragl, namelijk door 

eene kam of klink, die vóór in hel fornuis op eene slaaf is geplaatst. | 

Dit lornuis wordl op dezelfde wijze als hel straks vermelde gestookt, ' 

doch de uitgave is veel grouter dan bij dal van Ilazeldine en anderen. ' 

De heer Stevens gebruikt in zijn furnuis draaijende roosterijzers mei, 

scliroelvormige oppervlakten, dio jiaarsgewijze tusschen vaste ijzers | 

•Iraaijen, waarop de brandstof gedeeltelijk ligt. Hel eene roosterijzer van ; 

een paar draait in tegenovergestelde rigting van hel andere. Hij gebruikt I 

ook een stelsid van vaste staven aan hel einde van de andere, naar: 

welke de brandstof allengs en voortdurend wordt gedreven door de 

schroefvormige üp[icrvlakleii. Dit lornuis is, naar men ziel, minder 

zamengesteld dan die waarover vroeger is gehandeld ; bovendien is 

hel, naar wij vernemen, ook jjoedkooper dan deze, en kan men 

ondorslelk'i), dal het overeenkoiiistig de uiliengezette grondslagen , 

•lók gi'heel vi'ij van rook zal zijii. 

Over het geheel is datgene, waarop het hij de rookverlerende for-

nuizen hel meest aankomt, namelijk geringe kosten vnn eersten aanleg, 

naar hel schijnt door de uilvinders een weinig te veel uit hel oog ver-

loren, en toch is dit van bijzonder belang, daar hot gebruik van deze 

toestellen meer algemeon schijnt te zullen worden. Tot nu toe hebben 

de prijzen tusschen 200 en DOO \). st. (f 2400 tol f 0000) be-

dragen , en zelfs meer, terwijl eene aanmerkelijke jaarlijksche uil-

gave noodig is voor hcrslellings-koslen , behalve nog hel verlies, 

gelijk boven is opgemerkt, dal veroorzaakt wordl door de staking dir 

de herstelling zelve te weeg brengt. 

Het is op grond van hel bovenstaande, dat wij vermeenen dal hei 

fornuis, waarvoor de heer John Grist eenigen lijd geleden octrooi 

heefl genomen, meer geschikt zal zijn voor een algenicen en zeer uit-

gebreid gebruik dan de overige, die volgens het |)lan van Dodmer zijn 

zamengesteld. Dit fornuis, hetwelk het voordeel heefl van veel minder 

kostbaar ic zijn dan de overige, is reeds vroeger in dit tijdschrift be-

schreven (1). Wi j hebben daarvan toen hel volgemie gezegd : 

aHel draaijende fornuis van den heer Grist is hel beste van 

deze soort, dal wij ooit gezien hebben. Het is geheel vrij van 

twee in de praktijk zeer aanmerkelijke gebreken , die gewoonlijk 

tegen fornuizen volgens dil stelsel worden aangevoerd, namelijk, de 

belemmering van den trek en de moeijelijkheid om bij de rooster-

ijzers te komen ingeval van vernieuwing of herstelling. De damp-

kringslucht heeft vrijen doortogl van de voorzijde lot achter in bel 

fornuis; de rooslerijzers zijn los en worden elk op zich zelf ol 

verbonden , ten getale van niet meer dan drie of vier gebezigd ; en 

wanneer een roosterijzer of eene reeks van roosterijzers versleten ol 

be.schadigd is, kan men, al naar dil noodig is, door eene klep tn 

zijde te laten vallen, die er uitnemen en andere in de plaats stellen. 

Dovendien: dezelfde werktuigerijke beweging, die een nieuwen aanvoer 

van kolen in hel fornuis brengt, sloot te gelijkertijd den laatst voor-

gaanden aanvoer in hel midden van den vuurhaard, die ihans geheel en 

al doorgloeid is. Hel stoken staat dus gelu'el in verhouding met hel 

verbruik der brandstof, alle rook wordt voorgekomen, en iedere hoe-

veelheid brandstof geeft de meest mogelijke hoeveelheid 

viin hitte". 

Dehalve de vermelde uitvindingen zijn er verscheidene andere van 

meer of minder aanbelang, doch ons bestek laat niel toe die te beschrij-

ven; sommige daarvan zijn volgens dezelfde beginselun zamengesteld als 

die, waarvan wij hebben gesproken, andere zijn van verschillenden aard. 

Eene van deze laatste , door den heer Sorrell uitgevonden, is onlangs 

in dil tijdschrift beschreven (2). Voor eene andere soort van rookver-

lerend fornuis heefl de heer Kendrick octrooi genomen en ook deze heb-

l)en wij onlangs beschreven ; wij zullen hierop echter laler terugkomen. 

C i K O C T J i O f . n - K K D K I . l Z K i n C X T f N N K L S ( » X D K l i W A T K K V A X 
A t ' C i l ' S T K K D W A I I D L ( H ; A l ) C : r X I J E L r O l l l ) . 

{The Civil Kvijiucir aml Arhitvct's Jourval, .March 1Ö51, p. lO^.i 
fl'l. I I I , a-G.) 

Deze uitvinding beslaat in hel maken van tunnels met een of meer-

dere gangen, die van gegoten ijzer bij gedeelten vervaardigd en nedei-

(1) Zie Mcrhams" Mitmziuc, Vol. L, p. lob. 

(2 ) Z i e Mcrhanics" M(t(!(i:inc, \ol ÏAX,\>.— L'iltnhch 
l)lz. .37, ahvimr iiof; ccii amlcr rookvcrtcrciul fornuis van Aitcliisoii, Kvaii;-

CU Fcaron le«cOn'oveu wordt vol-rcns liet i V t r Z / a m V i ' V o l . L\'I1I 

p. 1)1. (Ucd.) 

1855.] 

gelaten worden in eene daartoe gereed gemaakte bedding, die gevormd 

wordl door deii bodem van dc rivier, de haven, of elk ander water, 

waar dc tunnel moet worden gelegd, uit te baggeren; de stukken 1 

worden aan elkander bevestigd als zij in de bedding gelegd en i 

behoorlijk belast zijn; en wanneer alle vereenigd zijn zoodat de tunnel . 

of gang voltooid is, dan wordt het water er uilgepnm|it of op eene j 

andere wijze verwijderd. De verheterini^en beslaan in de wijze van 

vervaardiging der verschillende gedeelten en in de wijze van die te 

doen zinken en aan elkander te bevestigen. 

Fig. 5 stelt <ie dwarsdoorsnede en den opstand van een tunnel voor, i 

met twee hoofdgangeii voor rij- of sjioorwegen en een tusschengang 

voor voelgangers; de opstand is ter linker- en de doorsnede ter regler-

zijde van dc loodlijn AA. 

Fig. A is eene lengledoorsnede van een gedeelte van denzelfden 

tunnel, genomen over hel midden van een der hoofdgangen, naar 

den midden-doorgang gezien. 

Fig. i) is dc doorsnede van den bodem op de plaats waar twee tunnel-

stukken zijn aaneengevoegd. 

Fig. O is dc doorsnede van dc bodem-plaat met do geleide-nukken 

op den bodem. 

De gelijke letters wijzen dezelfde doelen in de verschillende figuren 

aan. De stukken, waaruit de tunnel hestani, worden zoo lang genomen j 

als men hel beste oordeelt, en worden voorzien van eene flens h, die 

geheel rond loopt, om er de bonten floor te brengen, v;aarmede de 

stukken verbonden worden. Eene ronde messing c wordt om de bui-

tenzijde der Hens gevormd op het eene eind van iedere afdeeliiig, en 

past iii eene groef e, in de flens van het volgend stuk ; in de groef 

wordt eene strook gom-elasliek/"aangehragt. Doven op elk stuk zijn 

twee uitstekende ribben of sporen d d gegoten, die een snort van door-

loopenden spoorweg vormen, wanneer de stukken zijn aaneengevoegd, 

en deze zijn voorzien van twee ooren om ze te lalen zinken. 

iJe l)oilem der rivier of van het water wordt uitgebaggerd, alvorens 

men de stukken doet zinken, op zoodanige wijze, dat men eene geschikte 

vlakke bedding verkrijgt, waarop de stukken kunnen geplaatst worden, 

en tol zulk eeiie diepte, dat de top op een heliooi'lijken afstand beneden 

de laag-watcrlijn komt te liggen. De lijii van iiilgraviiig is te zien 

in lig. 5, waarin de natuurlijke bodem der rivier door de gestippelde 

lijn wordt aangewezen. Het eerste stuk of zelfs meerdere kan men 

door cenig geschikt middel doen zinkeu, het/ij aan den oever lielzij op 

hel water, en de ribben dd vormen een spoorweg, waarlangs men 

eene kraan voortbeweegt, door middt 1 van welke men de andere stuk-

ken een voor ecu doft zinken. Dtv.e wonleii daarop aaneen geklonken 

dooreen duikelaar, met eenen dnikerlielni loegeriist; de strook gomelas-

tiek f wonlt nog vóór hel zinken in de holle t'aangebragt. Men maaki 

dal de verschillende stukken jnisi op de hchoorlijke jilaats komen naasi 

de voorgaande, door middel van twee geleiders (], gelijk ei' eeii in tig. 

lo zien is, die den vorm vaii de lelier V hebben en aan het eene eind 

van den bodem van elk stuk gegolen zijn, en door middel van twee nok-

ken h, die builen deu budoiu van het uaasle sluk uitsteken ; de/.e nok-

ken k zitten aan het buileiieinde van hel reetls gezonken stuk , terwijl 

stukken g zich bevinden aan lid binneiieind van het gedeelte, dal 

men doel zinken. Als hel sliik juist gezonken is sluitend aan het 

eind van dal, hetwelk reeds in de bedding gereed ligt, kan hel ineleeu 

op zijne plaats bevestigd worden. De bcddingplaat D strekt zich langs 

de zijden van tien tunnel lol eene aanmerkelijke breeilte uit, en wordl 

versterkt door uitstekken of wangen, waarop eene hoeveelheid sleenen 

O 

wordl aangebragl, met hel doel om den lunnel naar beneden Ie honden 

als het water er uil verwijderd is. Ook bet benedenste gedeelte van 

den middengang wordl met hetzelfde doel lol op eene aanmerkelijke 

hoogte met sleenen opgevuld en ook de top daarmede bedekt; ein-

delijk worden de sleenen met eeu laag steen en beton gedekt. Als de 

stukken aaneen geklonken, en met bthoorlijkc uitgangen of hellende 

vlakken aan dc einden zijn voorzien, en hel geheel voldoende belasl is, 

wordt hel water ei' uit gepompt en al de fliMizen worden van biiineu 

opgevuld met lood of eenig ander metaal, zoo als in lig. o te zien is. 

De bedding, waarop de lunnel rusl, kan met kiezelzand of op eenige 

andere wijze worden voorzien, en len einde Ic voorkomen dal het 

kiezelzand of do aarde tusschen de voegen der flenzen kome , zoo \?> 

hel beter hel ondereind een weinig aan de eene zijde af te nemen, 

zooals bij j, in lig. 5 is aangetoond. 

S C H R O E F V O O R S T O O M B O O T K N V A N S C O T T . 
{Thi Mcchania' Magazine, T a r t C C C L X X I , V o l . L I X , p. -IS.-?.) 

{l ' l . I I I , f i - g . 7 cn 8.) 

Figg. 7 en 8 stellen een opstand van Ier zijde cn een platten grond 

voor van eene schroef met twee bladen, vervaardigd volgens de uilvin-

ding van den beer Scotl D D zijn de bladen of drijvers, die in den 

vorm van een gfileeltc van eene schroef zijn gemaakt, waarvan de gang 

afwisselt, naarmate van het bijzonder gebruik waarvoor de inrigting is 

bestemd. D' zijn de armen , waarnieile dó liladen aan dc hos E be-

vestigd zijn ; (leze armen kunnen in dén sluk met de liladen en de bos 

gegoten worden, of wel oj) zich zelf. De uitvinder steil voor, dc Icngle 

van de bladen D gelijk Ie nemen aan drie vierde geileelte van de mid-

dellijn van dc schroef, en dc breedte een zesde van die middellijn ; 

maar hij ueeinl de/.e afmetingen niel stellig aan. l i i j geeft er ook de 

voorkeur aan dat do bladen zoo gesteld zijn, dat hel uiiddenpiml van hel 

blad in ééiie lijn vall nii't dal van de bos, zoo als in lig. 8 te zien is. 

Hij wil de breedte der armen D' gelijk nemen met ongeveer een vierde 

van de lengte der bladen D, en hunne lengte evenredig aan de middel-

lijn van de schroef. Men ziet dat , bij deze inrigting, elk blad een 

opene riiiuile Z heeft tusschen hel voortdrijvend gedeelte en de bos 

E, aangewezen door de letters A, H, (i, waardoor de opper\lakle die de 

vourldrijvemh» beweging veroorzaakt, hoofdzakelijk aan dc buitenzijde 

van dc bla 'en zich hevindt, en een vrije doorlogt wordl verleend aan hel 

water; hierdoor wordl dc trilling en andere nadeelige werkingen, 

waaraan de gewone schroeven onderhevig zjn, voorgekomen. De gc-

niakkelijkbciil van slnren wordl ook vermeerdt rd, belzij de schroef 

werkt of niet, en in beide gevallen heefl men nog dil vooi'ileid, dal de 

doorslrooming \an hel water naar het roer iiiet in die male belemmerd 

wordl als hij gewone schroeven. De uilvindtr bepaalt zich nielin het 

aantal bladen, noch ook lol (Ciie slaafsche volging in de onderdeelen 

zoo als die hier besclircveii zijn, mils slechts dc bijzomlere vorm der 

schroeftiladen belioiiden blijll. 

De heer SeuU heefl uulaugs m \ do /'oli/(ce/inie S o c k U j lo Livor-

pool ver.'̂ cliilleiule modellen verloond, ter toeliehling van het beginsel 

en van de inrigiing van zijne nieuwe schroef. Hij zegt: 

• Het is zelden mogelijk den spoed Ie bepalen voor eene schrot f, 

die, in ictlcr bijzonder geval, het best geschikt zal zijn voor het va;.r-

Inig, waarin zij wonlt geplaatst. Men kan tM' het vereischte aaiilal 

omweiilelingen niel vei krijgen, of er kunnen te veel gemaakt worden, 

waardoor veel brandstof verbruikt wonlt; in beide gevallen zullen \ ij 
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dus lol ocnc uilkornsl jïorakeii, ilio iiiel zoo ĵ ood is, als wiiimccr do spoed 

van (Ie schroef zóó Wiis ^'oiioinen, dal daardoor de iiiacliiiies mol dejiiislo 

siiellieid liepen. Kr zijn mi;,'andere oinslandii^iiedeii, waarvan de s|)oed 

en de niiddcllijn dei'srlirod alliankelijk zijn, die in verhand slaan mei 

de vaarl van hel vaai'lui^'en de groolle. di-r openingen. Daar nn deze 

schroeven i^ewoonlijk uil één slnk en met een hep.ialdeii spoed geî olcn 

zijn , zoo is hel duidelijk , dal hel zelden nio};elijk is eeiic schroef Ic 

vervaai'di^'en, die, wal haren spoeden hare middellijn hetrefl, volkomen 

aan al de vereischlen van hel vaarlui^ voldoet. Ilelialve dal zijn de 

kosten en de lijd, die er mede |;emoei(l zijn, om eeiie schroef met 

een volmaakt joislen spoed te maken , aanmerkelijk. Men kan ccne 

schroef maken, die '̂oed zal werken, en waarvan loch despoed voor hel 

vaarlui,!.,' niet het uieest î e.schikl is. Indei-daad zoo lanj,' men niet eeiie 

schroef kan vervaardigen die men op eiken spoed kan stellen, zijn 

alle poymgen ijdel. 

<Üm Ie (Idcii zien, wolk voordeel cr in geleden is, wanneer men 

eene schroef heeft, die veranderd kan wordei', ton einde den heslen 

spoed Ie vinden, zal ik den uitslag mededeelen van een onderzoek 

omti'enl 11. M. sloomscliip Cnitjlkl. Dit was eerst voorzien met eene 

schroef van l ü voet 0 duim (;') el) spoed, waarmede men eene snel-

lieid verkreeg van ü'', mijl met 7"» omwenleliiigen der machine; 

daarna werd eene andere schroef van 20 voet (O el) spo'-d aangeliragt, 

waaruu'ile men 9.77 mijl met 01'/, omweiitelingen verkreeg, zoodal 

men daarmede l i ' / , omwentelingen, dat is ongeveer een zesde, minder 

had liij ccne vermeerderde vaart van het vaartuig, l l ieruil hlijkl 

ten dmilelijkste wal ik lieh gezegd, dal men niet met zekerheid don 

spoed voor eene schroef kan hepalen, waarmede men de heste uilkomst 

zal vei'krijgen, cii hoezeer de tweede schroef heter werkte dan de eerste, 

kan hel er echter ver van daan zijn, dat zij juist de beste zou wezen. 

• l?ij al de proefnemingen met de schroef van den heer GrilTilh , 

die ik gezien of waarvan ik gehoord heh, heefl hij zonder uitzondering 

zijne heste nitkomsten verkregen met een sjioed, verschillende van dien 

van ile schroef, waarmede hij mededong, cn hel voordeel van deze 

schroef ligt niel zoo zeer in haren vorm, als in het gemak, waarmede 

zij gewijzigd kan worden, ten einde den meest geschiklen spoed te 

verkrijgen. 

cMen heeft ndj gezegd dat er onderscheidene schroevcn op de 

Franhjorl zijn beproefd, en dal naarniale de sjtoed toenam, men betere 

uilkomsten verkreeg, iloo vaak hebben wij bij de schepraderen , die 

zoo vele jaren in gebruik zijn geweest, gezien, dat zij, hetzij wal de mid-

dellijn der i'aderen,hetzij wat dc afmeting der wiel|)lai)ken betreft, ge-

wijzigd nmeten wcu'den, iets waarin gemakkelijk kan worden voorzien. 

Nii't alzoo is hel echter gelegen met de gewone schroef, op de gewone 

wijze gegoten Men heeft daarbij gecnerlei aanwijzing. Zij kan lój toeval 

de mee>t geschiklc voor hel vaartuig zijn, maar zoo lang zij niel met 

een amieren spoeil is beproefd, heeft men geen zekerheid. 

• i\a aldns sommige gebreken van dc gewone schroef, op de gewone 

wijz(! vervaardigil , te hebben aangewezen , wil ik thans mededeelen 

\m, wTiwv ik geloof, door n>ij volbnigl is, w«l im\ zoo vai\k liccfl ge-

wenscht, namelijk eene eenvoudige en afdoende methode Ie vinden om 

den spoed te bepalen, die hel best past voor een vaartuig cn de snelheid 

van zijne machine. 

«Is deze gevonden, dan heeft men niel alleen do beste schroef, maar, 

wegens de wijze van hare vervaardiging, tevens eene van de sterkste 

die men kan maken. De ndddelen , waardoor ik mijn doel bereik , 

zullen uil dc door mij vertoonde modellen duidelijk blijken. De 
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armen en dc bos zijn van gesmeed ijzer; de armen zijn gedraaid cn 

van voldoende sterkte met betrekking lot de schroef-as; de bladen zijn 

gegoten met gedeeltelijk doiir-en-doorloopende openingen die later 

doorgeboord worden, om hel gedraaide gedeelte der armen te ontvan-

gen , zij draaijen dus, als blijkt, gemakkelijk rond als dit noodig is. 

Onderstel nu dal wij eene schroef voor een vaartuig hebben te maken, 

dan nemen wij daarvoor de middellijn en den spoed, die wij hel beste 

achten. Is dc schroef gesmeed , dan bevestigen wij die voorloopig op 

de armen. 

liet vaartuig wordt dan beproefd , en als de machine Ie snel gaat, 

dan plaatsen wij hel vaartuig in het droogdok, veranderen den spoed, 

en leekenen de uitkom>ten op, lot dal wij tot den meest geschiklen 

S|)oed geraken; is die gevonden, dan bevestigen wij de bladen voor 

goed aan de ai'men , en alsdati hebben w i j , voor elk bijzonder geval, 

de bcsle schroefdie wij voor hel vaartuig kunnen bezitten. 

• Kr zijn nog andere voordeelen aan deze wijze van vervaardiging 

verbonden , namelijk : 

«I". Dc .schroef is veel ligter en sterker. Om u de noodzakelijk-

heid te doen zien , dat de schroef zoo ligt mogelijk zij, wil ik op een 

geval wijzen, dat onlangs te mijner kennissc kwam, cn mij door een 

ingenieur is medegedeeld : 

• In eene der schroefstoomboolen voor den handel in de Middelland-

sclie /ec brak herhaalde malen de schroef-as, die ccne schroef van 

ÖO centenaars dreef; later, nadat men eene schroef van 27 centenaars 

hccl'l gemaakt, werkt de schroef-as behoorlijk. Met cenc zware zee 

op den kop is de werking van eene zware schroef, die in hol water 

stampt, oiilzetleiid, cn heeft Icn gevolge, dal het schip daardoor ge-

schokt wordt en zwaar werkt; men zal dit gemakkelijk begrijpen , 

wanneer men zich de mcidgviddige gevallen herinnert, dat schrocl-

stooniboolcn lek in de haven terugkeeren. 

•2". Dc schroef kan voor hel vaartuig geschikt gemaakt worden, zoo 

dat men daarmede de beste nitkomsten verkri jgt, zoo als in hel geval 

van de Conjlkl. Dit stoomschip is, gelijk ik gezegd heb , eeidge jaren 

in dienst geweest met eeiien minder gesehikti'n spoed , cn heefl dien-

tengevolge gewoonlijk een grooten voorraad brandstof moeten ver-

bruiken , terwijl de uitwerking ten aanzien van de vaarl onvol-

doende was. 

Ingeval een gedoclle van een blad gebroken is, kan een ander 

blad gemakkelijk in zijne plaats worden aangebragl, zonder dal men 

do staaf behoeft uil Ie nemen. 

c Ingeval dc schroef door een koker wordt gelegd , zoo als bij 

dc Koninklijke Marine in gebruik is, dan kan de as met do armen in 

één stuk gemaakt worden , de bladen worden dan aan de as beves-

tigd ; zoo doende wordt het gcwigt van de bos minder, en daar zij in 

drie stukken is gemaakt, kan zij gemakkelijk bewogen worden». 

VKlLiniIKIDR'l'Kl.KOK.VAF VOOli DlJAAIIlltrC.fiKN KX Sl'OOU-

YKltZlCTTlXCJKX, VAN C. M' l iKA, TK l ' l l lLADl l l . I ' I l lA. 

(Uit hot Jüurnnl of tk Fniril:llu hstllutc ovcr<:cn()incu in 'J'he Ctcil 
Emjluccr and ArcltihrCs Jvurml, Aiiril isr)4, p. 137.) 

(n. I I I , fifr?. 9—12.) 

Omtrent deze uilvinding werd door de commissie voor kunsten en 

wcleiischappen in hel Kranklin Instituul hel volgend vei'slag uilgebragl: 

Dal daarbij een cleklrisclic stroom zoodanig is geregeld, dal hij gc-

(1) Zoodm ilczc J)c(lciikinscii ter kcnnis.«c van iloii uitvinder waren 
^>ni},;t, heeft hij v()or<;estclil er nan te geinoet te lionien, door liei ccne 
eind van den inaj^netiïiclien draad te doen iiitloopen in een staaljo, dat 
naar beneden loopt, liij do .sncenw.sohni) aan het vooreinde; en liet andere 
in een .«staafje, aan den achterkant van do nuu-hine, en door de «^eï^deerde 
spoor.Maven in het midden van den Me^' aan tc hron;;cn, alwaar zij 
makkelijk volkomen kninien Avorden geïsoleerd, liet zou ook aan tc raden 
zijn, dat men een teeken aan den wachter van de .«poorverzettini^, oni 
tc voorkomen, dat dozo liet exi'cntriek open t , nadat do locomotief het 
seinend station is voorbiji^oi^aan, m;uu- nog niet tot liet gevaarlijke ])unt 
genaderd is. 
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slolen is, wanneer dc draaibrug of de spoorverzelting in den behoor-

lijken stand is, en dat hij afgebroken is in het tegenovergestelde geval. 

Dc draad eindigt aan eene spoorslaaf, die van hel overige gedeelte van 

het spoor zorgvuldig is geïsoleerd, en die o|) zulk een afstand van de 

brug of de spoorverzelting ligt, dat men voliloendc luimte heefl om 

den trein bij lijds te sto[)pen. De slaaf, die hel naast aan de zoo even 

vermelde gelegen is, is insgelijks geïsoleerd van hel spoor en met eene 

van de grondplaten in de nabijheid in verbinding. 0|) de locomotief is 

een clektro-magncet van de gewone constructie geplaatst, waarvan het 

anker de werking van een wekker regelt, zoodal de klok, tlie in rust 

is als hel anker niet door de tnagneel wordt aangetrokken , wordl los-

gelaten cn luiden kan, zoodra de aantrekking plaats heefl. De omwin-

dingen van den magneet zijn verbonden met do voor- en achlerwic-leii 

van de locomotief. Men ziet liglelijk in, dat, wanneer de locomotief zoo 

ver is gevorderd, dal dc voorste raderen op een van de geïsoleerde 

sporen zich bevinden, cn dc achterste op hel andere geïsoleerde spoor, 

de elektrische stroom (in geval de draaibrug g'̂ slolen is) hel anker 

dool aantrekken, als wanneer de klok luidt, ten teeken dat men veilig 

voort kan gaan; is daarentegen de brug ofs|)oorverzelling open, dan 

zal de klok niet luiden, omdat do stroom afgebroken is, en zoo doende 

is dc conducteur gewaarschuwd om te stoppen, of ten niinsle met be-

hoedzaamheid voort te sloomen. 

De middelen, die voorgesteld zijn om dit belangrijke doel te bereiken, 

zijn eenvoudig en niel kostbaar, en het denkbeeld is ongetwijfeld zeer 

vernuftig. Men zal zien, dal cenige afwijking in den loesUl een-

voudig ten gevolge heeft, dal zij den conducteur lot behoedzaam-

heid aanspoort. Het veiligheids-signaal kan niet gegeven worden , 

indien niel alles in orde is. Hierin is, naar het oorileel der com-

missie, de groole verdienste van de uitvinding gelegen. In de praktijk 

zal do groole nioeijelijklieid bestaan in hel volkomen isoleren van dc 

spoorslaven, vooral op laag terrein eii bij vochtig weder of vorst; en 

vervolgens om de uiteinden van de magnelische verbinding zou aan te 

brengen, dal dc stroom van den draad er door zal gaan. liet lijdt bijna 

geen twijfel, of hel vet van do behoorlijk gesmeerde as van eene locomo-

tief zal den doorlogl van een zoo zwakken eleklrischen stroom verliin-

deren, cn, indien dit niel gebeurt, zou dc stroom door de voetstukken 

en het ijzerwerk der machine naar dc andere as gaan en aldus van den 

magnetischen sluitdraad otilsnappen. Hel zal echter waarschijnlijk ge-

makkelijk zijn aan dit bezwaar te gcmoet te komen. De eenvoudigheid 

van den toestel en het gcwigt van liet tc bereiken doel maken cenc 

praklische proehieming met deze uitvinding zeer wenschelijk (I). 

Dc heer .M<=Uea heefl ook cenc wijziging van den toestel voorgesteld 

om hel tegen elkander slooten van Ireinen op een weg met enkel sjmor 

te vermijden. Aan de uitwijking aaiiieder eind van hel gedeelte van 

het sj)oor, waar dc treinen elkander moeien voorbijgaan, worden de 
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geïsoleerde spoi-en ingerigl even als zoo siraks besclircven is, maar op 

ieder punt is de lijn vooivien met een < stroom verwi.sselaar'fci/'cf/i/ cban-

H e i j , zoo als op pl. III, figg. 11 en 12 is afgebeeld; do batterij heefl een 

dubbelen stroom, cn elke stroom een zoodanigen slroomverwisselaar. 

Dc gewone stelling van den slroomverwisselaar is zoo, dal de stroom, 

waartoe hij behoort, afgebroken is. Zoodi-a nu de conducteur van den 

trein aan het eene eind van het dus ingerigle gedeelte van den weg 

aankomt, verzet hij den slroomverwisselaar door eene eenvoudige be-

weging, waardoor de stroom van hel andere eitid door de omwindingen 

loopt, cn hel luiden van de klok aanwijst, dal hij veilig kan voortgaan. 

Dij hel voortsloomen laat hij den sloomverwisselaar in zijne nieuwe 

stelling, waardoor de stroom aan het eind is afgebroken. Indien nu, 

terwijl hij op het gevaarlijke gedeelte is, de andere trein aankomt en 

do coiiducleiir aan dat eind den slroomverwisselaar verzet, kan de 

stroom niet doorloopen en gcvolgelijk luidl zijne klok niet; want men 

zal uit de afbeelding zien, dal de stroom van het verwijilerde eind moet 

komen en dit is door den eersten ti-ein, dio voorbij is gegaan, uilge-

sloten ; de tweede trein moet dus wachten. Als de Ireinen dit gedeelte 

van den weg verlaten hebben, moet men stoppen en destroomverwissc-

laars in hunnen vorigen sland stellen. iMcn zal ook hier weder zien, 

dal eenig gebi'ck in den loeslel of cenige nalatigheid in de bebandeling 

alleen veilragiiig kan te weeg brengen, en dal, wanneer slechts do 

eerste conducteur zijn pligt doet, eene botsing onmogelijk is. De ver-

zettingen van den slroomverwisselaar zouden , gelijk duidelijk is, 

liglelijk door middel van de locomotief zelve kunnen worden gemaakt, 

wanneer dit wenschelijk wierd geoordeeld. 

Op last van dc commissie, 

Philadelphia, LÜ Oclober 1853. ^Y. IIAMILTON, secretaris. 

Bcschrijvino, door den uilvinder zelf. 

Dc inrigling beslaat hieiin , dat men ecu draad van cenc batterij 

dwars over de brug spant op behoorlijken afstand aan iedere zijde, 

en dien met cenc geïsoleerde slaaf van hel spoor in verbinding stelt. 

Wanneer een wagentrein van de eene zijde iiaderl, zoodat de raderen 

WW, lig. liet spoor «« raken, ter wederzijde van het geïsoleerde 

gedeelte i, dan zal, indien do draaibrug gesloten is, ook de draad ge-

sloten zi jn; nn zijn de draden, die van de batterij uitgaan en mei 

het spoor in verbiinling slaan; cc zijn draden, die den omtrek der 

raderen met den elekti'o-magneet m verbinden. Als de draad gesloten 

is, dan zal de loeslel JC zoo worden aangetrokken, dal hij den 

hamer ij loslaat, die dan door dc VC(M' U naar boven zal worden 

gedreven en op de klok D slaan. De slaaf, waaraan dc hamer is be-

vestigd, brengt ilcn wijzer in beweging, zie lig. 10, zooilat wanneer 

de draad gesloten is, dc wijzer o|i OK zal slaan. Is de stroom afge-

broken , dan zal de loeslel lol zijn vorigen stand lerugkeereii door 

middel van de spiraalveer s, als wanneer de wijzer tol S K T terug-

keert , waardoor het geheel geschikt is om op nieuw gebruikt te 

worden. Is de brug open als een trein nadert, dan zal dc stroom 

afgebroken zijn omdat de draad open is; dus kan de klok niel luiden 

en de wijzer zal o|) hel woord S K T blijven slaan. Hetzelfde denkbeeld 

van galvanische verbindingen en dezelfde inrigling kunnen ook worden 

toegepast ten einde ongelukken op spoorvcrzetlingen tc voorkomen; 

daar door liet verplaatsen van de naald dezelfde verbreking en her-

stelling van den galvanischen slroom kan worden te weeg gebragt, als 

door hel openen van ccne draaibrug. Door middel van een ander stelsel 

van verbindingen kan dezelfde loeslel gebezigd worden om de reizigers 



tc waarscluiwcn of ccn naderende trein ccn gegeven punt voorbij is of 

niel. Figg. en 1"2 stellen daartoe ingerigte gedeelten van den weg 

voor; (j is de draad in den grond, dic van bel spoor naar dc cenc zijde 

van dc isolering i leidt; c is een draad, ilie aan dc tegenovergestelde zijde 

mcl de baan in verbinding staat en een deel uitmaakt van dc boofillijn ; 

als de slroomvcrwisselaar t van den di'aad b der batterij wordt ver-

wijderd, wordt bij zoo geplaatst, dal bij dien mcl den draad M verbindt, 

dic naar dc naaste uitwijkplaats loopt. 

Als een trein een der beide dus ingcriglc plaat.sen nadert, zal, 

wanneer men den slroomvcrwis.sclaar van bel punt, waar bij mcl den 

draad b der batterij in verbinding staat, verwijdert en bem met den 

draad e in verbinding stelt, ccn stroom gaan door den magneet aan 

den wagen van de batterij op bet verwijderd stalion; de klok zal 

luiden , cn bierdoor wordt aangewezen dat men veilig voorl kan gaan. 

Dc slroomvcrwisselaar moet in zijnen laatstcn .stand worden gelaten , 

zoodat wanneer de naderende trein dc naaste uilwijk|)laals nadert, 

cr geen slroom beslaat, waardoor wordl aangewezen dal de bedoelde 

trein moet wacbten. Zijn dc Ir. incn beide de plaats voorbij, dan 

moeten dc stroomvcrwissclaars weder in bunnen oorspronkclijkcn stand 

geplaatst worden. 

W'Kl 'GI iKrG T E U IJERElvENIXG DER B E L A S T I N G V A N DE 
TvADEllEN V A N LOCO.MOTIEVEN, l E D E l i 01 ' ZICII Z E L F , 

A A N I1I-:T El lFl ' l{Ti :U S T A T I O N V A N D E N T I H n U N -
GEll S rOOl iV . 'EC , DOOIl T i l . W E I S I I A U l ' T . 

iT i i liet Zi'itsch'lff Jur Dtuncescn ove rgenomen in het Or^nn für dic 
furlavhiliic des Kisctibnhuvrscm, IS.")-!, I X " j { . , S . 74.) 

(!•!. I i l , ü'rg. 13-1-).) 

Wel beeft men nooit, zoolang cr locomotieven zijn vervaardigd, 

ontkend, dal de vcrdecling van bel gewigt der locomotieven op bare | 

assen van grool gewigt is voor den gangen de snellicid dezer macbincs, 

maar men beeft cr, voornamelijk met bel nog op dc vciligbeid, nooit 

in dic mate op gelet als noodig scbijnt. Men vond tol nog toe, nocb in 

de fabrieken van locomotieven, nocb in dc werkplaatsen dc spoorweg-

stations inrigtingen, iloor welke men dc bier bcdoiddc berekening ook 

zelfs met ccnigc zckerbcid kon maken. Dc weegbruggen, welke onlangs 

op verscbillcnde plaatsen zijn ingevoerd, dienen bijna uitsluitend, om 

de goederen wagens, zoowel belast als onbelast, tc wegen, maar om dc 

vcrdecling der belasting van dc locomotieven le onderzoeken, onlbrcckt 

bel gedeeltelijk aan toereikend draagvermogen, gedeeltelijk daaraan, 

dal bel aan;;renzendc spoor niet naauwkcurig borizontaal cn onverwrik-

baar ligt. Wel zou dooreen verbeterden en meer volmaaklcn aanleg van 

bet spoor bet ccrstgemeldc doel beboorlijk kunnen worden bereikt; maar 

dil scbijnt locb niel voldoende, om de belasting der afzonderlijke assen 

te kennen cn le regelen; men zal ook dc belasting van ieder rad op zicb 

zelf moeten kunnen bepalen. 

Te dien einde is voor dc locomotieven op bel Erfurter stalion van 

den Tbiiringcr Sjioorweg dc dubbele weegbrug iu werking gebragl, 

die op pl. l i l , figg. 17)—U) is algchciUl, waavoj» dc locomolief mcl ccn 

|iaar raderen kan gebragl worden. 

Fig. l") is dc brug van boven gezien, lig. 11 dc doorsnede volgens 

AI», en fig. 13 bel gczigl op den toestel van boven. Door dc inrigting, 

die in lig. 1 i is afgebeeld, wiu'dt liet oppervlak der weegbrug zoodanig 

vastgczi'l, dal de zicb daarop bevindende spoorstaven in bclzclfile bori-

zimtalc vlak komen Ie liggen mcl de aansliiitciide sporen, dic op bel 

metselwerk rusten. Nadat dc locomoticf mcl één paar raderen er op is 
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gcbragl, wordl de inrigling losgemaakt, cn alsdan wordl de door elk 

rad niigcocfendc drukking door een stelsel van befboomcn op veer-

balanzcn van gelijk.soortigc zamenslcHing overgedragen, als gewoonlijk 

gebezigd worden voor de ludasling der vciligbeidsklcppen van locomo-

tieven , en aan de zicb daaraan bevindende scbalcn waargenomen. De 

inrigling dezer weegbruggen zou zeker zoo volmaakt mogelijk zijn, 

wanneer men daarop dc belasting van alle raderen cencr locomotief tc 

gelijk kon waarnemen, en werkelijk beeft men, b. v. op den Noorder-

spoorweg in Frankrijk, ccnc zoodanige inrigting lol stand gebragl. 

Aan den eenen kant ccbler is zij niet zonder mocijclijklicid in bet ge-

bruik, wegens bel verscbil in den stand der raderen, cn aan de andere 

zijde is zij veel kostbaarder dan dc zoo straks besclirevene, dic ccbler 

voor dc gewone vcrci.scblen voldoende is. 

Overigens is bet gebruik van zoodanige weegbruggen zelfs voor 

dic locomotieven van nut, bij welke de vcrdceling van den lasl door 

balanceerloestcllen standvastig is gemaakt, deels om die vcrdceling zelf 

tc conlrolcren, deels om na te gaan, of en in boe verre die loeslellen 

aan bel doel beantwoorden, cn id" niet door eenige uitslijting van assen 

cn asbussen enz. bel cvenwigt verslooid is. Dit te weten is van grool 

gewigt voor de veiligbeid van den gang der macbinc. 

Dij ccnc gekoppelde locomoticf van den Tbiiringcr spoorweg bleek, 

door middel van dc straks beduidde weegbrug, dat dc vooras, welke op 

eene borizontaal liggende baan, mcl inbegrip van baar eigen gewigl, mcl 

98centenaar (30 ned. cent.) belasl was, in weerwil van de balanzcn tus-

scbcn de veeren der gcko|)peldc raderen, 33 centenaar (18 ned. cent) 

vermindering van belasting verkreeg, wanneer de middelste raderen 

'7ic duim (O®'.0*21) booger gcslcld werden. De locomotief bad juist 

ccne berslelling ondergaan, waarbij voornamelijk de asbussen waren 

verbeterd geworden. Dij een proefrid vertoonden dc balanzcn ccnc zeer 

trage beweging. Nadat dc balanceer-verbinding, de bussen enz., uit-

een genomen waren en alles weder beboorlijk in orde was gebragl, 

bleef de belasting bij bet licrbalcn der proefneming standvastig. 

Onlangs beeft men ook wtd loodregtc scbalcn o|) den top der veren 

aangcbragl, dic door bare imlceling dc doorbuiging der veren bij ver-

scbillcnde bekistingen aanwijzen. Daar ccbler dc vecrkracbtigbcid der 

veren met der tijd afneemt, zoo is deze inrigting slccbts in zoo verre 

van ccnigc waarde, dat zij dc controle over de spanning der veren 

gemakkdijkor maakt, maar bet gebruik der straks bedoelde weegbrug 

wordl cr niet iioodcloos door gemaakt. 

L O O l ' l H U ' G . 
(Onjm für dic Fvrfschriltc ilcs Iuscnbahuxccsc::s, IS51, IX" 15., S. HG.) 

(ri. i l l , li-;. IG—18.) 

Dc figuren 10 — 18 op |d. 111 vertoonen eene doelmatige loopbrug, 

die bij bet bouwen van den grootcn viaduct in bet Franztbal op den 

keizerlijk oostciirijkscbeu zuiibdijken rijk.'sspoorwcg zonder verderen 

loeslcl gcbezigil _werd. Fig. 17 is ccnc doorsnede volgens GD, on 

lig. IS ecnc volgens A 1' van lig. U). Deze kleine bruggen dienen 

alleen voor dc werklieden eu bel vervoer van gerecdscbap cn mortel; 

stccncn kunnen er niet ov(-r vervoerd worden; ook mag dc brug nul 

niet meer dan 3 of O centeiiaar (27s of 3 ned. cent.) tegelijk belasl wor-

den. Deze bruggen kunnen gemakkelijk in alle rigtingen bewogen wor-

den, en op elke plaats met weinig moeite oi»g( Slcld worden en van rigting 

veranderen. 

1855.] 

I E T S O M T R E N T DE M I D D E L E N , DIE IN D r i T S C I I L A N D WORDEN 
GEI5EZIGD, T E N E I N D E DE S I 'OOinVEGEN VOOIt OPIIOO-

l'LNG A'AN S N E E K W T E HELVAREN, O F ZE DAAR-
V A N T E DEVRI . IDEN, DOOR C. L. V. MI N T Z . 

(f:lwi(!uicHr, LO Avrll 18.04, p. 5.) 

Daar een aantal spoorwegen in bet laatst van Fcbruarij cn van 

December 1833 door groote sneeuwmassa's waren versperd, cn dc 

treinen niet meer konden loopen cn in de sneeuw bleven steken, zoo 

moest dc gewone dienst tijdelijk worden gestaakt. Dc maatscliappijcn 

waren genoodzaakt zicb aanzienlijke opolTcringen te getroosten, om dc 

gcmccnscbap tc bcrstellen, waarbij zij ccbler aan bet o|)cnbaar belang 

slccbts ten dcelc konden voldoen, dat dc grootste rcgclmatigbcid in 

het vervoer van reizigers en brieven vurderl. l'it dien hoobic is hcl 

van belang, om dc middelen tc onderzoeken, waardoor men er loc kan 

geraken: 

1. Om, zoo niel geheel en al, locb voor een grool gedeelte, dc sjioor-

wegen voor ophoopingen van jagisnecnw te vrijwaren. 

2. Om, wanneer de ophooping heeft plaats gehad, dc baan zoo 

spoedig mogelijk er van te bevrijden, cn voor de geregelde gcmccn-

scbap weder gc.scbikl te maken. 

In dc vcronderstcHing, dat een vergelijkend onderzoek van dc ge-

bezigde middelen cn dc ondervinding, welke men omtrent hel afdoende 

van dic middelen heefl opgedaan, dc iiatiiurlijkstc weg is, om eenmaal 

tol de volledige oplossing dezer twee vraagstukken te geraken, zal ik 

mij, bij deze mcdcdecling, er toe bepalen, om aan te toonen, wat cr is 

verrigl op dc wegen van D»cijercn en Wurtembcrg, die veel meer 

moeijelijkhcden aanbieden, dan bij dc meeste spoorwegen in Frankrijk 

het geval is, omdat zij nioctcn loopcn over dc bergketenen van bel 

Scbwarlzwald, dc Zwabische en Fichtclbcrgscbc Alpen, cn met zeer 

llaanwe hclliiigcn van 0.022 cn O 023 in streken uitkomen, waar dc 

werking van wind cn sneeuw veel heviger en aanhoudender is dan in 

hcl meer gematigde klimaal van dc vlakte en dc vallcijcn. 

Aangezien ik dc door mij gegcveiic inlichtingen, omtrent al wal 

op dc wegen van Dcijcren en Wurtembcrg in geval van snccuwop-

boopingen wordl aangewend, aan de lioofdbeslurcn dezer wegen cn 

de bereidvaardigheid van den ridder de Gaab verschuldigd ben, zoo 

kan men dic aanmerken als een getrouw verslag omtrent al wal 

men er in toepassing brengt, cn van hetgeen n.en er heeft opgcmerkl. 

Dc snecuwophoopingen hebben voornamelijk plaats aan den kant 

der hcerscbende winden, in dc doorgravingen, cn op |mntcn waar 

ecu hek of overgang geplaatst is, waardoor een beletsel gevormd 

wordt, dat dc vrije doorstrooming van dcii wind bcleinniert. 

Het doelmatigste middel, om dc meest blootgestelde ininten Ic bc-

scliermcn, bestaat iu bet verbrecden der doorgravingen, door ccn berm 

te maken van 2'-"'.30 lol i el breedte, aan den kant der hecrschendc 

winden; verder in bel maken van een kleinen wal van 1'••'.2(1 tol 

D''.30 boogie, cn op eenigen afstand van ileii bovenrand van bel talud 

upgcworpcn. Deze beide voorzorgen, le zamen genomen, zijn voldociule, 

um dc sneeuw tc nuudzakcn op dc bermen tc vallen, zoodal zij slccbts 

in geringe mate den eigenlijken weg bctlekl. Dc vcrbrccding der iloor-

graving geeft nog hel voordeel, dat zij het voorttrekken van den grootcn 

sneeuwwagcn gemakkelijker maakt, welke, zonder deze voorzorg, dc 

sneeuw zoodanig in elkander zou pakken, dal hcl voorlgaan moeijelijk 

en zelfs reeds onmogelijk zou worden, bij siiceuwopbooiiingcn van nog 

geen 1 cl lot l'-"'.20 hoogte. 

hl Dcijercn acht men liet .somtijds vuldocnde, om, in plaats van een 

1" lo 

berm le maken, aan dc laluds der doorgravingen, welke veel aan jagt-

sneeuw zijn blootgesteld, ecnc flaauwe glooijing van 3 op 1 Ie geven, 

ten einde den wind dc kracbl tc laten, om dc sneeuw vom l tc jagen, 

welke zonder deze voorzorg zich acbicr hel talud neder zou zeilen. 

Op punten, waar noch wal, noch berm bestaat, cn waar de op-

boopingen door sterken en aaiiboiidcndun wind worden veroorzaakt, 

worden de wallen vervangen door planken schultingen van 1«'.30 

lol 2 el hoogte, 7 tol 10 el achter den bovenrand der taluds ge-

phnist, of wel door levende heggen cn bc|danlingen van dcnnen-

buompjes en andere sterk grocijendc heesters. Deze bcplanlingen zijn 

op drie evenwijdige rijen geplaatsl, voor zooverre zij geen bosch 

vormen. 

Dc beplantingen, op uitgestrekte schaal beproefd , hebben zeer 

goede diensten bewezen, nadat zij ccne liongtc van 2 cl badden be-

reikt , en dc door deze verecnigdc middelen vcrkregcnc uitkomsten 

waren zoo gunstig, dat de gemeenschap , zelfs op de meest bloot-

gestelde punten , eens op ccn jaar, slechts gedurende ccnigc uren 

gcslrcmd werd. 

Op den Fichtclbcrg beeft men zich vergenoegd , mcl heggen le 

maken van jiijn- en dcnnenboomcniakkcn, waarover men op bet ter-

rein kon beschikken, in afwachting dal dc beplantingen genoegzame 

hoogte zullen hebben bereikt, om als beveiligingsmiddel le dienen. 

Als dc baan door sneeuw versperd is, gcbruikl men een krachlig 

niiddid, namelijk den sneeuwwagcn, om dc gemeenschap te herstellen. 

Dil werktuig is aan bet voorste gedeelte eener waggun met acht wielen 

bevestigd, waarvan hel acbterste gedeelte met 1 300 tol 2 000 ned, 

pond spoorstaven belasl is, en welke door cenc orzclfstwcc locomo-

lievcn wordl voortgestuwd. 

Zoolang de snecuwophoopingen niet bevroren, en niel hooger zijn 

dan 1 cl tot 1®'.20, wordt van dezen wagen met voordeel gebruik 

gemaakt. De wagen op?nl dc baan op genoegzame breedte, om de 

treinen door le kunnen laten; maar aangezien de sneeuw door ineen-

pakking zeer bard wordt, cn een loodregten wand vormt, zoo is hcl 

noodzakelijk, werklieden dadelijk aan den arbeid tc zetten, om baar 

weg tc ruimen; om dil werk tc verrigten, heeft het bestuur der 

Deijersche s|)oorwegcn met de aangrenzende geniecnirn ecnc over-

eenkomst getrolVcn, om bij iedere aanvrage dc noodige manschappen 

tc leveren. 

Wanneer dc snecuwophoopingen minder ilan O"'.30 hoog zijn, ont-

doet bet OJ) de baan in dienst zijnde personeel er dc sporen iu weinig 

lijds van, door ieder spoiu' met eene driehoekige slede langs tc trek-

ken. Dit eenvoiiilig en slcvig werktuig, dat zeer gemakkelijk is tc 

vervaardigen, bewijst zeer goede diensten; étm man kan gercedclijk in 

ccn nur dc rails van ecnc baan met dubbel spoiu' ter hMigtc van cenc 

mijl schoon maken, wanneer dc sneeuw niet lioogrr dan U'''.30 ligt. 

Ik heb e e n i g e van zoodanige sleden doen vervaardigen, cn mij van 

hare groole niiltigbcid kunncu overtuigen. 

Wanneer dic s[ioren door den ovcrtogl der .slede bevrijd zijn van 

sneeuw eu deze iu cvenwijilige hoopcn is opgetast, wordl zij met houten 

van onderen mcl ijzer beslagen S(dioppcn wcggerniinil en gebezigd om 

aau den kanl der hecrschendc winden wallen tc vormen, evenwijdig 

aan den weg, ten cimb' daardoor voor bet vervolg hcl doordringen van 

dc jagtsnccuw tc verhinderen, op dic punten, waar dit tc vrcczcn is. 

Deze snceuwwallcn worden voornamelijk gemaakt op die plaatsen, waar 

dc spoorweg niet hoog boven, of waterpas met hcl omringende terrein 

is gelegen. 
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Do liotilen sclioppen, waarvan men //icli biulienl, hebben boven dc 

ijzeren hel voordeel dal zij gcmaldclijkcr in de behandeling zijn, cn 

groolcre hoeveelheden le gelijk kunncn wegruimen; dc sneeuw bc-

vricsl ook niel legen dil wcrktiug. 

Ondanks alle voorzorgen, is bel niel allijd mogelijk de banen vrij van 

sneeuw Ic honden, cn dc mecsl bloolgcslcldc puiileu kininen versperd 

worden, als de wind langachlcr elkander cn mcl kraclil uil deuzcll'dcu 

bock waail of plolscling van rigling vcrandcrl Slcchls dan nccml men 

dc locvlugt tol buitengewone arbeiders, welke dc sneeuw wegvoeren en 

cr aau dc windzijde een of meer evenwijdige wallen van vormen, van 

^'.iiO tot 2 cl hoogte. Dezc wallen zijn van 8 lol 10 ellen van elkander 

verwijderd. Op dc Zwabiscbc Alpen heeft men cr lot drie evenwijdig 

aan elkander opgeworpen, ter bescherming tegen de snecuwstortingcn, 

en dc uitkomsten waren voldocmic : 

iNa aldus kortclijk de middelen, die iu D.cijcren en Wurlembcrg in 

gebruik zijn, le hebben bcscbrcvcn, wil ik bier nog ccnigc opmerkin-

gen bijvoegen, getrokken uil een' brief, door bet hoofdbestuur der 

Wurlembcrgscbe spoorwegen aan mij gerigt, en gcdaglcckend 31 .la-

nuarij j l ; daarin wordt gezegd: 

BNictlcgcnstaande dc door ons aangewende middelen om dc banen 

tc vrijwaren legen dc sneeuw, zijn wij er nog niet loc kunncn geraken 

ons geheel van het gebruik van menscbenbandcn Ic onthouden, cn wij 

ziju genoodzaakt er dc locvlugt toe tc nemen, wanneer de sneeuw in 

zeer korten tijd zich op dc hanen zoo hoog ophoopt, dal dc wagen geen 

dienst kan doen , namelijk van i cl lot h'.^O; maar, van jaar lol jaar 

vermindert dc noodzakelijkheid om lot buitengewone arbeiders de loc-

vlugt te nemen, uaarmale wij, door dc ondervinding geleid, cr loe 

geraken dc mecsl bloolgcslcldc punten te bcschcrmeu, hclzij door bel 

aanleggen van bci'mcn cn hel opwerpen van wallen, hclzij door bc|)lau-

lingcn. Dit laatste middel beantwoordt zoo zeer aan het doel, dal wij 

op onze Alpen, waar dc beplantingen op groole schaal zijn aangelegd, 

niel meer mocijclijkbeid ondervinden om de wegen vrij le boudeii, dan 

in dc lage vlakke landstreken.» 

Saarburg, Februarij 18ijl. 

125 [ 1 854— 

van den zijlak. Vandaar ontsnapt hij in den danipkring, door den 

uillatcndcn schoorstccn, met zich voerende dc luclil nit ile luchtposi, 

waarin zich een liichlstroom vormt, dic dc tc vervoeren brieven 

overbrengt mei ccnc sncihcid, dic men naar willekeur kan regelen. 

De brieven of iiakellen worden in bolvornngo bussen gelegd , die 

met scharnieren openen , eii waarop men het cijfer, dal hunnc be-

stemming aajiwijst, hccfl gegraveerd Ecu beambte geeft dc order 

tol bet vertrek, met luider stemme in ccnc sprecklrompel roepende, 

waarvan hij hel uiteinde oj) den mond der geleibuis plaatst. Dezc 

woorden worden aan het volgende station door den beambte aldaar ge-

boord, waarop deze dc klep sluit, cn vervolgens den stoom iu den uit-

latcndcn schoorsteen doel stroomen. Oogenblikkelijk onislaal cr in de 

lucblposl een hichlslroom, dic tc gelijkertijd al de bollen medevoerl, 

cn wel door ze lot voortrollen le dwingen. De opening, welke het 

kanaal met den nitlatenden schoorsteen in gemeenschap brengi, 

voorbijgegaan zijnde, jicrscn de bussen dc luchl ineen, welke door 

dc klep wordl tegengehouden. Deze luchikolom, ter Icnglc van 20 cl, 

vermindert hunnc snelheid zoodanig, dal zij bij bel aankomen slechts 

beweging genoeg over hebben , om do klep te ojicncn cn in den 

vci'gadcrbak tc storten. Daarop doet dc bcamblo deze bussen acbter-

volgcns iu bet volgende kanaal, na cr diegene te hebben uilgi;-

bouden, welke 1er bestemder plaatse zijn gekomen (I). Deze toestel 

kau ook strekken, om ougelukkcn op de spoorwegen le voorkomen, 

namelijk , tc zorgen dal niuiiner twee locomolieven , op hetzelfde 

s|)oor loopendc, elkander ontmoeten. Dezc ontmoeting nu kan men 

vci'bindercn, wanneer men in ieder station weet, dal de laatst ver-

trokken treinen bet volgend station aan beide zijden voorbij zijn. Men 

kau zich daartoe van dc geleibuizen bedienen, waarvan de kleppen 

geopend zijn, als zij geen brievenbussen bevatten. 

TOl^STKL, rilCSTK.MD, OM Wlll-VKX MKT KKXl': GICMIUDELDE 

SXKI.ltl':!!) VAN 100 Ml.II.KX IN I IKT VV\i TK VEU-

VOKllEN, EX JJO'lSIXfillN 01' ])E Sl'ÜOHWEGEN 

TE VOUUKO.MEN. 

{IJ"hijaiicur, Avril 1S.>1, p. 10.) 

Ecu dagblad dccll van dcu bier bedoelden toestel do navolgende 

bc.scbrijving nicde , gclcckcnd ('ialy-Cazalat. 

Dc lucblposl {acro-jioslc, portc-voiv) beslaat uit ccnc reeks van op-

volgende buizen, die aan ccnc zijdc van den weg evenwijdig met dc 

spoorstaven geplaalsl, en bij ieder hoofdstation door eenen vergadcrbak 

gescheidcii zijn. Deze buizen zijn zamcngesteld uit gegoten of getrok-

ken ijzeren pijpen, aan de einden lucbldigt aaneengevoegd; elke buis 

wordl aan het begin geopend cn aan hel einde gesloten door mid-

del van ccnc klep mcl scbarnicren, die ccnc prop van caoiilchonc 

beval. Op omslrccks 20 cl afslands van deze klep is bel kaïual iu 

gcmccnscbap gcbragl met ccncn zijlak dic van den weg uitgaat cn 

mcl hel gebogen uiteinde aau dcu schoorsteen van ccncii intcrmit-

lercndeu stoomkclel is verbonden. Als men dc uitlatende klep 

meer of min opent, slroomt dc sloom van den ketel, door ccnc ge-

bogen buis geleid, van ouderen naar boven in hel gebogen gedeelte 

ÖVEH DEN VOli.M VAN HET ONDEllSTE OEDlCEI/rE DER PALEN, 

1)0011 KO.SSAlv, luijeuicur der JiriKfjcn cn Wajcu. 

{i:hijeuicur, LO Mai 1S54, p. 37.) 

liet is van belang, wanneer men palen in den gi\)nd moet heijen, den 

incest voordeeligen vorm tc zoeken, dien men aan de punt van den paal 

kau geven, cn zich rî kcnscbap tc geven van de verplaatsing cn zamcn-

drukking vaii den grond. 

Als iiicii aan de iitinl vaii ecu (laal dcu vorm van ccn kegel gccll 

cn hem met een heiblok iu den grond drijft, is hel duidelijk dal dc 

verplaatsing cn dc zanicndrukking vaii dcu grond, dic daaruit oiit-

staan, voornamelijk veroorzaakt worden door bet gepunte gedeelte van 

den paal, dat dit gedeelte dcu mccslcn wcdcrstainl ondervindl eii dal 

dc wrijving langs bet ligchaam van dien paal aantncrkclijk minder is. 

Indien men onderstelt dat dc grond rondom dcu voel van den paal 

moet worden zamciigcdrukt tol o|) ccn afstand b, dan kan nicii bij be-

nadering dc doorsnede van dio zamcugcdrukte massa op dc volgende 

wij/.c bepalen. 

(le.'̂ lcl I dal bet gcpunic gedeelte op het midden van dc hoogte ccnc 

middellijn = d heeft, dan is bel oppervlak der doorsnede van dcu 

zamcngcdruklcn gru:.il op dic hoogte, mcl inbegrip van dcu paal: 

S r (/>-}-i/))« I. 

(1) Oc liccr C'nly-C a/alat |:ccl't l.icr iio;; over dc wcikln.;' vaintcn lucht-

fcïrf.oio 011 do ko;tc:i van tjianitilof, ccrlgc hijzondeilioilen, dic wij uclitcr-

i wc 'c Inicn. (Ucd. vun l'imjànmw 
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Hoe grooter nu, als al het overige gelijk staat, die oppervlakte is, 

des le minder zal dc grond zijn zaïnengcdrukt, en des tc minder 

wederstand zal men bij gevolg bij hot heijen ondervinden. 

Ondersteld nu dat men aan den |iaal gecnc punl makc,'maar dien 

over dezelfde lengte als gewoonlijk, naniclijk driemaal dc middellijn van 

den paal, aau de beide tegenovergestelde zijden cn dus wigvormig aaii-

scherpe, dan zal op hel midden vaii de hoogte der aldus gevormde 

wig dc opjicrvlakte vaii dc doorsnede van den zamcngcdruklcn 

grond zi jn: 

S ^ = : : r { b + d ) { h + i d ) 11, 

dal is tc zeggen, men zal zonder bezwaar dc lijn, die den zamcngc-

druklcn grond begrenst, als ccnc ellips kunncn bcschouwcn, ofschoon 

zij in wezcidijkhcid een weinig meer uilgcstrcklbcid hccfl. 

Door vergelijking van de twee vergelijkingen 1 en 11 kan men 

bij benadering den invloed berekenen, welken de vorm van dc punt 

kan uitoefenen op den wederstand van den paal, dien men in den 

grond heil. 

De bepaling van de waarde van b of dc grootte van den afstand op 

welken zich de zamendrukking van den grond uitstrekt, hangt af van 

dc dikte 2(/ van den paal cn van den aard van bel terrein. Daar 

in den aard van het terrein veel verschil bestaat, zullen wij hier al-

leen bel geval beschouwen, waarin b=zd, cn dat, waarin b — ^ dis. 

Indien men derhalve in dc bovenstaande vergelijkingen 1 en II 

b — d sleli, vcrkrijgl men : 

8 = 5 en S > =z d\ 

cn gevolgelijk S : S ' = 5 : 4. 

Voor b zzz^l d vindt men : 

S i r : d' cn S ' — d"-
+ 4 

en dienvolgens: S : S ' 25 : 50. 

Nu slaan de kracblcn, benoodigd om de palen le doen zakken , 

nagenoeg iu omgekeerde reden van de oppervlakten S cn S ' ; daar-

uit vloeit voor het eerste geval voort, dat, al bet overige gelijkstaande, 

men om drie palen, die aan al do vier zijden aangepunt ziju, iu tc 

heijen, evenveel kracht zal moeten besteden als om vier jialcn tc doen 

zakken , die wigvormig of aan slcchls twee zijden ziju aangc|)uut. 

Hel verschil zou minder bedragen, als hel terrein zachter was cn 

gemakkelijker weck, maar grooter ziju in het togcnovcrgcshddc geval. 

Ecu duilsch ingenieur, Eytclwein, had reeds in ecu zijner werken 

aangetoond, dal palen mcl afgeronde pimten of piintcn in den vorm 

vaii vierhoekige piramiden mocijclijkcr ziju iu tc heijen dan palen, 

met punten in den vorm ccncr driehoekige pii'aiiiide. Hicruil vloeit, 

OJ) dezelfde gronden, voort, cn zoo als boven is aangewezen, dal ecu 

paal mcl wigvormige punt, waarvan dc twee vlakken dezelfde hel-

ling mcl betrekking tolde as hebben, nog gemakkelijker iu den gruud 

zal kuuncn worden gedreven. 

Dij het maken van cenc gemetselde brug heb ik voor dc funde-

ring van ccn der pijlers vcrscbeidcne hoiidcrdc palen doen iiihcijeii, 

waarvan bijna al dc punten den vorm van \icrhoekigc piramiden 

liaddcn, en voor ccn anderen pijler ccn even groot aanlal mcl wig-

vormige punten , en ik heb bevonden dat dc kosten vaii inheijcii 

voor dc eerste tol die voor dc laalslgcmclde stonden als O . 7. Daar in 

'Ic beide gevallen al dc overige oinstaiiiligbcdcn gelijk waivn , cn daar 

'Ic bodem cn dc grond uil ccnc laag zccr gelijkvormig zand hcsloii-

'•icn, zoo is hel duidelijk dat dit onderscheid aan het verschil in 
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vorm van de palen mocl worden geweten. Ook voor bel uithalen 

van palen met punten van verschillenden vorm is hel voordeel ge-

heel aan den kant der wigvormige palen. 

UITKOMSTEN VAN EEX OXDEUZOEK, liETREFEENDE DE VEll-

NIELENDE "WElïIÜNG VAX HET ZEEWATEll 01' DE SILICA-

TEN, DIE I51.J MliTSEIAVEKKEX lïElvEXD ZIJN ONDER 

DE NAMEN VAN W'ATEIl.MOKTELS EN TOrZZOLAAN-

KALK OF CE.MEXT, DOOK VICAT. 

{['Inijilnicnr, t."} Mui 18."j4, p. 38.) 

Hel bovenbedoeld onderzoek heefl tot de volgende voorloopige uil-

komsten geleid : 

1°. Dat de iu hel hoofd genoemde dubbele hydrosilicalcn van aluin-

aarde en kalk zamenstcllingcn zijn, dic weinig sland houden. 

2°, Dat alle zonder ondcr.schcid , hoe oud zij ziju , cn in welken 

staal van hardheid zij vcrkccreii, wanneer zij lol ccn zoo fijn jiocdcr 

zijn gemaakt, als men langs nicchanischcii weg kan verkrijgen en in 

dien vorm in eene voldoende hoeveelheid zuiver waler worden gedom-

peld, zij daarin ccnc aanzienlijke hoeveelheid kalk afgeven, als zij in 

het geheel niet of ten minste zccr onvolkomen den invloed van hot kool-

zuur hebben ondergaan. 

5^ Dat indien men in dezelfde omsiaiidighcdcn hel zuiver waler door 

ccnc zeer zwakke oplossing van zwavelzure niagncsia vervangt, hel 

grootste gedeelte van den kalk dezer silicaten cii dikwijls dc geheelu 

ma.siîa tol den slaat van zwavclzoulcn overgaal, len zij cr koolzuur iu i.s 

gekomen, in welk geval jui.st zoo veel koolzure kalk overblijft als cr 

zuur aanwezig is, geschikt tot ncutralisorcii. 

4°. Dal al dc pouzzolancn , welke liiiii oorsprong cn zamcnstelling 

zij , voor liuniie volkomcnc verzadiging cciic veel mindere hoeveclheiil 

kalk behoeven dan er in dc praktijk gewoonlijk wordl gebezigd, voor-

namelijk mcl bet oog op liiiimc geringe lijiihcid en ilc ruwe manier 

waarop men de niengiiigeu maakt. 

5®. Dal dc vcrwanl.schap van het koolzuur tol dc vorbondcno kalk in 

dezc vcrschilicndc silicaten zoo sterk is, dal met behulp van zeke-

ren graad van vochliglicid cn als bet koolzuur sleidils toegang kan ver-

krijgen, dit den kalk allijd geheel neutraliseert, lerwijl het al dc andere 

bcslanddcclcu daarbuilcn laat, dic, hetzij al of niet ouderling verbonden, 

alsdan slechts in den staat van mengsel, tol dc zaïiicnstcHing hebooren. 

Uit deze uilkomslcn volgt : dal bel zeewater al ile cementen , al do 

morlcls cn al dc poiizzolaaiiiiiengstds zon vcrnidigcn , als het in bet 

inwendige van dc ingedompelde massa's doordrong. Daar nu sommige 

van deze zamciistcHiiigcn volkomen wederstand bieden aan ccnc voort-

durende onderdompeling, zoo wel iu dc wateren vaii den Atlantischen 

Oceaan als in dic van de Middcllamksche Zee, zoo blijkt noodwendig dat 

het zeewater cr niet indringt. Dit wordt dus door dc oppervlakten ver-

hinderd, cn dc oorzaak van dic verhindering is noodzakelijk gelegen in 

cenc UuKj Iwulziirc hulk, die zich hetzij vóór- hetzij na dc iiulomiicling 

0|) dc oppervlakte vormt cn melden lijd indikte toeneemt. Dij deze 

hoofdoorzaak voegen zich nog sommige onislandighcdcn : 1". de uit-

werking van ccnc soort van cemeiitalic, tc weeg gcbragl door hel 

aanwezig ziju van ccnc zekere hoevoclhcid magnesia aan dc buiicnzijdc, 

waar zij lot den slaat van koolzure magnesia overgaat ; 2". de invloed 

der ondcrzecsche aaiigroeijiiigcii van scbclpon cn planicn. 

.Maar al deze bckicedselcn kunncn zich niet met gelijke krachi 



rondom de ingrslolonc massa's vormen ; Iiel verschil, dal men le 

dezen aanzien heeft opgemerkt, ligl nu eens aau de chemische za-

menslelling en den aanhang der silicalen zelf, dan eens aan hunne 

ligging onder zee met betrekking tot den golfslagen de strandkcijen, 

die hij mcdevocrl; vandaar bel verschil dat door de bouwkundigen 

is opgemerkt in deu dnur der betons, waaraan dc silicaten de ver-

stcening geven. 

In ecnc verhandeling, waaraan schrijver dezes sedert verscheidene 

jaren werkzaam is, cn ilie hij reeds door deze nota meer bekend 

wil maken, zal bij ontwikkelen, waarin de chemische zamenslelling 

der wedcrstandbiedcnde silicalen bestaal, vergeleken met die van dc 

nicl wederstand biedende, waarin de kiezelaarde de hoofdrol speelt, 

en voorts cenc eenvoudige en zekere metliode opgeven , om al dc 

zamenslclhngcii van deze soort tc raiigschikke iet betrekking lol 

hare meerdere of mindere geschiklhcid voor zeewerkcn, waardoor 

men aanmerkelijk veel tijd zal kunnen uitwinnen , die gewoonlijk 

voor proefnemingen in de vrije zee gevorderd wordt. 

MKDKDEKLTXCKN 0MT1U-:NT DK MIDDKLKX OM SrOOUSTAVKX 

TE liEVESTICEX, VOLCMNS IIKT STELSEL VAX BAKIJEKOT, 

DOOlt F A I V K E , Comhidctir ikr Bnujijen cn ]Vegcn. 

[Vhgdnknr, 15 Juin 1854, p. G.'i. 

{VI 111, figg. 19-21.) 

Men weet niel juisl lol welk tijdstip dc eigenlijke oorsprong der 

spoorwegen te brengen zij. iiel denkbeeld om bel voorttrekken 

der voertuigen gemakkelijker le maken door de raderen over een 

harden en eirencn grond te doen gaan , was zoo eenvoudig , dal hel 

onmogelijk zou zijn na le gaan , wanneer dal denkbeeld hel eerst 

oulsloiid. Hel doel dal men niocsl verwezenlijken bestond hierin, dal 

meu den wederstand verminderde, dien de voertuigen bij hel rijden 

ondervinden, cn dus hel vervoer gocdkoojicr en sneller maakte. 

Dc eerste spoorwegen , die alleen voor bel vervoer van koopwaren 

bestemd waren, zijn voornamelijk aangelegd tusschen mijnen cn steen- ' 

-roeven cn dc ladingplaatseii der schepen. Dc sporen werden achter-

eenvolgens van bont en van gegoten ijzer, of van hout, mcl gesmeed 

ijzer bekleed , gemaakl. 

De houten sptu'cu , waaraan men den naam van Irnm-rmh gaf, 

bcstoiidcn uil twee evenwijdige balkeu , die op den grond bevestigd 

waren en waarover dc radereu (b-r wagens hepen. Dc ruimte tus-

schen de balken, waar <le paarden liepen, was mcl .siccnen bevloerd. 

De wederstand was bij dit stidsel reeds zoo zeer verminderd , dal 

één enkel paard een gewigt vau lOOüO licd. pond op een water-

jrasscn bodem kou voorttrekken. 

De snelle afslijting der Iram-ruils deed omstreeks 1707 in Kngeland 

hel denkbeeld ontstaan om de houten l.'alkeii door spoorslaven van 

gegoten ijzer tc vei vangen. Aan deze nieuwe inrigting gal menden 

naam van }hlC' vmh. 

Deze staven, mot dc einden tegen elkander gojdaatsl cn onderling 

vcrliondcn, hadden O lol D'. 1 Iciiglc eu bestonden over bet algemeen 

uil oen plat horizoiilaal gedeelte vau O '.DO breodle, n.i t oen opstaanden 

rand, hetzij buiten- hetzij biimouwaarls, van 0''.0r) tot O'UH hoogte, 

om dc radoren dor wagons tc dwingen in bet spoor le blijven. Zij 

werden door ijzeren nagels of boutscbroeveu op steonen voelslukkcu 

of houlcn dwarsliggers bevestigd 
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Dil was reeds ecnc aanmerkelijke verbetering van hel eerste stelsel, 

doch daar stof en modder zich oiilioopten in den hoek , dien de op-

staande rand vormde, cu daardoor de wrijving aanmcrkeiijk toenam, 

zoo vond men uit, den opstaanden rand aan dc raderen aan te bren-

gen. Dil is hel gronddenkbeeld geweest bij alles wal men naderhand 

mol opeenvolgi'iidc wijzigingen heeft gedaan om dc spoorwegen lol 

bunnen legenwoordigon toe.sland le brengen. 

Sedert maakte men derhalve alleen opstaande spoorstaven en wa-

gens, waarvan dc radoren oen uitslekondcn rand baddcii. De eerste 

proeve, dio men daarmede in Kngeland op ccn openbaren wog beeft 

gonomen, dagleekenl van bot jaar 1790. In ileii aanvang was de 

dwarsdoorsnede van deze slaven nagenoeg een regihock , vervolgens 

verbreedde men zc van hovni, ton einde meer oi)pcrvlaktc voor de 

aanraking dor radereu lo verkrijgen; eindelijk verkreeg dc doorsnede 

den vorm vau oene T , dien zij zeer lang heeft behouden. .Men gaf 

aan dc aldus gevormde slaven den naam vau edijc-raUs. 
Omstreeks denzelfdcn tijd maakte men in Amerika, waar men over-

vloed van bout heeft, aanmorkelijke spoorwcglenglen met slaven van 

hout cn ijzer. 

Die spoorwegen bestonden of uil sireklioulen, op welker binnen-

kant men jdatte ijzeren staven bovcstigdc, door middel vau nagels 

of schrocven met ingezonken kop; of uit dwar.sbalkeii op ccn onder-

lingon afstand van O'.O lol 0'''.8, die eene inkeopiug hadden, waarin 

dc slreksche ijzeren staaf door middel van bouten wiggen werd 

bevestigd. 

Twee zulke evenwijdige slaven vormden ccn weg vau meerder uf 

minder breedte, waarnj) wagens liopcu, welker raderen uitstekende 

randen hadden. Dil stelsel wordl nog algemeen loege|iasl op alle 

groole werkjilaatsen , waar men bouwsloiren of aarde heeft tc ver-

voeren. 

Maar terwijl men aau dc dwarsdoorsnede dor gegoten ijzeren staven 

dc verscbillendc vcraiideringeu van vorm dood ondergaan , die wij 

boven hebben vermeld , kwam men lol hel denkbeeld , zoowel om 

doze nieuwe spoorstaven steviger op de stccnblokkcn of op de dwars-

balken Ic bcvosligen, als om het sloolen tc vormindoren , een derde 

ligchaam cr tusschcii aau le brengen. 

Dil dorde ligchaam, dal do Kngclschon chnir noemden, werd ook 

van gegoten ijzer gemaakt, en na vcr.scbillendc pogingen werd hel 

datgeno, wat wij nog tegenwoordig stoel iioemon. 

Eindelijk kwam men , ten gevolge van hol onaangename van het 

rijden op gegoten ijzeren sporen, van hunne spoedige slijling cn hel 

veelvuldig breken der slaven, op hol denkbeeld om zc door gesmeed 

ijzeren slaven tc Yervangen. Daar dc vorboteringen, die van 1810 

I tot 18-20 iu de vervaardiging van hel smeedijzer waren aangebragt, 

den prijs daarvan nanmerkelijk badtlcn doen ilaleii, zoo nam men jiroe-

ven 0111 geplot ijzer voor de vervaardiging vau spoorslaven te bezigen. 

Dc eerste ijzeren spoorstaven, die men mot voordcel kon gobriiikeii, 

waren ilie, wvlkc men alstooii golvende staven (vischbuikon, rnils omlu-
lésjm'imk. Dozc waren in het midden hooger dan aan dc uiteinden, 

hun boviuvlak was vlak on regllijnig, terwijl het benedenvlak den 

vorm eciior kromme liju vcrtoomle. De stoelen worden aan de uit-

oindon geplaatst, dat is tc zeggen alleen up de stootvoegen van Iwco 

slaven. Ter verdediging vau don gebogon vorm voerde mon aan, dal 

meu zoodoende dc staaf een gelijken wedersland in clkc van bare 

duorsiicden gaf. 

Weldra eclitor merkte men op, dal buiten dc moeijelijkheid oiii 
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deze slaven in do plelterij te vervaardigen, zij veel bezwaren ople-

verden, cn zij werden vervangen door de rails met evenwijdige opper-

vlakten, die over de golieolc lengte dezelfde loodrcgtc diklc verlooncn. 

De uitkomsten van verscliillendc vergelijkende proefnemingen spraken 

alle ten voordccle van deze laalslgcmelde staven cn zoodoende was 

het belangwekkend industrieel vraagstuk, waarvan men do oplossing 

sedert zoo geruimcn lijd zocht, eindelijk uitgemaakt. 

Hel in onzen tijd aangenomen stelsel beslaat nitshiilend in het ge-

bruik vau de staaf met evenwijdige opi)ervlakten met ecnc gelijke ver-

brceding van boven en vau onderen van geplet ijzer; men plaatst dc 

staaf in stoelen van gegoten ijzer, tegen dc binnenkanten waarvan zij 

door houten wiggen wordl gedrukt, len einde alle zijdelingschc cn 

«pwaarlschc beweging Ic vermijden. Dc stoelen zijn op eikenhouten 

dwarsliggers door middel van ijzeren boutjes bevestigd. 

Dc spoorwegen in hun tcgcnwoordigen staal moeten dus, zoo hel 

.schijnt, aan dc bchocfton van onze eeuw voldoen, cn niclteinin ont-

staat cr nog bijna dagelijks een nieuw denkbeeld lol hunne verbete-

ring. Een vau do grootste voordcelen van deze nieuwe middelen van 

gcmocnschap boven dc vroegere is dc snelheid, cn daar op de spoor-

wegen ecnc groote siicllieid alleen verkregen kan worden, ten koste 

van den weg, zoo hebben vooral op dil punt dc practici hunne aan-

dacht gevestigd. 

Wi j zullen in dit opstel Irachlen kortelijk verslag le geven van 

eene nieuwe uilvinding, die niets minder ten doel beeft, dau om de 

gegoten ijzeren stoelen bij den spoorweg geheel te doen wegvallen, 

on zc Ic vervangen door houten wiggen , die dc .spoorslaaf in dc 

loodrcgtc rigting houden. 

Beschrijvmj van hel slelsel van den heer Barherol. 

De heer D.arbcrot spreekt, in oene door hem nitgegevcnc nota, over 

de sloclen van gegolen ijzer hel volgende oordeel u i l : 

«1. Moeijclijkc en kostbare jdaatsing, wegens dc aanhoudende zor-

gen, die zij vereischt, vooral bij den eersten aanleg; 

«2. Afslijting en bederf der spoorslaven, len gevolge van de aan-

raking mot hel gogolcn ijzer; vandaar moeijelijkheid en soms on-

mogolijkbeid om zc om tc koeren, als dc kop is afgesleten; 

«5. ritwijkii ig dor staven , veroorzaakt door dc onvermijdelijke 

loslaling der wiggen, die, in dc rigling van dc lengte van het hout 

gebezigd , al dc uilwork.selon van uitzetting cn zamentrekking on-

dervinden , die hel gevolg zijn van dc zaniendrukking, welke zij 

tusschen twee slukken ijzer ondergaan , cn van dc almosplierische 

invloeden; 

01. Hardheid van don wog, raleion, schudding, die zoo lastig voor 

de reizigers is, en zoo nadeelig voor de wagens; 

«5. Kostbaarheid van onderhoud , zoo dikwijls hinderlijk voor hot 

verkeer, cn soms gevaarlijk voor dc publieke voilighoid , wanneer 

men, bij hot aandrijven der wiggen of hel verplaatsen der staven , 

het oen of ander vergeet of nalaat. " 

Vervolgens zegt dc heer Darbcrot, sprekende ovor de slol, waaruit 

de stoelen vervaardigd zijn : 

o.Men moet zich van dc hoedanigheid van het gegoten ijzer, dat 

men bezigt, verzekeren ; of hel te wit of tc zwart, te zacht of te 

broos is, blazen of bellen hcefl. Kan men al die gebreken behoorlijk 

op bet oog onderkcmioii? Wie zou bel kunnen verzekeren?» 

Daarop gaat bij over tot dc beschrijving van dc bevestiging der 

dwarsliggers: 
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üMen maakt in den dwar.sliggcr ecnc inkeojiing, waarin het grond-

vlak van den stoel moei rusten, en mon bevestigt dien door middel van 

twee bouten. Kan men nu bij deze inrigling cone zoodanige regel-

matigheid verkrijgen, dal men zeker kan zijn dal dc spoorstaaf zuiver 

regthoekig lu.s.sehon de wangen of zijvlakken van den stoel zal komen le 

staan? Hoe gering de afwijking zij, hoe nabij men tol dc mathema-

tische rcgclmnligboid ook nadere, dc uilkomst is dezelfde; dc staaf zal 

sicchts op éénon kant, hetzij in de longtc, hetzij in dc brecdlo, 

rusten, en dan kan men ligl nagaan, welke schudding cn trilling dc 

locomotieven Ic weog brengen. Daarin is de eerste oorzaak gelegen 

van bel rammelen, hel losgaan cn breken der stoelen. Immers twee 

zelfstandigheden zijn in aanraking , die niet zamengcdrukl kunnen 

worden: hol ijzer van de spoorslaaf en het gegoten ijzer van den stoel; 

de ecnc is logen do andere bevestigd door de drukking van ccne 

lioulen wig, oene drukking die uiterst veranderlijk is, maar die, zelfs 

indien zij slandvaslig ware, niet zou kunnen vorbiiideron, ilat bel ge-

wigt dor locomolieven eu d(!r treinen zijn invloed uitoefende op de 

kleine o|)pcrvlakton, die elkander raken. 

«Maar hot is vooral op dc aansluitingen dat deze bezwaren zich 

hol ergst vertoonen: hel is niet zoblzaam dat dc einden der staven 

hunncn vorm verliezen cn in dc sloclen spelen, llcl zou ook niet an-

ders kunnen zijn bij dc wijze van leggen die men godwungon is lo 

volgen. Mon logt al de dwarsliggers, die voor ccne lengte spoorslaaf 

(ongeveer 5 el) noodig zijn cn zoekt zc waterpas tc brengen, door do 

opvulling van onderen tc vermeerderen of tc verminderen. Hetgeen 

mon nu ovor de breedte bij het rusten der slaven opdesloelon zal 

zien gebeuren, zal ook in de lenglc zicb voordoen; want een klein 

gebrek in dc waterpasse ligging dor dwarsliggors, eonc meer of min-

der sterke opvulliiig ouder ccncn ligger, is voldoende om dc slaaf 

niet overal naar behooren tc doen dragon en dal gebrek zal zich vooral 

aan hel uiteinde doen gevoelen, juisl daar waar de grootste naauw-

kcurighcid voroischt wordt. 

«Als men dc staaf wil omkceren, ingeval een der koppen plat gewor-

den of afgesloten is, dau past het afgesletcnc gedoolle nicl ineoriu dc 

stoelen cn kan cr sloehts onder nog ongimsliger ouistandigbcdon 

aan bcvostigd worden; op dc wig, waarvan de onvoldoendheid maar 

al tc zoor blijkl, berust alsiiii de stevigheid van dc spoorslaaf. 

c Doze zijn de eerste oorzaken ilio de s|)ori n losmaken; daarbij koml 

dc onvoldoende opsluiting der houlcn wiggen, en onvermijdelijk moei 

hel uitwijken di r spoorslaven volgen, de uileindeii klemmen of 

I gapen on vandaar hot schokken , hel rammelen cn hel sloolen van 

; den wog. 

i « Wal de stoelen betreft, die onophoudelijk aan herhaaldo sehokkcn 

! zijn bloolgoslold on bovendien geilrnkt worden door do doorbuiging 

' van de staaf (hoe gering die ook zij), die plaats grijpt in elke tiissehen-

I ruimte tu.ssehoii do dwarsliggors door hot gcwvigi der locomolievon, -

I zij verkrijgen woldra speling, worden al losser, laten het vmdit door, 

I dal zoo doende, in verband met dc roost van bet ijzer, hel bederf dcc 

; dwarsliggors bcvorilerl. Om zich hiirvan tc overtuigen, is hel voldoende 

' er bij tegenwoordig te zijn als de aanvulling der dwarsliggers wordl 

opgegraven; men zal alsdan boviiidon, ilal bij dc mcostcn de boiiten 

buiten de galon slekon, dat de stoelen speling hebben en in dc vezels 

; van hol hout zijn ingedrongen. 

«Dij zoo voel 011 zoo groole mooijelljkhcdcn,zicl men ligt in, hoeveel 

zorg cn kosten hol onderhoud moet vorderen. 

«Het minslc van deze gebreken is bel breken der sloclen, heizij 
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onder de drukking vau de spoorstaaf zelve, hetzij dat de moker, dic 

vaak gehruik moet woi'dcn om de wiggen aan le drijven, eene der 

kaïiten wcgnemc. » 

Dc heer Darbcrot heeft zich voorgesleld aan al de gchreken van den 

gegoten ijzeren stoel le gemoet le komen , en hij ontwikkelt zijn 

stelsel aldus: 

.1 Dc stoel bestaat niel meer; de spoorstaaf rust registreeks op den 

dwarsligger, in ceno inkecping, dic volgens den vorm vau het ondereind 

vau dc slaaf is gemaakt, eu 1 tol-2 duim dicj) is; zij wordt aan beide 

zijden ondersteund door twee staande houten (eiken of acacia) wiggen,van 

O®', lü lengte bij O'MO in het vierkant en O®'. D2 op de vergaderingen. 

Deze blokken zijn aan dic zijde, waar zij <le staaf steunen, bchakt volgens 

den vorm van de staaf, cn aan de andere zijden rusten zij iu eene in-

kecping in den dwarsligger zelf, volgens cen stompen bock, waar-

door men het blok gemakkelijk kan leggen en uitnemen. Deze inkec-

ping is eenige strepen minder lang dan hel blok zelf, hetwelk door 

deze im'igting zijne geheele kracht van opsluiting kan uitoefenen. Keiic 

kleine ruimte is er gespaard tusschen het blok en den dwarsligger, in 

dal gedeelte, dat aan de spoorslaaf raakt, zoodal men de opsluiting naar 

willekeur kan vermeerderen. Ten einde dc spleten in dc lengte to voor-

komen, dic ten gevolge van de drukking of ten gevolge van ile uilzet-

ting zouden kuinicn ontslaan, en om de volle kracht van het blok le 

bewaren, zelfs indien ilie spleten ontstonden, zoo is het blok omval met 

een ijzeren band van O®'.Ui breedte; ccnc houlschrocf, waarvan de af-

melingen cn dc draad opzellelijk voor dit onderwerp zijn bestudeerd, 

gaal door dien band cn bel blok heen, cn dringt tot in hel hart vau 

den dwarsligger. 

ullet buitenste blok is dikker dan bet binnenste, cn reikt tot onder 

tegen den kop der staaf; het binnenste blijft ecu weinig lager, ten einde 

niet met de (lens der raderen iu aanraking te komens. 

Men zie voorts pl. 111, fig. DJ. 

De heer Darbcrot past zijn stelsel op driekante dwarsliggers loc. In 

hel vorig geval zijn de blokken iu den dwarsligger ingesloten; bier 

rusten zij slecdils tegen den kant der staaf, vanwaar huime drukking 

uitgaat, cn hunne werking is, naar dc verzekering vau deu heer Dar-

bcrot, cr niet minder slerk eu zeker om. Dij merkte te dezer gelegen-

heid aan, dal de zijwanden, die door de inkecping iu hel hout gevormd 

worden, geen nut hebben, cn dat men ze kan doen vervallen door de 

inkeeping over de geheele bi'ccdie vau deu dwarsligger te doen door-

gaan. Hierdoor zal volgens den uilvinder de aanmerking vervallen, dat 

do inwalering weldra hare verwoestingen zou aanriglen, indien dc 

ondervinding niel reeds had geleerd, dal onder den invloed der voeb-

ligheid, blok cn dwarsligger zoo ineen sluilen, dal alle inwalering 

onn.ogclijk wordl en dat de dwarsligger en hel blok slechls één geheel 

schijnen uil te maken. (Zie pl. Hl, lig. 20.) 

Op de wegen, dienende tol het vervoer van grond, waar men de 

.'spoorslaven gemakkelijk, snel cn goedkoop moet kuimen leggen, doel 

de heer 1'arbcrot dc slaaf op den dwarsligger in eene kleine inkceping 

rusten, en bevestigt haar door Iwee bonten blokken, eenvoudig plat op 

deu ligger g(degd, cn door middel van nagels of moerboutcn bcvesligd. 

Hel binnensie blok kan draaijen en men heeft daardoor degidcgeidicid, 

de staaf in weinig lijds te leggen en weg tc nemen (Dl. 111 hg. 21). 

In liezen stand, dic den gr(mdslag vau het ilenkbeeld vau deu heer 

Harlierot uitmaakt, heeft de schroef niets anders te doen dan het blok 

(lp zijne plaals te houden, door middel van den ijzeren bami spleten 

in hel blok le voorkomen of onschadelijk te maken, en eindelijk hel 
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blok, zooveel men verkiest, tegen do spoorslaaf le dringen. 

Na de beschrijving van zijn stelsel en van de toepassing daarvan, 

gaat de uilvinder over tol de opsomming der voordeelen, dic hel bezit 

boven hel tegenwoordig iu gebruik zijnde, en hij zegt: 

«De spoorstaaf is met geen andere stof in aanraking dan met hout, 

en rust regtslreeks en zonder ander ligchaam daartusschen op haar 

steunpunt; in dezen stand blijfl hel ondereinde ongedeerd en kan niel 

afslijten, zoo als hel geval is mcl dc stoelen, door de wrijving en 

trilling. Dovendien is dc trilling, indien zij zich al voordoet, niet meer 

zoo bai'd, stootend en voortdurend, daar zij gesmoord wordt door het 

bout dat dc sjioorstaaf omgeeft. 

«Maar hel oimierkclijksto uitwerksel van dilslelsel is, dat bij eene 

groote vastheid van de baan, zij tevens zeer zachl iu het berijden is; zij 

is vast omdat al de zamenslelleudc deelen als hel ware een geheel uit-

maken, en onderling verbonden zijn door eene sterke knellende kracht, 

die uit den aard van het bont zelf voorvlocit, eu die men niet ver-

ki'ijgen kan door ijzer tegen ijzer aan le brengen. Van onderen drukt 

de sla.if dwars op de \m\s vau hel hout, hetgeen voor den zwaarslcn 

last een sterken en vcerkracbligen wederslaud oplevert; do zijstukken 

ruslen tegen cindelings boni, waarbijvormen ligging, gelijk wij ge-

zegd hebben, zoodanig zijn gekozen, dal dc knelling en opsluiting mei 

den last vernicerdcren. 

uDeze opsluiting, die reeds door de .schroef is verkregen, verzekert 

dc onbewcijclijkheid van de spoorstaaf, dic niet meer, zooals bij de 

stoelen, gevaar loopt uit te wijken, omdat het hout (cn hierop moei 

men wel letten) zich uitzet en zamculrekt in de dikte en de breedte, 

maar niet in do lengte.» 

Wij zullen dit overzigl besluiten, met volgens den heer Darbcrot 

eene vei'gelijkendc begrooling te geven vau de beide stelsels, dat, 

hetwelk tegenwoordig in gebruik is, en dal van den uitvinder. 

Tegenivoonlhj stelsel. francs. 

Twee stoelen, wegende te zamen 21 pond, tegen 20 francs 

de 100 iiond 4.80 

Vier houlschroeven, om ze te bevestigen, tegen 25 centime. 1.00 

Twee eikenhouten wiggen 0.52 

Het bekappen en bewerken 0.25 

Vervoer cn leggen D55 

Ciczameidijk voor een dwarsligger . . 7.02 

Stelsel volgens Uurherot. 

Vier houten blokken 0.00 

I Vier houlsebroeven J.20 

, Vier ijzeren banden 0.00 

lukcepingcn vau den ligger : . 0.50 

Vervoer en leggen 0.80 

Gezamenlijk voor een dwarsligger . . 5.50 

Ti l deze beide opgaven volgl, dat bet nieuwe stelsel eene bespa-

ring geeft vau .lfr. i2(/"2.10)voor iederen dwarsligger, of per strek-

kende cl vau ecu spoorweg. 

Het stelsel vau den heer Harberot wordl reeds beproefd op den 

spoorweg van Darijs naar Straatsburg, en heeft tot nog toe geene 

bedenkingen doen ontslaan, waaruit men eenige vrees voor do vei-

ligheid van de dienst zou kunnen alleiden, eu de spoorwegmaai-

schap|)ij vau Houaan is gomagtigd, om het over eene lengte van 500 

el nabij bel station van .Maisons le beiirocvcn. 
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Met aandacht zal men dc uilkomslen nagaan, die mcii zal ver-

krijgen, zoo wat de verbindingen, als wat den slaal vau het houtwerk 

betreft, en als het mogt blijken , dal het nieuwe stelsel geem; be-

zwai'cn van ernstigen aard oplevert, zal uit de toepassing daarvan, 

gelijk men gezien heeft, eene aanzienlijke vermindering in de koslen 

van eersten aaidcg der spoorwegen voorlvloeijen. 

Darijs, Mei 185i.. 

ELEKTltO-^IAGNKTISCIIE GRAVEERMACIIINE. 

(Uit het Journal of (he Soclcli/ of Arts over};cnonicn iu The Mccluiuics' 
Magazine, Junc ISS-l, p. 530.) 

(Dl. 111, fig. 23 ) 

De behoefte aan eene snelle cn gocdkoope wijze om afbeeldingen in 

verhand met dridiwerk le vei vaardigen, is lang gevoeld cn ncemt mcl 

den dag loe. De houlsiicékuusl,welke ihans voor dit doel wordt gebruikt, 

vereiscbl, hoe zeer zij, wat de uitkomsten betreft, goed voldoet, veel 

lijd om de platen le snijden, en men heeft daartoe ook altijd een ge-

oefend kunstenaar noodig. Verschillende chemische uitvindingen zijn 

voorgesteld, waarmede men meende middelen te hebben gevonden om 

afdrukken op papier te maken, en le dien einde zijn velo wijzigingen in 

de procédés van den cickiro-lype gebragt. Geene vau deze middelen vol-

doet genoegzaam, zoo wat de wijze van werking als de noodzakclijkcvoor-

waarden van snelheid en onkostbaarheid betrsi't. Men heelt daarom lol 

mechanische middelen de loevhigt genomen, ten einde bet verlangde 

doel to bereiken, cn door den heer W. Handsen is een werkiuig uit-

gevonden, hetwelk goed schijnt lo zullen voldoen. Dit werkiuig is 

eenigzins volgens het beginsel van de bekende schaafmachine ingerigt. 

Do leekcning, die moet worden afgedrukt eu de plaat, waarop zij ge-

graveerd moet worden, zijn naast elkander geplaatst op de beweegbare 

laful of plaat van het werktuig. Kene punt of naald is i m door middel 

van eeno horizontale staaf met eene gravcerslift verbonden, dat, als de 

tafel bewogen wordl, de te copii-rcn leekcning onder de cerstgemeldc 

punt doorgaat cn dc plaal, waarop gegraveerd moot worden, op geheel 

dezelfde wijze onder do gravcerslift. Het is duidelijk dat bij deze in-

rigting eene doorloopende lijn op dc plaal w-ordl gegraveerd, en als de 

tafel zijdelings voorlgeschoven wordl, zal ccnc reeks van zoodanige 

lijnen evenwijdig cn digi nevens elkander worden gclrokken, terwijl 

do punl op dezelfde wijze over do teekening gaat. Indien nu het middel 

kan worden gevonden om de graveerstift alleen te doen werken, wan-

neer de punt der andere naald over zekere punten van dc teekening 

gaat, zoo is hel klaai-, dat men eene gegraveerde plaal zal vei-krijgcn, 

lijn voor lijn volgens do oorspronkelijke geco()iccrd. Dit heeft men ver-

kregen door do gravcerslift onderden invloed van twee clcklro-mag-

neten tc plaatsen, dio beurtelings werken, dc eeue om de gravcerslift 

van dc jilaat le verwijderen, de andere om haar cr op tc drukken. De 

draad, die om een van deze magneten is gewikkeld, is in verbinding 

met de naald dic van metaal gemaakt is. Do teekening is vervaardigd 

op eene metallieke of geleidende oppervlakte, met liarslachtigen inkt 

'd' eenige andere niel geleidende zelfstandigheid. Er wordt dan cen 

tlektrischo siroom opgewekt, zoodal, als de naald op de metalen plaal 

i'iist, de stroom door dc draden van de magneet gaat, eu deze de 

graveerstift van de andere plaal opligt. Zoodra do naald de teckcr.ing 

i'aakl en over dc niet geleidende inkt gaat, is de elektrische stroom 

verbroken, dc magneet houdt op Ic werken, en door eene zelf werkeiido 
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1 mechanische inrigting wordl de stroom gelijktijdig door den draad van 

den tweeden niagncel gevoerd, die alsdan krachtig werkt en do gra-

veerstift naar beneden drukt. Wauneer dil herhaald wordt tot dat de 

naald in evenwijdige lijnen over do geheele teekening is gegaan, heeft 

men eene plaat verkregen, die Ö|> eene gelijkmatige diepte is gegraveerd 

en cen facsimile van de teekening uitmaakt. Hiervan wordt een af-

gietsel in lelterspijs gemaakt, hetwelk, daar hel in alle opzigteu het 

omgekeerde van de gegraveerde [ilaal is, juist daardoor geschikt is oiu 

in den vorm gezet te worden en te worden afgcnlrukt. Dl. 111, Hg. 22 

verloonl de inrigting van dit werktuig. A, D, C, D is het raam, waarop 

de jilaat E, E,G been en weder schuifi; m k l n is de te copiëren 

teekening; jgh i is de te graveren plaat; « dc naald die met do gra-

veerstift c in verbinding staal, die op cen hefboom werkt, welke de 

armatures van twee eleklro-magnetcn tl en e draagt, die beurtelings de 

graveerstift doen rijzen cn dalen, al naar mate de naald over de ge-

leidende of de niel gekidende 0(ipervlakle van de teekening gaat. 

STATISTIEKE MEDEDEELIXGEN OMTPvEXT VrURTOIlEXS, 

DOOK C. JJAlïliAGE, ESQ. 

{Comptc-remlu ilcs tramix du Comjrcs Gciivnil dc Statistique, rûini.s 
u Lru.vdlis, les 10, 20, 21 et 22 .Septembre li«.')3, p. 230.) 

De straks volgende tafels zijn opgemaakt uil dc lijsten van vuurtorens, 

welke door den raad der Admiraliteit vau Grout-Drittannie en den raad 

der Vuurtorens in de Vcreenigde Staten zijn opgemaakt ten behoeve 

van de sclicpcn der beido landen. 

De getallen in deze tafels moeten alleen be.schouwd worden als bij be-

nadering Ie zijn opgemaakt. De geringe afwijkingen ontstaan ilaardoor, 

dat onderscheidene vuurtorens zijn weggenomen of door orkanen ter 

neder gcworjicn of vernield. Aan den anderen kant zijn er vele nieuwe 

opgerigt, of kunnen er oude weder hersteld zijn, cn ten aanzien van 

andere bestond op hel oogenblik dal de lijsten gedrukt werden alleen 

het |)lan tol oprigling. 15ovendien zijn dc lijslcn, waaruil de tafels zijn 

zamengesteld, niel allo vau dezelfde dagteekening cn voor het gemak 

der zeelieden zijii zelfs sommige vuurtorens in de verschillende lijsten 

meer dan eens opgegeven. 

De hieruit ontslaande verschillen zijn echter van weinig belang, en 

indien zij al werden verbeterd, zou dit geen invloed kunnen hebben op 

de gevolgtrekkingen, die iu de volgende mcdedeeling gemaakt worden. 

Dc voorname doeleinden der vuurtorens zijn: aan den zeeman de 

gevaarlijke punten tc doen kennen, hem den koers aan te wijzen, dien 

bij heeft le volgen om ze le outwijkeii, eu hem eeno veilige haven tc 

doen bereiken. 

L)e hoofdeigenschap, die in cen vuurtoren wordl verlangd, is : Dut 
hel Uehl op cen voldoenden afslund zigihuar zij. 

Eeno tweede cigcnschaii is : Dat het onmogelijk zij het eene licht voor 
hel andere aan le zien. 

Men kan dc in het algemeen zoo genoemde vuurtorens in drie soorten 

rangschikken : 

/ecbaken , dal zijn dic vuurtorens, welke van hel schip af hel cersl 

gezien worden na eene verre reize. Deze moeten een zeer slerk licht 

hebben. 

ScinHihlen. Deze dienen om rotsen, hoofden, zandbanken, enz. aan 

tc wijzen en den koers van een vaartuig in naauwe vaarwaters tc 

regelen. 
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Haven- cn gciijUchfen. Deze dienen om noodliavens aan (e wijzen cn, 

door de dicplc van hel waler aan den ingang cn de ebbe en den vloed 

aan te geven, den zeeman in staal Ie stellen te beslissen, of bij al of 

nicl veilig binnen kan loopen. 

Eene vooi'waarde voor de niilligc werking van al deze drie soorlen 

van vunrlorens is deze, dat de zeeman spoedig cn gemakkelijk bet liebt 

kan onderkennen, belwelk hij ziel. 

Tafel I vcrnieldl de vnm-lorens van de gehecle wereld, gerangschikt 

volgens de verschillende hinden. Deze zijn in dertien kolommen om-

.schrcven, naarmate van hunne verschillende cigenscha|)|ien; 1. Draai-

jende lichten; 2. Dubbele lichten ; ó. Di-ievoudigc lichten; -i. Roode 

lichten; ö. Groene lichten; 0. Dlaauwe lichten; 7. Klokken; 8. Dek-

kens; 'J. Kluitjes, die men in mistig weder doet hooren; 10. Scheeps-

lichlcn; 11. Mei gas verlichte baken; 112. Getal vuurtorens; lö. Getal 

lichten. 

Er zijn ongeveer ITiOO stations van vuurtorens, waarvan cr ver-

scheidene twee of drie, of zelfs meer afzonderlijke lichten bevatten, 

zoodat het getal op zich zelf slaande lichten lot ongeveer 1700 kan 

gebragt worden. 

Van deze 1700 lichlen behooren ongeveer 080 lot Grool-nrillannie, 

080 tot de Yerecnigde Stalen, 200 lol Fraid^rijk ; Zweden en Noor-

wegen, Hnsland, Deneiiiai'ken, de Nederlanden en Spanje bezitten cr 

gezamenlijk ol7. Wal de stalen van minderen rang betreft, die tol de 

veiligheid van den zeeman medewerken, zoo verdient Liberia bijzondere 

niclding, helwelk twee vuurtorens heeft, waarvan een meteen draaijeiid 

licht. 

Tafel 11 behelst eene beschrijving van ongeveer 200 draaijcnde 

lichten. 

Het doel der draaijendc lichten is gedeeltelijk daarin gelegen, dal 

men ze van alle andei'c kan onderscheiden. Zij hebben echter nog een 

ander voordeel, namelijk, dal, daar hel uitstralend licht in een of meer 

gedeelten van den cii'kel wordt geconcentreerd, die vcnschillend ge-

kleurd zijn, dt'ze vuurbaken op een grooteren afstand worden gezien, 

wanneer die gedeelten zich tegenover den waarnemer bevinden. Ge-

volgelijk vertoonen dranijcnde lithlcn achtereenvolgens oj) alle punten 

van den gezigteinder een schitterender licht, dan anders met denzelfden 

toestel zou worden waargenomen. 

De draaijcnde lichten zijn in de tafel gerangschikt volgens den tijd, 

waarin zij ronddi-aaijen. 

De kortste tijd van omdraaijing is vijf seconden ; cr zijn drie vuur-

torens, waarvan hot liclil in dien korten lijd draait. De langste duur 

is zeven minuten ; cr is slechts één licht, dal van Goa, helwelk dien 

langzamen gang lieofl. 

Men heeft tot nog toe voel te weinig gelei opeen van de belangrijkste 

vercisclilen in een licht, namelijk dat hel volkomen van elk ander licht 

kan worden ondersrlieiden. .Men heeft dit i)unt zelfs zoo zeer vci'waar-

loosd, dat aan eenige bclangi'ijke zcei'iigten hel bestuur het nadeelig 

aehlte, het aantal der lichten te vergrooten. Niettemin is het zeer duide-

lijk dat, ondersteld ilat ieder licht o|) zich zelf rft/Aoj/ie« van al de andei'c 

kan worden onderscheiden, de vermeerdering in aantal cn de meerdere 

nabijheid der lichten onder elkander nicl nadeelig kan zijn voor de 

schepen , ofschoon de kosten van onderhoud het minder raadzaam 

maken zooveel vuni'loreiis oji te riglen. 

liet verkieselijke van een rond getal voor den duur van omdraaijing 

der lichten is een opmerkelijk feil. Van ongcven- 200 draaijcnde lichlen 

:'n cr 
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De lijd van omdraaijing der overige 00 lichten is zeer verschillende 

en wisselt tusschen de hier opgcgevcne cijfers af. 

Tafel l i l vermeldt de afstanden, op welke onderscheidene lichten 

gezien worden. Deze verschillen tusschen een tot zes en dertig mijlen; 

het is om vele redenen noodig, ze nader te beschouwen. 

Van ongeveer 1500 lichten ziet men cr 

155 op 10 n)ijl afstand, 

107 » 12 >. 
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En als men de gehecle lijst overzici, zoo is hel duidelijk, dal een groot 

aantal der afstanden, waarop de lichten gezien worden, door een rond 

getal mijlen worden aangewezen. Dit is gedeeltelijk le verklaren uit de 

omstandigheid, dal eenige afstanden in geograidiische mijlen worden 

opgegeven, terwijl andere zijn gemeten naar de mijlen van het land 

waartoe de lichten behooren. Ik t is echter zeer wcnscliclijk, dal een 

zoo belangrijk punt, ten aanzien van de nullige werking dezer lichten, 

opzettelijk bij proefnemingen wierd bepaald. 

Het getal der dubbele lichten bedraagt ongeveer 180, dat der drie-

voudige 17. Men brengt deze soort van lichten somtijds aan met hel 

doel, om ze van naburige te onderscheiden; maar in de meeste gevallen 

worden zij gebruikt bij den ingang van havens, om den juisteii koers 

aan tc wijzen. Zij worden hel meest o|) havenhoofden aangetrollen. 

Kr zijn ongeveer UiO rood gekleurde lichlen. Deze kleur wordt ge-

bruikt insgelijks met het doel, om ze van andere lichten le onderschei-

den. Men moet inlusschen opmerken, dal er veel licht verloren gaal door 

het gebruik van rood glas, cn dal zoodanige lichten op groolen afstand 

hunne bijzondere kleur verliezen. 

Hel getal van groene en blaauwe lichten bedraagt ongeveer 10; ook 

bij deze heeft men Icn doel ze van andere lichlen te onderscheiden, cn 

gaat cr nog meer licht dan bij de rood gekleurde verloren. 

1'ij dikken mist worden alle lichlen onziglbaar, zelfs op zeer korlcn 

afstand. In dat geval worden klokken of bekkens door werkluigc-

lijko middelen geluid of geslagen. Grool-Drittannie heeft 15 vuurtorens 

met klokken en 22 met bekkens. De Vereenigde Staten hebben er -iO 

met klokken maar geen mei bekkens. Hel is opmerkelijk, dal de klok-

ken en bekkens, die alleen lage tooneii doen hooren, gebezigd worden, 

terwijl terzelfder tijd de golven, die op de ondiggendc rotsen breken, 

dezelfde soorl van toonen voorlbivngen. Alle zeevogels, die le midden 

van den storm zijn en elkander zoeken, gebrnikeii schelle geluiden. 

Onlangs lieefl men in do Vereenigde Staten Huilen, in de jtlaals van 

klokken of bekkens gebezigd, (̂ p twee vuurtorens, l'eavcr Tail cn New 

London, alsmede op hel lichtschip oji Darlletl's rif, zijn zij in gebruik. 

In twee gevallen woî len zij door paardenkracht in beweging gebragl. 

r i t hel verslag, dat door den Daad der Vuurtorens in de Vereenigde 

Stalen aan hel congres is aangeboden, blijkt, dal eene van deze Huilen 

gehooid wordl op eenen afsland van 5 tot 10 mijlen. 

Meer dan 1( 0 schepen worden als vuurbaken gebezigd, waarvan 
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sommige zouden kunnen vervallen, als de lichten op grooleren afstand 

dan tegenwoordig zigtbaar konden worden gemaakt. 

Vijf vuurtorens worden met gas verlicht. Een van deze, Portland-

Harbour, op den zuidoostclijken oever van hel meer Erie, is met natuur-

lijk gas verlicht. 

Wanneer men de lijst der in de gehecle wereld aanwezige vuurtorens 

nagaat, dan is hel gcwigtigste punt, waar het op aankomt, dat het licht 

gemakkelijk van alle andere kan onderkend worden. Van 1500 licht-

torens kan men er niet meer dan iOO opnoemen, die eenig onderschei-

dend kenmerk dragen. Dit gebrek lieefl reeds groote rampen voor 

menschen en eigendommen len gevolge gtliad, cn voortdurend zal zulks 

het geval zijn. Een ontwerp, op proefnemingen gegrond, is in 1851 

aangegeven in ecu hoofdstuk van hel werk: nExposition of ISSJ, or 
Views in the Inilustry, the Science und the Government of KufjJand.v 
Hel beslaat eenvondig hierin dat men langs werktuigelijkcn weg een 

ondoorschijnend cilindervormig scherm op en neder doet gaan, zoodat 

het telkens voor een oogenblik het licht bedekl, en hel dan weder laat 

schijnen. Wanneer men aan icderen vuurtoren zijn eigen nummer gaf, 

en een daarmede overeenkomend getal lichtbedckkingeii deed ontslaan, 

dan zou elke toren aan de schepen reeds op een afstand zijn num-

mer kunnen aanwijzen. Na hel licht een korlcn tijd helder te hebben 

doen schitteren, zou op dezelfde wijze het nummer weder kunnen wor-

den aangewezen, en dit zou den geheelcn nachidoor kunnen duren (1). 

TAKEL L — Statistieh der vuurtorens voor JSoJ. 
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TAKEL III. — Afslamkn op welke omlcrsr.heidene lichten gezien worden. 
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' 1 

IG 17 ,0 20' 
1 

21 
1 

22 
1 

23 24 25 2G 2S 29 
1 1 

30 31 32 
r 

33̂ 34 35 3G 33 39 .0 

. 1 
•O • 

èg n 
,0 

1. I'iritsche eilanden 1 2 3 1 6 1) 1) 8 23 42 20 17 10 15 20 IG 4 13 4 3 4 7 , 4 . ! 
3 3 1 N 1 II 1 II „ U 

1 
[ 

40; 2!l!t 
•2. Frankrijk, Spanje, 1 „i 

l'ortngal 11 4 9 12 » 14 1 5 28 22 « 8 1 2 13 1 II IG , N 8 3 4 U 3 1 II I II II 1 U U " II II » H U II » 8, IC,'. 
3. Jiolgie, Xcderlan- j 1 1 1 

den, Oost/ec. . . 1) 1 5 IG 13 25 ( IC 11 3G 11 20 11 IG 10 12 3 9 1 10 2 3 II 1 II N » II » II II « II L> " » N « X 256 
4. :MiddclhuulscliC 1 1 

zoc H ./ 3 1 1 5 : 4 10 8 12 L 8 1 2 17 1 3 II 10 ' 2 11 1 3 II 3 3 1 3 N H 1 II U T U U H N II H 54: 16S 

5. Kngel.sc'h Xoord- 1 
1 

Amerika U N 3 I 4 8 1 C 2 8 1 7 4 3 13 ' 2 1 8 / / 5 1 2 II 11 5 H M H II 1 II " II H II N II II II si lüu 
G. Verecnigde Sta- 1 

ten N „ U „ / / H II U II II : 1G,17 52 48 '25 19 IG 4 4 4 4 1 " 2 4 1 2 II II 1 II M II !> U » / / Y U II 133 352 

7. 'NVest-lndii'che ci- 1 1 
N N 1 /; » 1 

\ " 
0 3 5 / / 8 I I 5 ' 1 « 3 II 2 1 U II 1 / ' " IF " II » " II " II H U " IT IG 51 

S. Oost- en weMkust 
i 

van Znid-Anicrika ! " N </ U 1 1 » 3 II 3 II 4 II II 4 II II 2 II 1 1 1 II » » II H U II IF H II H U II " " U 7' 1 25 

1). "West- cn Znid-
Afrika U / / U / ' N 2 II II H 2 1 

II 1 2 1 II 2 II II 1 II 1 « II » V II » II II II II » II II II " " " N 1 12 

10. Zuid-AlVika, Oost-
iudic, Australië . N H / / " " II " 1 1 5 II 

1 
1 

9 
i 

, 2 C 
1 1 

3 1 ( 1 2 

i " 

2 1 1 4 II H II II II II " II II l H U II 

" 
21 71 

1 

1 / 
r 

25 z 00 7G 

1 

|135|33|107 
i 
137 G3 2G 

1 1 
85 12 

1 
47 |17 2G 

1 
4 IG 2 9 

1 
1 5 1 - II 1 « 2SG 

1 

AANTEKKKNns'OKN, l'J.TKKXVERZAMKLD ni-DTT Î-NDK KEN 

YLUG'I'IO I5i:Z0i:iv VAX KKXIOK SI'OOinVKCEX IX 

DUITSCIILAXD, DOOU M. G. l'.OrLAXGÉ, 

lurjeiilem- der Bmjycn m ]Vc[jen. 

{Aunulcs des Fonts vt Climisst'es, IS.')̂ , Jnnvicr ct Fcvricr, p. CO.) 

Spoorwegen van hei Groothertogdom Baden. 

De badcnsclie spoorweg is ccn lier eerste, die in Duitscldand zijn uit-

gevoerd. De iiigeideurs maakten zicli reeds ongerust over de nadeeleii 

van liet door dc Engelsclien aangeuomeiie te smalle spoor van 

gemeten tus.sclien de spoorstaven binnenwerks. Dc nioeijelijkheid, daar-

uit voortspruitende, om aan de locomotieven gescbiktc armctingen tot 

vervoer van zware lasten le geven, en bet gevaar, dal zij daariloor te 

weinig stabiliteit zouden lubben, bragten onze naburen er toe, een 

breeder spoor aan te nemen, liet was nog tijd, om voor dc wegen o|) 

liet vaste land eene verstandiger keuze te doen; de badenscbe inge-

nieurs weileldi'ii niet, en namen de breedte van l"-'.02 aan. Maar de 

zedelijke invloed van Engeland, waar in de jaren 18-20—18,"D de 

eerste spooi'weg voor reizigers, die van Liverjiool naar .Mancliesier, was 

gemaakt, en de magt der mode stelden ben in bet ongelijk. De smalle 

baan werd voorgetrokken, en de badenscbe weg met zijne baan van 

^'.02, die men thans betreurt met overal te hebtjcn aangenomen, bleef, 

te midden van het spoorwegnet op het vaste land, alleen {!). 

De onlangs plaats gehad hebbende opening van den weg van llruehsai 

naar Dieligliem, die den badenschen weg aan de wui tembeigsche lijn 

verbindt, lieefl den laatsten slag aan het breede spoor toegebragl; de 

ontwerpen lol verandering der baan en wijziging van bel matei'iëel van 

den badensclien weg zijn voltooid, en zullen worden ten uitvoer ge-

(1) Zie onitrcnt dit jniiit liet werk vnn den liCcr Lccliütclicr, Iioofd-

ln|i;ciiioiir der niijiieii; Chciiiius dc J'cr d'AmjlctCiix cn Iböl. (rarijs, Cuii-

liuu-Cia'iny, l8r)2.) 

bragl. Men zal zich eene uitgaaf van 1 milliocu moeten getroosten, en 

zulks dewijl men gelijk had. 

liet badenscbe sjioorwegnel bevat thans: de groole lijn, die, evenwijdig 

met den Ilijn, van llaltingen naar Heidelberg en naar iManheim loopi; 

hel gedeelte, begrepen tusschen Dazel en llaltingen is nog niet gelegd; 

voorts den zijtak van Appenweier naar Kehl; die van Cos naar Daden; 

de verbindingslijn van Druchsal naar de Wurtembergsche grenzen cn 

eindelijk de lijn van Heidelberg naar dc Hessische grenzen. 

Toen de weg werd gemaakt, had men de holle spoorstaaf of zooge-

naamde Drniiel-rail aangenomen, dieopslrekhoutcn bevestigd is, welke 

op dwarsliggers rusten (1). De badenscbe ingenieurs alleen namen in 

Duitscldand de I5runel-rail aan; maar later betreurden zij dit, toen dc 

ondervinding er bun de nadeelcr. van had doen kennen. Hel schijnt 

dal, om aan die staaf den vereischten vorm te geven, men het ijzer 

tusschen de plelinacliine te sterk bcwerkl, waardoor de hoedanigheid 

vermindert (2). Wat men voor zeker kan aannemen, is, dat de eerste 

badenscbe spoorslaven van zeer korten duur zijn geweest; zij verloren 

zeer .spoedig den vorm, vooral in boglen met kleinen straal. Men be-

vond, dal er nog een ander nadeel mede gepaard ging, namelijk dc 

noodzakelijkheid om strekhouien te gebruiken, welke de duilschc inge-

nieurs zoo veel mogelijk Iratdilcn te vermijdni. Zij geven als beweeg-

reden daarvoor op, dal de strekhouien kostbaarder zijn dan de dwars-

liggers, aangenomen zelfs dat, voor een gegeven weg, de leerling 

inhoud der dwarsliggers gelijk slaat met dien der strekhouten. Want 

indien de strekhouien niel te sjioedig zullen verteren, moeten zij zijn 

van het beste hout, regt van draad en zooveel mogelijk meskant be-

zaagd, terwijl men voor de dwarsliggei's zich kan vei'genoegen mol 

van dc ruwe schors ontdaan, krom gewassen en kwastig hout. Zij 

voegen er bij, dat het plaatsen der strekhouien voorliet juist stellen der 

rails rnoeijelijker is dan dat van de dwarsliggers en dat het geregeld 

in orde houden cn het onderhoud der baan ook kostbaarder is, om-

dat de dwarsliggers, waarop de slrcklionten rusten, moeijelijker te be- i 

reiken zijn, dan de dwarsliggers, waarop de rails gesteld zijn. | 

De strekhouien werden in Duitsclikind slechts bij den badenschen ' 

weg gebruikt; thans heeft men ze laten varen zoowel als de Drunel- j 

rails, om, even als alle andere duilschc ingenieurs, dc Vignolics-rail ; 

aan te nemen, welke op dwarsliggers rust, die op de veigaileringen j 

door middel van koppelplaten van geplet ijzer zijn vereenigd, die j 

door vier bouten zijn vaslgezel. Hoowcl wij dc koppelplaten aan Knge-

land tc danken hebben, zoo ziet men, als men dc oude baan van den 

badenschen weg onderzoekt, dat de duilschc ingenieurs sedert lang 

er op bedacht zijn geweest, om de rail-verbindingen steviger te 

maken, zelfs voor een .sjioor, op strekhouien geplaatst. Want in den aan-

vang legde men eenvoudig op de vergadering eene ijzeren jilaat met 

twee lioekvormigc ooren, passende in twee openingen in het uiteinde 

van iedere staaf, om deze tc stellen. De rails werden verder op het 

slrekhout verbonden met vier krammen, aan beide zijden nabij den 

voet der rail aangebragt. Later werd er een ijzeren plaaije aan de 

binnenzijde der staaf Oj) den voet aangebragl, en met eenen door-

gaanden bout aan het strekhout en aan hel voctsluk verbonden. Deze 

voorzorg wertl nog niel voldoende geacht, waid daarna bragl men aan 

beide zijden van den voet zulk cenc plaat aan, elke door twee bouten 

bevestigd. 

De ingevoerde koppelplaten verdienen de voorkeur boven al de hier 

opgenoemde verbindingen. Voor dc aanstaande geheele verandering 

van den weg hebben de badcnsclie ingenieurs hunne keus bepaald lol 

do amerikaanschc spoorslaaf, of anders genoemd de sjioorslaaf van 

Vignolles, met weglating der stoelen on zelfs van de voelplaal van 

gejilct ijzer onder dc uileinden. 

Voor ilen aanleg van de oostelijke baan van Ileidelberg naar Dühl, en 

van Oos naar Daden, zou, volgons een van de ontwerpen, het gewigt der 

nieuwe spoorstaaf 30.00 jiond de el moeten zijn, cn volgens een ander 

7)7.0.J |)ond. Voor dc oostelijke baan van Ueidelborg naar Wieslach, 

van Lungenbrücken naar Dui'lach, \an Carlsrulie naar Diilil en voor 

den zijtak van (Jus naar Daden, werd dc lengte er van hepaakl op 

20 badenscbe voet of O el; elke spoorslaaf, o[) negen dwarsliggers rus-

tende, de twee dwarsliggers onder dc vergaderingen ieder van U'̂ '.oO 

breedle er onder gerekend. De tiisscliengelegen dwarsliggers zijn 

breed, en ojt afstanden van O''.51 gelegd, hetwelk gelijk slaat 

met O'"'.75 midden op midden. De gemiddelde afstand der steunpunten 

niiddeu op midden, mei inbegrip van de tlwarsliggers vuor de ver-

gaderingen, worili mede door hel cijfer O"'.75 aangegeven. De dwarslig-

ger, die het naast aan den dwarsligger de vci'gadering ligi, is van 

dezen slechts (W'. 15 verwijderd. 

Al de dwarsliggers zijn op eene dikke laag steenslag ge-

l>laalst (1); onder de dwarsliggers op de vergaderingen, alsmede onder 

den eersten, denlcn, vijlden en zevenden tusschenliggendon dwars-

ligger is daarenboven eene bedding van platte stecnen, dik O"-"'. 10, aan-

gebragl 

De oude slrekhouten worden voor de tusschenliggende dwarsliggers 

gcbniikl; de steencn en het gruis zijn insgelijks van de vroegere baan 

(1) ()vcrcciilioiiis,tig dc iiirigtiiij; van den Ilollandsclicn spoorweg. (Kcd.) 

('2) Volgons di' incciiing van Ucu hoor 1'cnis, Dirïclyur dorgpoorwcgou 

in du l'altz, 

(I) Dc },'rond, waarop do wcj? is aangelegd, is stoenuohtî . l'it dczo Mjzon-

dei c omslandighcid kan incu zich dc goriniro diUlo dezer bcddiii'' vorkhucii. 

afkomstig. De dwarsliggers zijn -2®'.-i0 lang. De spoorstaven zijn op de 

tusschengelegenc dwarsliggers met twee krammen bevestigd, met vier 

op iederen dwarsligger der vergadering en daarenboven met vier schroel-

boulcn, welke dc spoorslaaf nabij dc vergadei'ing bevestigen. Het tol dit 

einde in de spoorslaafgemaakte gat is laiigwei-pig, met eene speelruimte 

van O''.005 voor dc uilzelting. Dezelfile speelruinde woi'dl gegeven aan 

de inkeepingen, die in de spoorslaaf zijn gemaakt voor de plaatsing der 

krammen op den dwarsligger der vergadering. De platen, welke ter 

bevestiging van dc vergadering dienen, zijn van gelijken vorm cn van 

geplet ijzer vervaaidigd; zij zijn O®'.51 lang, 0''.07i breed cn U^ '̂.Oll 

dik. Eene plaat is 5.80 pond zwaar; zij worden door vier bouten aan 

elkander gekoi)peld. Do in do spoor>laaf gemaakte galen zijn rond, 

maar die in de koppelplaten zijn langwerpig, om 0'-'.C05 speelruimte 

te laten voor dc uilzelting. 

Op den weg van Durlach naar Carlsruhe, waar de slrekhouten op 

.steenblokken rusten, zal men dezelfde spoorslaaf van O el lengte ge-

bruiken, zich van dc oude steenblokken bedienende. Elke spoorstaaf 

zal op vijf onderstukken of gedeelten van strekhouien woi-dcn geplaatst, 

die elk op een stecnen bluk rusten, die vuor de vergaderingen er 

onder begrepen. Deze blokken zijn voor dc vergaderingen O®'.CO lang 

en (J«'.75 breed, en voor dc lusschcnliggrndc 0'-''.00 lang en 0 '̂.72 

breed; do hoogle is 0'='.5G; zij zijn verder op eene laag steenslag 

van 0<̂ '.05 gesleld, waaronder zich eene 0"̂ '. 15 dikke bevloering van 

steen bevindt. 

De bouten ondcrsiukkcn zijn ter halver dikte in het blok ingc-

zoidvcn. Dc lengle van elk onderstuk is O'.OÜ, zoodal de spoorslaaf 

slechts over 0"'.(jl.l lengte zonder umlersteuning is. Overigens wordl 

zij met dc Iioiilen ondcrsiukkcn door krammen en door vier schroef-

boulcn op (ie vergaderingen bevestigd, o|) dezelfde wijze als dit voor 

het gedeelte, dal op dwarsliggers rust, is opgegeven. 

Ilct grondvlak van dc .'•pooi'staaf isO'U 11 biml, dc geheele hoogte 

is O®'. 1-2 en do kop is breed O'-'.(,10. Deze spoorslaaf is .slechls weinig 

bol, en heefl in het midden een vlak gedeelte van (>''.0070 breedte. 

Deze afmciingen zijn die, welke in het ontwerp lol geheele verandering 

van den weg zijn opgegeven; maar seileil cenigen lijil worden dc 

ondo spoorslaven, welke men hoefl moeten wegnemen,omdat zij versleten 

waren, reeds vervangen door spoorslaven van Vigindles van een weinig 

minder zware afmetingen dan dc vermelde, ih l grondvlak dezer spoor-

slaven is 0'-'.(li)0 breed, de hoogte is U''.Ü08 en de breedle van den 

kop is O''.1)50. De kopiielpkilen, die legenwoordig worden gebruikt 

lol verbinding, zijn sleehls 0'-'.575 laiig, en hebben eene breedte van 

O"'.057, bij eene diklc van (>'.015 

Om dc alwalering le be\orderen, heefl men op .sommige punten 

dwarsriolen gemaakt, welke onder de strekhouien doorgaan. Deze uit-

nmnleiide voorzorg moest men algemeen aanwenden, want niets is 

schadolijker voor den weg dan dat hel walcr daarop blijft slaan, en er 

zijn weinig gronden die zoo doordringbaar zijn, dat deze maatregel niet 

noodzakelijk zou wc/.on, Ic n\ccr, on\d;U zich n;\ verloop van lijd op de 

oifcrvlaktc eene soort van ondoordringbare koi'st vormt. 

In dit jaar hoeft men bij (llVenburg eene amoiïkaansche brug, uit 

ijzeren staven zamcngesteld en van eene groole bevalligheid, voltooid. 

De wijdte in den dag is 02 el. Men heeft haar aan den ingenieur Hup-

perl tc danken. 

Dc waggoiis en rijtuigen voor de reizigers van den badriischen spooi -

weg zijn overgenomen volgens hel belgischo materieel. 

Do locomotieven voor passagici's-trcincn hebben vier gekoppelde 
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wielen, en een beweeghaar voorgedeelle mcl vier kleine wielen. Zij 

wegen ledig 20 Ion cn worden mcl dennenboni gcslookl. Hel bovcn-

gcdcclle van den scboorslecn loopl daarloc aainncrkclijk nil, om dc 

brandende spaanders, die door den bicblslroom worden medegevoerd, 

legen le liomlcn. 

Oe wcrkplaalscn zijn Ic Garlsrnbc; zij zijn goed ingerigi cn maken 

mcl bel slalion een beboorlijk gebeel nil. llel magazijn beval l i cn dc 

rotonde 10 macbincs. 

Tol nog loc is cr weinig vervoer van koopmansgoederen over den weg. 

i>})oorwe(i van Urnchsal naar IVicIhjhe'm cn van Frkdrkhshafcn 
naar Ilcilbronn. 

Deze verscbillcnde lijnen maken bel wnrlcmbcrgscbe si)oorwcg-

ncl uil. 

Dc spoorslaven zijn volgens bel stelsel van Vignolles gcmaakl cn 

O cl lang. Zij zijn op zeven dwarsliggers gesteld, de dwarsliggers op 

de vergaderingen er onder begrepen, zonder stoelen, maar mcl platen 

van geplet ijzer onder de vergadering. Vier krammen zijn door bet 

grondvlak van dc sjioorstaaf cn bel plaatje geslagen; dc vei'gadcringen 

zijn door koppelplaten van geplet ijzer, niel vier scbroefbouten ver-

ecnigd, bevestigd. 

Tc Dictiglieim, oj) den zijtak naar Drnclisal, ziet men een scboonen 

stccncn viaduct met versclieidenc verdiepingen. Do sterkste bellingcn 

o|) dc lijn van Drnclisal naar l'icliglieim zijn van 0.01. 

.Alen ondervond groote zwarigheden bij hei aanleggen van den weg 

op (Ie hoogte liisscbcn dc vallcijcn van den iNcckcr cn den Donau. 

Kcne zeer u!lg(\«ilrcktc bergvlakte vcroorloohic niet, een tunnel le 

maken. •Men bekominerdc zich niet over (kv.en hinderpaal, de weg werd 

op dezclhlc wijze gelegd als een gewone weg, cn men ging langs de 

helling volgens hcl beloop van hcl terrein, door middel van boglcn, 

mcl kleinen siraal bes(dircvcn, naar boven. Na gcruimcn lijd O'-'̂ Ol op 

dc cl tc zijn geklommen, komt men le Cinc.sseling aan, alwaar dc hel-

ling O.*''!»̂ ^ wordt, met boglcn, waarvan de kleinste siraal 270 cl be-

draagt. Dc helling van 0®'.022 duurt ongeveer ndji, daarna daalt 

men naar Tim in dc Donauvallci mcl ecnc helling van O"-''.011. Dc 

buitenste spoorrcgel ligt in de boglcn niet aanmerkelijk veel hooger. 

Ik begrijp niet om welke reden men deze voorzorg beeft kunnen na-

laten, daar dc snelheid der treinen bij het dalen nog al aanzienlijk is. 

Dit geheele gedeelte van den weg is met zeer veel smaak behan-

deld, dc wachthuizen en dc stationsgebouwen zijn met bcvalligbcid 

uitgevoerd , zij bebbcn veel gelijkenis niet dc ivoren zwitserscbc 

huisjes, welke aan bel station tc Ciiicsscling verkocht worden, llel 

is bijna ongcloofelijk boe dc ingenieurs zooveel vcnschil in den uit-

wcndigcn vorm der gebouwen hebben kunnen brengen; er zijn er 

geen Iwec, dic hclzelbic zijn. 

Ondanks alle aaiimcrkingen, dic men op den zwitserscben bouw-

trant bf!(d't gemaakt, zoo moet men toch tocstemmcn dal bij volkomen 

mcl bet karakter van dc landstreek in ovcrcciistcnimiiig is, cn zoo 

de bouwmeester niet builen de voorwaarden gaal, dic door den goeden 

smaak worden opgcĥ gd, dan is dil verschil in bouwtrant voor den 

reiziger aangenaam cn vervrolijkcnd , terwijl dc cenloonigheid van 

gelijkvormige gebmiwcn hem vcrmoeil. 

De ojihMiliiig der duilschc ingenieurs schijnl zich meer bijzonder 

lol dc studie der houwkunst le bepalen; vandaar omslaat cenc ar-

tistieke rigting, waarvan men dc blijken in dc cenvoudigsle werken 

terugvindt, 
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Dc aard- en kunstwerken van bel laalsie gedcelle van den wurlem-

bergscben weg, dal aan hcl meer van Constanz Ic Kricdricbshafen 

eindigt, zijn slcchts voor een enkel spoor aangelegd. 

llel aanlal wachters is aanmerkelijk; gemiddeld overtreft hcl (}cn 

op dc mijl. 

llel slation le Slnttgart is ecnc keerplaats met vier banen, op ecnc 

groole draaischijf uitloopendc, voor hel afzetten der machincs, welke 

mcl den tender worden i'ondgcdraaid. Trottoirs van 3 cl breedte 

maken het vertrekken cn aankomen der reizigers gemakkelijk, llel 

dak der loods overspant in eens ongeveer 25 cl. 

llel amerikaansclie model is, voor de wagons en de rijluigen voor 

reizigers, bij den wurlcmbergsclien spoorweg aangenomen. Men moest 

van dc onveranderlijke evenwijdigheid der assen afzien, len gevolge 

van bet aannemen van boglcn, met lïcn siraal van 270 cl beschreven. 

Dc rijtuigen hebben 15 tol 10 el lengte, cn rusten op twee geheel 

van elkander afgescheidene onderslcllcn; elk onderstel beeft i zeer 

nabij elkander geplaalsic raderen , en is om eene bout beweegbaar. 

Aan beide einden heeft het rijtuig ccn bedekt bordes, waarmede de 

treden in verbinding slaan; in ieder rijtuig voorivizigers is ccn smalle 

doorgang, van hel cenc einde naar hel andere loopcndc, dic aan de 

conducteurs gelegenheid gcefl om gedurende den logt, zonder gevaar, 

de idaatsbriefjcs na tc zien. 

Deze inrigling kan voordeden bezilten, zij licefl echtcr ook hare 

nadeden. Dil gedurig hccn-cn-wcdcrloopon is onaangenaam voor dc 

reizigers. Voorts moet dc breedte van den doorgang, die tusscben 

dc banken loopt, welke loodregt op de as gesteld zijn, gevonden 

worden ten koste van de voor dc reizigers beschikbare rnimle, want 

de gdieclc breedte van het rijtuig binnenwerks bcdraagl slccbts 

en deze moet voor den doorgang cn voor twee banken, dk 

van twee zit|daalsen, strekken. Dc in vakken afgedccldc rijtuigen van 

dccer!<ic cn dc tweede klasse bdibcn 30 plaatsen; dic van dc derde 72. 

Deze inrigting. dic voor de dienst in den omtrek cencr stad, en dus 

voor een korten ovcrtogl zeer geschikt is, is zeer lastig voor reizigers, 

die een langen togt moeten doen. 

Kr zijn geen stoolkussens aan de wagens. Voor den gang door kldnc 

boglcn is ieder rijtuig aan bet dnd volgens ccn drkelboog afgerond 

en voorzien van ccnc sterke koppdstang van gesmeed ijzer, dic mcl de 

Irckveren in verbinding slaat. Kik onderstel is voorzien van ccn dub-

belen vang, welke op bet aan ieder einde der rijtuigen geplaatst bordes 

wordl bewogen; ieder beambte, bij de vangen geplaatst, hccfl dus dc 

vangen van het acblcrstc gedeelte van bet ccnc cn van bet voorste ge-

deelte van hel volgende rijtuig te zijner beschikking. 

Kcne doorgaande lijn, over de rijtuigen liccngaandc, brengt de laat-

ste waggon in gemeenschap met bet niacbinc-nuitjc. Aan dc lijn van 

elk rijtuig zijn twee haken gdiccbl, wdke men, bij bel vormen van den 

trein, sledils aan dc lijn van hel naaste rijtuig heeft te haken, bclwclk 

zeer snel gesdiicdcn kan. iMcii ziel dal men zoo doende, op ccne zeer 

cciivoiidigc en dodlrclTeiidc wijze, voldoet aan dc sedert langen lijd 

' gevoelde behoefte, om de vcrscbilicndc rijtuigen van ccnen Irdn in 

' gemccnscbaj) mcl dc machine le brengen. Ingeval ccnc koppclslang 

breekt, of ecnig ander ongeval plaats vindt, kan de machinist er dade-

• lijk kennis van bekomen, daar dc lijn in ieders bereik is, boven bet 

bordes voor en adilcr aan dc rijtuigen. 

' De machines voor rdzigers zijn van hetzelfde model als dic van den 

badcnscbcn weg; dc cilindcrs zijn buitenwaarts geplaatsl met vier gc-

; koppelde wielen van D'.öO niidddlijn, en een beweegbaar vóórsld met 
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vier kldnc wielen van 0«'.8i middellijn. Ledig wegen zij 20 Ion. Zij 

worden gcslookl met dennenhout. 

Dc machines voor goederen licbben zes gekoppelde wielen van l«'.10 

middellijn; dc cilinders zijn buitenwaarts en een wdnig bellende ge-

plaatst. 

Om dc helling van Gncsscling, van 0'=' 02-2, tc bestijgen, voegde 

men, ter vermeerdering van krachl, bij dc machine voor reizigers ccnc 

goederen-machine met zes gekoppelde wielen; de trein bestond nil 

negen rijlnigon. Onder (hv.e bevond-'n er zieh drie voor reizigers, zes 

niet zeer zwaar geladene goederen-wagens of waggons voor koopwaren. 

Zoo steeg men mcl cenc snclhdd van omstreeks 18 mijlen in bet uur. 

Van Ulm naar Stuttgart tcru;;kecrciide werd dc trein voor reizigers, 

op ccne dergelijke wijze zaïneiigestcid, door twee macbincs voor rei-

zigers gesleept, om de helling van O'-' 011 te hesrijgen. 

llel vervoer van koopmansgoederen schijnl lol nog loc niel zeer aan-

zienlijk le zijn. 

l\lcn ziet nil hcl voorafgaande, dat hcl vraagstuk onitrcnl bel voort-

trokken van zware la.<̂ tcn mcl locomoticf-macliiiics, op hellingen van 

O®'.022 en door Imglcn mcl kldncii straal, nog gccnc bciiaaldc oplos-

sing op den wurlcmbergscbcn weg beeft verkregen, llel goederen-

vervoer was niet belangrijk genoeg, om er zich meer bepaald mede 

bezig tc houden. 

Dc boglcn, mcl zoo kleinen siraal bc.schrevcn, moeien overigens niet 

meer alsoiioverkomdijke bezwaren worden bcschoiiwd, zelfs voor zware 

gocdeiea-machincs met z(\s gekoppelde wielen, zoo als die op den weg 

van Darijs naar Straatsburg. Hel is indcrdaatl bekend, dat de inrigling 

voor het inateri(>el cn vervoer dezer maalsehapitij, onder het bestuur 

van den beer Sauvage, gedurende vier maanden, zonder ecnig ongĉ  

rief, (Ie dienst bcch gaande gehouden op den zijtak van ."\lctz naar Kor-

hach, o|i hcl gedeelte, voorloopig gelegd rondom den Steiiibcrg, met 

ccnc Indling van Ô '.OOO cn boglcn van lüO cl straal. Men bad zorg 

gedragen om dc rails ccn weinig verder van elkander tc heggen, len 

einde de wrijving tc verminderen. .Alen versleet ccnigc wielbanden, 

doch de dienst werd niet gestremd. 

Dc wcrk|daalS(Mi van den wiirlembcrgscbcn weg zijn tc Ksslingcn. 

Daar dc koning van Wurtembcrg bet noodige terrein cn een aanzien-

lijken walcrvcrval op den Nccker had algcslaaii, beeft men ook lot dc 

vestiging eener fabriek voor locomotieven besloten. 

Tijib'iis wij cr langs gingen was men bezig, voor Oostenrijk bestemde 

zware loconiolicvcn te vollooijcn, dic voor den spoorweg over den 

Sümmcring mo(\̂ len dienen. Dc sterkste helling van den Sömmering is 

O®'.023, met boglen, waarvan dc kleinste .'ilraal 183 cl bedraagt. .Alen 

moest ccnc aanzienlijke krachl zien le verkrijgen, terwijl men de uiterste 

wcrkas.=en zoo min mogelijk van elkander verwijderd lindd, len einde 

duor boglcn van zulk een geringen straal tc kunnen rijden. Dil vraag-

stuk liiHdt men o|>gdosl door machines tc vervaardigen, die bet wateren 

de brandstollen zelve medevoeren, en voorzien vaneen beweegbaaraeb-

tcrstd. Hel voorste raam rust op zes gekoppelde wielen van D'UOmid-

dclbjii. Dc alsland der uiterste gekoiipclde assen is 2'"'.30. Dil raam 

draagt de gebcclc iiiacbiiic, benevens de waterkislen aan weerszijden van 

den cihndcrvormigen ketel, llel tweede raam draagt slechts den dgeii-

lijkcn tender; het rust op vier wielen vaii dezclfilc middellijn als de 

ecrslgcmelde cn aan de voorgaande verbonden, waarmede zij ivo gehe I 

vurnien, bewe(?gbaar om ccnc spil. Dî  eerste as is onder bet vuorsic raam 

',?cbragt, doch niet daaraan vcrhondvn. Deze vier laatste wielen zijn 

bestemd om aan die van bel voorste raam verbonden tc worden, door 
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middel van drie kleine tandraderen van gdijkc middellijn, waarvan 

dc Iwce uilcrslcn op de a.sscn zonden worden gcslcld. Doch men hoopt, 

dat de wrijving der zes voorwielen gcnoî gzaani zal zijn, en men lol dil 

middel, bclwclk zeker groole bezwaren mcl zich zoude voeren, gccnc 

locvlugl zal bebocven te nemen. Dc buitenwaarts geĥ genc cilinders 

Inddjcn O''.47 midddlijn; hun afstand is 2''.03 van as tot as. Dc 

afstand tusscbcn de uiterste assen is 3«'.03. De stootkussens zijn digi 

bij bet midden geplaatst, eene voorzorg, noodzakelijk, omdat men ver-

pligl is sterke boglcn lo doorrijden. Het gewigt dezer machincs mcl 

lading en al is 47 d 30 lonnnn. Men onderstelt dat zij dc hdlingcn 

van den Sömmering met ecnc bruto vracht van 130 ton zullen knnnen 

bestijgen (1); het Irekvermogen van dc goedcrcnmachinc met zes ge-

koppelde wielen op den Wurtcmbergscben weg wordl op dc helling 

van 0®'.022 op 1.30 ton geschat. 

Aan dc machincnfabrick van Esslingcn is men thans bezig met de 

voltooijing van cenc fraaije amerikaansclie brug, uit ijzeren slaven 

zamcngcsleld , bestemd voor ccnen gewonen weg, om den Nccker, te 

Kannstadt, over tc gaan. Zij zal In̂ slaan uil drie openingen ieder van 

30 el. Dc baansbrcedte is 3 el. De hoogte op hot bovcngedcdtc is 

2'-''.23. De kosten voor de drie openingen, bet slellcn mcdegerckend, 

zullen 83 000 francs (ruim f 'iO 000) bedragen, llel metselwerk is hier-

onder niel begrepen. Dil werk wordl naar bclzelfde stelsel vervaardigd 

als de brug tc Ollenburg, waarvan hierboven melding is gemaakt (2). 

Dit stelsel beeft boven dc bruggen, uil plaatijzer vervaardigd , hcl 

voonicd van meerdere bevalligheid en ligthcid. Dc ondervinding zal 

lecrcn, aan welk der beide stelsels men dc voorkeur moet geven; maar 

hel is tc viwzcn dat, voor groote openingen, de bruggen van plaat-

ijzer den voorrang verdienen. 

Het zou grooldijks te betreuren zijn. zoo men niel binnen kort do 

uitvoering ondernam van dc bruggen over den Dijn, dic bestemd zijn 

om de s|)oorwTgcu van den Imker- met dic van den rcglerocvcr te ver-

binden. Dc ondervinding heeft reeds nu hel plaatijzer als gcscbiktc 

bouwstof doen kennen cn dc Drillanniabriig, met bare ojieningcn van 

110*'.2(), is het schoonste voorbeeld van dit stelsel. 

Drie siioorwcgen cn weldra vier, waiinccr dc weg van Mainlz voor 

het verkeer zal zijn geopend, loopcn thans op beide oevers van den Dijn 

uit, zonder dat er andere gemeenschap lusschen dc beide wegen be-

staat dan met vrachtwagens. De afstand tu.<schcn dcslations van Straats-

burg en K(dd is bepaaldelijk veel te grool. Zou het niet Ic wenscbcn 

zijn, iu afwaditiiig dal de beide oevers door eciic vaste brug verbonden 

zullen zijn, dc banen tot aan den Dijn voorl tc zetten en zc door ccnc 

schipbrug met hel ijzeren spoor in verbinding testdien, waardoormen 

de waggons, door middel van paarden, van den ccnen naar den anderen 

oeverzonde kunnen overbrengen? 

Zwilscrschc spoornrfj van Ihidcn naar Z n r k h . 

Dcz(! weg Ixv.it gccnc sterke bclhugcn noch boglcn mei zeer korten 

straal bcscbreven; bij is volgens hetzelfde stelsel als dc wuilcnibcrg-

schc weg uitgevoerd. 

i\lcn he(d'i cr insgelijks spoorstaven van Vignolles op dwarsliggers 

(1) De locouKilicf Kajicllcn liceft een trein v;\n uclit wngfjons, ter zwaarte 

van Ml tonnen, D]) «le liollinjicii van ilcu Süiiniieriiig niet eene sncllicid 

van 11 .">00 el iu liet uur voortge.-lecpt. 

(2) Zie l)lz. 'jy, koli'iu 2 cp het eiiule. (p.cil.) 
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zonder stoelen , mei plaatjes onder de vergaderingen. Het materieel is 

mede naar do Amerikaanselie wijze gemaakt; de rijtuigen liebbeu aan dc 

uileinden bordessen met binnendoorgang, maar zij zijn niel zoo lang 

als de Wurtcudiergsclie rijtingen; zij bebben vier wielen voor de ge-

wone afmetingen; de assen zijn evenwijdig. 

Sjioonucg in de Paltz. 

Den aanleg van dezen sierlijken spoorweg is men geheel aan den 

heer Denis verschuldigd, die er thans nog hel bestuur over heeft. Het 

is een weg met een enkel spoor, terwijl dc aard- en kunstwerken voor 

twee zijn ingerigt, op een zeer onellcii terrein, met liellingeu welke 

nog geen (>'.008 bedragen, en bogten, waarvan de minste straal 400 

el bedraagt; de opbrengsl is zeer gering, in I8i'.) is deze weg voor 

dc gemeenschap geojiend. 

Dc gezamenlijke kosten, den zijtak naar Spiers medogcrckcnd, kan 

men volgenderwijze voor eene lengte van 1 l ü ndjien berekenen: 

Het maküi) der baan . . . 

Stations, weikplaalsen . . 

Materieel voor hel vervoer . 

Personeel voor de dienst. . 

Algemeen reservefonds . . 

Kosten van leclndsch beheer. 

12 017 001 francs. 

1 70 i i m ». 

2 408 Töö » 

l ' J2o l3 n 

40 Ï)J8 » 

oÏiG 072 » 

Te zamen 17 071) -ióO francs, 

of in ronde gelallen 17 400 000 francs, dal is lüO francs gezamenlijke 

onkoslen per strekkende el. 

Hel maken van den weg, de ijzeren baan en de oprigiing der stations 

en werkplaatsen er onder begrepen, komt iu dil cijfer voor ten bedrage 

van 14 400 000 francs, of 12i) francs dc strekkende el (1). 

Dc gemiddelde pi'ijs der tunnels is 400 francs de el. Een er van is 

niet overwellil. De dikte van hel metsjlwerk der regtslandsmurcn is 

over hel algemeen l«"' 4li en O«'.75 el bij den sluitsleeu. 

De weg is geheel vaii staatswege gemaakt mei vele laakwerkers. 

Men heeft dc spoorstaaf van Viguolles aangenomen, op dwar.sliggers 

met stoelen op de vei-gadei'ingen, en kram UK n voor de overige dwars-

liggers. Hel gewigl der s|ioorslaveii is 35 pond per el. Dc lengle is 

Zij i'ustcn op zeven dwarslii-gei's, de dwai-sliggers vooi' de 

twee vergaileringen en ouder begi'e|)en. De afstand van den dwarsligger 

op dc vergadering lot den naastgelegene is O'"'.70; van de overigen on-

derling ô -'.xo. 

De buitenste spoorstaaf is in do bogicn van 400 el straal O'-'̂ OÏ 

hooger gelegd. 

Hel uialei'ieel komt overigens met dal van de belgischc spoorwegen 

overeen. 

De beer Denis heefl den stoel voor de vergaderingen o|) de wegen 

van Maiirz en Wissendjurg, welke thans in uiivoering zijn, cn waar-

van de eerste weldra voor hel verkeer zal worden geopeml, wegge-

laten. De Vignolles-spoorstaven zijn op dwarsliggers geplaatst, de ver-

gaderingen rusten op eene geplette ijzeren plaat, van buiten met eeuen 

opsla'.uubm vaiul voorzien. \\) deze /.ijn vier gaU'u geboord om 

de krannnen, lol bevestiging der spoorjstaven op de dwarsliggers, door 
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lo laten. Hunne afmetingen zijn O'UOü vierkant bij eene dikte van 

O^'.Ol; ter plaatse vaii den rand is de dikte O"-''.010. Dc krannnen 

gaan inel door dc slaaf. De uiteinden der spoorslaven zijn verder 

door twee, met vier bouten aan elkander verbondene kopjielplalen 

verbonden. Dc geheelc lengle der ko|ipelplaal is 0'-''.40, de breedte 

en de dikte O'"'.010. Het grondvlak der spoorstaaf is 0^'.095 

breed, de hoogte bedraagl O"'.! 11 en dc bi-ecdte van den kop O«'.057. 

Dc werkplaalsen van deu weg van dc Palizziju Ie Ludwigshafen. 

Wij zagen er gebruik maken van een werkinig om dc inkeepingeii 

in dc dwarsliggers Ic maken (saboler), dal men niel genoeg kan 

aanbevelen, zelfs in geval men zich van knssenslukkcn wil bedienen. 

Het is eene di-aagbarc kleine machinc, die door een eidad man 

in beweging wordl gebragl, door aan eene k ruk, mei eeu voerwiel 

voorzien, Ic draaijen. Zij bestaal uil eenen beweegbaren wagen , 

waarop dc dwarsligger wordl geplaatst, die onder eeiic horizontale as 

voortbeweegt, welke as voorzien is van zwaluwstaarlsgewijzc ge-

rangschikte messen, die dc inkeepingen maken. De insuijdiiig voor dc 

spooi'staaf wordl op die wijze regelmatig en met eene wiskundig ge-

lijke helling gemaakt. 

De op den spoorweg van de Pallz in gebruik zijnde kolenwagens 

hebben kleine afmelingen; zij zijn Iralicvormig, van onderen voor-

zien van klejtpen, en kunnen eene lading van A . De ijzeren 

baan is lol boven den Uijn door middel van steigers doorgetrokken, 

hetwelk hel laden der vaartuigen zeer gemakkelijk maakt. Men brengt 

de mei kleppen voorziene waggons boven valluiken, waarop men de 

sleenkolen laat nedervallen ; houten goten voeren ze dan verder in de 

vaartuigen. 

Pniissische spoorweg i m de fransche grenzen naar dc Paltz. 

Deze weg moest aan een drievoudig doel beanlwoorden, cn wel om de 

pruissisclic kolenmijnen door te trekken en levens zich met de beide 

fransche en beijersche spoorwegen Ic verbinden. De rigling dezer lijn 

en dc in alle onderdeelen :',orgvuldige uilvoering heefl men aan den 

heer ingenieur Haebnei' Ie danken. 

0|) eene lengle van slechts 52 mijl doorsnijdt de weg dc Saar ééns 

en de Dlicseu di'ic mal'u over sierlijke sleenen bruggen. De hoogte 

tusschen de Saar en dc Bhesen is met een tunnel van 000 el lengle 

doorsneden. Dil wei'k heeft ÜOO francs de strekkende el gekost (1). 

De aard- en kunstwerken zijn voor eeu dubbel spoor uitgevoerd; lof. 

nog loc is er echter slechts één uelei'd. 

(1) De liicrijovcii vcniicMc cijfers zijn pefrokkcn uit het aan itc actie 

lioniiers den 20«" Maart IB'.'iO aaii;,'el)Oilcn ver.<ilag; vat de kosten van nit- | 

voerinpr lietrcft, zijn zij ĵ 'clieel jui.»t; maar het 1» waar.schijnlijk, dat voor I 

liet materieel tegenwoordig een aanzienlijker cijfer zul moeten worden | 

uitgetrokken. i 

(I) De uitvoering; der werken van dezen tunnel pif aanleiding tot zeer 

l)ehui<:rijki; geoloĵ Mbche ont(lekkin|;en. Ceheel door het siecnkoolachti;,'e ter-

rein (reyraven, loopt liij door een antediluvinansch tjoscti. Tf.-cn ik er een 

iiezoek liragt, had de in-^enieur zor̂ ' gedragen, om dc lagen steenkoül-

ai-htigeii grond, waaruit de heuvel l»e.Maat, tc doen opruimen, waarbij 

men echter de lioomen, van het rotsachtige oudiulset ontdaan, onge-

schonden liet. Al deze l)oomen hadden dezelfde jdaals en denzelfden 

stand als ten tijde van hunnen groei hehouilen. De oude liodeni komt met 

het oppervlak van den tegenwoordigcn .«spoorweg volkomen overeen. Gedu-

rende eenige dagen kou meu zoo doende liet gcu(»cgcii smi\kc\i, om oudcv 

den grond een antediluviaanscli lio.'̂ cli te doorwandelen. Het scheen mij 

toe dat deze l)oomen, naar hunne hout.structuur te oordeelen, op kastanje-

lioomen geleken. Alle plantaardige gedeelten, zoo ab de schors, waren 

in steenkolen veranderd; de houtachtige deelen in leisteen. Vele dezer 

lioomen hadden reusachtige afmetingen. Ik zag ook, of̂ cl̂ oün niet oj» dc 

plimts zelve, eenige .stukken van palmltoomstammen, die men onder het 

werken gevonden had. Men heeft suilen van ul hetgeen cr gevonden is 

iu Let IJonnsehe museum nedergolegd. 
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De Vignolles-spoorstaven zijn op dwarsliggers met stoelen voor de 

vergaderingen en mei krannnen op de lusschen-dwarsliggcrs bevestigd. 

De staaf is 5«'.00 lang, zij rust op zeven dwarsliggers. De stoel voor 

do vergadering heefl dal bijzondere, dal de inwendige ojipervlakte van 

de buitenste wang twee naar elkander toeloopeudc vlakken vertoont, 

om twee wiggen Ie ontvangen, waardoor eene bont gaat, die met eene 

moer wordl aangezet. Dil nog al zamcngesleld sysleeni heeft bel voor-

deel dal men daarmede geheel dc verzetting der slaven voorkomt, 

welke anders ligtelijk |)laals vindt len gevolge van de Irilling van de 

slaaf bij hel overgaan der treinen, en het krimpen van hel lioul door 

droogte. 

De baan van den weg is met de meeste zorg uitgevoerd; zij be-

slaat over hel geheel uil steengruis op eene bedding van sleenen. Deze 

bedding heefl hel aanmerkelijk voordeel, dal zij aan dc afwalering 

bevorderlijk is; het walcr, door hel slecngruis gedrongen, wordl naar 

builen geleid door kleine buizen , die van afsland lol afstand onder 

liet banket zijn gelegd. 

Deslml. 

In Duilschland heeft de bouwkunst ten aanzien van dc openbare 

werken sedert eenige jaren zeer groote vorderingen gemaakt ; zij heefl 

haar eigeiuiardig karakter. 

De duitsche ingenieurs schijnen hel gebi'uik van gegolen ijzer bij 

liet bouwen van bruggen tc verwerpen, gesmeed ijzer woidl er voor 

in dc plaats genomen en bij het amerikaanselie stelsel, ingeval zich 

eenigziiis groote spanningen voordoen , schijnt men het gebruik van 

getrokken ijzeren staven te verkiezen boven plaalijzer. 

Dc Vignolles-spoorstaaf, op dwarsliggors met koppelplaten gesteld, 

echter zonder stoelen, is bepaaldelijk algemeen aangenomen. Helschijiil 

doelmatig onder de vergaderingen een sliik geplet ijzer le leggen. 

Hel aanhoudend breken der stoelen en zells iler spoorstaven nabij en 

voor de vergaderingen, is voldoende om volkomen regt te doen weder-

varen aan dil stelsel, dal hel aanmerkelijk voordeel oplevert, de 

banen zeer zaclil in het berijden te maken en den invloed van de ver-

gadering geheel Ic doen verdwijnen. 

Daar men tegenwoordig hel vermogen en dus ook hel gewigl der 

machines zeer versterkt, zoo leidt dit levens tol vermeerdering van hel 

gewigl der spoorslaaf (van 57 tot 58 pond per el) en lol hel vermeer-

deren der dwarsliggers (O'"'.75 afsland midden op midden). 

Overigens vall op te merken, dal du duitsche spoorslaven zeer goed 

gemaakt zijn, van zeer fijn ijzer, waarvan de oppervlakte uitnemend 

eiTen is Hetzelfde is hel geval mei ile verschillende ijzeren stukken, 

welke in de wagens voorkomen ; hel ijzer is er van eene uitstekende 

hoedanigheid en koppelstangen van zeer geringe afmetingen bieden 

aan alle proefnemingen wederstand. 

Dij dc vervaardiging der spoorstaven eisclil men niel meer zoo 

uilsluilend bel gelijktijdig gebruik van ijzer van verschillenden oor-

sprong; maar men hecht er sleeds aan, dal hel bovenstuk bestaat 

uil havd ijzer, goed gehanicvd voor d;\l hel naar de plellerij worth 

gebragl, of ten minste dal hel ijzer goed gelrokken z i j , terwijl het 

ligchaam en hel grondvlak tier spoorslaaf uil buigzamer ijzer zijn 

vervaardigd. 

Sedert dc werktuigkundigen hel vraagstuk hebben opgelost, om 

oen aanmerkelijk gewigl op zes gekoppelde wielen , waarvan de 

uiterste assen digi bij elkander zijn geplaalst, tc kunnen ophoopen, 

zien de ingenieurs voor dc baan niet meer op legen de moeijelijk-

heden van het Iracé, voorlspruitcndc uil do noodzakelijkheid, 

om lot sterke hellingen en bogten met kleinen straal dc loevlugt te 

moeten nemen. 

Dil is len minste eenigermate eene oplossing van hel vraagsluk, iets 

dat boven hel gemis van alle oplossing dc voorkeur verdient; doch men 

kan niel ontkennen, dal hel in ex|)loilatie brengen van eenen weg, lol 

hel vervoer van koopwaren geschikt, onder dergelijke gegevens zeer 

moeijelijk zonde zijii. Voor eenen weg van minder belang zoude meu dc 

genoemde gegevens, met hel doel van bezuiniging op dc kosten van 

eersten aanleg, kunnen aannenien, doch voor eenen weg, die tol hol 

vervoer van vele koopwaren beslemd is, neme men erslechls de loe-

vlugt loc, ingeval men in de onmogelijkheid verkeert, iels beters Ic ver-

krijgen ( l). 

MKMOUIK OVKLL DKX AAUL) KN DKN^ OOILSRUOXG V A X DE AAN -
SLnuiix(";i:x IN DI:X MOND DKU STUOOMMX, DII": Z ICH 

L \ I IKT K A N A A L ONTI.ASTKN, DOOR DMN I IEEU 
I^IAKCLLAL, JiKjenieur der IJruijijm cn Wcfjm. 

(Aiimles des Ponis ct Cltnusse'cs, 18;}4, Mars et Avril, p. 187.) 

De schrijver van deze memorie is gedurende zijne loopbaan in de 

gelegenheid gcwt̂ esl, talrijke verzandingen op de kusten van het Kanaal 

en in den mond der rivieren, die er in uilstroomen, te onderzoeken, en 

ook in Nederlanil die zaak met r.andachl na te gaan ; hij heeft dc door 

hem verzamelde waarnemingen vergeleken met hetgeen aan tien mond 

der Seine is gebeurd en nog steeds voorvalt, vóór en na dc werken van 

indijking van dal gedeelte van die rivier, dat deu invloed der zee onder-

vindt. Hij heel'l zijne verschillende o|»inerkingeu len grondslag gelegd 

van de memorie, die hij thans aan dc beoordecüug van zaakkuudigen 

wenscht te onderwerpen. 

Het vraagsluk , dal schrijver dezes zich voorstelde Ic behande-

len, is reeds door deu ingenieur Doiiniceaii Ier sprake gebragl iu 

zijn werk, over de scheepvaart op dc rivieren mei cb en vloed. 

Deze ingenieur heefl o. a. de meening van den heer llenry 

Dalmer, eon engelsch ingenieur, vernield, volgens wieii men weinig 

heeft tc lellen op de door de rivier zelve aangevoerde slolVen, bij alle 

onlwerpeii vaii verbetering der monden van rivieren, die aan eb cn 

vloed zijn oiulerworpen (2). 

Vele andere ingenieurs hebben hetzelfde vraagstuk behandeld. De 

heer Lamblardie, in bel bijzonder, heefi in 17S0 omtrent dc afneming 

der kusten van het dcparlemenl der P.eiiedcn-Seine, en omlrenl hel be-

homl van de kaap d'Ktrelat, eene memorie zamengesteld, die Ie dier lijdc 

is gedrukt doch zeer zeld/aam is geworden, en die verilienl te worden 

geraadpleegd door alle doskiindigeii, welke zich met hel zoo belangrijke 

vraagstuk bezig houden, op welke wijze men hel best de havens en dc 

riviermoiideii zal verbeteren, en dil betreft zoowel Engeland als Frank-

rijk. W i j zijn aan dc welwillendheid van den ingenieur Aribaud dc mede-

deeling van dc betloehlc memorie verschuldigd, waaruil wij talrijke 

(1) De fransche ingenieurs hehhen zich sedert Imigcn tijil met deze ver-

schillemte vraagpunten hezig gehouden, en hepaaldelijk de heer hoofd-

ingenieur der mijnen Lechàielier; nog onlangs heeft eene commissie, uit 

de heeren Avri l, iloh en M̂ary hestaandc, een rapport te dier zake In-

gediend (Auuidcs des l'outs el Vluinsat'cs, ISfia, p. 119.) 

(2) Nachjuliun dca rivihxs u martxs, juig. 7C. 



aanwijzingen hebben geput, die. dc mccning, welke wij er ons vóói' dc 

lezing van hadden gevormd, meer en meer hebben bevestigd. 

liet is dus geen nieuwe Iheorie, die wij zullen mededeelen, en 

inderdaad, indien wij, met beli-ekking lol een vraagsink, dal reeds sinls 

zoo geruimen lijd is besludeerd en de ingeiiienrs van allo landen heefl 

bezig gehouden, het vraagstuk nanudijk van de verbetering der rivier-

monden, denkbeelden ontwikkelden, die luen zich nog nooit vroeger 

had gevormd, dan zou njoii alle reden hebben, ze met wantrouwen te 

begroeten cn de onderstelliiig, dal die denkbeelden onjuist moesten zijn, 

zou meer dan geoorloofd wezen. 

Wij zijn bij het doel , dat wij ons voor oogcn hebben gesteld , 

bcscheiilener en dus, naar wij vertrouwen , verstandiger geweest. 

Wi j mconeii een bewijs te meer Ie kunnen voegen bij die, welke reeds 

door de liceren l.aniblardie, Palmer, P»ouniceau en vele andere inge-

nieurs gegeven zijn, om te betoogen, dat, bij dc bezinkingen aan den 

mond van de Seine, de aanvoer uil dc rivier zelve van zeer weinig be-

lang moet worden gerekend. Wij zullen door cenige cijfers Irachten 

aan tc toonen voor hoeveel die aanvoer in rekening moet worden ge-

bragt; wij zullen bewijzen, dat dc monden van don Hijn en de Schelde 

tc dezen opzigle gelicel gelijk staan, en dal dc verzanding van de 

baai van Monl-Saint-Michtd geheel cn al aan de werking der zee moet 

worden geweien. Eindelijk zullen wij hel een en ander in hel midden 

brengen omtrent den aard van het zand, dal de Loirc medevoert, 

ten einde daaruit bet verschil Ic doen blijken, hetwelk tusschcn den 

mond van dezen slroom en dien van de Seine beslaat. 

Wal dc rivieren betreft, die in dc Midilellandsche zee uilslroomen, 

ons bestek brengt niet mede, cr van Ie gewagen; wij zullen ons bepalen 

tot dc mededeeling, dat de ilaliaansclic ingenieurs hel als bewezen aan-

nemen, dat de aan die slroomen gevormde aanslibbingen haren oorsprong 

aan die slroomen zelf ontleenen. Deze meening, die voor hel minst als 

aannemelijk mag worden beschouwd , is niet in tegenspraak mei die, 

welke wij hier onlwikkelen , omdal in de riviermonden , waar veel eb 

en vloed gaal, de dubbele werking wordl aangctroHen van den afslag 

der kusten door rie golven en van eene aanmerkelijke snelheid van de 

op- en nederwaartsclie stroomen. 

De heer Douuiceau geeft in deze woorden zijne mccning te kennen 

omtrent den oorsprong van aaiislibbingen uit de slroomen , die aan eb 

en vloed oiiilerwor|)en zijn (1): 

»Uil hel tweede hoofdstuk volgt, ilat de voortdurende onlbindingder 

rotsen steeils nieuwe aanslibbingen in de rivieren doet ontslaan , maar 

dal hel kiezelzand en de keijen nagenoeg niel naar de benedenrivieren 

afkoujcn en dal, ovor hol algemeen, alleen de slib en hel fijne zaml 

naar zee worden gevoerd, alwaar zij, in vcrcenigiiig met de aan-

zandingen uit zee, de deltas vormen^. 

De heer Deaulicn drukt zich in zijn gedrukt verslag omtrent do 

eerste uilkomsien van dc uitgevoerde werken op de l'.eneden-Seinc, 

volgeiiderwijze ui l: 

-•.De aanslibbingen die van boven of van beneden zijn gekomen, of de 

jiieuwe bezinkingc-n (achter de dijken) bedragen I71MI -iiS teerl. el; 

hel y.ou vuu bekuig zijn, de verhouding te kennen, die bij deze hoeveel-

heid beslaat, ten aanzien van hetgeen van boven en van beneden is aan-

geslibd, maar hel is onmogelijk dit vraagstuk op te lossen , daar men 

volsli'ekl gj:en uitkomsten kent van v.aai'iicmingcn, omtrent dc hoc-

\celheid der slollen , die de Seine medevoert. 

(1) Xuvigntiou des rivitrts à mréif, p. 113. 
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"Men iioudt zich tcgenwooordig te Vilqnier en Rniiaan bezig met 

fdtreren , ten ciiidc lol de oplossing van dit gedeelte van het vraagstuk 

tc geraken. Maar to oordeelen naar do gewone helderheid van de wa-

teren der eigenlijk gezegde Seine en naar het troelielo water op het ge-

deelte, dal zich in dc nabijheid der zee bevindt, is hel voor ons niet 

Iwijfelaclilig, dat verreweg hel grootste gedeelte van de nieuw ge-

vormde aanzandiiig achter dc dijken zijn oorsprong verschuldigd is aan 

het zand uit dc baai.» 

Eindelijk zegt dc heer Delgrand in zijne laatste memorie omtrent 

deze zaak: 

oDeslaat er reden om de Seine en de voornaamste slroomen, die 

er in uilloopeii, tusschcn bandijken in tc sluiten? (Wij bedoelen bier 

de Seine boven Parijs.) 

• Dc verhooging van den waterspiegel zou stellig de uitwerking 

hebben, dal de snelheid van afloop groolelijks vornicerderde; dc bij 

sterken was medegevoerde stolTen zouden, in jilaats van zich op de lage 

landen, die zij tegenwoordig vruchtbaar maken, neder Ie zetten, lol aan 

den mond van den slroom afzakken, en aldaar aanzienlijke aanslibbin-

gen vormen, zoo als thans aan de monden van dc Po. Inderdaad 

heefl do beer Lombardini aangetoond, dat de door dien stroom mede-

gevoerde stollen zijne bedding niel vei linogen , iels wal men zoo lang 

heefl gemeend , maar dat die in de Adriatischc golf cenc nieuwe plaat 

vormen, die jaarlijks 70 el breeiler wordl. Een ncderslag van dezen 

aard in de Deneden-Seine, waarin bel water door hel getij wordl terug-

gestuwd, zou tengevolge hebben, dat dc bedding zich zeer spoedig op-

hoogde , ten gevolge waarvan de scheepvaart van llilvrc naar Parijs 

opwaarts weldra gestremd zon zijn." 

Zoo hebben dus de hecren Douuiceau, Deanlieu en P.elgrand getracht, 

zich rekenschap to geven van den invloed der door den stroom mede-

gevoerde stollen op ilc bevaarbaarheid van den bcnedeninoiul, zonder 

evenwel den invloed Ic bepalen welken die slofien uitoefenon op de 

vorming der 'zandbanken. De beide cerslgenocmdcn schijnen daaraan 

zeer weinig lo hechten. 

Wi j ineenen als beginsel Ic kunnen aannemen, dal in de Seine, den 

Dijn, dc Schelde en de Maas, dc door do rivier zelvo aangevoerde 

massa zeer gering is in vergelijking van hetgeen dc zee aanbrengi; wij 

zullen zelfs Irachlcn in cijfers het niaximiim van de waarde daarvan Ie 

bepalen. 

Wij iichtei) het van gcwigt, dit beginsel voorop te stellen, zonder 

den volledigcu uilslag af tc wachten van de |)roeveu van filtre-

ring, door den lioofdiiigenieui'-dirccleur Doyat ondernomen , omdat, 

ingeval (iels waaromtrent wij geen twijfel voeden) die proeven lol 

dezelfde slolsoin leiden, dit bij de overige een bewijsgrond te meer 

zal zijn, mcl al heigeen door den heer Douuiceau en iloor dccngel-

sclic ingenieurs is aangevoerd en in dezemeinoric vermeld; zoodat do 

bevcsliging door de proefnemingen van den hi.'er Doyat hel feit builen 

alle ernsiigo beslrijding zal slellen. 

Wi j hebben te Caudebec en te Oiiillebeiif, welke plaatsen op hel 

beneden-gedeelte van de Seine liggen, o|) hel piinl, waar de nieuwc-

lings gelegde dijken hunne werking uiloelenen, verschillende liocvecl-

heden zand verzameld , die zich vóór en achter de dijken hadden 

nedergezet. 

^Yij doen hier eene ojigave volgen van dc chemische zamen-

slelling van die slolVon, volgens de ontleding, die aan dc Ecolc des 
mines is L'edaaii: 
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Zandbezinking 

vóór do dijken van 

Quillebeuf. 

Aanslibbing achter 

de dijken van 

Caudebec. 

Aanslibbing in de 

haven 

van Uouaan. 

Zand . 

l.lzer-o.\yde. . 0.01 

Koolzure kalk . 0.15 

\Vater 0.0.' 

. O.SliZand 

IJzer-oxydc. . . 0.0,") 

Koolzure kalk. . 0.28 

. 0.rr2 iZand en klei. . O.öö 

Koolzure niagnc 

Wateren vluu'tige 

Slibachligc kie-

zelaard " . . . 0.11 

Aluinaarde . . 0.0.') 

sia 0.0051 IJzer-oxydc . . 0.01 

Koolzure kalk . 0.07 

Water 0.08 beslanddcelen . 0.00 

0.111) 1 00| 0.91)5 

») Zaml. . . 0.2L'. Klei. . . 0.14. 

Wij hebben insgelijks den heer directeur der scheikundige onder-

zoekingen aan de E c o l e des mines verzocht, dc in het hoofd der 

volgende tafel vermelde zelfslandighedcn Ic ontleden: 

Aanslibbing der 

bimicnbassins van dc 

haven tc Dic[»pe. 

Klei O.öö 

1 Gclciachligc kic-

i zelaardc . . . 0.00 

S Aluinaarde . . O.Oöö 

IJzer-oxydc . . 0.05 

Koolzure kalk . 0.05 

' Magnesia . . . sporen 

! Alcalische chloor-

'I zouten . . . . 0.01 

Water en vlug-

I lige bcsland-

; deelen. . . .0 107 

Zeezand, den 

grondslag uitmakende 

van de aanslibbingen 

in Zeeland. 

Zand 0.057 

l.lzer-o.xydc. . sporen 

Koolzure kalk. O.Oöö 

W a t e r . . . . 0.007 

0.997 

Grond der 

zccuwschc schorren. 

Zand en klei. . 0.51 

Geleiachtige kie-

zelaarde . . . 0. M 

Aluinaarde. . . 0.0 i 

Koolzure kalk .0.12 

Koolzure mag-

nesia 0.02 

Water cn orga-

nische besland-

dcelen . . . . 0.00 

(1) 0 05 

(1) 0.Ü70 

Wij licbben deze ontledingen vergeleken met die van het zand van 

dc baai van Monl-Saint-.Michel en van dc zeehavens van Lessay cn 

la Roquc, welke wij zelf in 18 i l , 1842 en 18M hebben gedaan. 

Wij doen daarvan hier een overzigt volgen: 
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Oplosbare zouten . . 

Koolzure kalk . , . 

Koolzure magnesia . 

Phospborziirc kalk . 

Kiezelaarde . . . . 

Aluinaarde 

l.lzero.xydc 

W'aicr en organische 

bcstanddeelen . . 

O 00210.00-20 0,0078 0.0071 0.0020 O Olöö 

O.Ö8Ö7 O. i l i i 0.Ö08I ().2058 O iöOO 0.5522 

O DIC.Ö (MI01I5 l).OI52'o.01öl(n M i w q 

0.017ÖDOI.ÖO 

11.4027 O Ö1I81» 0.i5ll)'0.i;:i00 (».ö7r>D O IDÖl 

O 0.58S 0.0581 O.OlKiOl - 0 0251 O.OS78 

0.0590 0.01(01 0.0551,0 0052 0.018Ö O.UOil 

0.0:;0I 0.0Ö70 O.O8I8 l).0il'(2 O.Oi io 0.0210 

Nog willen wij bij deze gegevens twee ontledingen van dc aan-

zanding in dc baai van dc Yiro voegen, die door den heer Isidore 

Pierre, hoogiceraar tc Caen, zijn gedaan : 

Chloor 

Zwavelzuur 

Pliosphorzuiir . . . . 

Soda en [lolasch . . . 

Oplosbare zoulcn . . . 

Koolzure kalk . . . . 

.Magnesia 

Onoplosbare bcstanddeelen 

Aluinaarde en ijzoro.xydo . 

In dc zuren opgelost 

Aanzandiiig le 

Isigny boven de 

brug du Vey. 

O.OÜOI 

Organische bcstanddeelen en water 

o .ö i n 

0 0011 

O OliöO 

s 

0.007)1) 

0.0055 

Aanzaniling te 

Isigny beneden 

dc brug du Vey. 

0.9070 

0.0052 

0.2870 

O OOIÖ 

0.0927 

0 . 0 0 2 Ö 

0.0058 

0.994Ö 

0.11900 0.111157 1.0000 O 998 i .0.9990 0.U99G 

(1) In ileii iVaiuselicn lek-t Miiat voor tjoidc deze totalen O.iiOU, maar ilii 

komt niet uit met dc som der hoeveelheden voor de l)ejtauddeeleii; cr is 

diH ccne fout in de opgaven, luaar wiuir is ons onbekend. (Kod.) 

W îj zullen eerst handelen over dc ontledingen van de sloiïen uil dc 

baai van Saint-.Michcl. Men ziet dat dc voornaamste bestanddeclcn zijn 

kiezelaarde en koolzure kalk, dal hoe meer men dc zee nadert de kie-

zelaarde in verhouding toenecml, hoe meer men cr zich van verwijdert, 

de koolzure kalk in groolcre hoeveelheid aanwezig is. 

Wanneer men nu het stroomgebied van de drio rivieren nagaat, 

welke in dc genoemde baai uilslroomen, te welen de Sées, deSélunc 

en den ('o'iesnon, dan ziet men dal hel alle kalk-formaliën mist. 

Hetzelfde is hel geval mcl de kusten van de departementen de 

la Manche en Drelagnc; het is dus duidelijk , dal noch aan de 

rivieren, noch aan de zeekusten deze aanmerkelijke hoeveellicden kalk 

moeten worden geweten. Als men de slolTen met een vergrootglas be-

schouwt , Ic beginnen mcl die het naast aan zee en vervolgens de 

baai dieper ingaande, dan ziel men in de eerstbedoelde zeer duidelijk 

fragmenten van schelpen; die fragmenten worden vervolgens al minder 

en minder duidelijk eii eindelijk kan men zelfs met hel beste ver-

grootglas den vorm niel meer onderscheiden, al heeft men de deden 

voor zich , die het meest kalkig zijn. liet is dus bewezen , dal de 

kalk van den ncderslag uitsluitend door dc zee wordl aangevoerd en 

zelfs van den bodem van de recdc van Cancalc. Wat dc verhouding 

van de kiezelaarde en de klei betreft, men zou dio vooreen deel aan 

dc rivieren kunnen loeschrijven; maar men moet al dadelijk erkennen 

dal die drie kleine riviertjes, die gemiddtdtl ieder niel moer dan 

8 tot 10 lecrl. fd in dc seconde afvoeren, van zeer weinig aanbelang 

zijn in vergelijking met de aanmerkelijke hoeveelheid van den aan-

voer, die in de baai van Cancalc een teerling inhoud van 1ÖI5 millioen 

cl bij springvloetl en van 700 millioen cl bij gewoon water bedraagt, 

welke hoeveelheid de baai tweemaal in de 21 uren doorstroomt. Indien 

de door de rivicien medegevoenle stollen eenigziiis in g 

moesten komen, wal aangaat den ncderslag dio zich op deze plaats 

vormt, dan zou men aan den oever van die rivieren , o(» die gc-

ileellen, waar zich dc golfslag het minst doet gevoelen, klei-of zand-

lagen zien ontslaan, cn dit heeft volstrekt geen plaats. De vermenging 

van dc kalk-bestanddecleii, van de kiezelaarde en de kleidcclljes i;; 
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zoo innig dat, gelijk duidelijk blijkt, zij alleen heeft kunnen plaals 

vinden te gelijk met de vorming van den kalk zei ven, dal is tc zeggen 

op den bodem der zee. Indien de door dc rivier aangevoerde stoflen 

in rekening konden worden gebragt, dan zouden zij voor bel geheel 

of voor ccn gedeelle opwegen tegen dc groolerc massa kalkdjesland-

deelcn , welke dc aanzandingen in hel boogerc gedeelte van dc rccdc 

verlooncn in vergelijking met dic van bet lagere gedeelte. \\G\ verre 

dat dn het geval zou ziju, ziet men al naarmate hel strand boogcr 

wordl bet toenemen van dc kalkhocveclheid, dic alleen uil zee baren 

oorsprong kan onllcciicn. Kindclijk zou men , indien dc door de 

rivier aangevoerde stoireii in rekening moesten worden gebragt, aan 

den oever van dc Secs, dio leigronden doorstroomt, ccnc grooterc boc-

veclhcid klei zien, dan iu den inboek van Moidrcy, nabij den Coucs-

non, dic veel bardere rotsen doorloopt, welke minder klei opleveren, 

dan dc vrij weeke leilagen van dc Secs cn dc Sclunc. liet tegengestelde 

heeft |)laats: de aanzandingen van Moidrcy zijn veel klciacbtigcr dan 

dic van dc oevers van de Secs en dc Sclunc, cn zulks alleen omdal 

de baai van Moidrcy beter beschut is dan dc bedding der overige 

rivieren, cn daardoor dc slib, wdkc dc zee altijd medevoerl en dic zij 

in zoo grooten overvloed in den omtrek der havens nederzcl, zich er 

tc gelijk mcl bet schelpzand kan nederslaan. 

\Vij mceiicn dus volkomen gercgtigd tc zijn om tc zeggen, dat in 

de baai van Mout St. Michcl de aanvoer uitsluitend uit zee geschiedt, 

dal dc invloed der rivieren op den aard van dc bezinking vuikomen 

onmerkbaar is, cn dat dc slolïen, wdkc dic bezinking vormen, uil 

de baai van Caiicalc voortkomen, alwaar zij zich vermengen melde 

schelpcn wdke deze rccdc in zoo groolc hoeveelheid oplevert. 

Indien men zich cci» denkbeeld wil vormen van de hoevedhcid 

sloflcn, door dc zee in die baai aangevoerd, dan zal dic kunncn blijken 

nit de cijfers, welke wij bier zullen opgeven. Volgens oude stukken, 

die gcloofwaaidig schijnen, klimt dc doorbraak ccncr duin, waarvan 

men nog dc simrcn aan bdde zijilcii van de genoemde baai ontmocl, 

tot den aanvang derVI l l " eeuw op; dezc duin beschermde dc rotsen 

van St. Midid cn Tombdènc, wdke tc dier tijde 'cgcn waren in het 

midden van de moci'assen, door het water van üc rivicp ii gevormd. 

Sedert de doorbraak van dic duin voert dc zee bet kalkzand mede, 

hetwelk den bodem bedekt. Wanneer men nu dc oppervlakte van 

hel terrein, dat boven ilic duin door dc verzanding wordt ingenomen, 

berekent cn deze oppervlakte, in ronde gelallcn 12 (.)Ü0 bunders be-

dragende, mcl ccnc gcmidihddc dikte van 5 d vcrmciiigvuldigl, 

verkrijgt men het cijfer van (lilU miHiceii teerl. el gedurende tico 

eeuwen, waaruil volgt, dat zich GO milliocn teerl. el iu dc eeuw oi 

000000 lecrl. cl Vjaars heeft nedergc:;cl. Ziedaar, voor zoo ver men 

voor hcrekeningen kan inslaan, wdkc op ccn zoo lossen grond als 

den opgegeven datum bcriislen, de hoeveelheid wdkc dc zee in dc 

baai van Moiit St. Micbd aanvoei't; maar men moet opmerken, dal 

in al dc veilige zeehavens, hmgs dc kust vaii bet dejiartcnient de la 

Mamdie, ecu dergelijke aanvoer plaats heeft. De voornaamste zijn dic 

van Lcssay, van La lioquc en van Isigiiy. 

Mcu mocl epuici kcn, dal iht naburige, kuslcn ccn niel zccr brossen 

aard bcbbcn: het zijn rotsen, uit harde ld beslaande, dic slcchls zccr 

langzaam afnemen. Indien dcdialve de invloed van bclgccn door dc 

zee wordt aangevoerd op den harden oeverkant reeds zoo slerl. is, 

hoe groot moet bij dan wd wezen langs kusten als dic vaii bel (le-

parlcnient der Dencden-Seino cn van Galvador, dic reeds door den 

enkelen invloed van de afwisscdingen van vorst cn dooi instorten. 

Later zullen wij door eenigc cijfers do hocvcdhdd van deze 

stofTcn trachten aan le tooncn. 

Laten wij thans lol dc Seine tcrugkceren. Daar de heuvdcn, die 

haren gebeden loop begrenzen, in het algemeen kalkhoudcnd zijn, 

zouden wij uil dc aanwezigheid van die stof voor den oorsprong van 

den nederslag vdslrckl niets kunnen allddcii; maar hclgecu wij van 

de baai van St. Midiel en meer algemeen van dc gchecle westkust 

van hel Kanaal, die in hetzelfde geval verkeert, gezegd hebben, geeft 

ons reeds de zekerhdd, dat in dc diepte der zee ccnc krachtige ver-

maling of wrijving van zand cn van kalkstolTen plaats beeft, dal dc 

laalstgcmclde uil verbrijzelde schelpen onlstaan, dat alle gezamenlijk 

door den golfslag in de golven , baaijcn en uitmondingen worden 

gevoerd, cn dal de massa zich overal nederzet, waar kalmte hecrschl 

of ccnc kracht wordl aaugetrolTcn, dic tegen de werking van dc eb 

opweegt. 

Wi j zullen, mcl hel oog op de vroeger medegededde ontledingen, 

Irachlen, zoo niet even afdoende le bewijzen, ten minste een voldoend 

aanlal gegronde vermoedens te verzamelen len behoeve van dc mecning 

dat de siotlcn, die zich aan den mond van dc Sciiic nederzetten, uit 

de zee baren oorsprong hebben. 

Indien wij dc zamcnstelling van de bezinking in dc haven van Douaan 

vergelijken met die van den nederslag te Quillcbeuf vóór dc dijken 

en le Caudcbcc achter dc dijken cn aan hunnen voel, dan zien wij 

dal dc ccrslgcmeldc zccr slijkcrig is, slechts 22 len honderd zand en 

57 ten honderd kalkdeclen beval. Indien wij deze slolVcii met ccn 

vergrootglas beschouwen, na ze genoegzame malen te hebben gewas-

schcn, om cr dc zuivere klei uit af le zonderen, dan bcrkcimen wij 

dcelen van schelpcn, zoo als wij reeds ontmoet hebben in het zand dal 

blijkbaar uil zee zijnen oorsprong oiillecnt. Voorzeker kau men be-

twijfelen of deze overblijfselen van schdpen wel van zccschidpcn zijn, 

cn insgelijks ofde gebcclc massa kalkaardige slof uit schelpen bestaat; 

maar als wij deze verhoudingeu van kalkaardige stoflen mcl die van 

dc baai van St. Micbd vergelijken, als wij herinneren dat dc brosse 

mergds, van zccr vcrscbillciide zaïuciistdlin", niet lang bestand zijn 

tegen water, dal sterk met koolzuur is bezwangerd, cn zich spoedig 

oplossen; indien wij eindelijk opmerken, dat de rivieren weinig schelp 

afzetten, in vergelijking mcl dc zee, dan mccncii wij le mogen be-

weren, dal cr zeer veel grond bestaat voor bet vermoeden dat dc kalk 

van den nederslag iu dc aanslibbingen van Douaan uit zee zijnen 

oorsprong ontleent. 

Wi j iiiodcn er bijvoegen , dat dc geringe hoeveelheid zand ons 

insgelijks voorkomt bijna geheel uit dc zee voort te komen; wanl 

mcl dit zand zei zich klei van uitstekende rijnbeid neder, eigenlijk 

gezegde slib, ccnc slof, wdkc bijna dc diglhcid van het water cn ccn 

ongelijk vcd geringer spccilick gewigl licdi, dan zand, hoe fijn hel 

zij. Deze slib koml gedeeltelijk vaii boven, gcdcclldijk van beneden. 

Wanneer nieii water van de Scine door ccnc zeef laai loopen cn hel 

achlei'gclatcuc beschouwt, vindt men er nliccn slib cn geen zand; nu 

kan dc aarde, ingevolge dc wetten der zwaarte, tot zoo ver uicl van 

bovcu af y.ijn gekomv .i, zonder allengs van ;\l de /.waardcrc slolVcn 

gezuiverd tc ziju, wdkc bet water mogl hebben medegevoerd; 

daar nu beneden Douaan dc b. îiic slib medevoerl, zoo is hel boven 

llo'.iaan cn op hd hoogst genomen tc Douaan zdf, dat zich dc laatste 

nederslag van zand vormt dic het waler kan medevoeren , cn het 

waler, na aldus Icii gevolge van het geringe verval cn van dc eb 

gezuiverd tc zijn, vervolgt zijnen loop, alleen met ccnigc ligte sliL-
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StofTcn bezwangerd (1). 

Gaan wij thans na, waaruil dc banken aan de uitmonding bestaan. 

Wij zien dat dic, welke niet onttrokken zijn geweest aan de werking van 

de golfslag cn van de eb, uil 0.810 zand cn 0.15 kodzuren kalk be-

staan; het zand is nitsluilcnd ccn voortbrengsel van dc zee, gelijk wij 

hebben aangetoond; belzelfde is bet geval met den koolzuren kalk, 

wanl wanneer men dit zand met ccn sterk vergrootglas beschouwt, 

vindl men cr schdpgruis in: hicruil volgt dus dal 00 op dc 100 ' 

deden van dit zand uit zee bunnen oorsprong ontleeiicn. Dij ontle-

ding vcrkrijgl men nog 5 ten honderd watcrdcclijcs; bet overige is 

ijzer, dal iu zeewater iu grooterc hocvcclbeid , dan in rivierwater 

voorhanden is. Er blijft dus in dezen nederslag niels over, dal door 

dc rivier zou zijn aangcbragt. 

Wal dc stolTcn betreft, die zich in stil water hebben nedcrgcicgd 

achter dc dijken, doch aan den voel der aaiispodingcn, men vindt er 

02 len honderd kwartz-zand, 5 ten honderd ijzcr-pcroxydc, en O ten 

honderd water cn organische bcslanddccleu, d. i. tezamen 71 Icn 

honderd bestanddeelen, dic niel uit de rivier hunnen oorsprong mil-

leencii; nog heefl men 28 ten honderd koolzuren kalk. Hier kan men 

door middel van een vergroolglas den vorm der schelpcn niet meer her-

kennen , cn men zou kunncn onderstellen, dal deze koolzure kalk 

zoowel van hoven als van beneden is aangevoerd; maar indien deze 

kalkstof van boven werd medegevoerd, zou zij niet zijn zonilcr ver-

menging mcl klei, de ccnigc stof, wdkc de wateren der Scine nog 

bevallen na voorbij Douaan gestroomd tc zijn. Daar nu dit het geval 

niel is, moet men dus aannemen, dal deze nederslag uil zee zijnen 

oorsprong onllecnt. 

Eindelijk blijft nog hel bovendeel van de aanslibbing over, hetwelk 

de vruchtbare of teelaarde vormt, beslaande uit innig vermengde 

klei en kalkaarde; maar in dc binncn-bassins der zcdiavcns, dic geen 

gcmeeiischap hebben mcl dc rivieren, zoo als dc haven van Dicppe, 

vormt zich insgelijks kleiachtig bezinksel; deze vruchtbare neder-

slag mocl dus ondersteld wordeu even zeer uil zee te komen als de 

andere, cn als dc rivier al voor een deel beeft medegewerkt, om hem 

le vormen, dan is het alleen door dal zij hare stollen in dc oiimetdijkc 

slib van hel Kanaal heeft gestort, waarin deze onmerkbare stofdeeltjes 

zidi met veel grooter hoeveelheden van gelijksoortige stoHcii vermengd 

hcbbcn. 

Daar einddijk alle banken, die de aanslibbingen aan den mond van 

dc Scine uitmaken, cn dic, vóór den aanleg vaii dc werken aan dc 

Hencdeti-Scinc, het vaarwater verstopten en den schrik der schepelingen 

uilmaaklcii, geen andere stolTcn dan vaii dc banken van Quillcbcuf, cn 

van dcu voel der aaiispodingcn van Gaudchcc bevatten, waarvan wij 

hebben aaiigctooiid, dat zij bun üors[)roug iiitsluilend aan dc zee tc 

danken hebben, zoo zijn wij gcrcgligd te beweren, dat hetgeen de 

rivier aanvoert lol vorming van dc bank aau den mond der Sciiie van 

zoo weinig belang is, dal men het geheel builen rekening kan laten. 

Sprekende van dc baai van Sainl-.Michcl liebbcn wij kusten van 

plutonisdic formaticn, gekristalliseerde rotsen van ccnc groole hard-

heid, vermeld, dic wdnig door de zee werden aaiigelasl, cn dic echter 

belrekkdijk zccr veel zaml opleverden, hetwelk, in de schuring met 

(1) Men ucct (lat tc Tm-ijs lict ziind korrelig on zuiver i.-;; to Saint-

l'icrrc-l.oiivicrs vonnt zieli zaniliielitigo iieitcrshi}?, dien mon uithangen. 

Kuutelijk tu.-sdicii 1'oiit-itc-rArcbc cn Oisscl cn lusschcn Uiïiacl en Uoiiiian 

vindt men nict.s dan slib. 
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de schelpcn van de rccdc van Cancale, den jaadijkschen aanvoer van 

nederslag oplevert, dien wij voor de baai van Saint-Michel alleen op 

000 000 teerl. cl 'sjaars hcbbcn geschat. 

Op dc kusten van Calvados en bel departemonl der Dencden-Sdnc 

cn op dc oevers van dc rivier nabij dc zee gebeurt iels anders: het 

zijn niel meer dic grnuiclrolscn, dic dc golven tarten, wdkc zc onop-

hotiddijk beuken, cn dic liuiinc dedijcs alleen aan ccn voortdurenden 

CU dubbden mcchanischcn cn ontbindenden invloed afstaan, llcl zijn 

integendeel zccr weeke tertiaire of juragesteentcn, dic veel minder 

wcdersland bieden, dan graniet of lei. 

Tus.schcn dcu mond van dc Vire en dien van de Orne, vindl men 

lias-mcrgcls; van laatstgcmdden lol Dai fleur ondcr-juralagen en groen-

zand bedekt met diluviiim. Langs dc gchecle kust van dc Dcncden-

Scine, van dc kaap dc la llèvc lot dcu mond van dc Somme, vindl 

men tertiaire bovengronden van den mecsl zacbten aard. Aan de andere 

zijdc van het Kanaal, van hel eiland W'ighl tol kaap Deachy, dc grof-

kalk, krijtniorgcl cn witkrijt; van kaap I\eachy tot Dover, krijtmcrgd 

en groenzand, in ccn woord al dic gronden, waaraan Grool-Drillannic 

ziju naam van Albion of hel Wille land te danken heefl. 

Een blik op dc kaart is voldoende om te doen zien, dal van kaap 

Darflcur lot dc kust van Grâce de oevers van den Calvados en van een 

gedeelte van het Kanaal slcrk zijn wcggevrclcn. Dat kaap la llùve 

nog ccnc uilstckendc pu ut vormt, is daaraan le wijten, dal de uil de 

ruime zee komende golven in dc Scine ccnc opening vinden , waar 

zij gceii wederstand meer outmoelcn cn dal zij daar mcl een snellen 

stroom iidoopcn. 

Van kaap la llèvc lol kaap Aiiliter is dc kust in mindere mate 

weggeslagen , omdal dc baai der Scine nog baren invloed oefent, 

gelijk dc heer Douuiccaii zccr juisl hccfl aangetoond ; maar boven 

kaap Antifcr oefenen dc golven hare wegvretende kracht onbelemmerd 

uit, en men ziet dan ook dat ilc kust dientengevolge jaarlijks aan-

merkelijk afiiccmt. 

Dc beer l'ouiiiceau schat dc breedte, jaarlijks door dc zee aan 

dc kust vaii Cilvados afgenomen. ccu minimum van O'''.25. Om uicl 

verder dan dc waarheid tc gaan, zullen wij bet cijfer ven O®'.20 als 

zoodanig aaiincmoii. 

Dc heer Lambhinlic beeft volgens naauwkcurigc metingen bere-

kend, ilat dc kust van het dcparlcmcnt der Deiicden-Sdnc gemidd"ld 

O''"'.50 verliest. Dc iiigciiicur Aribaud, dic sedert bijna tien jaren zich 

met dezelfde waarnemingen bezig houdt cn daarbij gebruik kau ma-

ken van dic zijnor voorgangers, hccfl ons gezegd dal het cijfer van 

den heer Lamblardie als juist mocl worden beschouwd. 

De gemiddelde boogie van dc beide kusten is 00 cl ; dc lengte 

(1er kust, dic van dc zee tc lijden hccfl, is van Calvados 110 mijl 

cn lusschcn dc Scine (ui dc Somme 228 mijl. Dit geeft ccnc geza-

menlijke massa van 5 121000 lecrl. el aarde, slecncn en kdjcn, 

welke door dc golven aan dc fraiischc kust wordl ontnomen en ovtral 

liccii vorsiircid. 

Op dc cngidsdic kust, ons alleen bepalende tot hel gedeelte tusschen 

het dlaiid Wigbl cn Dover, vinden wij eene lengte van 250 mijl, die op 

zijn minst cvcii veel als dc fraiisdic kusten te lijden heelt, cii dic eene 

massa van 1 500 000 lecrl. d stoircn levert. Tc zamen heeft incii dus 

ccnc bocvcdhcid van ongeveer 10 uiiHiocii lecrl. et grovere eu lijnere 

StolTcn, wdkc bet Kanaal jaarlijks opiiciint en dic ergens been moeten. 

Wi j zullen dit ccn wdnig nailer beschouwen. 

Van Dort-en-Dessin, up de kust van Calvados, tot aan llonlleur, 
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brengt de rigling der winden cn slroomcn dc sloffen in dc Scinc. Het-

zelfde is bet geval met die, welke voortkomen van kaap Antifer tot aan 

kaap la HOve, en deze leveren tc zamen cenc lioeveellieid van l M l OUO 

tcerl. el op; dc strandkcijen maken, gelijk dc beer Lamblardie bcefl 

aangetoond, slecbls '/as "ü '̂«t' 'le aanslibbingen, die van de knsl van 

Hovcn-Normandie voortkomen Van veel minder belang nog zijn zij in 

dc stoffen, die aan dc k'ist van Nedcr-Normandie worden ontimmen. 

De eerslgemelde belpen dc kaap van dc Knre vormen, en worden 

groolendeels weggehaald om tol ballast voor de sche|ieii tc dienen; de 

laatslgemeldc rollen gedurende geruimcn tijd langs dc kust tusschen 

Dort-en-Dessin en Honfleur, cn worden eindelijk lol zand vergruisd, 

waarvan wij den loop zullen nagaan. 

Hel zand, hetwelk heizij van dc wegvreting der kusten in het alge-

meen, hetzij van de schuring der strandkcijen voortkomt, wordt door 

de golven in de Scinc gevoerd; naarmate van zijne grofheid en zwaarte 

cn van dc krachl vau hel getij en van dc winden, voegt het zich bij het 

zand, hetwelk dcstroomen vau eb cu vloed aau dc oevers ontnemen. (Ie-

decltelijk zet het zich neder om de banken vaiiTrouville, van dc punt van 

Amford, van hel bovendeel dei-recdeaan den uitersten mond der Scinc, 

le vormen en tc doen toenemen; het lijnerczand zet zich alleen tu.<scbcn 

le Ihivrc el Quillebeuf neder; hel nog (ijnere zette zich, vóór dc werken 

van de Dcneden-Seine werden aangevangen, in dc talrijke kommen 

van die rivier neder. Tegenwoordig plaatst het zich achter dc dijken, 

waar bet den voet der aanslibbingen vormt, cn vooralsnog aan den 

voel der dijken bij dc doode getijden, alwaar bet vaarwater betrekkelijk 

le breed is; ccn klein gedeellc eindelijk gaat stroomopwaai'ls tot Houaan, 

gelijk boven is aangewezen. Het is volstrekt onmogelijk te bepalen, 

welke de verhouding van dil zand in dc gansche massa is, omdal hel 

gedeeltelijk reeds in den staal van zand aanwezig was aan de kusten 

waarvan hel is voortgekomen, terwijl een amler gedeelte is ontstaan 

door dc .schuring der strandkcijen, cn sleeds toeneemt door het vooi't-

durend afnemen van die keijen, welke, indien zij niet steeds door 

andere wei'den vervangen, weldra geheel zouden verdwijnen, daar zij 

door de aauhoudcndc werking van eb en vloed vei'brijz(dd worden. 

Eindelijk gaan dc zeer lijnc slotrcn, zooals dc klei en dc krijl-

deeltjes, in massa met den vloed stroomopwaarts, en worden door dezen 

tol Douaan voortgestuwd. Als de vloed invalt, dau zetten deze sloffen, 

vermengd met cciiigc geringe schelpaardige bestanddcelen, zich overal 

op elke diepte neder. .Maar weldra herneemt de eb hare werking en 

voert al de uiterst klemc sloldccltjcs mede, die nicl zijn nedergezet 

op banken, hoog genoeg, om bloot le liggen, alvorens dc ebbe ecnc 

groote snelheid heeft verkregen; slechts ceu gedeelte van bel zand 

blijft OJ) dc banken; op ieder |)unl onlstaal cr evcnwigt tusschen dc 

zwaarte van hel zand en zijne fijnheid aau den eenen kanl en de kracht 

van dc ebbe aan de andere zijde; is dat cvenwigl aanwezig, dan blijft 

het zand hijgen, maar is dc werking der ebbe sterker, dan wordl hel 

weder weggevoerd. 

Op eenige diepere gedeelten, zooals dc haven van Douaan en eenige 

kommen, vormt zich slib; namelijk wanneer die gedeelten de werking 

der eidic niel ondervinden, cn als het wai'C meren vormen. 

Wi j hebben iu dc Scinc tc Douaan den G'̂ '" en 1Ü''<" Oclober 

lS.'i2 na vele aanhoudende regens, die de iu de Scinc uitloopcnde 

rivieren hadden doen zwellen, zoodat de meeste overstroomden, twee 

ned. kan waler genomen: dc cenc kan was genomen van dc opper-

vlakte, dc andere van den bodem. Wij hebben dil water geliltreerd, en 

on de zeef bleven zeer geringe hoeveelheden bijna onwaarnccmbarc 

[ISó-l-^ 

slib achter. De achlergeblcvcnc sloffen, met ecnc zeer gevoelige balans 

gewogen, hadden een gewigt van 0 015 wiglje; dezelfde proef, ge-

nomen met zeewater op het oogenblik van invallend tij, bij springvloed 

iu Oclober, m.iar bij zeer kalm weder, leverde 0.115 wiglje op. 

Derhalve beval dc Scinc na zware regens minder dan O 000025 

vasle stoffen. Daar de watermassa van dc Scinc zoowel bij laag als 

hij hoog oppcrwaler te Kouaan het dubbel bedraagt vau die te Parijs, 

en daar, volgens den heer Dausse, dc watermassa, die jaarlijks door dc 

bruggen van Parijs stroomt, op 8 billiocn leerling el moet worden gc-

schal, zoo zal men den teerling inhoud te Douaan op 10 billiocn moeten 

stellen Volgens dc boven medegedeelde gegevens zou dus dc teerling 

inhoud der door de Seine medegevoerde sloffen minder dau 508000 

IccrI. el bedragen; daar cchler deze stoffen bijna uilsluilcnd onmerkbare 

slibdeeltjes zijn, welke bel zeewater bij eb medevoerl om zc te vermen-

gen met de door de zee medegevoerde stoffen, zoo bcteekcnl hetgeen de 

rivier aan do aanslibbingen in de monding aanbrengt weinig of niets. 

Deze slibslolTen vermengen zich met dc 10 milliocn tcerl. el sloffen, 

die aan de kusten zijn ontrukt, cn vormen daarmede weldra een geheel. 

Gaan wij thans na ilcn loop der overige stoffen , welke van de 

kusten worden afgebroken, want wij hebben lol nog loc alleen die 

stoffen beschouwd, welke den ruimen ingang van dc Scinc trachlcn 

binnen te komen. 

Dc strandkeijcn verwijderen zich niel verre van dc kusten; hare 

zwaarte laai nicl loc, dat zij, even als het zand, naar dc diepte der 

zee worden medegevoerd, alwaar de grondgolven dit laatste gcdu-

remlc de stormen of bij dc sterke stroomen van dc springvloeden op-

nemen Dc strandkcijen vormen ronde hoofdjes of randen 

langs dc engelsche cn dc franschc kust, en, door dc dubbele werking van 

stroom cn wind naar bet Kanaal gedreven, naderen zij in die rigting; 

maar de strandkeijcn van dc franschc kust, die steeds in grootte af-

nemen, geraken lol aan den mond van dc Somme, alwaar zij de 

landpunt van Gayeu.\ ontmoeten, die door de vroegere o|)hooping van 

keijen is gevormd. Op dit punt door de wateren van de Somme en 

door dc verandering in rigling van den stroom der zee legengehou-

den, die van zijn oorspronkclijken weg afwijkt, om zich naar hel Das-

dc-Calais te rigten, vergroolen zij dc landjuml van Cayciix voorzoo 

verre hare voortdurende schuring ze niel voldoende heefl verkleind, 

dat zij door de zee worden medegevoerd. Wanneer zij toch len gevolge 

van die schuring nicl zwaar genoeg meer zijn om aan deu golfslag 

wederstand te bieden, worden zij medegeslcepl cn over dc talrijke ban-

ken verspreid, die men lusschcn dc Somme en het Das-dc-Galais aan-

treft, cn welke la Dassurelle, la Dassurc du Das, le Vcryoger Occidental, 

Ic Vcryoger Oriental, le Colbart, enz. genoemd worden. Als men de 

zeekaarlen nagaat, ziel meu dat dc nederslag in fijnheid tocucemt, al 

naar male die banken digter bij dc zccëngtc gelegen zijn; maar in dc 

zceéngle zelve zijn geen baiikcn, omdat dc krachl van den stroom niet 

gedoogt, dal dit zand, hetwelk door voortdurende schifting al fijner en 

lijncr is geworden, zich in dien doorgang ophoudt: bet wordt dus verder 

gedreven en vormt gedeeltelijk dc duinen lusschen Duinkerken en de 

Schelde, gedecUelijk die op de engelsche kusl, Uisscbon dc Teems cn 

de golf van WasI, gedeeltelijk, voor zoo verre het zich in bet sterkste 

van den stroom bevindt, wordl hel tol aan den mond van de Humber, 

op dc kust van Engeland, en tol dc monden van Dijn cn Maas op dc 

kusten van het vasteland gevoerd. 

Als men den vorm van dc franschc en engelsche kusten len zuiden 

van dc zcccngle en den vorm van dc noordelijke kust beschouwl, dan 
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is hel opmerkelijk, dal dc cerstgemeldc hol zijn uitgclcnd, lerwijl die 

ten noorden meereen hollen vorm hebben. De oorzaak daarvan is, dal 

dc kusten ten zuiden door den golfslag afnomen, terwijl die ten iioordeu 

daarentegen door dc aanslibbingen toenemen. 

Wal de slibsloffen betreft, deze kunnen in dien langen looj) zich 

sicchts in eenige volkomen stille kreckcn, of in haven-bassins, op dc 

beide kusten nedcrzelleii; overal waai- de golfslag koml voert die zc 

mede; koml deze eindelijk in de Noordzee cu heeft hij boven de 

zccëngtc eeu weg afgelegd, lang genoeg om hem zijne snelheid te doen 

verhezen, dan is hij juisl ge.scliikl om dc medegevoerde slibslotVen tc 

doen zinken. Dil gesciiiedt aan den mond van de Hnmber, alwaar hij 

de haven vau Hnll doel aanslibben, cn wel in zoo sterke male, dal de 

Engelschcn die verlalen om ccne nieuwe liaveu aan te leggen te 

Grimsby, aau den uilersten mond der rivier, en dal zij, om dc aan-

slibbingen tc voorkomen, hunne bassins met zoet water vullen, door 

midd(d van cenc sloommachinc, uil ecu diepen pul, welke lol lager 

dan dc bodem van dc zee gegraven is. 

De slibsloffen vormen ook aan dc monden van den Dijn, dc Maas cn 

de Schelde die uitgestrekte polders, die een zoo belangrijk gedeelte van 

hel grondgebicil vau Holland uitmaken; zij zijn aldaar juist in gunstige 

omstandigheden om zich neder te slaan, zij vinden daar groote krceken, 

alwaar het waler in rust is, beschermd door eilanden, die in vroegere 

ecuwen zijn gevormd, zij vinden cenc zee met veel minder zwaar getij dan 

die vau hel Kanaal, omdat bij springvloeden te Vlissingen slechls 1 el 

verschil is nnU dccben le Drielle reeds niet moor dan 5 el. Eindelijk 

leeft daar eeu nijver volk,hetwelk dc waarde dier stidlcn weet te waarde, 

ren, den aanvoer er vau o[)alle mogelijke wijzen bevordert, cn zoodoen-

de ongevoelig zijn grondgebied vergroot ten koste van de franschc kust. 

Deze bcschonwingen zijn niel van toepassing oji dc Loire, omdat 

die rivier, uithoofde van bel ondoordringbare terrein van de streken, 

welke zij doorstroomt, vau bet sterke verhang der bo\cugedeelten 

en vau baren wocsten loop , grof zaïnl tol aau haren mond mcde-

vocrl; meu kan zich daarvan overtuigen, wanneer meu, gelijk wij 

onlangs hebben gedaan, bot zaïul uil hare iicdding tc Orléans, tc Tours 

cn te Nantes be.schouwt en onderling vergelijkt, Ook moeten de tal-

rijke eilanden, die zich gediirenilc haren ganschen loop vormen, en 

vooral lusschen Nantes en Sainl-Nazaire, op zijn minst evenzeer wor-

den toegeschreven aau helgeen dc rivier zelve als helgceii de zee mede-

voert, De werken ter bescherming van de scheepvaart (q) dc benediiu-

rivier moeten dus volgens ccn geheel ander plan worden ontworpen, 

dan die, welke aau den mond vau de Seine met zoo goeden uitslag 

zijn uitgevoerd, alwaar de aanvoer der stoffen doordc rivier nagenoeg 

niets beteekeut cu die uil zee zeer aanmerkelijk is. 

Keeren wij tot de monden van Dijii en Maas terug, eu be.sehouwcn 

wij de wederkeerigc werking van de zee cn dc rivier o|) dil belang-

wekkend gedeelte vau het vasteland. 

De springvloed verheft zich tot I el aan den mond van de Schelde, 

tot 5 el aan dien vau dc Maas tc Drielle, bij bedraagt in de Zuiderzee 

blei hls O"'.10 Echter kan hij bij de zware stormen van de dag-cn 

nacbt-eveningen tol O el iu den mond van dc Schelde cn tol D'MO iu 

de Zuiderzee stijgen (I) 

Dc vloed doet zich niet meer gevoelen le Viaiicn aan do Dek, le 

Woiidrichem aao 'lo \Vaal on dc Maas, te Kampen aan ilon IJssol, die 

in do Zuiderzee stroomt. 

O M 
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Gcvolgelijk wordl bovon die plaalsen do nederslag alleen door de 

rivieren gevormd; eerst bonoden dio |ilaatson dool de diibbide werking 

van de zee en de rivieren zicb gevo'den. 

Wij nioonen te kuiineii aamiomoii, dal hot grootste gedeelte dor slof-

fen, door deu Doven-Dijii medegevoerd, zich boven de banken aan 

don mond nederzet, on dat govolgelijk deze bijna uitsluilond uil zee 

haren oorsprong ontleeiion. 

Dc Dijii, van zijnen oorsprong af tol aan Keulen loc, hooft, hoewel 

hij zeer broed is, een genoegzaam snellen loop, om zantl, kiezel en zelfs 

keijen mode te voeren; maar benodon Keulen hcefl hij slechts oene 

gewone slroomsnelhoid. Tc Scheiikenschans bij Emuiorik stroomt 

hij hel nodeiiandsch grondgebied binnen, heeft nog godiirende 18 

mijlen céne enkele bedding, maar van Paniicrdon af verdoelt hij zich in 

twee arnion: de linkerarm neemt don naam van Waal aan en ontvangt 

twee dorde godoeltou van de geheele watermassa; deroglerarni, die 

deu naam van Dijn boboiidt, voort dus hot overige een dorde gedoolle 

af. Gemiddeld hoeft de Dijn, vóór de vcrdeeliiig, een vermogen van 

2000 tceil. el wator; de Waal voort dus ongeveer 1500 en de legter-

arm 700 lecrl. el af. Deze laatste vordeell ziidi weldra weder iu Iwcc 

takken, waarvan dc eeue bijna looilrogt zich afwendt on onder den 

naam vau bisset in de Zuiderzee stort; deze lak uoemt woiler nagenoeg 

een dorde van deu inhoud van deu regterarm of een negende van dc 

gausche watermassa op. 

Te Wijk-bij-Duurstede, dal wil zoggen i 1 mijlen honodeii den oor-

sprong van den bls.sel, vormeii zich opnieuw twee takken: dc eene on-

der don naam vau Oude Dijii ontlast zich in de zee, door miildid van de 

sluizen van Katwijk, doch ontvangt niet meer wator uil deu Dijn, dau 

dc sluizen le Vreeswijk doorlaleii, terwijl de eigenlijke bovonmond bij 

Wijk-bij-Diinrstcde is afgedamd. Denodon deze vertakking neouil de 

Dijn don naam van Lek aan, wolki ii bij bidioudt tot dal Waal cn Maas 

vereenigd er met oene groote walorhueveolhoid in uilvloeijen, waarna 

doze verecnigdc rivieren deu iiaaiii van .Maas blijven voeren, langs 

Doltordam stroomen on zich voorbij Drielle in zoo .storten. 

Do Waal loopl vau Pannerden voorbij Nijmegen, (Uitvaiigl te Wou-

drichom de Maas, die haar oene walermas.sa van 150 tcerl. id aanbrengt, 

zoodat de goheele afvoer henodoii dit pnnl 17.50 leerl. el bedraagt; 

vau deze watermassa loopt ihior do talrijke killen vau don Di'-sbosch iu den 

zeearm, die don naam van Holland.seh Diep draagl; hel ov(>nge stroomt 

onder den naam van Merwedc voorbij Oordreelil, mn zich mot den 

regtorarm, ilo Lok, le voreenigen. .\Udati verdoelt dil wator zich nog-

maals; oen gedeelte gaal door do Oiide Maas regtstreeks naar Driidle; 

I con ander gedoolle, langs hel eiland Vuornc slroomonde, veroonigt zich 

mol de waloreii van bel llollandsch Dioj) en vormt met doze het 

Haringvliet. 

Donoden Keulen wordt hel verhang van don Dijn slcods minder, cn 

als hij op hel hollaiidscli grondg.d.ied komt, bevat hij geen keijoii id' kiezel 

moer, maar onkel zand eu slib. Hel verhang vau don P.ovoii l l i j i i tus-

schen Emmerik en Paiiiiordeii is 0^''.00012 op dc el. Dit verhang. 

(1) Dezo Vlij oiinnauwkcinigc beschrijving- van deu loop van den Uijii 

cn «Ic Maas kan bij ccn vrccnidcling niet /ccr vonvoinlcrcn, ilaar itc gc-

(boigc nnnnisvcnvi.<.scliiigcn bet bcoi moeijelijk maken zicb een iliiiilclijk 

.lenkbecltl van den lo«»!» om.cv rivieren te vormen. AVij bcbben echter ge-

meend de beliingrijkbte leile.i bij bet vertalen le moeten verbeteren. 

(Ked.) 
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(lal crue snellieid geĉ fi van D'.OS, veroorlooft nog aan het waler, niel 

slcelils do ligleie slibs'olTen mede le voeren, maar ook hel zand, dal 

geen kalme jdaalsen heeft gevonden, om zich hooger neder le zeilen. 

Tusschen Vianen en Schoonhoven op dc Lek is hel verhang slcchls 

O.Ol)liO:i. 

Tusschen 1'onimcl en Wondrichem op de Waal is hel slechts 

O OOIJUT. 

Tusschen Gorinchem en Dordrecht wordt hel hij hooge zee slechts 

O.fll 11)01. 

Tiissehen Grave en Crèvecoenr is hel verhang der Maas 0.000ÜÖ5. 

Tusschen Oèvecociir en llcusden is hel slechts O.OdüUiïi. 

Do l.l.sscl helioudt lot aan Deventer een verhang van OOüOOl); 

veriler naar heneden tot aan Kampen wordl hel hij gemiddelden 

waterstand O.OUHOÔ, 
De Dijn, ile Waal cn de Mssel kunnen dus, de eersle tot Vianen, 

de tweede lot ('lorimdiem, de derde tot Deventer hun zand medevoeren, 

maar verder hcnedcnwaarts kan het waler slechls uiterst weeke slih-

stolVeii of zaïiddeelijcs behouden, die door de schuring tol stof-

deellj(,'s zijn overgegaan. Do i'uime vergaarbakken , gevormd door 

do zeeariuen, waarin zich het waler van de , den Uijn cn dc 

Maas onllast, nemen dit zand cn deze slibsioHen op , om zo te 

bewaren, met uitzondcring van die kleine hoeveelheid, welke mede-

gevoerd wordl tot op die riviervakken, waar vloed cn eb merkbaar 

zijn. Deze slof en slib zijn dan reeds zoo vei'dceld, dal zij bijna niet 

zwaarder zijn dan het water en dienlengevolgc door den siroom der 

ebbe medegesleepl, door de Noordzee opgenomen en mei dc slolVen, 

die dom' hel Das-dc-Calais gaan, medegevoerd worden. 

liet verhang der rivieren beneden Vianen en Gorinchem is minder 

dan 0.00005, d. i. dal van de Seine tussehen Dissel eu Dionaan. 

Xu heblien wij, door hel onderzoi'k der in do haven vau Donaan neder-

gezette stolV-n, gezien, dal de stroom aldaar zoo zwak is, dat dc slib en 

nog veeleei' het zand cr zich kan nederzetten. 

Overigens erkennen de hollandsehe ingenieurs zelf deze nedor-

zetling van slib, want in het verslag dat is ullgebragl door ile 

commissie van insp(.'cteurs-gencraal , welke in IS'21 is ingesteld (1), 

om (iiiderzoek tc doen naar dc verbeteringen, welke in deu loop 

der liviercn zouden kunueii wordeu gebragt, verklaart die com-

missie (hl. 4 cn 20), dat dc nederslag in de beddiiigeii der rivieren, 

zelfs boven de luinteu waar hel gelij zich doet gevoelen, ecu slibacblige 

nederslag is die de Imldinij der rivieren verhoogt. Deze zelfde comim.ssie , 

erkent (blz. 20), dat dc Maas, zelfs ingeval hare slrooinsnellicid loenani, 

de sllbstolVen, dic door hare waleren wurden medegevoerd, niel tol aan 

hel Dergsche veld zou kunnen brengen; eimlclijk verklaart zij nog (lilz. 

82), dat het liollandsch Dicj) ge.schikt is om nog gedurende eeuwen 

tol vergaderbak tc strekken voor de slibslolVeii der i'ivii»rcn, die er in 

uitstroomeii, eu inderdaad bebben deze vei'gaderplaatseii, waarin hel 

waler zieh onllasl, boven de niondiiig ceueoppervlakte van 500 002 000 

vierk. el. Om den bodem van (le'zc vergaderplaatsen overal mei O"'.005 

jaarlijks te doen verhoogen, zou hel water ieder jaar 2 801810 

lecrl. cl sluireu moeten aanvoeren. Xu voeren de drie rivieren gezamen- • 

lijk 'sjaars 70 billiocn teerl. cl af, en dus zou icdei'c cl gemiddeld 

55/1 000 000 stollen moeten bevatten, dal is meer dan wij in hel water j 

van de Seine te Uoiiaan gevonden hehben na de aanhoudende regens 

dic de zich daarin ontlastende rivierenhaddoii doen overslroomcn, 

I D.elialve de sloflcn , dic dc Dijn van zijnen oorsprong af reeds in zijne 

bedding heeft nedcrgelegd , zouden dus do gronden van zijn stroom-

gebied hem ongeveer 5 7111110011 teerl. el stolïen hebben moeten levo-

; ren, heigeen voorzeker niet waar.schijnlijk is. 

I Slaal men thans het oog o|) de chemische ontleding van dim ne-

derslag , dic de banken aan de monding dezer rivieren vormt (zie 

boven blz. 20); dan ziet men dal deze nederslag beval: 

Zand 0.057 

Koolzure kalk . . . 0.O55 

Waler 0.007 

O 007 

en geen klei en derhalve geen slib. 

Deze deelen zijn dus uil de ruime zee gekomen, wanl de rivieren 

dio reeds iu hare eigene bedding slibstolTeu hebben lalen vallen , 

hebben natuurlijk ook zich vau bet zwaardere zand inooten onllaslen ; 

alleen de gnuni der schorren bevat aardaehligc zelfstandigheden. 

Maar dic grond zet zich niet, gidijk wij reeds boven hebben onlwik-

I keld, voor goc.'d neder, dan op de boogie van gewoon hoog water 

bij doode getijilen. liet is deze slib, welke do 'zee gedurig heen en 

I weder voerl, wij zouden bijna zeggen, oplost, cn die zoo met haar 

' vereenzelvigd is, dat men haar terugvindt in dc havenbassins, dic 

; volstrekt g(HMi aanvoer uit rivieren ontvangen. 

Die slibstonVii, welke de Dijn cn do Maas hebben kunnen mede-

voeren zonder zc le laten vallen in do groote vergaderplaatsen, hunne 

monden voorafgaande, verliezen ziidi in dc ruime zee. 

De l.lssel, die Dijnlak , welke zich in dc Zuiderzee werpt, geefl 

ons hel middel aan de hand , om een grooter maximum le ver-

krijgen voor hetgeen de rivier aanvoert, inderdaad daar do Zuider-

zee bij gewoon hoog waler slei hls een gering verschil met dc eb , 

nanielijk van O''.•10 , en bij sloriii van D' 10 heeft, zoo gelijkt zij in dil 

opzigl veid op de Midihdlaiidsehe Zee, de Zwarte Zee cn de Adriatischo 

golf; ook heeft zieh aan den mond van den IJs.sid eeueslibaehtigedelta 

gevormd van (lenz( Ifdcii vorm als die van dc IIIKUIC, de Do, den Nijl, 

enz.; deze delta kan haren oorsprong niet uitsluitend aan den l.lssel ver-

schuldigd zijn, wanl indien het al waar is dal het g.'lij van de Zuider-

zee zeer gering is, zoo zijn aan den anderen kant hare kusten van 

een uiterst zacbleii aard. Hoe zwak nn het getij moge zijn, bet werkt 

loeh altijd o[) de oevrrs, eu hel bewijs daarvoor is dat de Hollanders 

vcrpiigl zijn, die le bcsehermen. Wanneer wij dus de della van den 

llssel besehonwen, als alleen onistaamlc uil deu aanvoer uil de rivier, 

dan zullen wij een ina.Nimiim hehb"-n; nu heefl deze ihilla eene opper-

vlakte vau 1500 bunders; dal gede(dle van de opiiervlakte van hel 

hollaudseb grondgebied dal klaarblijkelijk nit nieuwere aansjmelingen 

is ontslaan, die men welligt in meerdere of mindere mate aan den Hijn 

en de M.ias kan toesehrijven, bedraagt in nmde cijfers 1 000 000 bun-

ders. Herinneren wij ons dal do l.kssel slcelils van het water van 

den Hijn afvoert, of '/,, vau de geheele mas.sa als men er de Maas bij-

neemt , dan moei men 15 000 bunders mei 1 000 000 vergelijken, om 

te doen zieii met hoeveel de zmanslihbing dic der rivieren overtreft. 

Daaruit wordt dan afgehml, dat dc aanvoer van slib door do rivieren 

minder bedraagt dan van deu aanvoer uil zee vour dc vorming 

der hullandsehe polders. 

Ileslinl. 

(Ij liicr v.üult clc bckcii'lc riviorcoiumiisic van tS2i i)eilo(;]il. (i'cii.) (hn iiu oiize slotsom tc makcii, wij licbbcn vooiTcrst door hel voor-
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beeld van dc baai van Mont-Saiiil-Mie.hcl aangetoond, dal in hel Kanaal 

de zee, alleen werkende cn zelfs op kusten dio uit gekristaHis(>erde rotsen 

bestaan, eene aaumcrkclijkc hoeveelheid stollen aanvoert, welke wij, 

voor dc genoemde baai alleen, op 000 000 teerl. cl 'sjaars hebben 

berekend. 

Wi j hebben vervolgens door de vergelijking van dc stonen dio in den 

mond vau de Seine, in de haven van Houaan en achter de dijken van 

de Nedcr-Seine zich hebben nedergezet, aangetoond, dal de door de 

Seine medegevoerde stotlcn niet medewerken tot de vorming der zand-

banken, die den mond van deze rivier verstoppen, dat haar siroom 

reeds le Houaan geno(̂ gzaam verzwakt was om deu nederslagslibachtig 

en niet zandachtig le doen zijn, dat derhalve hel zand niet verder kan 

gaan, cn dal gevolgelijk hel zand, beneden (juillobeuf, alleen uil zee 

kan komen. 

Alsnuïde dal deze door de rivier aangevoerde sloflcn, geschuurd en 

vermalen op ieder punt van haren looj), dc zee iu zulk ecu staal van lijn-

heid bereiken, dal zij zich verliczcu in de massa van stollen, welke deze 

heen en weder voert ; dat de laag, welke aiditer de dijken bij stil weder 

ncdervalt, uit deze slolVcn zou kunnen beslaan; maar dat, daar derg(3-

lijke ncdcrshig zieh in alle havenbassins vormt, waar rivieren vol-

strekt geen invloed kunnen oefenen, er geen reden beslaat om dien slib-

achligcn nederslag liever aan de rivier dan aan de zee loe lo schrijven. 

W i j hebben, op grond van do waarnemingen van de heeren Lam-

blardie, Houniceau cn Aribaud, aangetoond, dal do grond, door de 

zee langs do kusten van Engeland en Kranki'ijk, lusscben het eiland 

Wight en Dover, en lusscben kaap Darlleur en Galais afgeschuurd, 

minslens 10 millioen teerl. cl bedraagt, dat daarvan I i i i 000 teerl. 

el tot den mond vau do Seine komt, en die rivier voor een deel 

binnenslroomi; dat de sirandkeijeu aan do landpunt van de Euro 

blijven liggen, dat het zand tot aan Quillcbeuf en verder opklimt, dal 

het zeer lijne zand eu do slibaidilige stonen tol aan Houaan worden 

gevoerd; maar dat de eb bijna alles weder afvoert, hetgeen de vloed 

heeft aangevoerd, nilgezoiiderd dic sloiren die zich achter dc nieuw 

aangelegde ondcrloopeiidc dijken ncderzellen. 

Wi j hebben vervolgens den loop nagegaan van dicstoflen, welke van ! 

dc kusten worden afgebrokkeld, eu ze tol aan het I\is-de-(ialais ge-

volgd. Wi j hebben gezien, dat de lijiisto stonen deze zeei'ugte door-

gaan en zich gedeeltelijk als duinen langs do kusten van Norfolk en j 

Sullbik in Engeland, langs Vlaanderen, Zeeland cn Noordholland oj) 

het vaste land nederzellen, gedeeltelijk in den slaal van slib of zeer lijn 

zand de banken in do monden van dc Maas en de Schelde vormen. 

Wi j hebben vervolgens den Hijn eu de Maas nagi.'gaaii, gezien dal 

hun verhang op liollandsch grondgebied snel ahiceml, cn aangcloond 

dat de stoHëii, welke deze rivieren medevoeren, zich hebben moeien 

uederzetten, viVir dat bare wateren de uiltnunding hadden bereikt, 

niet uitzondering van die bij uilstek ligle slibstollen, die geihvltelijk zich 

nederzetten iu de gidven cn engten, die door de eilanden aan den mond 

worden gevormd, gedeeltelijk zieh in dc Noordz(̂ c verliezen. 

Eindelijk door vergelijking van de delta van den l.lssel mei do o|)-

pcrvlakle van deu aangespoeldeii grond van Holland, en in aanmerking 

nemende do verhouding die er bestaat tusschen de watermassa, welke 

door den l.ls.scl cn die welke door Dijn cn .Maas wordt afgevoerd, heb-

ben wij bevonden dat de aanvoer der rivieren minder bedraagt dan '/is 

van den aanvoer uit zee. 

Slulsom. — L'il hel voorafgaande moei men, naar hel ons voorkomt, 

hel volgende besluit Irekkcn: 

'ób 

1°. Dat in de monden der rivieren, gelijk die, welke zich in het Kanaal 

in de Nüor(lz(̂ e uitstorten, 'zich nooit eeue della zou vormen, indien 

dc zee niet de kusten wegspoelde, en niet onophoudelijk haren bodem 

loswoelde; omdal do eb steeds iiaar de diepte der zee allo sloiïcn 

terugvoert, die zoo lijn cn ligt zijn, dat zij zich niet hebben kunnen 

nederzetten op plaatsen, verdei' i'ivierwaarls op gelegen dan die waar zij 

nog hare werking uiloefent. 

2«. Dal (bij omkeeriiig van de onderstelling) indien de rivieren nooil 

eenige stollen medevoerden, zij wel ojidc hoveiigedccltcu altijd geschikt 

voor de scheepvaart zouden zijn, maar dal dil voor de bevaarbaarheid 

aan dc uilmouding niet zeer veel 'zoude afdoen. 

5®. Dat om de bevaaibaarheid vau de uitmondingen le bevorderen, 

men er zich bij uitsluiting op moet toeleggen, om te zorgen dat hel uil 

ruime zee komende water geen nederslag kan vormen, dal men bij 

gevolg een niet zeer breed en iTgelmatig kanaal moet maken, dat even 

gemakkelijk door do eb als door deu vloed kan worden doorstroomd, 

waarbij men zich met dc door dc rivier aangevoerde slolTcn niel heeft 

bezig te honden. 

4®. Dal om jiolders aan dc zee te onl woekeren, en do aanslibbingen 

aan do moiideii der rivieren tc bevorderen, men hel tegendeel moet 

doen, namelijk aan de werking der eb zoo veel mogelijk hinderiialen in 

den weg leggen. 

5". Eindelijk dat men even goed polders kan vormen in baaijen zon-

der rivieren als in baaijen met rivieren, daar alles afhangt van de wijze, 

waarop men de waleren kan ophouden, eu vau de mocijelijkheden, die 

hel alloopcnd water ondervindt. 

MKDKDKKLIXG O.M'J'KHXT DKX STAAT VAX lil-HOF!) \'AX 

VKTTi:X KALK, VAX l.lZt-U KN VAX l I O f T tX o rDK Ft'X-

J)1':I!IN(;I:N, DIK ZICH AKTUO O.NDKU WATKU HKVIN-

DKX, L)0(.)LL .MIN'AIJI), Üud-Iiispcclcurila- /inuiijcn cu \\e(jcu. 

{Anuidcs des Ponts tt Chaussós, IS')1, Murs ct Avri l, p. 2M.) 

De onlangs door den heer Vieal, in dil lijilscbrifi (1) aangehaalde 

voorbeelden omirenl het behoud van den vellen kalk en hel ijzer in 

oude bouwwerken, hebben mij herinnerd aan deu loestami, waarin 

ik diez(dfde bouwstoiren in hel jaar 1800 heb aangetrollen iu de fun-

deringen van dc louwslagerij van de haven van Hochcfori, welke vol-

gens Hoiidelet (2) door den groolen Hlondel, d. i. omstreeks 108(\ 

is gebouwd. 

Dil gebouw vertoont twee lange evenwijdige muren, welke met eene 

helling van '/jo denzelfden kant overhangen, zijnde do eeue muur 

door den anderen door de bindten niedeg(̂ sleept of voortgedrongen. 

Daar dil gebouw ten onregto door Homhdel wordt aangevoerd, als 

ecu voorbeeld voor hindering in kleigrond, zoo wilde ik mij vergc-

wi.ssen of die hmdcringen, welke, in strijd mei dio bewering, de uit-

wijking der muren niel hebben kunnen verhinderen, werkelijk zoo 

waren uilgevoerd als Homhdel opgeeft. Na do noodige onlgraviiig lo 

hebben gedaan, bevond ik dat inderdaad do muren droegen op cen 

vloer, rustende op (;en roosterwerk, helwelk op het natuurlijk terrein 

gelegd was, 2'''.00 onder den bî ganen grond en beneden het omringend 

waler. 

(1) .Mui ct Juin IS.W, p. 3.3.'», ovor̂ 'cnomcu in do iltlrdscls l'èü'ó-i)], 
bl/.. 117. (IĴ '̂ l-) 

(2) Art de bûtir, T. IV, P. 82 et 



Na CL'ii goilc'clle van drii vloor dor fmidcring, uilslokrnde luiiloii iiol 

iiiolsclwcrk, Ie liehhiMi duiMi wegbreken, vond ik een inelselwerk van 

breuksteen met uiortei van vetten kalk en zand, nog zoo week alsiif 

bij züü even was bereid. Ter naanwernood brniselite bij door middel 

van zuren even op; bij bad den seberpen reuk van ongeblnscliten 

kalk; na gedurende 18 m'en aan ile Inelit te zijn blootgesteld, ver-

bai'dde bij en brniselite aanmerkelijk op. 

ik deed eenige boutjes uil den vloer balen. Zij waren in een vol-

komen gaven toestand, en badden overal de grijsblaauwe klem- van 

goed zuiver ijzer. 

Hel water, hetwelk den vloer bedekte, bad eene geelaclilige lint 

en was ir.i verlooj) van eenige uren met een vlies ovei'dekt. Ik onder-

stel dat bet opgesloten is geworden in de uitgraving, die ooi'spronkelijk 

in den leemgi'ond is gemaakt, ol' liever in aangespoelde slibstoiren van de 

l'.liarenle, die den bodem der vallei uilmaken, en dat bet dientengevolge 

waarschijnlijk niet ververschl is geworden, liet hout, dal er gedurende 

meer dan eene eeuw in had gelegen, had over de geheele dikle eene 

zeer roode kleur verki-egen. De scheepstimmerlieden, die omtrent den 

aard der losgerukte splinters geraadpleegd werden en eerst dooi- de 

kleur waren misleid geworden, erkenden, nadat het hout gedroogd 

was, dat hel gewoon eikenhout was. 

.\lEDi:nKKLIXGOMTRKXT Ei:X WKKKTI'IG, 15KSTKMI) OM lUCTON 

IX I IKT WATKR TE STOKTEN, UOOlï SESQUIÈUES, 

Comludcur der Jirmjijm cn Wcijcn. 

{.houdcs (les Ponls ct Chnussi'cs, IS.")-!, Mnrs ct Avril, p. 21G.) 

Tol in I 8 i l beeft men zich bij de waterwerken, die in de depar-

tementen van Tai'n-et-riaronne en van Tarn zijn uitgevoerd, lot liet 

stürlen van beton onder water bediend van eene kist, die den vorm 

had van eene afgeknotte |iyrainide, hangende aan hare uiteiiulen aan 

een louw, loopemle over een windas; een touw, in het midden van 

deu bodem van de kist bevestigd, dient om haar te doen wippen en 

alzoo te ledigen. Deze inrigting is vooreerst verki»' rd, omdat, daar de 

kist onderste boven moet worden gekeerd, om zich Ie ledigen en op 

eene be|iaalde boogie boven den bodem bangi, om die beweging Ie 

kunnen maken , zoodat de beton door hel waler wordt oiilhonden, 

011 alleen hel zaïid en de steentjes van den mortel tot den bodem 

geraken. Keu oneerlijk aannemer kan zelfs de kist ledigen, zoodra 

zij onder do oppervlakte van hel water verdwenen is, en dan wordt 

het bezwaar nog veel groeier daar ile mortel veel meer tijil heeft om 

Ie worden oiill.'onilen; ook heb ik nooit beton zien storten /onder dal 

bel waler zoo wil woi-dl als tnelk. De behandeling van deze kisi, die 

overigens zeer gevaarlijk is( l), vereischl zes werklietlen : vier aan 

de armen van hel windas en twee aan hel touw waarmede de kisl 

gewipt wordt. 

Met hel doel om do gebreken van de zoo even beschrevene kisl 

weg te nemen, heb ik vooreerst be|u'oefd le zorgen, dat de kist bij 

(1) In het jaar 1842 is het hij ilc stuw-̂ luis van Lamothe-.'̂ aliens ge-

lieurd, dat een vati de werklieden aan het windas den liooin losliet; een 

tweede, ilic het windas wilde tegeidiondcn, werd opL'eligt en met kracht 

aan de andere zijde geworjieii; hij werd daardoor aan het hoofd en aan 

een boen gewond cn gctlnrende meer dan eene maand vcrhijiderd zijne 

werkzaamheden te verrigten. 

1854— 

hel op den bodem komen zich \an zelf opende, en vooral getracht 

haar zoodanig in te rigten, dat zij niel eerder open ging, en eindelijk 

gepoogd hel werktuig, om haar Ie doen zakken, minder gevaarlijk en 

kostbaar te maken. 

De door mij vervaardigde kist heefl een prismati.sehen vorm, en den-

zelfden inhoud als vroeger, namelijk 0.20 leerl. el; menzon haar zonder 

bezwaar grooter kunnen nemen. Zij wordl op dezelfde wijze opgehangen, 

d. i., zij heeft aan beide einden een oog, waai-aan een louw bevestigd 

wordt, waarover ik nader zal spreken. Deneden aan de kisl heb ik 

eene slaaf aangebragl, aan bare beide einden zoo ingerigt, dat zij de 

klinken die lot sluiting dienen kan vasthouden en losmaken. De met 

beton gevulde kisl daalt op den bodem neder, en drukt met al haar ge-

wigl op den grond of op de reeds gestorte beton; daar bij deze aanra-

king de straks vermelde slaaf gedrukt wordl, moet zij noodwendig naar 

boven gaan, zij maakt de klinken los, en het gewigl van de beton zelf 

doel het overige, iloor de kist geheel te ojienen, die alsnu hij hel optrek-

ken zich uitstort, waaroji men op nieuw begint. Deze wijziging geeft 

al dadelijk de besparing van de twee werklieden, die gebruikt worden 

om de kist onderste boven te keeren. 

De tweede wijziging betreft de wijze om de kisl te doen wer-

ken. Twee bokken, ieder met een wimhis, waarover het touw loopt 

en aan hel uiteinde waai-van een rad en een rondsel zijn beves-

tigd, die met een kruk gedraaid worden, maken de geheele inrigiing 

uil (1). Kén man is voldoeiule om de beide krukken Ie gelijk Ie doen 

draaijen, door middel van eene slaaf met twee gaten, waarin de beide 

handvalsels zich gemakkelijk kunnen bewegen; wanneer deze man de 

staaf in hel uiidden neemt en haar heen en wedei' beweegt, draaijen de 

krukken te gelijk, en de kist daalt en rijst op eene gelijkmatige wijze. 

Deze wij/.igingen hebben vooieerst eene besparing van i) man op O 

len gevolge, voorts de zekerheid dal de kisl zich idet ledigen kan vt'iór 

dat zij op den bodem is gekomen, lerwijl men aan den anderen kanl 

kan zeggen, dal hel werk met meer snelheid en regelmali^heid en 

bovendien zonder gevaar geschiedt, want de man, die de slaaf beweegt, 

moet meer kracht inspannen om de kisl te doen rijzen, dan om haar Ie 

verhinderen te snel naar beneden Ie gaan. Verscheidene proefnemingen 

met eene zoodanige kist van do be|)aalde grootle hebben in tegenwoor-

digheid van ile heeren Abrial, hoofdingenieur, en Capella, ingenieur, 

[ilaats gehad en de meest gewenschle nitkomstcn opgeleverd. 

De hî er Sigaud, ondernemer van de sluwslnis van Lamothe-Saliens 

en van verscheidene stuwen op dezelftle rivier in hel tle|iarlement van 

den Tarn, bedient zich met zeei' goeden uitslag van dil werktuig, dat 

ik zelf voor hem heb doen vervaardigen. 

Eenigen lijd nadat ik dil werktuig had gemaakt, zag ik te Mon-

lauban, bij de werken van de kaai Villeboui'bon eene lialf-cilinder-

vormige kisl, die gebruikt werd om belon te storleii Deze ojiendo 

zich, als zij oji den bodem was gekou.en, in het midden van hare 

lengte (2). De wijze \aii ophangen en het naar beneden brengen is die 

(1) Hij alle werken, waar men beton stort, gaut eene nitlmggering 

vof>raf, ten einde den lunlem behoorlijk van alle aardachtige, kiezelachtigc 

of zandachtige deelen tc znivereii; als de uitbaggering gei'imligd is, wor-

den tie baggermachines overliodig; alMlan kunnen dc bokken, die voor 

het uhbaggeren lieblien gediend, gebruikt worden om de kist tc bewegen; 

daartoe is het voldoende ze van l)oven door een dwarsbalk onderling te 

verbinden; zoo doende bepalen zich de kosten voor deze machino tot het 

storten van de beton alleen tot die voor de kist. 

(2) Men vindt in de Aunales des Pouts et Chaitssi'es (IS40, 1' serie, 

1855.] 

van de oude kist; alleen wordt hel louw, dat dient om haar te doen 

wippen, bij laalslgemelde gebezigd, om de klinken los Ie maken die 

de kisl gesloten houden. De behandeling en tIe werking van deze 

kist zijn gemakkelijk te begrijpen; wanneer zij gesloten en water-

pas met het steigerwerk geplaalst is, vult men haar met belon, en doet 

haar onmiddellijk naar den bodem zinken; is zij daar aangekomen, dan 

trekken werklieden aan de louwen om de klinken los te maken, en hel 

gewigl zelf van de belon maakt de kisl open, die zich geheel uilsiort 

en welke men dadelijk weder naar boven trekt, om op nieuw Ie be-

ginnen. Voor dil werk worden ü man vereischl. 

Ik heb hel door mij gebruikte ijzerwerk op de kisl van den lieer 

Pétol toegepast, welker vorm mij de gelegenheid heeft verschaft, om 

het veel te vereenvoudigen, want een knipje aan elk uiteinde van de 

staaf, en een klembaakje aan beide boveneinden van de kisl zijn vol-

doende, om dezelfde uilwerking te weeg te brengen. Doel men haar 

nu o|) dezelfde wijze werken, dan bespaart men insgelijks Ü man op 

de 6. Zonder het te hebben beproefd, meen ik te mogen gelooven, 

dal deze kist op zijn minst even voldoende uitkomsten zal geven als 

mijne prismatische kist. 

NOTA OMTRENT DE ZAAG, GElïUUlKT OM DE KOl'l'EN DIÏU 

r irXDERlNGl'ALEN VAN DE BRUG OVER DE RUPEL, 

TE lïüOM, AF TE ZAGEN. 

(Amalcs des trarmix publics de ßeljique, Tome X I I (IS.'i.'î—1854), p. 315. 

(IM. IV, ligg. 1-7). 

3' 

raam waterpas op die hoogte is gesteld, dat het blad der zaag volkomen 

in het vlak der afzaging ligt, is hel voldoende de twee dwarsliggers 

met de zaag daarop te plaatsen, om al de palen van eenen pijler af Ie 

zagen. 

De heen- en wedergaantic beweging werd aan den loestel gegeven 

door zes man , geiilaatsl oj» |)lankeu die op het buitenraam gelegd 

wareti. Vier man werden gebezigd aan tle hoeken van het beweeg-

bare raam en twee anderen hielpen bij ile beweging door midtlid 

van haken, die met ringen aan de korte zijden van hel raam bevestigd 

waren; len einde de beweging nog gemakkelijker te maken werd 

de bovenkant der dwarsliggers met groene zeep besmeerd, cn boven-

dien het raam nog door eeu of Iwee man vooruilgeduwd, len einde de 

zaag met kracht in den paal le doen dringen (1). 

Gelijk gezegd is lag hel vlak van afzaging op O«'.00 beneden den 

laagwalerstand; maar men kon met ilen arbeid voorlgaan, lot op het 

oogenblik waarop hel waler nog 1-='.20 tol D''.50 hooger was geklom-

men , dat is tot dal hel vlak van afzaging zich op 1"''.80 of h'.OO 

beneden den walerspiegel bevond. 

Dij deze inrigting heefl hel aantal afgezaagde palen gemiddeld oO be-

dragen, bij een arbeid die 8 uren en een kwartier duurde, waaruit 

volgt, dal de benoodigde lijd om een paal van 0'-"'."j0 lol O«'.55 mid-

dellijn af le zagen ongeveer lô'/, minuul bedroeg, of wel slechls de 

helft van dien, welken men bij hel gebruik van andere toeslellen van 

denzelfdeii aard noodig heeft. 

Om de juistheid van werking van de hier Ijeschreven zaag le be-

proeven, heefl meu een paal half doorgezaagil, en toen de doorzaging 

aan de andere zijde herval; de afzaging voleindigd zijnde, was hel bene-

denvlak van hel afgezaagde sink volkomeu elfen. 

In het algemeen is de loestel \an deu heer Schreven ook aanbevelings-

waardig door zijne geringe kosten, door hel gemak waarmede hij kan 

worden aangebragl, door zijne jiiistheid en snelheid van werking cn. 

gelijk de omlerviuding heeft geleenl, nog daardoor, dat, wanneer een-

! maal de zaau' goed waterpas is gesteld, zij niel ligt uil de behoorlijke 

De pijlers van de brug le Doom (l)z i jn zonder afilamming gefun-

deerd, zoodal men de funderingpaleii, die bestemd waren om den vloer 

voor hel metselwerk tc dragen, onder water moest afzagen. Dil ge-

schiedde 0|) O''.00 onderden laagwalerstand; de palen hadden Ô '̂ öO 

lol O^'.óü middellijn. 

De heer Jacques Schreven, mceslerknecht in den cmislructiewinkel ' ijf,,y wordl "'ebra"t 

van den heer Dauwels, le Drussel, heeft eene soort van zaag nilgedacht, ; ,, [ j l nouveaux, door .len minister van opeii-

die volkomen aan haar doel beanlwoord heeft, en welke het voor bouw-

kundigen nuttig is te kennen. ; ,, zorgvuldig 

Zij bestaal (zie pl. IV) uil een gewoon zaagblad, waterpas geval lus- ^ ^ .i,,, „iivi„der der iiicuwe zaag de wèhvrdiende ge-

sehen iwee verticale lijsten van geplet ijzer, die dtior een St. Amines- j tevredenheid gegeven en aan het departement der 

kruis Zijn verbonden; do vier opslaande armen van die lijsten worden ' nola iu de Annales deslmmux 
door klemschroeven vastgehouden in kokers, aan een hoo|.er gelegen ! „. 

houten raam verbonden, dal horizontaal heen en weder kan bewegen; i 

liggende vrij op twee zuiver geschaafde ilwarsliggers, die geplaalst zijn i 

ni tle rigling waarin de zaag moet bewogen worden en zelf door 

een groot horizontaal raam gedragen wordtui. Dit buitenraam is tloor 

middel van bouten aan biiilenpalen bevestigd, meestal ten gelahf van 

tien, maar waarvan vier of zes slechls opzettelijk werden ingeheid, om 

de afzaging le bewerkstelligen. 

iXadat hel blad van de zaag door middel van de kokers en de klem-

(t) Een kleine toestel, bestaande uit i\\ec vleugeltjes aan iedere zijde 

van de Ziuig, was aangebracht met het doel om door de werking van den 

stroom op die vleugels de zaag aan te drukken; maar wel verre dat de 

gewensfhte uitkomst er door went verkregen, werd de Ijoweging er door 

belemmerd, en men heeft dien toesiel moeten wegnemen. 

(2) De zaag van den heer Schreven is nog onlangs geliczigtl om de 

schroeven evenwijdig aan bel beweegbare r.iam, en tevens het buiten- ; tunderingpalen af te zagen van do beide pijlers derl.rug, welke.ie J.uxem-
linrgsche spoorveginaat:-chappij tc Namen over dc Maas doet leggen. Dc 

l)alen zijn afgezaagd op de diepte van 2''.21 onder den waterspiegel l)ij een 

11 A.-i I 1 1 •• • 1. • 1 . der iiijlers, en op ilie van .>'.21 bij den anderen. Na onderzoek is ge-
•i' halfjaar, blz. 247) dc bcMchrijving van een Mciktuig om beton te st(tr- , , , 
ten, dat gel)ruikt is voor du fundering van den nieuwen dijk van Kerkuon ^ 

""bij Hrest, door deu heer Tetot, ingenieur der Rrnggen en Weuen. — 

Het is deze ki.'-t, die men uan dc kaai Villebourlxjn gebruikt heeft. 

(DZie UiitrcL-sds, 135.3-1 S54, t)lz. 17. (lïcd.) 

bleken, dat dc bewerking zeer goed wtis geslaagd. 

fXoot van ilc Commissie voor de Anualo.) 
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38 

OVER SrOOllWEGEN. 

(.inrin/es des travaux publiés de Behjitjue, Tomé X I I (1853—1S54), 

p. 432—439.) 

I. 

IKTS OVEIl DE.N STHAAL PEU HOGTRN KN OVER DE IIELM.NGEN 

l.N I)K SPOOnWLGEN. 

lüj den aanvang van liel aanleggen van spoorwegen in Ik l̂gië waren 

de ingenieurs gedwongen, in liunne onlwerjien geene boglen in hel 

iracé aan le nemen, waarvan de siraal minder dan 1000 el bedroeg, 

behalve in de nabijheid van dc slaliuns, waar men lol een siraal van oOO 

cl mogl gaan; noch ook hellingen aan le nemen van meei' dan O"'.005 

op dc el. De noodzakelijkheid om deze middelen van verkeer meer uil 

le breiden, ten einde overal aan de behoefien der bevolking en aan de 

eischen van handel en nijverheid le voldoen, heeft veroorzaakt, dat men 

op midilelen is bcdachl geweest, om bij den aanleg van spoorwegen 

zulke lastige voorwaarden le doen vervallen. 

Door dc verbetering der locomotieven cn van het maleriëel, in het 

algemeen, is men daartoe kunnen geraken. Tegenwoordig heeft men 

reeds in liclgië voor den in aanleg zijnden s|)oorweg van I'russel naar 

Arlon hellingen van 0®'.01G cn boglen van 500 el straal aangenomen. 

liet li'acé, aangenomen voor den insgelijks in aanleg zijnden spoor-

weg, die Morialme met den spoorweg van Namen naar Charleroy in 

verbinding moet stellen, heeft bcHingcn van 0<-"'.018 en boglen meteen 

sliaal van 250 cl; voor de locgangen van verscheiden stations heeft 

men zelfs boglen met 100 en 150 el straal toegelaten. Deze weg, hoe-

zeer iinoldzakelijk bestemd voor het vervoer van de ertsen van Mori-

alme, zal echter levens voor hel vervoer van reizigers dienen. 

\'oor den aanleg van den spoorweg van Genua naar Turijn heeft men 

een tracó cn een lengteprolil aangenomen, dat nog meer van de vroegere 

afmetingen afwijkt. 

In het volgende uittreksel uit hel Journal des c h c m m de [er vindt 

men eenige bijzonderheden, omtrent hel tracé cn het lengteprolil van 

dien sjioorwcg: 

«De spoorweg tusschen Turijn en Genua heeft hellingen van geheel 

bijzonderen aard, zoo als men nog nergens elders aantreft. Te Ducino, 

op 57 mijlen afstand van Tui'ijn gelegen, vindl men eene helling van 

0^'.020, op eene lengte van 2500 cl, mei boglen van-iOO en 550 cl 

siraal. Voorbij Alexandrie hecfl men hellingen van O''.008; in de vallei 

van de Scrivia loopen zij door boglen van 500 el siraal. liet lioogsto 

punt van den spooi'weg over de Apennijnen vindt men op 22 mijl af-

slands van het slation van Genua, ter hoogte van 515 el. Van dit punt 

al daalt de weg in een tiir.ncl, met eene helling van 0®'.0:i'J, over eene 

lengle van 5500 el, en van O"'.055 over de volgende 2500 el. Daarna 

heeft men over eene lengte van ongeveer -1000 el eene loodi-egte hoogte 

van 1)8 el. Men beeft daar hellingen van 0^''.025, O«'.028 en O«'.050 

op dc el. In deze streek volgt de weg aanhoudend krommingen van 

100 el; vervolgens is de sterkste daling van 0 '̂M 15. 

>'0p dezen spoorweg oiitmoel men belangrijke gcmelseldc werken 

over de Do, den Tanaro, de Morniida en de daarin uitvlocijende stroo-

men, namelijk zeven bruggen, waarvan vier met-iO cl spanning over 

den stroom de Scrivia, alsmede viaducts van 50 cl en meer hoogte ter 

lengle van vcr.scheiden honderde ellen; eindelijk zeven lunnels ter 

lengte van 7100 cl, cn verscheidene kleinere gemetselde gangen, van 

[ 1&64 -

geringe lengte, door onigraving verkregen. Men heeft er zeer belang-

rijke aardaanhoogingen en afgravingen. 

aMen gaat over de Apennijnen met locomotieven, die in de werk-

plaatsen van Stepbenson cn Gockcrill zijn vervaardigd, volgens een 

nieuw slelsel, dal door dc ingenieurs Grandis, Ilava cn Sommeillcr, 

spoorwcgopziglers, is uitgevonden, volgens wier aanwijzingen en ont-

werpen ook de locomotieven van Ducino zijn vervaardigd. Deze inge-

nieurs hebben voor de exploitatie van dezen spoorweg zeer veel gearbeid 

cn het schijnl, tJal zij lot uitkomsten zijn geraakt, die men verre was 

van te ver.wachlen, mei het oog op de groote moeijelijkheden, waarin 

zij gewikkeld waren, cn waarvan men zich een denkbeeld kan maken, 

als men de hellingen en boglen van den weg nagaat.« 

1 1 . 
L ' I T G E n H E i n i I E i n VAN DE ENGELSCIIE SI 'OOUWEGEN EN DE KOSTEN 

VAN HUNNEN AANLEG. 

Dc eiigelsche spoorwegen, waarvoor vergunning is verleend vóór 

1° .lanuarij 1855, hebben eene gezamenlijke lengte van 19 112 mijl. 

De wegen en hunne vertakkingen, waarvoor gedu-

rende lict jaar 1855 concessie is verleend, hebben eene 

I lengle van 1 504 mijl 

\Vaarvan moet worden afgetrokken de 

lengte der lijnen, die men heeft opgegeven, 

ten bedrage van 272 u 

1855.] 

Blijfl. 1 292 

Zoodat de gezamenlijke lengte van het cngelscbe 

spoorwegnet bedraagt 20101 mijl. 

Van de 19 112 mijlen spoorweglengtc, waarvoor concessie is ver-

leend vóór 1» Januarij 1855, waren op 51 December 1852 in ex-

ploitatie : 

A . Wegen met enkel spoor 2 510 mijl. 

/>. Wegen met dubbel spoor 9 458 » 

Tezamen 11 804 mijl. 

In andeg waren op dat tijdstip 1 184 » 

De lijnen, waarvan men den aanleg nog niet had aan-

gevangen, hadden eene lengle van O 124 

Vandaar het opgegeven gezamenlijk bedrag van . . 19 112 mijl. 

Hel kapitaal, dat op den 51''"" December 1852 in cngelscbe spoor-

wegen stak, bedroeg. . 8 915 201 400 fr. (ruim / -i 212 000 000). 

De lijnen, waarvoor 

I gedurende 1855conces-

1 sic is verleend, zullen na 

aftrek van de kapitalen, 

bestemd voor de lijnen, 

die men heeft opgegeven, 

kosten 519 847 400 151 000 000). 

Te zamen . . 9 255 108 800 fr. (ruim f i 505 000 000). 

De opgevraagde stor-

tingen op den 51"'-'" De-

cember 1852 beliepen . O 579 141 975 M " • « 000). 

111. UITKOMSTEN VAN DE EXPLOITATIE DEU I 'RUISSISCIIE SPOORWEGEN OVEU 1851 

Annwijzhig 

van 

dc sj)oorwcgcn. 

c 

C 

t l 
O 

O 
ri.| 
5 = 

^ = 5 ï 
S - s ̂  . 
„ O « O S 

a Ui, > 

Getal 
ver-

voerde 
volziuers. 

Iloe-
vcellieid 

ver-
voerde 

«goederen. 

Octal 
rcizif,'ers 

en 
mijlen. 

Getal 
toiuicii 

en 
mijlen. 

Ontvangsten. 

Keizî 'crs 
en 

linnne 
î ocderen. 

Koop-
waren cn , 
verschil- Te zamen 
lende o|)-
hrenj'stcn. 

Kosten 
van 

exi)lol-
tatle. 

O O ^ 
" ^ 5 

h l 
tfc" 5 

"i 3 5 

l i s vz r 
" rS 

Mijl. Mijl. 
1 Maaudeidmrg-Lcipzig 119 118 
2 Dusseldorp-l'illierfeld. 26 II 

3 IJerlijii-Anhalt. . . 232 53 
4 iMaagdcnbnrg-lIalber- 1 1 

stadt 58 37 
5 lieriijn-Stettin-Star- i 

ganl 169 1' 
6 Stargard-I'o.sen . . 171 II i 

7 Kijnsjmorwcg . . . 86 66 
8 l>reslan-Frcil)urg-

Srhweidintz . . . 67 » 
9 Bonn-Kenlen . . . 29 

10 Ficrlijn-rot-sdam-
53 Maagdenhnrg. . . 147 53 

11 Ncder-Silezie-dc.Mark 38!)' 1 

12 ()pi)er-Silc/.ie . . . 198 68 
13 Vertakking iiiNedcr- 1 

Silczie 72 1 
14 1'erlijn-IIamlmrg . . 2!)8 1.50 
15 •Willems-.xpoorweg . 54 " 1 
16 Thiiringen . . . . 189 83 

17 l'r. Willeins-spoorw. 32 1 " i 
18 Kcnlen-Mindcn . . 277 85 
19 .Mnnster-llamm . . 35 « 
20 '̂ei.'̂ se-Hrieg . . . 44 
21 r.erg-do Mark . . . 58 >• 

22 .Maagdcnlmrg-Wit-
tcmbcrg 107 

-

2857 719 

IV. 

1 1 ö S > ÏE 
Aanwijzing ó 

ro 

r- C. 
'J » 1 

van 0 - .2 1 « > X 
C? w 

dc spoorwegen. 
'S 
u rf.| 
u 
0 

V -
5 
u 

Francs (!). litei'/.î 'crs | Ton (I). | Heizî '. .M. 
l f) .'iOO 000 824 281 18!) 8!):i' 33 774 158 
1) 1 (M 2r)(); 304 12Ü 12ü ()!)(51 G 3<)() 140 

28 125 ÜOU 353 8U0 115 Ü2() 28 175 457 

9 000 000 372 977 153 388 

21 090 000 
18 750 000' 
35 ()25 000 

7 875 000 
4 374 375 

41 272 500 
78 050 250 

7 500 000 
60 571 475] 
5 437 500 

52 500 000 
7 500 000! 

75 054 375 
4 875 0001 
4 i25U00i 

22G47 7l2j 

21 187 500 

314 271' 
222 205 
498 734 j 
211 782 
5G5 4G4| 

G75G3G: 
595 81G 
330 523 

Sn 975 
545 381 
73 784 

7(»G 4G3 
99 819 

1 580 585 
127 291 
72 587 

477 ()5I 

65 95G 
42 57G 

IGG 735 

67 8G3 
4 9G8| 

74 671 
193 H)() 
210 80G 

1795J 
158 433 
47 270 
95 852; 

121 200 

647 251 
27 880 
22 378 

222 751 

Ton. M. 
14 099 585 
2 575 454 

12 842 863 

1'rancs. 
1 651 440 

3i)2 483 
1 672 984 

127951' 44516 

9 288 096 2 820 484 

12 276 482 

26 227 350 
14 092 116 
18 181 291 

8932794! 
11 073 592 

34 507 7()8 
51 129 084 
19418091 

3 277 203 
35 183268 
2 709 803 

27 017 578 
1 202 936 

72 144 095 
3 515 290 
2 241 576 
6 116037 

5 510 455 1 615 075 

6 504 881 
4 422 546 ' 
8 428 457 , 

2 697 545 ' 
137 864 

8 118 216 

36 32(5 829 
29 249 381 

807 813 
29 371 103 

2 076 463 
8 041 011 
3 272 415 

43 264 043 
935 916 
822 408 

5 115 4G1 

1 676 423 
753 !>56 

1 9.52 591 

3!)9 769 
411 240 

Francs. 
2 (i50 504 

439 196 
1 907 535 

794 978 

Francs. 
4 301 944 

831 679 
3 580 519 

1 410 053 

1 16(i 468 2 842 891 1 690 804 59 : 1 Of) 
500 048 1 254 004 1 064 689 85 : 100 

1 048 676 3 001 267 1 002 079 33 : 100 

Francs. | | 
1 867 189 43 : 100 

432 518 52 : 100 
1 953 030 55 : 100 

pCt. 
14.75 
4.38 
5.7!> 

652 500 46:100 8.42 

302 306 
48 769 

2 086 035 I 357 369 
3 233 130 3 612 551) 
1268 918, 2 974 609 

164 089 
2 088 0Ü0' 

185 374' 
1 682 066, 

52073' 
3 404 798 

180 000 
142 429 
371 28S 

7 333 961 3 658 724 381769 

118 594 
3 151 121 

339 ()i)0 
1 500 855 

310 991 
5 103 101 

158 573 
119(148 
723 (i45 

462 476 

702 075 
460 009 

3 443 404 
(i 845 (i89 
4 243 527 

282 ()83 
5 239 211' 

524 464! 
3 182 921 

:{()3 0()4: 
8 507 899' 

338.573' 
261 477' 

1 094933: 

367 18!) 52 : 100 
206 749 45 : 100 

1 299 045 38 : 100 
3 173 670 46 : 100 
I 730 531 41 : KiO 

207 019 73 : 
2 459 483 47 : 

215.505 41 : 
I 328 595 42 : 

2.52 878 70 : 
3 51!) 548 41 : 

170 051 50: 
13!) 691 53: 

100 
100 

100 

100 
IOO 
100 
100 
IOO 

653 051 60 : 100 
I I 

844 245! 574 ()()9 68 : 100 

424 920 079 228 279 433 24 766 020 28 790 511 53 556 531 24 9(50 424 47 : 100 

5.46 
1.01 
.'>.33 

4.25 
5.79 

5.20 
4.67 
8.4.'̂  

I.Ol 
4.59 
5.()8 
3.53 
1.47 
(5.59 
3.46 
2.95 
1.95 

1.27 

.5.09 

IV. UITKOMSTEN VAN DE EXPLOITATIE DEU PilUISSISCIIE SPOOHWEGI.N OVEU 1852. 

- H « ü ü 
C5 -

tl. 5 O 

Octal 
ver-

voerde 
reizigers. 

Hoe-
veelheid 

ver-
vyerde 

goederen. 

Getal 
reizigers 

cn 
mijlen. 

(Jntvangiten. 0 ̂  ^ 

Octal 
tonnen 

cn 
mijlen. 

IJeizigers 
en 

hunno 
goederen. 

Koo|)-
wareii cn 
verschil-
lende op-

1 lii'eng.<;ten. 

Tc zamen. 

Kosten 
van 

e.xploi-
tat ie. 

i s l 

U. " Ä 

£ 
1 Maagdcnhurg-Leipzig 
2 Dnsseldorp-Klherlelil. 
3 r.erlijn-Anhalt. . . 
4 Maagdenlmrg-Italhcr-

stadt 
5 Herlijn-Stettin-Star-

t îiiil 
(5 Stargard-1'osen . . 
7 Uijnspoorveg . . . 
8 llreshm-l'ieilnirg-

Schweidnitz . . . 
Uonn-Keulen . . . 

10 Herlijn-rotsdam-
Maagdenltnrg. . . 

11 Nedcr-Sitezie-de.Mark 
12 ()piier-Silczie . . 
13 Vertakking in Neder 

Sitczie . . . . 
14 nerlijn-Ilamhnrg . 
15 AViliems-spooiweg 
l'5 Tliiiringen . . . . 
17 Vr. Willems-sjKJonv. 
18 Keidcn-.Minden . . 
19 Munî ter-llannn . . 
20 N'eisse-lJrieg . . . 
21 15erg-de .Mark . . . 
22 .Maagdenhiirg-Wit-

lein borg . . . . 
23 Knhrort-Creleld-Ohid-

baoh 

119! 
26l 

232 

58 

169 
17l| 
861 

I 

291 

118 16 500 000, 
. 1 9 104 250, 
59 28 125 0001 

37 9 000000 

" .21 090 000 
18 750 001) 

66 35(525 000 

u/ 53' 41 272 500 
389' I 78(556 2 50 
198, (58 29 812 500 

7 875 000 
4 374 375 

Keizigers. Ton (1). | 
848 898 2(57 017 

, :i(i6 9(52 189 342 
I ;i(56 400| 145 033 

378 775 191481 

:i07 346', 79 118 
230 127! (59 5 92 
529 487; 224 876 

2?.3 (545i 91281 
560 (520 4 !)38 

I 
(5.')5 80l 8(5 450 
.5(52 980 276 133 
348 782' 343 706 

IJeiziir. M. 
35 .572 515 

6 440 IS3 
28 135 485 

Ton. M. 
19 509 .525 
3 480 351 

16 481 306 

11945 618 6 861522 

25 817 063 7 790 351 
14(591308 6 205 898 
17 837 640 11791193 

Franc.s. I ranc.-'. | Krano. ^ F/ancs. | pi t. 
1 7 1 6 3.53 3 4(55 4 911 5 181 844 2 190 473 42 : 100 12.66 
3!)7!'4() 533 43-r 931380 ,529(50157:100 4,41 

1713 944 2 324 821 4 03S 7(>5 2 223 821 55 : 1 (JO 6.45 

(532 606 !)29 4(53 I 5(52 0(59 

9 393 090 
10 932 01)0 

4 m 495 
138 887 

3 2 806. ' I48 9 3 7 8 561 
4 8 4 5 4 230 54 0.83 116 
19 5 1 4 3 5 5 45 5 7 5 4 5 6 

I 746 019 
909 375 

1 789 541 

I 425 (594 
781 328 

1 393 223 

4 4 2 4 1 8 414 5 7 3 
4 0 8 5 4 8 ! 4 8 9 8 6 

72 
298 
541 
18!) 

32' 
27-! 
351 
44| 
58 

107 

42 

1 

1.50 

9!) 

85 

7 500 (100 
(50 571 475 
5 437 500 

52 500 000 
7 500 (U)0 

75 (554 375 
4 875 000 
4 125 000 

22(547 712 

21 187 500 

7 920 000 

79 114 
617 4091 

72 6381 
774 227 

99 859 
1 (5()S 1.52 

128 994 
74 875 

502 882 

30 088 
219 879 
109 4(51 
132015 
1.50 080 
833 153 

:U5 15)1 
35 103 

276 619 

2 8.50 780 
38 742 5S5 

2 4(59 ( 530 
27 826 3;)5 

1 273 200 
(5(5 875)023 
3 5(59 9 1 0 
2 313(538 
6 430(505 

I 45)7 8 28 I 

3(5 4!)(5 5(50 
5 201 391 

12 251 63 i 
4 052 172 

52 820 18(5 
1 220 3(53 
1211 045 ' 
6 34(5 3 8 4 

2 053 (509 
3 217 466 
1 294 031 

157 073 
2 L'64 543 

187 ( 528 
1 748 513 

51 1(59' 
3 270 825 

175 781 
141 (538 
361 43(5 

3 171 713 
1 (590 703 
3 182 7(54' 

I 

856 991 
457 534 

1555 211 3(508 820 
4(5SI3()5) 7 89S775 
4 145 29!) 5 439 330 

737 258 47: 100, 

2 080(188 (5(5: 100 
I 286 509 76 : 10(1 
I 157 ()(5() 36: 100 

I 
397 016 46: 100 
250 21!) 55: 100 

i I 
l 4(53 (55)3 41 : 100 
3707 (518 47 : 100 

9.16 

5.18 
2.10 
5.(58 

5.84 
4.74 

5.09 
5 33 

2 1 57 4(55 40: 100 Ii.Ol 

140 868' 61230 8 800725 4 8(57753 

228 357 79 218 

194 456: 
3 73S 135 

(577 733 
2 211 4(58 

395 141 
5 883 750 

187 3(55 
151 5)57 
816 124 

351 525) 
6 002 (578 

8(55 3(51 
3 959!),Sl 

44(5 310 
9 151 575 

3(53 14'5 
293 55)5 

l 177 560 

221 821 (53: 
2 (535 I (55 44 : 

2S9 28I 33: 
1 461 885 37 : 
3(55 1 08 82: 

3 785 644 41 : 
1(57 1 5:5 4 6 : 
145 118 49: 
(544 33(5 55 : 

100 
100 
I(K) 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

5.55 
10.59 
4.76 
1.03 
7.10 
3 48 
3.(50 
2.31 

I 

2 175710 2 044 618 

445 568 5('.3()51 1009 219 5(57 489 57:100 2.03 

179 8(55 201544 381409 258 788 68:100 1.55 

2899' 736 570 103 437 9 707 198 3 5)32 004.424 872 1(56 313 (587695 

Ii) W'ij hehhcn liet onnoodig gcaclit, al de hier voorkomende sommen le licrlddcn. lieiie 

25 305 895 36 720 15(5 (52 02(5 051 28 723 209 4(5: 100 5.75 

iVanc is ƒ 4.725. Kene ton 10(30 kilog. — Wat uverigeii-
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OVKU DK VElü'AAUDlOING VAN TELEGRAAFKABELS VOOR 

DRADEN ONDER WATER; VOLGENS EENE MEDE-

DEELLVG VAN DE IJEEREN FELTEN EN 

GUlLLEAmiE, TE KEULEN. 

[Zeitschrift der deutsch-üstcrrclchischcn Teletjrdphen-Vereins, 
Juhrgaiig 1, R. 169.) 

(Pl.IV,rig. 8.) 

Waar lelegraafiijiien rivieren, inei-en en zeeainien doorsnijden , 

gaal, gelijk bekend is, de zekere en dnur/.anio aanleg daarvan niel 

allerlei niooijelijkbeden gepaard. Den draad buven den grond langs 

palen le leiden, is alleen doenlijk, waar bel kleine waters geldl; bij 

groolere walers, bij meren en breede rivieren, en in bel algemeen bij 

alle bevaarbare siroomen, zouden de palen zeer boog moeten zijn, 

zoowel wegens de groolere spanning van den draad als omdat de vaar-

tuigen er onder door zonden moeten gaan; de inrigting zou daardoor 

tegelijk kostbaar en minder duurzaam worden; eindelijk zou onder 

zekere omstandigbeden, met name waar bel breede en diepe meren en 

zeearmen geldt, bet natuurlijk ten eenemale onuitvoerlijk zijn, den 

draad langs jialen te spannen. Wel beeft men in enkele gevallen in 

Noordainerika groole en bevaarbare siroomen door middel van palen 

overs|ianucn, cn in Zwitserland vindt men insgelijks versebcidcnc dicjie 

en breede kloven, ja gebcclc vallcijcn, waarover dc telegraafdraad vrij 

gespannen is; docli men moest in bet laatste geval dunner ijzerdraad 

bezigen, wilde men ecnc behoorlijke verhouding bewaren lusschen 

dc sterkte en hel gewigt, waardoor hcl wederstandsvermogen van 

den draad toenam, in dc meeste gevallen ccbler, waarin men met 

brcedif en diepe, cn voornamelijk waar men mcl ticvaarbarc wateren 

tc doen heeft, hech men, gelijk bekend is, cr reeds sedert ccnigc jaren 

dc voorkeur aan gegeven , den draad , in een isolerend ligcbaani 

besloten , van oever tol oever op den bodem tc doen zinken. 

Voor zooverre de ondervinding tot beden hccfl bewezen , is de 

getali perlja cenc bruikbare cn duurzame isolerende zelfslandigbcid; 

iu rivier- of zeewater liggend wordl zij niel broos of breekbaar, hct-

gccn wel hel geval is, wanneer zij door vochtige aarde omgeven 

wordl. 

Eenvoudig met gelab-pcrija overIndJicnc koperdraden, zoo als zij 

bij de eerste daarmede genomene proeven gidi-zigd werden, deden wel 

beboorlijk dienst als geleiders \an den clcktrisclicn stroom , docb 

zij braken spoedig, of werden, daar zij tc ligt waren en niel vast op 

den bodem lagen, zelfs waar zij o(i enkele punten door middel van 

gewiglen naar beneden werden gehouden, door bet waler heen i n 

weder bewogen; dientengevolge werd het bekleedsel van gelah-pcrtja 

spoedig vanccngereten door dc scherpe slecncn op den bodem van de 

rivier of du zee, en daardoor werd hcl \\atcr met den draad in aan-

'le inrî rting der voioiistaande talicllcn lictroft, ilc zevende cn aclitste kcduni 

ilra'.'CN in liet (){n>|>rf)nkelijke de opschriften: Nonihrc de V{»_va;:ciir.s-ki!<i-

inl'trcs cn Nond»re de t()nneaiix-kilijiii('lit'.s; hiermede wfirdt wanv.scliiJnlijU 

hedoeld het proiliu-t van het aantal reizi;,'ev>, met den af>nni(l door ieder 

iitV'cle:̂ !, z(Mjdat die prodiiclen l/ij eeo volkomen rcgehnali'̂  laviel'cvcii-

redi'̂  zouden moeten wezen mei de geldswaarden in dc tvce voL'codc 

kolomiueii; heigceu ook weikelijk nahij het geval i.s. Indien eigeidijk, zoo 

a]> uit ilo tafels iu het o(M>pronkelijke itid; moest worden opgemaakt, de 

zes eer.-ie eiJleiV het getal iciziger.s on de drie laatste het getal mijlen 

vt.or.-teldeii, dao zouden de twee voorgaande kolomiacu overtollig wezeu 

tu dc tulalen aao den voet der kolonnaco zeven eo acht geheel verkeerd 

Jljii- (Red.) 

[185 ' i -

raking gebragl. IJzeren buizen mei geledingen, waarmede men den 

draad omgaf, bleken evenzeur onvoldoende te zijn; zij behoedden wel 

den draad voor hcl iloorscburcn, doch niel tegen hel breken. Eindelijk 

bepaalde men zich er loc, draadkabids te bezigen , waarin een ol 

moer met gelah-pcrtja overtrokken koperdraden als kern werden ge-

legd, en zulks met bel beste gevolg Gelijk men weet zijn dc onder-

zeeschc telegraafdraden van dc engelsche kust naar Frankrijk, Dclgiecn 

Nederland, alsmede dic tusschcn Schotland cn Ierland, die door dc 

Groote en dc Kleine Dell, cn andere 0|) die wijze uitgevoerd, cn ook 

door een aantal rivieren in Nederland, Dnilscbland, Kngcland, enz. 

aan dergelijke kabels gelegd. 

Dij den hoogen traj), waarop tegenwoordig dc vervaardiging der 

kabels slaat, was bet voor dc fabrikanten niet moeijelijk, goede cn 

doelmatige kabels van dezen aard le maken cn voor dc verschillende 

gevallen de meest voordcolige zamenstclling te vinden. 

In de bier volgende mcdcdecling zullen wij tracbicn , zoowel dc 

eischcn te doen keniicii, waaraan een telegraafkabel moet voldoen, 

als dc wijze van vervaardiging, dic wij hebben aangenomen; — wij 

stellen bet eerste voorop, omdat bel, bij dc vervaardiging van elk 

fabrikaat, noodig is, zicb vooraf rekcnscliap le geven van hetgeen men 

er van verwacht. 

Een eerste vercischte van een telegraafkabel is : dat de daarin 

beslotene draden den galvanischcn stroom behoorlijk leiden en 

dat zij goed gcïsideerd zijn. Daartoe moet hcl koperdraad ecnc be-

hoorlijke doorsnede hebben, cn mout het bekleedsel uil ccnc goed isole-

rende zelfslandigbcid bestaan, vrij zijn van poriën cn gebreken, en overal 

van gelijke dikte, zoodat dc draad volkomen juisl in dc as ligt van 

bel getah-|icrlja koord ; tot meerdere zekerheid wordt daarom dit om-

kleedsel in twee conccntriscbe lagen gelegd. Dovendicn moet zoowel 

bet koper als de gelah-pcrtja vrij zijn van alle vreemde bestand-

dcclen, diu het koper zouden kunnen doen breken en dc gctah-pcrtja 

splijten cn licilcrven, of nadeclig werken op het gcleiilingsvermogeii 

van hcl eerste cn dc isolerende werking van dc laatste. Dc met 

gctah-pcrtja bcklecde draad, zooals dic gewoonlijk wurdt gebezigd, 

hccfl ecnc doorsnede van ongeveer o.o pruiss. lijn (O"'.0075), cn hei 

ko|)crdraad zelf 0.75 lot 1 pruiss. lijn (O' ' 0015 lot 0''.00'2.) 

Wat den kabel of liever het kalnd-oinbulscl zelf betreft, dit moet 

vooreerst aan den kabel ccne zoodanige zwaarte geven, dal deze op 

den bodem ook zonder afzonderlijk gewigl beboorlijk stil ligt en niet 

ligt door den golfslag of den slroom wordl been- en weder gevoerd , 

hcl moet verder ecnc niet geringe buigzaamheid bcziltcn, opdat de 

kabel zich kunne voegen naar dc boglcn van dc bedding eu van de 

oevers, en tevens opdat men dien bij het vervoeren kunne opschieten, 

zonder dal dc getah-jicrtja be.schadigd worde; eindelijk moet dc lelc-

graafdraad daarbinnen tegen alle beschadiging van buiten bidioorlijk 

beschut zijn, cn bipaaldclijk moet het isolerend bekleedsel gevrijwaard 

zijn tegen door.scheuring duur scherpe sleciicn of ijsschollcn, legen be-

.schadiging door de haken van de sidiijipcrsbo.mu'ii, cn eindelijk tegen 

eene nadecligc uilrekking bij bnitengcwoiic spanning van dcii kabid 

door stroom of golfslag, of wel door aandrijvende ijsscholseii, waar-

door bij alligt breken zon, eu in zekere mate ook legen dc bescha-

diging door dc ankers der schepen (1). 

(1) reiie volstrekte zekerheid legen de breking door dc slepende schceps-

' anker.-« kan men van dex.e kahcls v.ol niet verhmgcti. Wel kent nieii ver-

, sclieidcne gevallen, waarin ile kahcls iu kleinere btroomcii dcaida'i." der 

1855.] 

Om le maken, dal de telegraafkabel deze eigenschappen in zich ver-

ccnigt, moet men zorgen, dal de gezamenlijke ijzerdraden, die den 

kabel vormen, ccn zoodanig draagvermogen bezilten, dat hij bij de 

grootst mogelijke spanning volkomen tegen breking gevrijwaard is, 

cn opdat dil draagvermogen niet mcl der lijd door hel roesten van 

de ijzerdraden vcrmindcrc, worden deze verzinkt. 

Dc verschillende draden, dic den kabel omgeven, moeten digi cn 

vast aan elkander sluiten , zoodat ccnc uitrekking van den kabel niel 

mogelijk is, cn de telegraafdraden zelve voor spanning volkomen bc-

scbul zijn; daarloc is hcl noodig, dal cr ccnc behoorlijke verhouding 

zij lusschen dc dikte en bel aanlal der draden, dic dc vci\scbillciidc 

vicchtcn vormen, waaruil hcl omhulsel van den kabel bestaat, en dc 

dikle van dic vlcchien, alsmede tusscbcn de middellijn en bet aanlal dor 

verschillende draadvlechicn en dc doorsnede van de kern. Is deze ge-

geven , alsmede dc dikte van den draad der verschillende vlcchien 

cn de bock van dc kabelomwindingen, dan kan men door ccnc een-

voudige malhemalischc formule gemakkelijk bet aanlal draden be-

rekenen , dat voor elke vlecht benoodigd is. 

De gelah-iiertja-aders, waarvan er bijna altijd meer dan één is, 

moclen den kabel in ccne regie lijn doorloopen, en mogen volstrekt 

niet om elkander gewonden zijn. Daardoor zou reeds bij dc vervaar-

diging of later bij bet gebruik de gctab-pcrtja beschadigd kunnen 

worden, of hcl koperdraad kunnen breken; ecnc groolerc vecrkracbtig-

bcid, die men wel hccfl getracht daardoor tc verkrijgen, wordl door 

dil middel niel aan dc binnenslc omwinding, cn daardoor ook niel 

aan de ader zelf medegedeeld; wanl ecnc zoodanige vlecht met ccne 

zwak gewondene spiraal geeft in de lengte toch niet mede, wanneer de 

vcrscbilicndc draden aancenshiitcn; wanneer men overigens op dc 

straks vermelde wijze den kabel voor uitrekking heeft beveiligd, daii 

beeft men ook voor ccne nadccligc spanning der aders volstrekt niet 

tc vrcczcn, cn ccne geringe uilzcUing, die wclligl toch nog mogelijk zou 

zijn, kan dc weeke koper-cn gclab-pcrtja-draad zonder nai.'eel verdragen. 

iMen hccfl ook bcnncpkabels gebezigd, docb deze bleken door hunne 

vecrkracbtigbcid volkmncn onbruikbaar tczi jn; bij ccnigzins sterke 

spanning van deze kabels braken de daarin opgesloten draden, ofschoon 

dc kabel zelf uitwendig onbeschadigd scheen. 

Om aan de Iclegraafkabels, dic bestemd zijn voor rivieren, dc noodige 

buigzaamheid tc geven, moet dc beklccding uil vlechten van dun ijzer-

draad bestaan, cn voorts ecnc dikke laag van ccne wcckc zelfstandig-

heid lusschen de buitenste harde draadomwinding en dc biiiucnslc wcckc 

gctah-pcrija-adcrcii worden gclcgil. Dit laalsie is volstrekt noodig, wijl, 

bij hel buigen van den kabel, dc draadbcklceding ccnc aanmerkelijke 

drukking op dc kern uitoefent, zoodal zonder cenc wcckc tiisschcn-

laag van tocreikeiide dikte hcl koiierdraad ligt breken of de gctali-

pertja beschadigd worden zon. 

In dc nabijheid van de oevers worden dc kabels door gegolen 

ijzeren buizen of bekleedsels, die cr over henen gcschovcii of aan 

vastgeschroefd wurdcn, nog meer tegen dc beschadiging door dc 

slooicn vaii dc sebippershaken beveiligd. 

H'heiieu tcgculiieldeii zonder hesi-hadigd Ic worden; maar hij woelige 

stroonu'u, die door groote M-hepeu worden hevaren, zal meu toch wuldoen, 

deze dieiiM uiet van de telegraafkal.els zelfte vergen, maar lieverdaar-

hoven arzouderlijke licveiligiugsketcneii te leggen, ̂ velkc aau dc Ijeidc oever.s 

ticvcbtigd zijn, alsmede mui eenige paleu, die op ge.-chikte ulkuudcn in het 

Mroomhcd zijn geheid. 
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Dij dc vervaardiging van een telegraafkabel vangt men slceds aan 

met een naauwkcurig onderzoek van dc tc bezigen draden, ten opzigte 

van geleidbaarheid cn isolcering. Daarloc worden zij gedurende ver-

scheidene dagen achtcrecn in water gidegd, en althui door middel van 

ccnc naar omstandighcdcii voldoende sterke ballcrij cn van eenen zoo 

gevoelig mogelijkeii galvanometer be|U'0(d(l. Alleen wanneer hel daarbij 

blijkt, dal zij volkomen vrij van gebreken zijn, zijn zij vuor dc verdere 

bearbeiding geschikt. 

De omwimling van hennepgaren bestaat nil ccn aantal enkele vezels, 

bclwclk naarmate van hel getal der lo oinwiiiden draden bepaald 

wordl. Do vezels bevinden zich op kleine klossen, in den omtrek 

van twee evenwijdige schijven geplaatst. Duzc beide schijven zitten 

op ccnc gcmccnschappelijkc bolle as. Door di'zo bolle as worden 

dc gclah-perlja-r.dcrs getrokken cn als zij er uilkomcii door dc bcimcp-

dradcn omsponnen. Evenwijdig met dc gctab-pertja-aders loopen afzon-

derlijke bennepdradcn, trenzen genaamd, welke tic lusscbciirnimtcn, 

die door den ronden vorm der draden ontstaan, aanvullenen zoodoende 

aan den bundel een volkomen ronden ciliiidrischcn vorm geven. Dealdus 

verkregen streng wordt door hel werktuig duur dc bulle as getrokken, 

en dc snelheid waarmede dit geschiedt staal in ccnc bepaalde verhou-

ding tot hcl aantal ümwentclingcn van dc umwindiiigsschijvcn, het-

welk verschill naarmate van dc dikte van den kabel. 

Dc bcuucpdradcn cn luuwcn zijn gesponnen uil rijnschen hennep 

cn daarna geteerd. Deze hennep bezit boven alle andere soorten dc 

eigenschap van in geleerden toestand in bel water steviger tc worden. 

Onlangs beeft men in plaats van teer tot dit ciiidc een meng.scl van 

onderscheidene andere stollen gebezigd , hetwelk men meende dat 

ook in bel waler verharden en ecnc walerdigle korst om dc gelah-

pcrtja-aders vormen zoude. 

Nadai de kabel hel eerste werktuig verlaten heeft, wordt bij in 

do holle as van het werktuig voor dc draadoiiiwiiiding gevoerd, 

waar hij met afzondciiijkc ijzerdraden uf mcl vlciditcn bekleed moet 

worden. Dit werktuig is oj) dezelfde wijze als bet vorige zamcn-

gcsleld , maar hecfi in al zijne deelen gruotcrc ahnetingen. 

Door grolde schijven wordl dc voltooide kabel door Ind werktuig 

zelf cr uitgetrokken. Deide werktuigen worden door stocm in bewe-

ging gebragl. 

Dc inceste ilcr telegraafkabels hebben wij mcl vicchtcn volgens 

dc afbccldiiig o|) pl. IV lig. 8 vervaardigd. 

Deze zamenstelliiig waarborgt de grootste zekerheid, daar hcl nooil 

gebeuren kan, dal eene gcbcelc vlecht, dic uit verscheidene ijzer-

draden bestaat, door ccn gebrek in bel ijzer sjiringt, en mogl al 

een afzonderlijke draad breken , zoo is deze met de andere zóó in-

een gcvlocbtcn , dal hij zich niet van den kabel kan losmaken. Dit 

is echlcr zeer dikwijls bel geval bij kabels, waar enkel de dikkere ijzer-

draden in plaats van vicchtcn gebezigd zijn. D.rekcn bier een of meer 

ij/.crdradcii, dan zullen ilczc zicb lui op ccnc- aanzienlijke lengte van 

den kabel losmaken , daar elke draad geheel op zich zelf ligt cn 

volstrekt niet in verbinding met dc andere staal. Dc kabel zal daar-

door aanmerkelijk lijden en als hij op ccne zoodanige plaats door 

ccn anker werd gegrepen, zoude hij aanmerktdijk moeien wurdcn 

uitgerekt, wijl do draden dan niet meer aau elkander sluiten , cn 

dit zou bel breken van bel koperdraad ten gevolge hebben. Dc ka-

bels mcl ecnc omwiniling van enkel dik ijzerdraad hdjbcii bovendien 

slechts weinig buigzaainbeid cn zijn dus ook mocijelijker te behan-

delen, Dc ecrslgcmcldc zamenslelling is wel dc kostbaarste maar 

y 
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levens de «loelmaligsle on ijninv.aüinsle, en zal bij bel gebruik vour 

rivieren len slolle nog bel goodkoopsle nidxonien. 

Voor onderzeesciie vcrliindingeu kniiiif ii de kaliels niel afzonderlijke 

dikkere ijzerilraden zeer goed gebezigd worden , wijl bel daarbij 

zelden voorkoinl dal de kabel eeno S|ianni!ig ondergaat cn dan zal 

dit daar nog niet zoo nadcelig werken als in dc liviercn , waar de 

kabels door middel van kettingen aan palen zijn bevestigd , die in 

liet rivierbed zijn gebeid , zoodal zij steeds bij korte gedeelten de 

gelieele spanning te lijden bobben. Ook wegens de aanzienlijke meer-

dere uitgaven zijn kabels met vlecblomwindingeii voor de zee niel 

wel te gebruiken, omdat men daar steeds groole lenglen noodig beeft. 

Kabels toch met vlechten van verzinkt ijzerdraad en vier geleidende 

draden mei dubbele hennep-bckleeding koslen de strekkende pruis-

sische vod ongeveer 22 Sgr. {[ i.20 de d), lerwijl dczidfde lengte 

kabel, wanneer hij eenvoudig met dikke verzinkte ijzerdraden omwonden 

is, slechts ongeveer l ö Sgr. (/"2.485 de el) kost. Oij het gebruik van 

onverzinkle draden is de prijs voor de kabels met vleditomwiiidiugen 

ongeveer 18 Sgr. den voel (/ .>.44 de d) en voor de andere 11 Sgr. 

den voet f/" 2.10 do el). Hel siu'oekl echter van zdf dal deze prijzen 

rijzen en dalen naarmate van die der gebezigde grondslolTcn. 

KEXIGE MEDEDEE 1.1X0EN 0\'Eri liLII^RE.MAFLEIDEItS VOOR 

TELEGRAA I ' - L I JNE : : . 

{Zcilscltrl/t lies daitsch'üsteneichischeu Tclec;r(ijjlisu-]'vrcms, 
.IalM-j,'ang 1, S. 178.) 

De heer Decquord beeft aan de fransche akademie in hare zitting 

van 15 Md j l. ecu nieuwen bliksemalleidor voor tdegraaflijuen vertoond, 

die door den heer Darthelemy Dianchi is vervaardigd, on over welks 

zamenstdliiig in de Comples rendiis, XXXV l l l , n°. 20, p. 877, bel 

volgemle wordl medegedeeld: 

iDeze zeer eenvoudige en overal gemakkelijk le bezigen toestel 

bestaal uit een iu contact 0[) den telegraafdraad bevestigden metalen 

kogel, dic zich iu hel middenpunt van eoiien grooleren hollen kogel 

van glas bevindt. Deze laalsle be.<taal uit twee lidflen, die door eenen 

breeden koperen rin^ niet elkander verbonden zijn, en die beide oj) 

den top in eene hals eindigen, waarin de draad, die den binnensten 

metalen kogel draa;̂ t, is vasl̂ iogoten. Dinnen iu den koperen idngslaan 

op gelijke afstanden indalen jiimten, wdke tol nabij de oppervlakte van 

den op don draad beve.stigdcii metaleu kogel reiken cii iiaar diens mid-

denpunt gerigt zijn. Voorls hoeft (lering van beueden eene kraan, waar-

door men den toestel kan luchlledig maken, en in dien toestand homleii 

als dit noodig is. Iu oen aan de'ze kraan bevestigden schrodilraad 

kan voorts eene nKilaalstaaf vaslgescbreebl worden , door welke de 

koperen ring mei zijne punten in geleidende verbinding met ilen grond 

wordt gebragt, terwijl de Idegraafdraad zdf en de daarop bevestigde 

metalen kogel volkoiiicn van den grond !,'eï.so!oe:'d is. 

«llcl is duidelijk, dat in dozen toer.ld alle r.tniospberi.sche dektrici-

idt, welke de draden hadden opgenomen, up de punten van den kojiercn 

ring zal overgaan en vandaar naar doii grond afgeleid worden. 

uDij elk station zon een zoodanige loesld l.uniicn worden geplaalsl; 

de vervaardiger heefl zich door proofiiciuingeii overtuigd, dat bij eene 

tdegraallijn, wdkc mol deze bliksemafleiders was voorzien, de dyiia-

miscbe slrooni niel werd gestoord door de ontlading van eene batterij 

van acht nesschen, en dat veeleer alle sjiannings-dokiridteil door de 

punten van den koperen ring in den grond werd afgeleid.» 

[ 1 8 5 4 -

iJe beer Decquerel uiile bij deze mcdedcding den wenscb dat 

spoedig bij de fransche telegrafen proeven iu bel grool met deze 

iiii'iutini' mouten worden senomen. 

Voor eene zeer eigenaardige inrigting van bliksemafleiders heeft reeds 

voor eenigen lijil de beer G. E. Dcring octrooi genomen. Ofsdiuon 

het ons niet bokend is of zij ten uitvoer is gebragt, cn in hoever zij 

aan bet doel beantwoord beeft, zoo moge zij als een vcrniiflig denk-

beeld hier vermeld worden, daar zij, voor zoo verre ons bekend is, 

alleen in de beschrijving van het octrooi (1) nader is bescbrcven, doch 

iu geen van dc werken of tijdschriften over het vak besproken is 

geworden. 

Dc inrigting van dezen bliksemanddcr berust op het fdl, dal twee 

beweegbaar opgdiangcn metalen kogels elkander afstootcn, wanneer zij 

mcl gelijknar-iigc elektricitdl geladen worden. Dc beer Dering be-

schrijri dezen afleider volgciidcrwijzc: Van een stevig vaslgemaakl 

stuk geel koper hangen aan metalen draden (2) twee ged ko|iercn 

kogels, welke in hunnen gewonen toestand elkander ligt aanraken, 

maar zidi door wederzijdsdie afstooting van elkander verwijderen, wan-

nocr hun ccnc geringe hoeveelheid spaniiings-deklridldt wordt mede-

gedeeld. Ter zijde van de bdde kogels cn zeer digt iu dc nabijheid 

zijn geel koperen platen geplaatst, op zoodanige wijze, dat dc kogels bij 

het afstootcn daarlcgenaan slaan. Zij zijn mcl de kogels in een glazen 

cilinder besloten, die den toestel tegen beschadiging behoedt. Het 

stuk metaal waaraan de kogels hangen is met de tcicgrafiscbe lijn 

vcrbcndcii; dc beide geel koperen (daten terzijde zijn daarvan geïso-

leerd en staan in verbinding met den grond. Men kan ligt inzien, op 

welke wijze de loestel werkt; dc gewone galvanische stroom, die voor 

hel Iclegrafercn wordl gebezigd, kan op dc kogels geen invloed uiloefe-

iicn; deze blijven in rust en de lijii blijft van den grond geïsoleerd; 

zoodra cchtcr aau den telegraafdraad spannings-clcklridtcil wordl 

medegedeeld, stoolcu de kogels elkander af, slaan legen de zijplalen 

cn openen zoo doende voor dc atmosphcrisdic dcklriciieil een korten 

weg naar den grond. 

Dc heer G. Turner, tc Chcraw, in Zuid-Carolina, heeft op de Itle-

graaflijncn aldaar met goed gevolg ccn zeer eonvoudigen bliksemafleider 

gebezigd (5i, dic volgens bel in anderen vorm reeds meermalen loc-

gepast beginsel is ingcrigi, dat lusschen den grond cn dc Idcgraaflijn 

een balfgeldilcr is gc|daalsl, die tegen zwakke galvanische stroomen 

isoloci t, maar eickiricildl van sterkere spanning afleidt. Daartoe wordl 

kool gebezigd. Twee kleine metalen cilinders, in coiilact met den 

grond, ziju daarmede opgevuld cn door de kool, in dc as des cilinders 

: en legen zijne wanden geïsoleerd, is dc telegraafdraad gebragt. 

(!) SpccijU'utlou of the patent grauted to George Edwunl Deriiig Esij. 

.!uiic ' J T . 1 8 5 T . Loiiiton I S , J 1 . 

(2) Ojiliiui'̂ fing iliior miililcl van messen, zooals l»ij slingers gehniikclijk 

I.s, zou hier wel dc vodrkeur venlicneii. Draden zouden zccr dun inoeieu 

zijn, iuilien de kcigels dc noodige licwcgelijklield zouden hezltten, en liij 

cenc sterke werking van tien blikscia zouden zij ongetwijfeld smelten cii 

, dus den toe.-tcl ontredderen. (Ked. vuu liet Zeitschrift enz.) 

(3) Vergelijk E. Turnhull, '/'Ac e/cdro-wmyfieOV Sccoud Edition, 

riiiludelphia 1853. p. 102. 

1855.] 

MEDEDEELINGEX O.MTREXT IIEN nEKLEEllSEL TER BESCHER-

MING VAX TELtiGllAAFDRADEN. 

[Zeitschrift des dentsch-östcrreirhischen Tclcijmphen- Vereins, 
Jahrgang 1. S. 17'.'.) 

De heer iX. J. Callan, boogleeraar aan bet roomsdi-katholick Col-

Icgic le Maynooth, bcclï, bij gcicgcididd van een onderzoek onitrciil dc 

galvanische ontleding van bel waler cn hel voortbrengen van ccn 

schittcrciid kalklicht (1), dc opmerking gemaakt dat ijzer, bedekt 

mei ccnc legering van lood cn lin, waarin bet eerstgcnicldc metaal 

dc overhand hecfl, niet alleen een zccr bruikbaar negatief dement in 

de baticrij van Sinee oplevert, maar door dit bekleedsel ock tegen den 

invloed van bet weder, de zuren en andere vcrniclcmlc stoflen krachtig 

beschermd wurdl. l l i j lioidï legeringen van 1 deel liii cn 1 lot 8 dcelen 

lood ondcrzochl cn geeft oj», dal ijzer, met eene van dezc Icjj'c-

ringcu o\ertrokkcn, minder ligt ruest, cn aan de indocden van het 

weder beter wederstand biedl dan lood of gegalvanicccrd (verziiiktj 

ijzer. Dc beer Gallan bcvecll daarom een zoodanig bekleedsel voorna-

melijk ook voor Idcgraafdraden aan. Een 'oevocgsel van zink vcr.iiecr-

dcil dc bardhdd van bet bekleedsel, doch vermindert dcduursaam-

hdd; daarenlegeu maakt een wdnijj antimonium het niel alleen harder 

maar ook duurzamer en beter tegen bel weder bestand. 

De heer F. G. Bucklin te Troy, in den slaat New-Vork, geef' np, dal 

men een goed hcchiciid, duurzaam en tegen dcu invocd van l;ot weder 

goed bcsdicrmcnd kopcr-bckicedscl verkrijgt, wanneer men hel ijzer 

eerst op eene van dc gewone wijzen met ecu tusschcnmclaal, bij voor-

beeld zink, bekleedt, cn het dan in ccn bad van gesmolten koper doopt. 

Door dit ccnigc malen tc herhalen, kan men aan dekopcrbeklccdingdc 

dikle geven die men verkiest. Ook kan, in plaats van koper, geel koper 

of eenigc andere legering gebezigd worden (2). 

A'ó 

hier geen sprake kan zijn,) vervaardigd kan worden, dat behoorlijk 

aan hel doel boantwoordt. Volgens hem boschcrml ecu bekleedsel 

van onedel metaal den draad .>lccbts voor korten lijd, en kan hel 

zelfs onder zekere omsiaiidighcdcn de verniding van den draad be-

spoedigen. Met name ondergaal bet ijzerdraad in dezen toestand , 

door de daardoor gclddo galvani.sdie siroomen, allengs eene dgen-

aardige verandering van structuur, daar hel bros cn breekbaar wordl 

en ook aan clekirisch gelddingsvcrmogen verliest. 

Dij zijne proofneiningeii mcl atmospbcrischc cickiricilcil, merkte 

hij bclzclfdc o|» bij dunne gcclkopcrdradcn cn verzilverde koper-

draden; zij werden met der lijd zoo bros dal dc wind zo verbrak. 

Als het beste hcschcrmingsmiddd voor ijzeren telegraafdraden, helwdk 

tevens dezc slrucluurvcrandeiing verhoedt, hccfl hij daarentegen be-

proefd, zc n:ct con lijnolievernis tc bestrijken, hclwelk van lijd lol 

lijd hcrbaald mocl worden. Er vormt zich zoo doende allengs ccnc 

dikkere korst om don draad, dic daardoor zeer voldoende beschermd 

wordt. Voor dc latere hcslrijkingen is mei voordeel ook stecnkolentcer 

gebruikt. Een ijzerdraad van ccnc lijn iO''.Ü022) dikle, zóó behan-

deld, was na vcriocn van tien en ccn balf jaar nog volkomen gaaf en 

buigzaam. De heer dr. Donicrsh.auscn bcvedl ten slotte als een zeer 

dodiiiatig, hoezeer dan ook ccnî 'ziuo kcGlbaar, middel aan, den draad 

met boomwol Ic cïnspinnct^, il'jr.rcp( mcl lijnolie, die dan dadelijk goed 

houdt en dekt, ie bectrijke:^ e:. van lijd lot tijd hel bekleedsel van lijn-

olievernis en slcenhclcntcer te vernieuwen. 

De hoer J. Carvallio de Meddros, le Dassy, bij Darijs, beveelt voor 

hel vermelde doel eene legering van kwik aan, welke men het best 

verkrijgt, door den draad eerst te galvaniseren (mcl zink te beklccden), 

en dan in eene oplossing van ecu of ander kwikzoul tc doopen (5). 

Eciic door dc verceniging Ier bevordering van bandwcrksnijvcrhdd 

iu Pnusscn uitgcsdirevcne prijsvraag beeft den heer dr. E. Doincrs-

hausen, te Marburg, aanldding gegeven aan dc koninklijk-pruissische 

tdegraaf-directie het een cn ander mede tc dcelen uit zijne omlcrvin-

ding omtrent hot hier besproken punt. l l i j bclwijfdt voorctrsl, of een 

molaalbcklccdsd (daar toch, gelijk van zdf spreekt, van de edele metalen 

(1) On the results of a series of exjicriiiieuts on the decoMposit ion of water 
the «jdlcauic latten/, with a view to ublain a constant and brillant lime' 

Injht, iu het Philosophical Marjazinc, Series I V , vol. VI1 ]». 73. 

(2) llet op doze wijs beklcedcu van ccu reeds gereed gemaaktco draiid 

zoudeii wij uict durven auuhcvelen; wanneer cchler het vernielde koper-

licklec<k>el zieli werkelijk naauw iiici licl ijzer Ycrt»im\l, cu iu eenigziiis 

»auzicnlijke dikte kau worden aaiigehragt, dau zou dezc wijze van l)e-

haudeting welligl kuuueu worden toegepast, even als hij de vervaardiging 

van het verzilverde koperdraad, door nauieiijk eeiic dikkere ijzeren slaaf 

ü̂ vaar met koper te bcklecden cn dau tot eeueii draad uit tc trekken. 

(lied. vnn liet Zeitschrift euz.) 

(3) Jmprooeineuts in the means or processes for prcservimj metals from 
corrosion in Nowtoirs London Jourmd, X I J I V , p. - I S Ü . 

Deze laatste mcdcdeeling kornl iu de hoofdzaak overeen met het-

geen men bij dc pruissi:chc Icicgraanijncn bceft waargenomen; eene 

laag lijnclicvernis, gelijk reeds sedert lang algemeen wordl gebruikt, 

is van al de beproefde inidddcii gebleken het beste te vuldoen, en 

toch laat ook dil middel nog vcd le weiisdicn over. llcl is tamelijk 

kostbaar, daar bel, gelijk vermeld is, noodwendig van tijd lot tijd mort 

vernieuwd wordeu, en deze vernieuwing is bij zoo uitgestrekte ide-

graanijnen hoogst bezwaarlijk, daar zij alleen bij droog weder kan 

plaats bcbbcn. 

Vcrzinkl ijzerdraad hccfl tol dus verre gccii gunstige uitkomsten 

opgeleverd. Eensdeels begint ook een zoodanige draad spoedig le 

rooslcn, anderdeels komen cr in bel bekleedsel spoedig scheuren en 

springt bel ligt los, voornamelijk bij bet spannen langs <lc palen en 

bij het buigen. Onlangs ziju door een fabrikant uil do Dijii-provin-

cien nioiislers draad ingezonden, wdke iu hol laalstgcmdd opzigl 

aanmerkelijk beter schijiicii te zijn dan dc vroeger gebezigde gcgal-

vaui.scerdc draad, l lcl ziiikbcklccdM-l schijnt bij deze mcl bel lig-

diaam van den draad innig verboudeii te zijn, zooilal bet bij licrhaahl 

sterk buigen noch afspringt, uocb barsten krijgt. Moii is van plan, 

mcl dozen draad op de in aanleg zijnde tcicgraaflijnen ccnigc proeven 

te nemen. Dc uilslag daarvan zal le zijner tijd worden mcdcgcilecld. 

Dc beer lligbton meldt, dat in dc nabijhdd van groolc sleden, 

alwaar dagdiiks groolc liocvccllicdcn slccnkolcii verbrand worden, ge-

galvaniseerd ijzerdraad van '/s •1"'"» (O'.0U5) dikte docr de zwavelzure 

dampou, dic uil dc verbranding der steenkolen ontstaan , zoo werd 

wcggevrclcn, dat bet na verloop vaii minder dan 2 jaren nog slechts 

! dc dikle van ccnc gewone naainaald bczal (1); op dc pruissische 

I Idcgraanijiien is iels dergelijks nog uicl waargcnomcii. 

(l) Vergelijk Ilightou, The electric telegraph, its kidory and progress, p. 117. 
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(IKOCTr.OI.lKKRDK Wl.lZH OM IMirOGEN TK IJOrWKN KN TK 

VKUVOKHKX VAN T. KX S. CIIAMITON IN ])K 

VKIIKKXIGDK STATKX. 

(Uit liet Jourml of ihv FraukUii lustltute ovcrsenonicn in The Civil 
Emjiuccr and ArditccCs Joiirual, May 18S4, j). IGl) 

(l'l. IV, fig. 0.) 

Fig. O van plaat IV sicll den opstand v;!n toi- zijde voor van eene 

brug, ingerigt volgens een verbeterd stelsel om bruggen op den oever 

to bouwen en over den stroom naar de bejiaalde plaats tc brengen. 

Hel vooi-naamste in dil stelsel is bet bouwen van de brug op den 

oever, ongeveer in liet borizontale vlak, waarin zij moet komen to 

liggen ; zij wordl op oen spoorweg C geplaatst, die op een der 

vooraf gebouwde hoofden l'.P. is aangelegd, en waarop de rolwagentjes 

1)0 loopen. Is dc brug gereed, dan worden een of meer vaartuigen, 

van voldoende grootte, met een steigerwerk A voorzien, dat dc be-

hoorlijke hoogte heeft, cn hetzij onder het reeds vooruitstekend ge-

deelte van dc brug, hetzij tegen het hoofd gelegd, ten einde dc 

brug er op tc doen rollen. De vaartuigen hebben cenc klep om water 

binnen tc laten en cenc pomp om het uil te pompen, cn zoo dncnde 

kan hun ballast geregeld worden, naar men verkiest. Wanneer alles 

gereed is, worden eindelijk, door middel van de kaapstanders E, F, G, 

en dc daaraan bevestigde louwen, hel vaartuig en dc brug die er op 

rust spoedig en veilig naar de beslemdc pla::ts ovcrgebragt, waarna 

men haar tol dc bepaalde hoogte doel zakken , door water in het 

vaartuig tc lalen, of wel door doniniekrachlcn of door eenig ander 

middel. 

Het eigenaardige van dil stelsel is cenc groole besparing van kosten, 

in vergelijking mcl het vroegere stelsel van houten |iijlers in de bedding 

van den slroom; zelfs waar die kuiincn worden aangewend, doch waar 

(Ie stroom diep en snel is cn de brug hoog boven dc oppervlakte van 

het waler l igl, zijn zij zeer gevaarlijk cn worden ligt bij sterken 

slroom weggesleept; in sommige gevallen kunnen zij volstrekt niel 

worden gebezigd. 

Voorts is dit stelsel ook te verkiezen boven dal, hetwelk bij 

het leggen van dc bekcndo Driltannia kokerdjrug over de Menaislraat 

IS gevolgd, daar het nagenoeg even geschikt cn veilig is dc brug in 

eens op de bepaalde hoogte tc bouwen als op cenige andere, terwijl 

het veel gemakkelijker en veiliger is het geheclc ligchaam waterpas of 

op cenc behoorlijke helling voort te bewegen, dan hel met zijne gan-

scbn 7.waarle langs werktuigclijkcn weg in loodregle rigling naar 

zijne plaats Ie brengen (l). 

CKOCTIlOl.IKllKDK CiUXDKK-WATKll-MlCTKU VAX J. JIAllTIX. 

{Tk CivH Ktujimer oud Archikcrs Joumd, May 185.|, p. 10(5.) 

(.1. fJ. VAN CKXDT .Ir.) 

(l'l. IV, lig. 10.) 

I t e \v;\lcviuclcr, ccne .'smerikaanschc uilvinding, bestaat eenvoudig 

uil cenen cilinder met zuiger, voorzien van schuifklepiieii, door welke 

hel water, dal gcincleii moet worden, in-en uilslrooml; de cilinder, 

(1) r̂ lnav heeft men daarlaj wel beilailit dat de ytclliii};, welke den kf.kcr 

van <le 15rittannia-I)ru{; o]i dc hei.aalde honjrle had inueten brengen, meer 

ilan .no cl hoo-,' had moeten wezen , of wel dat dc .H-he|)en dien dicjiL̂ aii;;; 

hadden luoctea hebben ! ('it̂ *!-) 
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dic eigenlijk dc maal voor hel water is, wordl bij eiken zuigerslag ge-

vuld, waarop do klep veischuift, het walor uil den cilinder afvloeit, en 

aan de andere zijde van den zuiger door ander waler wordt vervangen. 

Hierdoor ontstaat eene afwisselende beweging van den zuiger en van 

dc seluiifsiang, welke laatste op eenen teller, ter aanwijzing van bet 

doorge.stroomde voliune water, werkt. 

Fig. 10 van !)laat IV is ccne verticale dnorsncdc van den watermeter. 

.1 is dc houten voot|)laal, waarop dc cilinder en dc verdere deelen 

van den toestel zijn geplaatsl. Dc cilinder l i rust op twee sluiten C ; 

hij is voorzien van cenc schuifklep D en den zuiger E, die op de zuiger-

stang F is geschroefd. Deze stang gaal met hennepdoozen door dc 

beide ciliiiderdekscls en heefl een koi'tcn verstelbaren arm I I , nabij 

het uiteinde door cenc slelschroef I daaraan verbonden. Deze ai'in is 

van onderen voorzien van cenc pen J, werkende tusschcn dc Icislan-

gen A', die, beweegbaar in de oogen L , aan het vaste opslaande 

gedeelte van den loeslel zijn geklonken. Het uiteinde van do 

heen- cn wedergaandc leistaaf is door een klein gcwrichtsluk M 

verbonden aan hel benedeneinde van den verticalen been- en we-

dergaanden iielhoom N, die zich om het slcunpuiil O beweegt, en 

mei ecu gcwigt is voorzien. Hij wordt aan het boveneinde geleid 

tusschcn dc gebogenc leiplalen P , die verbonden zijn aan het stuk 

Q, hetwelk legen het vaste gcilcellc van den loeslel is geklonken. Dc 

klep I I bevindt zich in dc scliuilkas //, welke voorzien is van dc aan-

voer|)ijp S . Dij T is de schuifslang verbonden aan cenc slang U , 

welke haar verccnigl aan de segmeiilvoniiige plaat V . In deze werkt 

de i)in IV, die op den hclboom N is bevî stigd. Dc ojicning in deze 

plaat is een weinig korter gemaakt dan de afstand, welken dc pen IV' 

moet doorloopen, zoodal wanneer de hclboom N door dc beweging des 

zuigers wordt ovcrgcworpen, de schuilklep I ) ren weinig te ver wordt 

overgelrokkcn. De beweging van den hofboom A'wordl veroorzaakt 

door dc drukking van dc leiplaat K legen dc pen ./, want het gal in deze 

leiplaal is kleiner dan dc znigerslag; dus zal dc pen J , wanneer 

deze op hel einde van het gat in de jilaat A' is gekomen, deze ge-

durende hel vervolg van den zuigerslag door de ot̂ gcn L medevoeren 

en dus den hefboom N om zijn sleiinpunl O overtiekkcn. Dc registratie 

of het tellen der zuigerslagen geschiedt door het palrad A', dat bij 

iedcren zuigerslag door de pallen Y wordt vcrztil. Deze pallen zijn gc-

|)laatst oj) den T-vormigcn arm Z , die aan dc schuifslang is be-

vestigd. 

Wanneer men met dezen meter meet, zoo vloeit het vocht door dc 

pijp S in do kas I I cn vervolgens door de opening a in het daarmede 

in gemeenschap slaande gedeelte van den cilinder D. De drukking der 

vloeistof drijft deii zuiger naar de tegenovergestelde zijde des filinders, 

terwijl dc pen J langs de leiplaat A'schuifl in de rigling van hel pijltje. 

Deze beweging Irekt den hefboom A' over, terwijl ook dc schuif/J 

wordt verplaatst door de werking van do pen U eii dc leiplaal V. 

Op deze wijze wordt do opening h oogenblikkelijk geo|)cn(l en de 

vloeistof kan aaii de legenovergesleldc zijrie des cilinders binnen-

dringen, waardoor de zuiger achlerwaarls wordl gedrukt, terwijl het 

vroeger opgenomen water nnav l)nilcn wordt gepevsl; hel voclil ont-

snapt dan door de ontlaslbuis c; in de iigiiur is dc zuiger voorgesteld 

in den stand, waarbij door a de vloeistof wordt ingelaten. Een hol ge-

ileelte, aan den ciliiidcr gegoten, vormt het ontlaslingkanaal voor het 

vochl ilal door de verlakkingsbuis (/, mede in tVn stuk met den 

cilinder gegoten, in het hoofdkanaal uitvloeit. Door het vcrslellen van 

! een valsthen bodem voor den cilinder, door middel van ccne uil-

1855.] 

wendigc schroef of op eenigc andere wijze, kan men de capaciteit 

van den cilinder uiterst naaiiwkcui'ig regelen. 

OVKll DK RCIIKVK GKWKLVKN. - 01'MKUKlXfiKX OVKll DK 

VKAAGSTUKKKX, DIK IX I IKT Gl-SCHUIIT VAX DKX l lKKI i 

DK LA GOL'KXKKIK ZI.IX TKU Sl'KAKK (iKlilIACT (J) DÜOU 

DKX I IKi:U Gl ïAKKF, Jugcuicur der Brwjijcn cn W'cjcn. 

{Anmxles des Ponts ct Chnussdcs, 1854, .lanvicr el Tevricr, p. 32.) 

(K. W. VAX GKXDT ,IGz. B. L. K. 1.) 

De heer de la riournerio heeft gemeend in de A n n a l e s des P o n l s et 

Chaussécs een stuk te moeten plaatsen, bclrekkelijk mijne memorie over 

dc scheve gewelven, waardoor ik in dc noodzakelijkheid gebragt wordt, 

cenige nadere ophelderingen tc geven. Ik hoop dal do lezers van dit 

tijdschrifl in hel algemeen, en dc heer de la Gournerie in het bijzonder, 

deze korte bijdrage geenszins zullen toeschrijven aan dc zucht, om de 

discussie te rekken, wal geheel builen mijne bedoel ing valt, maaralleen 

tlaarin eene poging zullen zien om do vraagstukken, waaromtrent de 

heer de la Gournerie met rcgl de lessen der ondervinding inroept, zoo-

veel mogelijk binnen de grenzen van het gebied der praktijk terug te 

brengen. Wij zullen de volgorde van bedoeld stuk behoiiden. 

Oiujesteuude dniJihuif]. — Ik ben in de algemccne beschouwingen 

van hel eerste hoofdstuk van mijne memorie uitgegaan van de uit-

komsten van hel onderzoek van den heer l.efort , daar ik voor mij 

deze uitkomsten als geheel bewezen beschouw. Het zijn grondbegin-

selen, waarop dc theorie van hel reglhoekige verband, dal ik als het 

normale verband hcscliouw, rust. Daar dc heer dc la Gournerie met 

mij aannceml, dat deze conslructic do uitwerkingen van de onge-

steunde drukking tol het minimum brengt, schijnen wij het over dit 

punt volmaakt eens te zijn. Neemt men hierbij in aanmerking, ilat ik de 

ongesteunde drukking, voornamelijk wat hare uilwerkingen aangaat, 

heb behandelil, daar ik dil als hel bolangrijksto punt voor den con-

slrucleiir beschouwde, dan zal hel onnoodig zijn langer to twisten ovei' 

den aard van dc oorzaak dezer uitwerking; naar mijn inzien is deze 

vooi' goed bepaald door het werk van den heer LeforI, wiens meening 

dienaangaande, na dc volgende aanhaling uil zijne memorie (2), voor 

niemand meer twijfelachtig kaïi zijn; deze aanhaling is ten dcele ook 

door den heer de la Gournerie opgenomen. 

«Dc ongesteunde drukking ontstaat door den vorm zelf van het ge-

• welf cn do veerkracht der zamenslellendc bouwstolïen; zij is onaflian-

• kelijk van het gebruikte verband. Ik wil hieruit echter niet besluiten, 

•en het vervolg van dil werk zal hel voldoende aanltionen , dat bij de 

• scheve bruggen de keuze van het verband onverschillig is, maar ik 

»wil mij verzetten tegen het beweren, diu de ongesleiinde drukking 

• meer denkbeeldig dan wezenlijk is cn in zekere mate door hol ver-

«band vernietigd wordt » 

Dc heer de la Gournerie acht bel voordeel der regio hoeken aan het 

binnenwelfvlak zeer ondergcschikl. Ik beschouw deze evenmin bepaald 

iioodig en bladz. I."5 van mijne memorie kan bieromtrcnt geenen twijfel 

laten; maar ik ben van nieening dal dc scherpe hoeken niel dan Iminen 

zekere grenzen moeten aangebragl wordoii. Voor den bonten biksteen 

on dien van bel Vogcsische gebergte, die nilsluiteiid voor mijne con-

slruclien gebezigd zijn, heb ik, naar dc ondervinding in de praktijk 

(1) Zie Uillrckscls uit Vreemde Tijdschri/ten, 1853-5-J, bladz. 115. 

(2) Aumdcs, 1839, p. 2SC. 

A'ó 

opgedaan, dc grens van scherpic voor de sloolvoegen op 80" aangeno-

men ( I ) ; hierbij moet cchler in bet oog worden gehouden, dat deze 

be|)aling gemaakt is in de onderstelling, dal dezelfde bouwstoffen of an-

dere van gelijken wederstand gebruikt worrlen als ik heb gebezigd; om 

juister tc spreken, deze bouwstolïen worden bij eene gemiddelde druk-

king van '2D0 pond op den vierkanten duim verbrijzeld. Ik ontken 

geenszins dal men verder kan gaan door gebruik tc maken van mato-

rialen die slcrkci'en wederstand bieden; elk ingenieur heeft zich slechts 

te schikken naar dc bouwslolTen, die hem ten dienste slaan en ten aan-

zien van dit punt kan men geenen bepaalden regel aangeven. Daar 

Mongc (2) echter den rcglen hoek aanbeveelt, doel men wél, dezen als 

verkieselijk te bcschoiiwcn en daarvan niel dan met schroom cn uiterst 

behoedzaam af Ic wijken. 

Wal het strookeiistelscl aangaat moei ik verklaren deze wijze van 

bouwen af te keuren, niel omdat de denkbeelden over de zamendruk-

king, die haar hebben doen ontstaan, mij niet juist schijnen, maar 

wel omdal zij in de praktijk een groot bezwaar ontmoet in de onge-

lijklieiil in hel zeilen der sirooken en in dc gedeeltelijke cn ongelijke 

bewegingen , die daaruit geboren worden. Uit mijne memorie, bladz. 

122, blijkt wijders dat ik dit slelsel niel geheel en al verwerp en 

aldaar zijn de gevallen opgegeven, waarbij ik de toepassing er van 

nuttig oordeel. 

Vet'ijclijk'uifj van de sloolvocfjen, normaal op hel binnenwelfvlak, mcl 
die v a n iMcholsun. — Op bladzijde van mijne memorie ziet men, 

dat ik, even als dc heer de la Gournerie, in beginsel aanneem, did 

dc voegen loodregt op hol binnenwelfvlak moeten staan en het is dui-

delijk, dal men theoretisch geene andere schikking mag aannemen , 

doch in dc jiraklijk vereenvoudigt men hel vraagstuk aanniei'kelijk 

door ze te vervangen door dc oppervlakken, welke door de heeren 

iXicliolson, Hart en LeforI aangenomen , en die ook in onze scheve 

constructien toegepast zijn. 

De bewerking, waarvan dc heer Dnck zich in de praktijk bedient, 

bij hel houwen der sluiistecnen, voor het geheel liijzonderc geval van 

een schroefvormig gewelf mei cirkelvoniiige dooi snede (."), gcefl voegen, 

(1) Deze ĵ rcns van 80» voor de stootvoeĵ en .stemt klaarblijkelijk overeen 

met nô ' .M'herpere hoeken aan de [geboorten in den half-cirkelboo;,'. 

(2) rdadzijde 290 van ile memorie van den heer I.elbrt laat over de 

denkwijze van Monî e dienaanî aande jxeenen twijfel. 

(;$) Dc heer IJnck heefl in zijn werk alleen dit bijzondere geval be-

handelil; hij neemt geen ellipsvonniiic widven aan, die men volgens 

hem ninnner moet maken. Hij voegt er evenwel iiij, dat het hem ge-

noegen zou doen, zoo iemand dit vraagstuk nader onderzoeht en licm 

zijne ilwaling, zoo deze ten min>ie bestond, onder het oog bragt. Do 

ondervinding heeft voldoemle bewezen, dat gewelven van regte elli|iti.«clic 

iloorsnede niet meer moeijelijkhetlen in de eonstrnetie opleverden dan die, 

welke den cirkel tot rcgthoekige doorsnede hadden, en ten aanzien van de 

Mabiliteit kmincn zij tegen elkander opwegen; missehicn zijn de eerste zelfs 

sterker. Men heeft ellipsvornnge gewelven in den weg naar Versailles gemaakt 

en de heer l.efort (iceft er dc voorkeur aan; later zijn cr verscheidene in 

Frankrijk gemaakt cn wel met name in den weg van I'arijs naar Straats-

tiuvg; in de departementen van de .Menrtlie en den Xederrijn worden er 

bijna geen andere gemaakt. Deze vrij talrijke voorbeelden van constructien, 

die geslaagd zijn en waarbij de exploitatie slechts 1er naanwcrnood den 

noodigen lijd voor het nemen van eene beslissende proef heeft gelaten, 

nuig ik gerustelijk tegenover dc meening van den heer Huek stellen, die 

overigens op geen enkele proeve rust. Deze ingenieur schijnt zich niet in 

lict minste te hebben opgehouden met het vraagstuk, dat hij verwerpt om 

gccne andere reden, dan dat hij het niet wil aannemen. 
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•lio ICH iiaasiciiltij loodrogl op hol hiniionwcifvlak st.'iaii; ilczc tnnpassing 

is zcor gcinakkolijk cii liil hgl voDi'iiaiiiclijk in do cciivoinhghcid 

van hol wcH'vlak hij licl schroefvormige verhand; maar voor het 

regllioekige verliand moei men die bewerking wijzigen , (hiar het 

welfvlak van den eenen welfsteen in dezelfde laag van dat van den 

anderen verschilt. De praktische voorschriften, die ik voor hel iionwen 

der steeiien gegeven heb, zijn voor alle gevallen van loepas.sing, welke 

ook de soort van het verbinid en de reglhockine doorsnede van het ge-

welf zij; waar ook in praktijk gebragt, heeft hare aanwending, wal de 

stevigheid der construciicn aangaat, niets le wenschen over gelalen en 

ik heb dan ook niet geaarzeld (h'ze voorschriflen voor hel nitslaan van 

welfsteenen in een werk te plaatsen, dat bovenal praktisch moest zijn. 

.Men moet hierbij in het oog honden, dal hel slechts benaderingen zijn, 

waarmede de constriictenr zich telkenmale vergenoegt, als het vraag-

stukken geldt, die te zamengesteld zijn om naauwkeuriger behandeld 

te worden. Dovendien heel't de heer dc la (lonrnerie in zijne aanmer-

kingen gelegonlieid gehad te doen opmerken, dat de methode van den 

heer Duck evennnn onberispelijk is te noemen, en dal het geven van 

meerdere naanwkeurigheid er do eenvoudigheid van zou verminderen, 

üngchdikiglijk is dit veeltijds hot geval met de pi'akti.sche loe|)assingen; 

de constructour vermijdt elke zamengestelde liewerking, die hem wel 

meerdere volmaaktheid, doch geen wezenlijk voordeel oplevert, daar 

alles, wat het werk van den arbeider ingewikkelder maakt, in de uit-

voering moeijelijk heden van allerlei aard en len slotte vermeerdering 

van kosten verooiv.aakt. Ik heb mij sleehls met hel detailleren van de 

plans voor de eerslc mijner scheve bruggen bezig gehouden, en de 

aannemers heblien dc volgende alle zonder bezwaar gemaakt. Hieruit 

ziet men dal dc bewerkingen ter bepaling van de stoolvlakken volgens 

de beeren Xicliolsoii, Hart en Lefort, niets bijzonder zamengestelds 

hebben. De slooivlakken van den heer Duck geven op de fronten 

kromme lijnen, die veel arbeid vorderen en daardoor eene moeijelijk-

lieid in de nitvuermg veroorzaken, die men niel kan wegcijferen en 

welke dc amlerc im-lhodegeenszuis geeft; maar hit is even onbetwist-

baar, dal bij (le laatste de slooivoegen minder nabij de theoretiseh normale 

vlakken komen, dan die, welke volgens den heer Duck zijn gecon-

strueerd. ;\llos bijeen genomen, valt hel niet ligI te zeggen, welke han-

delwijzo in dc pi'aktijk de grootste zwai'igheden oplevert, dan na 

toepassing en vergelijking van beiilc stelsels o|i twee gewelven, die 

uverigens under gelijke (tnislandigbeden vcrkecrcn. Ik ben nooit in de 

gelegenheid geweest deze lu'oef lo nemen. 

Iknhwijze over de voorkeur min den m\mcnlhoo(j of uau den hdken 
cirkel in de scheve (fewelvcn le (jevcn — Hel zij unj geooiioofd hier aan 

te halen, wal ik op bladzijde -iS van mijne memorie gezegd heb: 

"Als de bi'uggeii den segment vorm hebben, nadert bel schroefvormige 

T'verband het regthoekigc genoeg om dit met voordeei tc vervangen, 

itiiaai hel veel ceiivondiger is; beide zijn bovenilien identisch alsd(! be-

I trekking van de opening tol den pijl oneindig is, dal is tc zeggen, 

•wanneer hel cilindei-vlak een plat vlak wurdl; uidei'daad geeft dan 

"hel scliroefvurmig(! zoowel als li(!t regthoekigc verband voor de hori-

nzontale voegen regte lijnen, loodi'egt o|) ihs i-egle voegen der fronten. 

»Het .schroefvormige verband zal dus minder van het regthoekige 

»alwijkeii, naarmate ilc biuggen minder pijl hebben; voor deze soort 

»van briiggen v(!ix'hillen de hoeken der welfsteenen met de froutbogen 

>Mi hel al.ücmeen zeer weinig van den regten hoek in het schroef-

ïvormige stelsel, dat om (hv.e reden boven hel regthoekigc moet gesteld 

p worden Anders is het gelegen voor den halven cirkel en den platten 
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«ovaalvorm (nnse de panier) ( l i ; bij hot half-cirkelvormig gewelf ziel 

»men werkelijk dat de ri>;llijn , waaraan bij hel schroefv(u'mige ver-

• banil tic voeglijneii nagenoeg evenwijdig zullen loo|)en, de fronten 

• ontnioel omler hoeken, die aanmerkelijk van den regten boek ver-

»schillen Voor ileze soort van gewelven geeft dil verband dus vrij 

».scherpe hoeken hij de frontbogen, en men moei het niel dan binnen 

«zekere givnzen gebruiken, zoo men geenc bouwstoHen lol zijne he-

rschikking heeft van eene gelijkmatige dikte, die het gebruik van hel 

• regthoekige verband gebiedend voorschrijven, n 

In hetgeen voorafgaat zal men dc prakti.scho verklaring vinden, 

waarom de Engelschen, die uitshiileml het schroefvormige verband ge-

bruiken, aan het .segmenlvormig gewelfde voorkeur geven. Hun stelsel 

geeft in vele gevallen voor hel hall-cirkelvormig gewelf zeer scherpe 

hoeken in hel welfvlak voor de slooivoegen, en deze zouden den stout-

moedigslen ontwerper doen beven. Do heer de la (iouriierie sicit tegen 

mijn denkbeeld dal van den heer Hart over, dat echter volgens hem 

van het mijne weinig moei verschillen, daar wij gelijke stoolvlakken 

hebben gebezigd. De heer Hart neemt voor zeer seheve gewelven 

slochls ellips- en cirkelbogen aan, terwijl de heer Duck, zoo als wij 

reeds vroeger gezien hebben, nog minder ver gaat, en ook den ellips-

vorm afkeurt. Deze uiteeulo')|ien(le meeningen ontstaan alleen uit ver-

.schil van hel standpunt, waarvan men uilgaal; ik ben voor hel regl-

hoekign verband, dat geeiie scherpe hoeken in hel welfvlak geeft en dal 

iu als het normale verhand voor hel hall-cirkelvormig gewelf be-

schouw, terwijl dc ingenieurs, die de heer de Gourneric aanhaalt, 

lumne beschouwingen aanvangen uil het schroefvormige verband, dat 

bij zeer scheve gewelven ninnnerop den hall-cirkelvorm is toe le jnssen. 

Hel is dus inel le verwonderen, dat zij in deze omstaniligheden hel 

denkbeeld van den halven cirkel verwerpen, hetwelk naar ik hoop des-

fiieltemin hel eenig ware en goede zal blijven (2). 

In Frankrijk hebben tic ingenieurs zich met het regthoekige stelsel 

gemeenzaam gemaakt en dezelfde redenen bestaan daar te lande niel; 

dc proeven, door Dondelei geiiomcn, hebben doen zien, dal voor de 

regie gewelven de verhoogde ellips {."») minder drukking geefl dan de 

lialve cirkel en deze weder minder dan de segmcnlboog; het is even-

eens zeker, dat bij gelijke opening de zelling van don sngmenlvorm 

grooler is dan die van het hall-cirkelvormig gewelf (1). Deze feiten 

worden door alle de>kundigen erkend en .schijnen aan eeiiigen van hen 

van zulk gewigt te zijn, dat zij in het algcuiecn het scgmentvormigc 

gewelf in de consli'uctie der spoorwegen alkeuren, waai'door hel in 

den ceisteii ojislag vri j moeijelijk schijnt aan le nemen, dal men cenc 

(1) Hoor ause de jtwiier verslaat nicn eciicii boog, die den vorm lietit 

van eene halve ellips, op zijne groole as genomen. (Vert.) 

(2) Hij de brng van (ionrnay, in den spoorweg van l'arijs naar Straats-

Itnrg, heelt de heer rt-iVeillJ, ten einde het ongerief der scherpe tioelvcn, 

liij iict .Hïhroefvorniigc verliand, toegejiast op den half-cirkellxiog, to ver-

mijden, het geileeite tnsschen do stootvocgen cn de geboorten als een 

regt gewelf tiesohonwd, waart)ij , hlljkens tic verkregen ondorviniling, niet,"» 

to vrcczen is van ongestennde drukking; overigens is het gewelf volgons 

het sfhroofvtninigc verltand bewerkt. 

(.'{) Door verhoogde ellii)3 verstaat men ccnc halve ellij)S staande op do 

kleine as. (Vort.) 

(•4) Het is niet onnoodig hicrhij aan tc merken, dat dc analyse van den 

heer Lefort ook aantoont, dat Iiij gelijke opening do zamcndrnkkingcn Itij 

gevolg ook de ilrnkking (/.ie hierover bladzijde 285 van de memorie van 

genocnidon heer) zoo veel tnecnlcr worden, als do zetting grootcr wonlf. 
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juisl legenslrijdigc gedragslijn moet volgen voor de scheve gewelven, 

waarbij al de zwarigheden vermeerderen. Alvorens men hiertoe in 

Frankrijk zal overgaan, is er ccnc ruiks van feiten noodig, die alle 

|)choorlijk door de ondervinding moeten zijn geslaafd. 

ik hei-haal Ihans, dal bij alle scheve gewelven van den hall-cirkel-

vorm, die, ik zoowel voor hel regthoekige als voor het schroefvormige 

vcrbaiiil heb doen maken, de uitwerkingen van de ongeslennde druk-

king zich nimmer op eene merkbare wijze na het wegnemen van het 

formeel hebben doen gevoelen; deze uitwerkingen openbaren zich mijns 

inziens door ccn streven van do welfsleencn, om buiten het vlak van het 

fronl le komen naar de zijde van dc stompe hoeken van de regtslands-

inureii en het gewelf. Dij alle mijne bruggen van den segmenlvorm 

daarentegen was dc zetting, zelfs voor dc kleinste openingen, duidelijk 

waar le nemen en zij deed zich vóór hel wegiiemcn van hel formeel 

reeds gevoelen. Oj) vrij slellige wijze vermeen ik dus tc kunnen aan-

nemen, liai de uitwerkingen van dc ongesteunde drukking voor den 

halven cirkel minder zijn dan voorden segmcnlboog. Dij schroefvormige 

gewelven van den liall-cirkelvorm zijn dc hoeken der welfsteenen bij de 

stoolvoegrn zoo scher[), dal zij na hol wegnemen van het formeel lig-

tclijk kunnen breken, maar hel kwaad zal zich daartoe bepalen, daar 

hel streven van dc slcenen, om zich uit het frontvlak te werken, als-

dan gering te achten is; onder gelijke omstandigheden van schcefte en 

pijlsiioogle kan het bij den segmentboog gebeuren, dal eenigo sluit-

stceiicii in zulke male zich uil het frontvlak werken, dal het instorten 

van de brng hierop volgt of minslens genomen ontstaan hierdoor 

scheiircn iu het gewelf. Deze scheuren zijn veel gevaarlijker dan de 

gedeellelijke verbrckiiigim der scherpe hoeken, die bij hel gehriiikcn 

van het schroefvormige verband bijilc Indf-cirkelvurmige welven plaats 

hebben. De afbreking der welfsteenen is hoogst onaangenaam, doch 

soms zonder gevaar en men behoeft hiervoor nimmer beducht te 

zijn , zoo hel roglhoekige verttand wordt toegepast. Wanneer men 

op eene bepaalde wijze de half-eirkel- met dc segmenivormige ge-

welven wil vergelijken, moet men voor de eerste hel reglhoekige ver-

band en voor de andere, op hel voorbeeld van alle ingenieurs, hel 

schroefvormige stelsel in loejiassiiig brengen. 

Hel denkbeeld van den segmentboog moei daarom niet verworpen 

worden , maar alleen dan in praktijk worden gebragt, als hij ge-

schikl is voor de gt>gcvens van hel ontwerp; naar mijne nuïeiiing 

mag men zich steeds geluk wenschen als die gegevens het gebruik 

van hall-cirkelvormige gewelven veroorloven. 

Omirent dil vraagstuk ben ik in vrij uitvoerige onlwikkolingen ge-

treden, daar het mij hel belangrijkste voorkwam van alle, welke de heer 

de la (jonrnerie in zijne iiicmorie lietM'l aangevoerd. Oiigetwijleld zullen 

andere waariiemingen du uitvoering van andere construciicn mogelijk 

maken; ik wcnseh dit van harte, inaur vooralsnog houd ik mij aan de 

waarheden, die mijne coiislriietien op eem.' tastbare wijze hebben doen 

zien en aan tic wM gevestigde overluiging, dal er geen verband is, 

hoe vei iiiillig ook ingcrigi, dat wijzigen kan hetgeen ik geloof dat in 

den aard der zaak ligt. 

drens van sc.hu'uile, waaronder men mei veiliijhehl een gewelf /i(ni 
maken. — Kr blijft mij over nog eenige uillegging te geven over de 

de grenzen van schuinte, die ik aangeraden heb; deze grenzen dienen 

slechts voor bouwstolVen van gelijken wederstand als die, waarvan ik 

mij bediend heb. Meer wederstand biedende materialen kuimen den 

ontwerper sloulmoediger maken , daar al dadelijk groolcre zelling 

noudig is om ze onder overigens gelijke omstandigheden tc doen 
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breken. De aard der materialen moet dus in groole male de sloul-

moedigheid van den bouwmcesler bepalen; voor groole zeer scheve 

bogen erkennen alle ingenieurs, die daarmede belast zijn geworden, 

dat de nioeijelijkhedcn in de uitvoering zoo ernstig worden, daler, 

naar hel schijnt, niet het minste voordeel iu ligt, ze boven de regie-

sirook-bogen te verkiezen; velo fransche ingenieurs hebben dc laatste 

nicl goed gevolg uitgevoerd. 

iXeemt men dit stelsel aan , dan wordl de stellige uiterste grens 

van schuinte voor mij eene vraag van ondergeschikt l)elang on ik 

moet bekennen, dat ik geene proef zou willen nemen, om deze nader 

tc bepalen. 

Saverne, 21 Nov. 18.j5. 

IJZKUKN' TOL I i r i S MKT KXTIIKPÔT, ni-STK.MI) VOOK 

]'AYTA I X r K i i r . 

(The Civil Jùujhiccr ami Architccfs Jounial, May 18.54, jj. \S5.j 

(V. v:. VAN GKNir r .tgz., n. l . k. i.) 

(IM. I V , figg. 11-17). 

Onlangs zijn te Manchester door dc becren F. T. Dellhouse en 

Conip., aldaar, twee groole ijzeren gebouwen vervaardigil, om als 

douanen- oflolhuis, en algemeen c/i/zr/KÏ/le dienen voor de stad I'ayla 

in l*eru. Dlaat IV, tig. 11 stelt dezo gezamenlijk voor, de helft in 

opstand en de helft in doorsnede. Zij werden bij do heeren iîeilhouse 

in hun geheel opgesteld en trokken veler aandachl en belangstelling, 

hetwelk daaruit blijken kan, dat zij in tien dagen door 2;jU0ü per-

sonen werden bezigligd. 

Het ijzeren tolhuis vormt in omtrek een vierkant van 70 voel 

(•21'=' ü5) zijde; hel heeft twee liooge verdiepingen; om de eerste 

loopt een balcoii cn eene smaakvolle vcramlah omringt hel gebouw; 

beide steken O voet (l«'.8r>) vooruit. Het van do vier zijden opwaarts 

loo|)end dak vormt boven een vierkant plat van 2Ö voet (7 el) zijde, 

waarop een ronde toren van VÔ voet (4"'.;)7) middellijn, cn 17 voel 

(i)®'. 18) hoogle zich verheit, die (ïciien tweeden cirkelvormigen toren 

draagt, waarop een vlaggeslok is geplaatst. Uondom hel gebouw 

loopt op eenen af>laiid van lU voet (ö el) een ijzeren hek, dat van 

deuren is voorzien; hel balcon en het plat zijn van gegoten ijzeren 

leuningen omgeven. Het geraamte van hel gebouw beslaat uil zware 

gegoten ijzeren ojistaande pilaslers en verbindingslukken van gesmeed 

hoekijzer, waartegen gegalvaniseerd geribd ijzer (plaatnummer n". 10) 

is g((kl(mken. De riblielji s loopen alle verticaal. 

Wi j zullen in geen uitvoerige beschrijving der declen treden, daar 

eene korte aanwijzing van de zaïiienslelliiig, met de op de plaat voorge-

stelde doorsnede en oiidcrdeeliMi, genoegzaam zullen zijn. De pilas-

ters slaan op I i- voet (I«'.27) ouderlingen alslaiid op gemclselde 

fundamenten, en loopen tol aan bel dak, waar zij door eene gegoten 

ijzeren niuurpUal wonleii vereenigd. De kapbeenen rusten op de 

jiilaslcrs, en loopen hellende naar hel plat, waaraan zij stevig zijn ge-

klonken. Het plal bestaat uil een sterk houten raam mot 5 duiuis 

(O'-"'.07.')} deelen en met lood bedekt en wordl ondersteund door kolom-

men, die ook op genielselde funderingen slaan. Deze kolommen zijn 

zoo ge|)laatsl dat zij door dc beschotten worden bedekt en dus in dc 

vertrekken of gangen nicl in den weg slaan. Dc beide torens zijn van 
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ijzer; in den ondcrslcn bevindt zicb eene i<lok met eene wijzerplaat 

van '1 voet (1«'.2) middellijn. 

Do vloer van de onderste verdieping bestaal uit 2 duims (ü''.0;)) 

geploegde deelon, door ijzeren veeien verbonden , rustende op ge-

goten ijzeren liggers, die door een klein opstaand muurtje worden ge-

dragen. De vloer van de eerste verdieping bestaat uil bouten liggers, 

waarop de vlocrdeelcu worden gesj)ijkerd , terwijl de zolderingen 

voor de bencdonverdiej)iugeu er van onderen worden legen aange-

bragl. Op elke verdieping vindt men eenen 13 voel (Ô^MH)) wijden 

middengang mot toegangen tol de kamers eu doorgangen aan beide 

zijden, terwijl dc trappen, in de doorsnede aangewezen, naar de eerste 

verdieping, bel plat eu don boogsten toren leiden. 

Al de wanden der verscbillende kamers en gangen zijn mcl bont be-

scbolen en met Croggon's geoctroijcerd roidudoos vilt bekleed; zij zul-

len met grondpapier cn daai'iia met gewoon behangselpapier worden 

beplakt. De kamers worden verlicht door fran.sche ramen. De stout 

ontworpen baleons en verandah's, en de met zorg onder de leiding vau 

den architckt E. Salamons bewerkte details in de pilasters, dc kornis-

sen en dc lijsten geven aau het geheele gebouw een bijzonder good 

aanzien. 

Het ijzeren magazijn of enircpôt beslaat cenc oiipcrvlaklc van 120 

(5G'-'.r)8) bij 00 voet (27«'.4'»). Dc wanden bestaan uit sterke 

ijzeren pilasters (Dcllliouse's patent) en gegalvaniseerd geribd ijzeren 

platen; dc ribbetjes loopon horizontaal tus.sclion de pilasters. Ilct ge-

heel wordt bedekt door een dak, dat tot ccne spits in het midden op-

waarts loopt, cn waarvan het geraamte bestaat uit kapbecnen en ge-

smeed ijzeren staven, met geribd ijzeren platen bedekt. 

Fig. 12 plaat IV stolt voor een opstand van ter zijde, cn lig. 15 cenc 

doorsnede van de doorgaande slaaf van hoekijzer .1, cn de houlcn 

rib U, waartegen de platen van gcgalvaiuseerd geribd ijzer aan dc bui-

tenzijde, en hot beschot I ) aan de hiimcnzijdc worden bevestigd. In 

fig. l l is .1 ccn liontcn balk van bet raamwerk voor hel plat, D ccn 

daaraan verbonden kapbeen, C dc geribd ijzeren plaat, Z) dc gegoten 

ijzeren kornislijst, loopcndc onder hel dak; ccn vloer l iggcr;dc 

vcrandah met geribd ijzeren platen bedekt ; G'de luifcllijst, welke in 

lig. 1.5 iu opstand is voorgesteld. In lig. 10 is .1 het balcon,/J de 

leuning, C de vloerligger, I ) een gegoten ijzeren balk die de vloerlig-

gers draagl, A'de bovendromjiol van het raam, F ôo boncdendrempel, 

(i het bo.«;ch()l, l l do gegoten ijzeren voel[)laat en / do lieriedonvloor. 

Fig. 17 steil de kroonlijst en de zoldering van den eersten cirkel-

vormigou toren voor, waarboven de tweede zich verheft. 

Tol ecnc overdekte ruimte van 00 (18''.20) bij 50 voet (0 '̂. 11), 

waarin wagens kmiiioii geladen en gelost worden, hoeft men toegang 

door eonc getuogde hoofdpoort mol ijzeren hek, terwijl poorten van 52 

voel (O*-''.75) hoogte in den top cn 50 voet (0"̂ '. I I ) wijdte toegang govoii 

lol het biunouslc vau het magazijn, llcl lichl vindt toegang door ramen 

aan de zijden on aan de einden waarvan bewegende gcdecllon voor 

venlilalie. Van buiion worden zij beschermd door ijzeren Iralie-

werk , lerwijl zij van hiinion door ijzeren luiken kunnen gesloten 

worden. 

Dc uitvoering van doze groote ijzeren gebouwen word door de 

hccren A. (libbsen Zonen, tc Donden, opgedragen aan de heorcn E. T. 

Dellhoiisc cn O., cn zij zijn vervaardigd onder helo|»portocziglvan 

den heer E. Woods, civiel ingenieur le Londen. 
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OVKK DE MÖRTELS, DIE AAN DE WEHKING VAX ZEEWATEIl 

I\10I:TI:X liLOOTfJESTELD WOKDEX, DüOK VICAT. 

{Covi])tcs'rcutJus hckhiiiailain's dc l'Acadcmlc des Sciences, 
Tonic XXXJX, j). .112.) 

(G. G. VAN DEU IIOEVHX, L. K. T.) 

Dij gelegenheid, dal door de beeren Malaguli en Durochcr oene 

memorie aan de Akademie van Wclcnscbyppen was aangeboden, om de 

voorlrelTclijkheid van hel ijzcr-ovcr-o.xydc in hydraulische morlels, lot 

zeewerkcn bestemd, aan le wijzen, oordeelde Vical het noodig om 

eenige feiten le vermelden, die in volkomen tegenspraak zijn met dc 

verklaring, welke men gaf van den wederstand der morlels tegen de 

werking van het zeewater. 

Cementen die door het zeevmler nicl worden aamjegrepen. 

ijzer-over-oxvde op 

100 deelen. 
Dritsch cement. Medina genoemd en gebruikt bij 

de werken van Cherbourg 12.05 

Conient van Gabors, sedert 8 jaren in hel labora-

torium beproefd ö.fjQ 

Deze beide cemenlcn licbhon in zeewater volkomen dezelfde waarde. 

Cemenlen die eenigzins wonlcn aangegrepen. 

Cement van Douilly 5.10 

Cement van Vasly van middelbare branding . . 7.55 

Portlandsch cement 5.50 

Teerlingen van deze ccmenlcn scheuren op de ribben, nadat zij 

eenige maanden ingedompeld zijn geweest. 

Cementen die geheel worden vernield. 

Cement van Gultary (Lage Dyrcneën) . . . 5.00 

Dil cement bezwijkt nadat het slechts eenige dagen ingedompeld 

is geweest. 

yidcamschc pouzzolanen. 

Pouzzolaan-aardcvan Domo, met vollen kalk legen 

dc werking van het zeewater bestand 12.00 

Druine pouzzolaaiiaardc van Napels in dezelfde 

omstandigheden onvoldoende 10.50 

Pouzzolaanaardc van bel eiland Dourbon, meestal 

nog slechter 35.00 

Eenige andere pouzzolanen die bij uitstek slecht 

zijn 20.00 

h'unst-ponzzolanen. 

Alle pouzzolanen, van klei gidjrand en op eene behoorlijke wijze ver-

werkt, bieden weerstand aan het zeewater. Onder deze cementen zijn 

soorten die volstrekt geen ijzer houden. Die hel meeste ijzer bevatten 

lichben slechls 1.20 a 2.00 deelen. 

Wnter-halken. 

De beroemde kalksoorten uil bet departement ArdiHdic in hel zuiden 

, van Frankrijk, bekend onder den naam van kalk van Theil, de cciiigc, 

die lol heden alleen mot zand vermengd morlels hebben opgeleverd, 

die nicl door bel zcewaler worden aangolast, — hebben sicchts geringe 

sporen van ijzer-ovcr-oxydo opgeleverd, of bevallen somsin hel ge-

heel geen ijzer. — Walerkalkcn, die in zoclwalcr voorlrellelijk zijn cn 
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9 ten honderd ijzcr-over-oxyde houden, hebben mcl zand vermengd 

morlels gegeven die in zeewater binnen weinige dagen vergingen. 

Waarschijnlijk zullen dc opgegeven hoeveelheden ijzcr-over-oxyde 

niet volkomen overeenslemmen mcl hetgeen door Malaguli en Durochcr 

gevonden is. Daarom zijn echter dc verkregen uitkomsten niel le 

mistrouwen, dewijl men toch nimmer in cementen van denzelfdcn 

oorsprong, doch op verschillende tijdstippen geleverd, juisl gelijke be-

standdcelen aantreft. 

Men ziet uit het bovenstaande duidelijk, dal men aan het ijzer in de 

cementen geen nuttige werking tegen hel zeewater mag toeschrijven. 

Vical hoefl zelfs in dc Annales des Ponts et Chaussées van Mei en Junij 

1850 een artikel geplaatst, waarin gesproken wordt over dc schade-

lijke uitwerking, die het ijzcr-over-oxyde in morlels, lol zeewerkcn 

bestemd, uitoefent. 

Zeker is hel, dat de boste hydraulische morlels door het zeewater 

worden aangetast, wanneer ze vcrscli ouder water worden gebragt, 

en dat men, om zulke morlels wel le kunnen beoordeelcn, ze onder 

zekere voorwaarden eerst min of meer moet laten verharden, voor dal 

ze aan de werking van het zcewaler blootgesteld worden. 

OVEU I IET VEUSTALEN VAX STAAF- EX GEGOTEN I.IZEU 

DOÜU MIDDEL VAX GEGOTEN STAAL, DOOUT. T. VEUDIÉ. 

(Au.MKXOAi;n, Génie Industriel, Dcccinbrc isr)3, p. 337.) 

(G. G. VAN DEK HOEVEN, L. K. I.) 

De fabrikant Verdid tc Lorellc in hel departement du Loirc verstaalt 

gesmeed cn gegoten ijzeren voorwerpen door gesmollcn slaal op hel 

ijzer te gieten. 

1°. Wi l men bij voorbeeld den radkrans van een locomotief- of wagen 

rad met gegoten slaal overdekken, dan vervaardigt men eerst een rad-

krans van slaafijzer, waarvan dc middellijn eenige slrcpcn kleiner is dan 

het rad na dc voltooijing. Dc ijzeren hoepel wordl op de gewone wijze 

vervaardigd en daarna in een vlamoven zwak wiiglocijend gemaakt. De 

vlamoven moet in de nabijheid van den staalsmclloven geplaatst zijn, 

en de krans moet gloeijend zijn als het slaal gesmolten is. 

Men neemt vervolgens den gloeijenden krans mcl langen uil den oven 

en plaatst dien in een ijzeren bak, waarin zich boraxpoeder bevindt. De 

borax blijft aan hel gloeijcnde ijzer kleven cn maakt het tot dc vcrecni-

ging met slaal geschikt. 

Daarna wordl de krans geplaatst in ccn gegoten ijzeren vorm van 

eenigzins grootere middellijn. Men moet daarbij vooral zorg dragen, 

(lalde afstand lusschcn den omtrok van den kransen den wand van den 

vorm overal naauwkeurig dezelfde is. 

De vorm wordt nu gesloten mcl een slerk ijzeren deksel, dal naauw-

keurig sluit cn twee openingen bcefl, die aan dc einden van eene mid-

dellijn cn juist boven dc openc ruimte geplaatst zijn. In ecnc van de 

o|)cningen wordt bet gesmolten slaal gegoten, lol dal hel boven dc giel-

opcningcu slaan blijll. Men sluit daarna dozc openingen, cn laat den 

krans iu den vorm afkoelen. l.)c radkrans zal nu met ccne dunne laag 

staal bedekt zijn, dal zich naauwkeurig mei hel ijzer vereenigd beeft. 

Hel is echter noodig, om don radkrans nog eens onder hel plelwcrk-

luig tc brengen. De oudersic cilinder is naar het binnenste gedeellc 

van hel rad uitgesneden, lerwijl de bovenste met den buitenomtrek van 

hol rad overeeiislcml. 
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Zulk een verstaalde radkrans is veel sterker cn duurzamer dan een 

ijzeren, zelfs wanneer men hiertoe zeer hard ijzer bezigt. 

2°. Wanneer men andere ijzeren voorweriicn verstalen wil, ge-

schiedt zulks volkomen op dezelfde wijze. Als men b. v. ccne ijzeren 

zuigerstang met slaal wil overtrokken, dan vervaaidigl men eerst weder 

ecnc slang van eenigzins geringere zwaaric, maakt deze in een vlam-

oven zwak wiiglocijend, cn wentelt haar vervolgens in boraxpoeder. 

Daarna wordl dc slang in een wijdcren vorm geplaatst, en de ledige 

ruimte met gesmolten slaal volgegoten. De zuigcrslang wordl laler 

onder den hamer of hel plelwcrktuig afgewerkt. 

3«. Wi l men ijzeren spoorslaven verstalen, dan vervaardigt men 

eerst op dc gewone manier spoorslaven van minder afmelingen. De 

spoorslaven worden weder gegloeid cn in ccn vorm gciilaalst, die zó(') 

is ingerigt, dat boven het oppervlak van de slaaf cenc ruimte van 

12 à 15 streep overblijft. Deze ruimte wordt vervolgens volgegoten. 

Het boraxpoeder, dal men over het gloeijcnde ijzer in don vorm strooit, 

brengt weder de volkomen vcrecniging van staal en ijzer le weeg. De 

verstaalde siioorslaven worden later onder bet plelwcrktuig lot den 

vcrcischtcn vorm gebragt. 

1°. De locomotief-en spoorwagen-assen, en zelfs dc assen van gewone 

rijtuigen, kunnen 0|) deze wijze verstaald worden. Dc bewerking is 

weder volkomen dezelfde. 

5°. Wi l men gegoten ijzeren voorwerpen verstalen, dan moet men 

eenigzins anders handelen. Om b. v. oene stalen baan op een gegoten 

ijzeren aambeeld te brengen, wordt het aambeeld eerst kers-rood ge-

maakt, vervolgens boraxpoeder op bot bovenvlak gestrooid en het aam-

beeld in een vorm van gegoten ijzer of zand geplaatst. Hel gesmollcn 

slaal wordl boven op het aambeeld gegolen. Om dc verstaalde baan cenc 

grootere sterkte te geven, wordl hel aambeeld nogmaals gegloeid en 

met handhamers bewerkl. llcl afwerken cn hel harden geschiedt voorts 

OJ) dc gewone wijze. 

G^ Men kan ook gewone stalen voorwerpen met gegoten slaal over-

dekken. Men handelt daarbij op dezelfde manier, als bij bet ijzer is 

beschreven. Ook kan hel verstalen even good langs dc binnenruimte 

der voorwerpen plaals hebben. Men kan b. v. gewone rijtuigbussen 

inwendig met staal bekleeden. Dc wijze van werken is weder volkomen 

dezelfde 

OVEU EENE TOEl'ASSIXG VAX DE EK 1 ENSCHAIM'EX DEU WIG, 

' VOOUGESTELD DÖOU DEX IIEEU MIXOTTO, TEN EIXDK 

HET (.)VEUiii;EXGEN DEU DI'.WEGlNd IN DE WEUK-

TUIGEN TE VEUIU'/PEUEN (1), DOOK II. IIEU-

XESSY M.K. I.A., TE COIIK. 

(Uit bet .luurmd of Judiistriid Progress overgenomen in (he Civil Enginccr 
iiud Airhiteet\s .foumd, .lunc 1SÓ4, p. 218.) 

Onder dc moest in zwang zijnde iiiriglingcn tol overbrenging der 

beweging van bel ecnc gedeelte cener machine naar bel andere, be-

hoorcu dc slelsels vau raderen , hetzij deze alleen door wrijving oi» 

(I) Dc tlenkl)ceblcn van den boer .Minotto wcnlen bet eerst in Italië, 

te Tnrin, openbaar gemaakt, cn trokken vcrlcilen jaar in Em-oi)a zeer dc 

aandm-lit, daar zij in ondcrsebeidciic wetcnschiippelijkc tijd.scbrilten werden 

onderzocbt ol" vermeld, en bet onderwerp bcbben iiitgcniaakl van ccti ver-

slat:, dat door den beer roncclct aan het hsiitul dc France is uitgebragt. 

15 



no 

elkander \Ycrken, liclzij, gelijk meer algemeen het geval is, door de 

aanraking van uitstekende tanden, die op de vellingen geplaatst zijn. 

1 ) 0 nadoelen, aan deze beide inrigtingen verbomlen , zijn reeds 

zoo dikwijls erkend, dat bet volkomen overbodig zou zijn die uiteen 

lo zeilen; en ieder voorstel, dal ook slechls den schijn voor zich 

heefl, van ten deze verbetering aan te zullen brengen, moet met groote 

belangslelling worden onderzochl. Ten einde door een raderen-stelsel 

kracht over le brengen, is hel een vereischte dat de oppervlakken van 

aanraking een zamenhangend vennogeii bezillen, sterker dan de kracht, 

welke moet worden overgebragt. Deze zamenhang zal afhangen: 1. van 

den aard der beslanddeelen ; 2. van den vorm hunner oppervlakken 

van aanraking en 5. van de drukking op deze oppervlakken. Met het 

tweede punt slaat de door den heer Minotlo voorgestelde verbetering 

in verband. Hij stelt voor, in de vellingen van een der twee op elkander 

werkende raderen eene groef le maken, waarvan de doorsnede den 

vorm van een trapezium heefl, lerwijl het andere rad op de veiling 

een uitslckenden rand van den vorm eener afgeknollc wig heeft, welke 

in do groeve i)ast. Ui l de eigenschappen der wig kan hel doel dezer 

inrigiing terstond blijken. De kracht, werkende oj) den rug eener 

wig, dal is op hel vlak, legenover den top, slaat tol den wederstand op 

de zijvlakken als de oppervlakte van den rug lol die van de zij-

vlakken ; daaruit volgt, dat wanneer bij eene gelijkbeenige wig, met 

reglhoekige zijvlakken, i den hoek aan deu top, p de drukking op 

den rug, D die op eene van de zijvlakken voorstelt, p — ^ P sin i , 

üf 1' = '/.j p cosec j zal zijn. Door derhalve den hoek aan den top 

scherjicr le maken, kan men de drukking op de zijvlakken onbepaald 

vern-.eerderen. 

Deze uilkomsten blijven klaarblijkelijk dezelfde indien de wig afge-

knot is ; gevolgelijk kan men de zamenhangende kracht aan de ojijier-

vlakkeii van aanraking bij raderen als de bescln-evene zeer groot maken 

zonder de ilrukking van de raderen tegen elkander le vermeerderen, 

eenvoudig door de hellingen le verminderen van de vlakken der afge-

knotte wig op hel eene rad en de daarmede overeenkomende groef in 

hel andere. 

iJaar de aard der materialen, Nvaaruil een werktuig is zamengesteld, 

noodwendig invloed moet hebben op den zamenhang der oppervlakken 

van aanraking, zoo kon hel nuttig zijn omlrenl den wederstand, bij de 

toepassing van de wig, eenige proeven le nomen. De heer .Minollo heeft 

omlrenl ile beweging vau wiggen, van verscbillonde hoeken en uil 

verschillende malerialeu zamengesleld, in groeven, die insgelijks ver-

schillende hoeken en zamenslelling hadden, proeven genomen en de 

uitkomsten in eene tafel verzameld, waarvan wij er eenige lol toelich-

ting van hel door ons behandelde vraagstuk zullen mededeelen. 

Keiie gegolen ijzeren wig met een hoek van 50®, in eene gegoten 

Ijzeren groeve, werkende met eene drukking of een gewigl 5, had een 

wederstandsvi riiiogen van Ô.7;'). Keiie gelijksoortige wig met een hoek 

van 20", en een zelfde gewigl dragende, had een wederslandsverniogen 

van ,j.00. l'jMie aiid(ïre wig met een hoek van 10°, en in alle overige 

opzigteii gelijk aan de vorige, had eeu wederslandsverniogen van'J.ü5. 

tene geel koperen wig, van vorm als de vorige en een zelfde gewigl 

dragende, had een vermogen van 10.00. 

l)eze iiroefnemingen bevestigen ten volle hel grondbeginsel, volgens 

hetwelk de wig in de werktuigen moet worden toegepast. Den aard 

van bel nieuwe bewegingslelsel kan men hel besl begrijpen, doorbel 

te vergelijken mei een slelsel van wrijvende raderen, zoo als dikwerf 

tot hel oveibrengen vau beweging wordl gebruikt. Veronderstellen wij 
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eens twee zoodanige raderen, in een zelfde vlak werkende, die met de 

bolle zijden elkander raken. Zij raken elkander alleen over eene 

lijn , gelijk [aan hunne dikle, en zouden zonder eenigen weder-

stand over elkander glijden, indien hunne oppervlakken volkomen vri j 

van wrijving waren. Ten einde in staal tc zijn kracht over le brengen, 

moeten hunne oppervlakkeu niet alleen een zekeren graad van wrijving 

bezillen, maar ook met eene standvastige drukking op elkander werken, 

waarvan de rigting noodwendig door hunne middelpunten gaat en 

derhalve op hunne assen en spillen eene aanmerkelijke kracht uitoefent. 

Deze wordl, gelijk duidelijk is, bij een slelsel van wig-en groefvormige 

raderen verminderd, want de gezamenlijke drukking aan dc opper-

vlakken van aanraking kan men iu twee verschillende drukkingen ver-

doelen : de eene loodregl op de assen, dc andere evenwijdig daaraan, 

is de hoek der wig scherp, dan moet de eerslgemelde drukking aan-

merkelijk veel minder zijn dan de laalslgemelde. Hieruit blijkt, dat in 

het wigvormig stelsel de nadeelige drukking op de as.seii niet slechts 

wordt weggenomen, maar zelfs len nutte gebruikt. In hel hier vol-

gende tafeltje deelen wij eenige van de voornaamste uitkomsten van de 

door den heer Minotlo genomen proeven mede. Dc drukking is in 

ponden uitgedrukt, maar wij moeten opmerken, dal de uilkomsten voor 

elke andere gewiglseenheid dezelfde zijn : 

Voorwaarden, onder welke 

dc proefis genomen. 

Drukking 

van dc 

raderen op 

elkander. 

Verhouding 

van de 

wrijving aan 

dc vellingen 

tol de 

drukking. 

Verhouding 

van de 

adhesie lol 

dc 

drukking. 

Hoek van 50". - IJzcr op ijzer. 

Dreede raderen 14.455 0.0257 0.44 
Smal gegroefd met breed wig-

vormig rail 25.554 0.05 0.501 
Dito 47.514 0.22 O.üOO 

Smal wigvormig mei breed 

gegroeid rad 47.557 0.0255 
Dilo 00.257 0.0174 Î — 

Hoek van 20®. - IJzer op ijzer. 
i i 

Deide raderen breed 20.500 0.014 0.72 
D»eide raderen smal 4U.000 0.02Ü2 0.800 
Smal wigvormig met breed 

54.200 0.0185 0.758 
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r i l deze proefnemingen blijkt, dal bij smalle radereu de wrijving 

grooler dan bij breede wordl, en dal dil langzaam vermiiulerl, naarmate 

de drukking loeneeml. Hel verdient opmerking, dat, bij dc vereenigiiig 

van twee raderen, waarvan hel eeiie breed en hel andere smal is, de 

wrijving ndiider is indien hel breederc rad gegroefil en hel smallere 

wigvormig is, dan in hel omgekeerde geval. Uit al de proehiemingen 

blijkt gemi(Kleld, dat de zamenhaiig 0.;]20 uitmaakt, bij een hoek voor 

de wig van 50", en 0 .^2 , bij een hoek van 20^ 

Er zijn vervolgens vergelijkende proeven genomen, om de wrijving te 

bepalen tusschen twee gladde en Iwee wigvormige oppervlakken, waar-

van do uilkomsten dc vroeger verkregenc bevestigden; de verhou-

ding der wrijvingen van beide soorten van oppervlakken verschilt bijna 

niet, al wordl dc laslofdc drukking veranderd, eene uitkomst, die 

door den heer Minollo zelvcn niet schijnl Ic zijn opgemerkt. 
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Ter vergelijking van de wri jv ing, die bij hel thans voorgestelde 

stelsel van beweging wordl voortgebragt, met die van dc gewone land-

raderen, bezigt dc heer Minollo dc uitdrukking. 

waarin f i k wrijvingscoëflicienl voor hel materiaal, waaruil de landen 

beslaan, voorstelt; D de kracht waarmede de raderen op elkander wer-

ken; TT dc verhouding der middellijn tot den omtrek; en w' l ie t 

aantal tanden op ieder rad af/onderlijk. Hij geefl een voorbeeld van 

twee gegolen ijzeren raderen, het eene van tien, hel andere van Iwinlig 

tanden, die eeiic kracht vau bij voorbeeld 500 pond overbrengen; alsdan 

is ^ ~ 0.1o2, en dus de wrijving op eiken land 21.45 pond. Twee 

wigvormige raderen, dicdezelldc kracht moeten overbrengen, zullen 

eene wrijving ondervinden, die U.U81 pond bedraagl, dat i's minder dan 

de helft van dc wrijving bij het stelsel van tandraderen. Door bereke-

ning zou men gedeeltelijk de voordeeleu kunnen nagaan, die er in 

gelegen zijn om den hoek van de wig scherp le nemen, niet alleen 

wat de vermeerdering der adhesie maar ook wat de vermindering van 

de drukking en gevolgelijk vau dc wrijving aan de assen belrel'l. 

Hoewel dit nieuwe stelsel van beweegkracht groole eenvoudigheid 

mei andere gewiglige voordeden vereeuigl, zoo doen zich in de 

praktijk daarbij eenige bezwaren op. Hel is een wezenlijk vereischte, 

dal de vellingen der raderen onophoudelijk tegen elkander worden 

gedrukt ~ hetgeen door slijling hou langer boe minder mogelijk 

wordt — en men heeft onderscheidene middelen voorgesleld, om in dc 

toenemende vermindering van drukking le voorzien. Undcr anderen 

om dc stoelen van een der raderen beweegbaar tc maken , cn geschikt 

om iu de rigting van de as van hel andere le worden bewogen , of wel 

om hel gegroefde rad te vervaardigen uil twee schijven, met eciic derde 

er tusschen, die meer of min kan worden zamcngedrukl, In dier voege 

dat de Iwee andere lol elkander kunnen worden geschroefd, wanneer 

de uitslijting der groef zulks mogl vcrcischcn. Ingevallen, waarin het 

zeer waarschijnlijk is dal dc zijden der wig en van de groef zullen uit-

slijten , hetwelk in verband slaat met de te overwinnen wederslauden, 

groole snelheid van beweging en scherpheid van hoek — stelt dc uit-

vinder ook voor, de vellingen dor raderen mei twee of meer groeven 

en dienovereenkomstige wiggen lo voorzien. Hij besluit, dal hel meest 

geschikt materiaal voor zulke raderen is gegoten en daarna geslagen 

ijzer, of wel, eene der raderen van koper en het andere vau gegolen 

ijzer. Hij erkent, dat de inrigiing tot nog toe niet toepasselijk is op kam-

raderen, waarmede dc beweging schuins wordt overgebragt. 

Haderen volgens hel wig- en groefvormig stelsel bezitten ongelwij-

feld bel voordeel dal zij gemakkelijk kunnen worden vervaardigd, dal 

zij bovrijd zijn vau uilwijkingen en schokken, waardoor zou veel van de 

kracht bij de gewone inrigtingen verloren gaal, en dal zij gedurende 

snelle beweging gemakkelijk kunnen aan- of afgekoppeld worden. 

iNu verdwijnt echter veel vau do eenvoudigheid der inrigting door de 

noodzakelijkheid, waarin men verkeert,om eeneoiiafgebrokencdrukking 

tusschen de railercn en de wiggen te onderhouden. Eene gewiglige 

toeuassiug vau dit slelsel, dio ons reeds iu de gedachte is gekomen, 

lang voor dal wij bekend waren met de opmerkingen van den heer Mi-

nollo, of de gunstige beschouwingen vau den heer l'oiicelel in zijn rap-

port aan het fransche insliluul, sjiringt van zelf in hel oog, namelijk, 

bij het kruiimen van spoorweglreinen oj) sterke hellingeii. nngelwijfeld 

zou dil gemakkelijk kunnen bewerkstelligd worden, indien de locomoliel 

werd voorzien van een wigvormig, midden lusschen de spoorslaven 
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geplaatst drijfwiel, hetwelk in eene gegroefde spoorstaaf over dc ge-

heele lengle van de helling liep. Deze toepassing zoude het voordeel 

opleveren, dal gcenc inrigiing noodig was om de wig in de groef le 

doen drukken, daar het gewigl der locomolief dil reeds krachtig doel, 

zelfs bij stomjieu wigvorm. Dergelijke spoorstaven nabij stations geplaatst 

zouden een middel opleveren, om den trein, heler dan met de tegen-

woordig in gebruik zijnde vang, te sloppen. Eene andere belangrijke 

toepassing is dc onmiddellijke overbrenging van de draaijende beweging 

OJ) dc groole assen van scbroefsloomschepen, welker schroeven met aan 

zienlijke snelheid moeten draaijen, om eene genoegzame terugwerking 

op het waler van builen voort le brengen. Aan de drijfwielen van loco-

motieven kondcook eene snelle beweging worden gegeven zonder snelle 

beweging der zuigers, door middel van eenige volgens dit stelsel ver-

vaardigde raderen, tusschen dc krukken en drijfwielen geplaatst. De 

zachtheid en gelijkniaiigheid der werking, welke alle bewegingen vau 

ziiivei' volgens het wigvormige stelsel vervaardigde raderen moei ken-

merken, doel gevoelen, hoe belangrijk de toepassing op klokken cn 

tijdmeters zou zijn, cn op die stcrre-cn natuurkundige werkluigen, 

waarvan de beweging tol hiertoe door tanden en andere raderwerken 

geschied. Zóó toegejiasl zou de bock der wig scherp moeten zijn, en 

alle mogelijke voorzorgen zouden moeten worden genomen, om den 

zamenhang zóó groot lo maken dat hel losloojien onmogelijk kan 

plaatsvinden. De gemakkelijkheid, om deze raderen te doen draaijen 

is zóó groot, .en zooveel kan men redelijkerwijze van hun gebruik ver-

wachten, dal wij dc hoop voeden, dal bekwame ingenieurs cn molen-

makers dil stelsel tot den grootst mogelijken trap van volmaaktheid 

zullen brengen. 

0V1-:K DE STKUKTK V A N LOCOMOTIL'F-K]-7ri:LS EN DE OÜK-
Z A K E N , 1)11-: T O T I I KT SPlïINGKN DLELI K E T E L S A A N -

LE ID ING CJEVEN. DOOII VR ILL IAM 
F A H ï l i A l U N . r . U . S . 

(Uit ilo Tnnisodioits van do Lritiih Assoc'uüion for the Adcancment 
of Sdencc ovcrgononien in the Cioil Uwjhieer nud ArchitccCs 

J o u n u d , ,Iuuc ISó-l, j). -JID.) 

(PI. I V , figg. 18—21.) 

Daar er verschil van gevoelen tusschen een hoog geplaalst persoon 

en den heer Fairbairn was onlslaaii, no[)ens do oorzaken van een 

ongeval , dal door hel springen van eenen stoomwagen jjlaats 

greep op de oostelijke afdeeliiig van den London-and Norlh-Weslcrn 

spoorweg, zoo werd eene reeks van [iroeven door den lieer Fairbairn 

genomen , niet zoozeer, om ile bewijsgronden van anderen tc weder-

leggen, of wel zijne eigene te bevestigen, maar om de ware oorzaken 

der uitbarsliug op tc sporen, en de waargenomenc feilen op Ic leeke-

nen lot onze toekomstige veiligheid en ter voorkoining van zulke 

vreeselijkc onheilen. 

Dij een zorgvuldig onderzoek van den ketel, eenige uren na de 

uilbarsling, werd de eene wai\d vau deu vuurhaard volkomen van 

den romp des ketels afgesclieiilen bevonden , terwijl dc inwendige 

koperen wand naar binnen tot op hel fornuis was ingebogen; en met 

uitzondering der cilindervormige kast, die de buizen bevat, was de 

geheele machine volkomen verbrijzeld. 
De heer HamsboUom, hoofdopziglor voor de werktuigen, vcrineldi 
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in zijn rapport aan de directeuren, dat de bedoelde inacliine in 1840 

door de heeren Sharp, Roberts en Comp. was vervaardigd, op eene 

di'ukking van 00 pond op den vierkanten duim ( l . i ned. pond op den 

vierk. ned. duim) had gewerkt, en in het geheel eenen afstand van 

10-4 725 mijl (108 -100 ned. mijl) had afgeloopen, waarvan een groot ge-

deelte geheel, of nagenoeg zonder last werd afgelegd. Daar de cilin-

•ders slechls 15 duim ((K'.55) middellijn hadden, was de machine 

somtijds te ligl om een enkelen onzer treinen voorl te trekken, en 

is daardoor dan ook, sedert 1810, voornamelijk gebruikt om de treinen 

door den tunnel van Standedge te brengen , gezamenlijk met eene 

andere machine van helzelfde vermogen, die thans nog als zoodanig 

wordt gebezigd. 

uDe vuurkastplaat was oorspronkelijk Vio di'i'» (O'kOl 1) dik, en thans 

iels meer dan ®/i6 duim (O'̂ '.OOOl); en wegens den uitnemenden staat, 

waarin zij verkeert, kan men gerust met den heer Sharp, van dc 

firma gebr. Sharp en Comp, die de vuurkasl eenige dagen na het 

ongeval onderzocht, onderstellen, dat zij onlangs vernieuwd was gewor-

den. Zij is volkomen vrij van gebreken en lapwerk en kon nog zeker 

100000 mijlen hebben gediend, lletzelfde kan ook van dc frontplaal 

worden gezegd, die nog nagenoeg de oorspronkelijke dikte had. De 

drie maanden, die vóór hel ongeluk verliepen, was de machine in de 

herstcllings-werkplaals geweest; en dc ijzeren ankerbouten van de 

vuurkasl, waai'over reeds zoo veel is gcsijroken, waren onder den 

hamer op do gewone wijze beproefd en werden door do werklieden | 

en den opzigler Whealley als geheel gaaf en gezond beschouwd. 

»Oorspronkelijk hadden zij ''/lo (O®'. 17) middellijn, en konden 

wel eene tien maal grootere kracht wederstaan, dan waarvoor zij be-

.stemd waren. Met uitzondering van een ankerbout, waarvan de kop 

was afgcroest, had die, welke hel meest door o.xydatie geleden had, 

nog eene middellijn van '/j duim (O®'.015); en in de onderstelling dat 

hij in den koperen waiul behoorlijk bevestigd was, zoo kon hij eene 

kracht van meer dan G'/j maal den werkclijken druk wederstaan, 

namelijk 590 pond op den vierkanten duim (50 ned. pond op den 

viei'kanten ned. duim). IIcl eenigste punl dal men dus, wat de veilig-

heid van den ketel aanbelangt, nog kon in twijfel trekken, was de vast-

heid waarmede de ankcrbouten in den koperen wand zaten; doch uit 

later geno/ncn proeven, welke door den heer Fairbairn zijn herhaald, 

blijkt, dal uit de kracht dic men moest aanwenden, om eenige der oude 

ankerbouten uit eene gelijksoortige ko|)eren plaat, als die voor de 

vuurkasl le trekken, in welke plaat zij alleen mcl den ouden schroef-

draad geschroefd cn niet geklonken waren, de ketel onder niet minder 

dan onder eenen druk van 500 jiond op den vierkanten duim 

(22 ned. pond Oj) den vierkanten ned. duim) had kunnen sprin-

gen. Een der oude ankerbouten, waarvan dc schroefdraad gedeel-

telijk had geleden, daar hij bij de uitbarstiiig uit den koperen wand 

was gescheurd, werd met de hand door middel van den ouden draad 

in eene kojieren jjlaat geschroefd, tol ceno diepte overeenkomende 

met de dikte der vuurplaat, doch niet geklonken, en nog was er eene 

kracht van 820-i jiond (5725 ned. pond) noodig, om hem cr uit te 

rukken, en daar iedere ankcrboul eene oppeiwlakte van slechts 5 X5'7y 

duim, of 27 vierkanten duim heeft le steunen, zoo volgl hieruit, dat 

505.85 j)ond op den vierkanten duim eene drukking van 
8204 

(ruim 22 ned. jiond oj» den vierkanten ned. duim) noodig was, om het 

losrukken te veroorzaken. Mcl een anderen ankerbout, die idet bij dc 

uitbarsting was lo.sgcrukt, maar uil den ouden wand losgeschroefd, 
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werd op gelijke wijze gehandeld, cn er was een gewigt van 9184 pond 

(4171 ned. pond), overeenkomende met 540 pond op den viei'kanten 

duim (24.7 ned. pond op den vierkanten ned. duim) noodig, om hem 

uit te rukken.» 

Sinls de hier vermelde proeven werden genomen, heefl de heer Eair-

bairn die proeven met groote zorgvuldigheid herhaald, en den weder-

stand in rekening brengende van de ankerbouten in hunnen toestand van 

oxydatie, zoo als zij in den zijwand van den vuurhaard zaten, welke naar 

alle waarschijnlijkheid zich hel eerst moest begeven, heeft hij aange-

wezen dal eene kiMchl van 580 pond op den vierkanten duim (50 ned. 

pond op den vierkanten ned. duim) zou gevorderd worden, om eene 

losbarsting te veroorzaken; cn de uilkomslen der pi'oeven omirenl den 

wederstand der in den koperen wand geschroefde ankerbouten beves-

tigen die, welke reeds door den heer Damsbotlom waren genomen, 

len volle. Aangenomen derhalve dat de einden der schroeven omge-

klonken en in alle opzigteu gaaf waren, zoo kunnen wij redelijkerwijze 

besluiten, dat er eene kracht van niel minder dan 450 Ji 500 pond op 

den vierkanten duim (55 tol 50 ned. pond op den vierkanten ned. duim) 

vercischt werd, om de schroeven le doen afscheuren of de ankcrbouten 

zelf er uit te rukken. 

Deze feilen berusten op eene proefneming omtrent het weder-

slandsvermogen van ijzeren staven , geschroefd in een gedeelte koper, 

dat uit den gesjirongcn vuurhaard was gesneden, en op eene andere 

procfnennng mcl eene gelijksoortige staaf, die eerst geschroefd en 

daarna omgeklonken was; zie fig. 18. 

Do staaf hij .1, duim in middellijn, verdroeg bij de eerste proef-

neming, eene ki'acht van 18 200 pond — 8.1 ton, alvorens dc schroei 

bezweek en uit het koper gelrokken werd, en de slaaf B, van naauw-

keurig dezelfde afmetingen, maar met omgeklonken uiteinde, vereischte 

eene kracht van 24 140 pond — 10.7 ton alvorens los te laten. Nemen 

wij alzoo hel gemiddelde dezer proefnemingen, met inbegrip van die 

van den heer Damsbotlom, dan komen wij tot dc boven opgegevene uil-

komslen, namelijk, een wedcrstandsvermogen van 785 pond op den 

vierkanten duim (57 ned. pond op den vierkanten ned. duim), om 

het bersten der wanden van de vuurkasl of hel afbreken der ankcrbouten 

te weeg te brengen. 

In locomotief-machines van nieuwere conslructic, waarbij de anker-

bouten dikker, en op vierkanten vau 4 tot 4'/, duim verdeeld zijn, zal 

het wederstandsvermogen waarschijnlijk lol 850 of 900 ponden op 

den vierkanten duim (01 tot 05 ned. pond op den vierkanten ned. duim) 

toenemen, dat is, zeven of acht malen den druk, dien de ankerbouten 

hebben te wederstaan. 

Dij een naauwkeurig onderzoek van de vuurkasl cn al de andere 

deelen van den ketel, bevond men dal de ankerboutcn cn het koper 

volmaakt goed waren, en in slaal om eene drukking te wederstaan, 

veel grooter dan 207 |)ond op den vierkanten duim (15 ned. pond 

op den vierkanten ned. duim), zooals in de straks volgende tafel wordl 

opgegeven. 

Dij deze |)roefnennngen zakte de vuurkasl cen weinig, helwelk 

veroorzaakt werd door hel lirekcn van de sjne van een der verbin-

dingsijzers; doch dc ankerboutcn van de vuurkasl waren volmaakt 

goed, cn konden, naar alle waarschijnlijkheid, het dubbele van de opge-

geven drukking wederstaan. Waren de ankerbouten van de vuurkasl 

nieuw geweest, en had het kopstuk goed tegengehouden, zoo is hei 

meer dan waarschijnlijk, dat cen gewigt van 800 tot 900 pond op den 

vierkanten duim tot het breken noodig zou zijn geweest. 
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Terwijl men vooral veel gewigt heeft gehecht aan de zwakheid der 

ankerboutcn, die do platte oppervlakte van den ketel met de wanden 

van den vuurhaard verbinden, zoo toonen de volgende proeven duidelijk 

aan, dal de ankerboutcn van dc vuurkasl niet de zwakste deden van 

eenen locomolief-kelel uitmaken, en dat cr meer vrees voor hel boven-

gedeelte van den vuurhaard moet gekoesterd worden; welk gedeelte 

onder sierkc drukking altijd onvermijdelijk het eerste zal bezwijken. 

Voor dil gedeelte zal men derhalve hij dc zamenstelling groole zorg 

moeten dragen, zoodat niet alleen de dwarsstaven maar ook de bouten, 

waaraan do vuurkasl hangt, even slerk moeten zijn, opdat er geene 

ongelijke werking ontsla, en allo deden sterk genoeg zijn om weder-

stand le kunnen bieden aan eene drukking van len minsie 500 pond op 

den vierkanten engelschcn duim. 

In dc overtuiging , dat de kennis van hel wedcrstandsvermogen 

van locomotiefketels nog uiterst onvolkomen is, maakte de heer Fair-

bairn van dc tegenwoordige gdegcnheid gebruik, om door werkelijke 

ju-oefnenungen dil wederstandsvermogen te bepalen; en te dien einde 

stelden de directeuren van de London-and North-Western spoorweg-

maatschappij eene machine le zijner beschikking van gelijken ouder-

dom , door dezelfde makers vervaardigd, en in ieder opzigl gebed 

gelijk aan die welke gesprongen was. Deze machine werd aan een 

hydranlischen druk onderworpen op de volgende wijze: 

Proefneming >Jen Mcl f S Ö S gedaan , om het luederstandsver-
mogen te hepulen van den vuurhaard cn de buitenketeïplaat 

van de machine iV°. 2 op de oostelijke afdeeling van 
den London-and JSorthAVcstern spoorweg. 

Dij deze proehieming was <lo ketel met eene klcj) voorzien van 

1 duim oppervlakte, eu een' hefboom van dodmatige afmetingen. Deze 

hefboom, wiens armen waren als 15 : 1, gaf als drukking oj) de klep 55 

|)ond , en wanneer de sdiaal werd aangehangen, leekende deze met 

den hefboom 50 pond; de vdgende uitkomsten werden verkregen; 

T A F E L 1. 

Aanlal ponden 

0 

de SC laal. 

Gewigten 

per vierk. duim 

op dc klep. 

Aanlal ponden 

op 

de schaal. 

Gewigten 

per vierk. duim 

op dc klep. 

Defboom.sarm. 

n 

b 
5 

4 

O 

55.0 (l i 

50 0 

57.5 

05.0 

n 5 

80.0 
87.5 

05.0 

102 5 

110.0 (2) 
117.5 

125 5 

5 l 

0 

01 

7 

71 

8 
Si 

O 

9 i 

10 

lOi 

152.5 

140.0 (5) 

147.5 

155 0 

1015 

170.0(4) 

177 5 

185.0 

102.5 

200.5 

207.5 (5) 

(1) Deze iiuioliiiic was even oml, en had iiaireiioe ;̂ hetzcHUe aantal iiiijloii 

afircloopcn al.s dc {icsproiiĵ enc. Dc vumkast vus aanmerkelijk <;;ezakt cn 

uiu^cm, eu dc kUukknilcvi '/.oowcl als dc ludvcrlxiuten zelf waren zeer ver-

zwakt. De inadiinc was sedert ISIO in '̂dn-nik. 

(2) 15iJ deze dnikkini; werd er lekkage in ccni;;c naden opĵ ciucrkt. 

(a) De Ickkajjc nam toe. 

( O Dc Ickkaffc steeds toenemende. 

(5) Oij deze drukking lirak een der spiën van dc dwav.«ankcrs, hetwelk 

fcii <;cYolgc had, dat dc procrncminj; niet werd voortĵ ezet, daar dc lokkaĵ c 

fc groüt was, dan dal dc perspomp dimriu konde vixirzien. 

A'ó 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat do ketel waarmede deze 

proeven werden genomen,niel onder een minderen druk dan van 500 tot 

550 pond op den vierkanten duim (22 tol 25 ned. pond op den vierkan-

ten ned. duim) kon springen, daar het in hel ongereede raken van eene 

enkele spie in een der dwarsijzers boven de vuurkasl, bij eenen druk 

van 207 pond op den vierkanten duim, niet als maatstaf voor dc slerkle 

kan worden aangenomen, maar als eeue van die toevallige omstandig-

heden moet beschouwd worden, welke wel het uilerste wederstauils-

verniogen kunnen verzwakken, maar niet volslrekl vernietigen. Deze 

gevolgtrekking berust op het fdt dat het bovengedeelte van do vuur-

kasl, in ieder opzigl, volkomen goed werd bevonden. Na hel wegnemen 

der drukking van 207 pond op den vierkanten duim, en dezen ketel 

met het uiterlijk aanzien van hel bovenstuk der gesprongcne vuurkasl 

vergelijkende, werd de heer Fairbairn versterkt in hel gevoelen, dat 

cr stoom van hooge spanning aanwezig heeft moeien zijn, om de plaals 

gehad hebbende ongelukkige uitbarsting te veroorzaken. 

De heer Damsbotlom verklaart in zijn reeds aangehaald rapport: 

«Dat, gelijk men heeft beweerd, de sloom niet boven de 00 pond op 

den vierkanten duim konde gerezen zijn, bij welken druk dc vcilighdds-

klep, alvorens le zijn nedergeschrocfd, den sloom moesl afblazen, 

cn wel iu vijf-en-twintig minuten bij den druk, door deu heer Fair-

bairn opgegeven; doch hoewel ik het niet in alles, wat dc sterkte van 

den ketel betreft, met den heer Fairbairn eens beu, heb ik bevonden, 

uit proeven, met eenen ketel van eenigzins gelijke ahnelingen, en zoo 

na mogelijk onder dezelfde omstandigheden vcrkeercnde, dat de stoom 

van 50 tol 80 pond op den vierkaiitcn duim was gerezen, zoo als Dour-

don's stoommclcr, volgens de hieronder staande tafel, aangaf, namelijk: 

u. m. s. 

; Dü vdligheids-klep nedergeschrocfd 5 1 20 = 50 pond op den vier-

kanten duim. 

) ' i) 2 5 0 — 5 5 • 

r i 5 5 4 5 = 4 0 s 

« 1 5 5 0 0 ~ 4 5 • 

n 5 0 1 5 = 5 0 1 

t 
m 

7 2 0 = = 5 5 t . 5 8 5 0 0 0 * 

> H 1 5 0 5 0 = 0 5 r 

t • 5 1 0 5 0 = 7 0 r 

i 1 " 5 1 1 5 0 — 7 5 

» 5 1 2 2 0 = ^ 8 0 u 

Iloewd deze proeven volkomen voldoende zijn, wat betreft den tijd, 

die vei'cischl wordt om den sloom (wanneer de machine in den ge-

wonen toestand verkeert, staande met aangemaakt vuur, en met de ge-

bruikelijke hoeveelheid coke op den haard) van 50 lol 80 pond op den 

vierkanten duim tc doen rijzen, zoo achtte men het nogtans wensehe-

lijk, om ze op nog hoogercn graad van spanning en warmtegraad Ic 

herbalen, cn om niel alleen den juislcn tijd tc bepalen, maar ook de 

toeneming te kennen vau den warmlegraad van den stoom in den keld in 

verhouding van dc trapsgewijze tociicming vau de drukking. Tc dien 

einde werden twee naauwkcuiig vcrvaardigile Ihermomelersiloor Dal-

gctli iu gereedheid gebragt, cn na Dourdoii's stoommeter iluor eene 

overeenkomstige kwik-kolom le hebben geregebl, terwijl eene maebine 

ter beschikking van den heer Fairbairn werd gesteld, verkreeg men 

de volgende uitkomsten: 

l i 
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TAFEL II. 

Proef (lawmcn den 7 ' " iWi 1 8 5 3 , om de trapsgewijze opklim-
mimjen van stoomspauning, temperatuur, enz. te bepalen, 

in eene locomotief-machine met de veiligheids-klep neer-
geschroefd cn het vuur onder den ketel. 

Tijd. Spanning. 
Tempera tum' Temperatuur 

Gemiddelde Tijd. Spanning. stoommelcr stoommeter 
Gemiddelde 

N». 1. N». 2. temperatuur. 

u. m. 0 0 0 
2 41 

2 45 
11.75 245 245 245.00 2 41 

2 45 11.15 247 2401 210.75 
2 40 10.55 251 251 251.00 
2 47 19.25 255i 255 255.25 
2 48 22.55 200 259 i 259.75 
2 49 25 75 201 201 201.00 
2 50 28.95 2081 208 i 208.57 
2 51 52.15 275 275 275.00 
2 52 5.5.75 277 277 277.00 
2 55 59.95 282 282 282.00 
2 51 41.25 280i 280^ 280.57 
2 55 48.55 291 291 291.00 
2 50 52.75 295i 2951 295.57 
2 57 57.75 500 500 500.00 
2 58 

2 59 
05.75 504 i 501| 501.25 2 58 

2 59 08 95 508 i 509 508.75 
5 0 71.75 515 515 515.00 
5 1 80.55 518 517i 517 75 
5 2 87.25 522 522 522.00 
5 5 95.95 520 i 520 520.12 
5 4 101.15 551 551 551.05 
5 .5 108.75 5551 555^ 555.02 
5 0 111.75 — — - ( 1 ) 

(I) Deze proef was de laatste, daar dc tlicrmoinetcrs geen hoogcrc tein-
pcrntiiur aainvczeii. 

Traciilen wij nu nil deze lafel do wol op te sporen, welke dc ver-

houding tusschcn den tijd cn dc spanning, of tusschcn den tijd cn 

dc temperatuur, aangeeft (I i. Daar de waarnemingen hij tusschenpoozcn 

van ccne minuut waren gedaan, cn dc vuurhaard op denzclfden graad 

van hitlc gehouden was, zoo kan men onderstellen, dat de hoeveelheid 

warmlc, welke a.in hot waler werd medegedeeld, eenjiarig was, of 

dal cr gelijke hoeveelheden absolute hitte, iii gelijke tijdvakken, in 

don ketel werden ovcrgebragt. Dc kolom van spanningen geeft dc op-

volgende toenemingen van spanning bij gelijke tusschenpoozen aan, cn 

de kolom van IcmperatiuM' de overeenkomstige vermccrderini^cn van 

hille, door den Ihernmmetcr aangeduid. De kolom van spanning toont 

aan: dat dc vermeerderingen van spamnng, in gelijke tijdvakken, met 

dc temperatuur tueiiemcn ; zoodat bij of omlrent 200" dti gemiddelde 

opklimming van spanning .">.1 pond in do minuut bedraagt, op of nabij 

is zij o.-i pond in de mimiul; o]t of nabij ,")2(> is zij 7.1 jiond 

in dc mimuil. De tafels van den heer Hainsbottom wijzen ccne der-

gelijke uiikomst aan; zoo is op of nabij 208° dc gemiddelde opklim-

ming .'i pond, terwijl zij op of nabij ÖO-^,pond in de minuut be-

draagt. De wel derhalve, welke dc betrekking tusschcn lijd en spanning 

uitdrukt, schijnt niel te gedoogen dat men daarvoor eene eenvoudige 

formule aannenjc. Anders is het gelegen wat bclreft do wel, diode 
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verhouding tusschcn tijd en temperatuur uitdrukt, zoodal wanneer T 

de tempcraluur in graden is, en t den tijd in minuten, waarop deze 

tempcratimr is waargenomen, van het begin der proeven af, dan zal 

' ï - = a X t - { - b (1) 

dc betrekking Inssclien T cn t mcl groole naauwkeurigheid aanwijzen; 

daarin stellen« en b standvastige grootheden voor, wier waarden, uil 

deze proeven afgeleid, zijn: a = 4 .U cn b = —180. Dij voorbeeld, 

zij / = ICG, dan is T = 4.41 X 100—480 = 251», dat volkomen 

met dc in de tafel aangeduide waarde overeenkomt. Laat verder 

/ = 180 worden genomen, dan is T = 4-.44 X 180 —480 315°.2; 

bij dil geval geeft de tafel 515» aan. Zij, eindelijk, t = 185, dan is 

T — i . 'U X 185 — 480 nz 555°.4; in dit geval is de waarde in dc 

tafel 555°.ü. Dit deze formule vinden wij 

^ _ T 4sr, 

•1.-14 
(II). 

Wanneer /' hel aantal minuten is, tusschcn de temperaturen T en T ' 

vcrloopen; dan vinden wij uit (I) : 

T ' - T = : 4 . 4 4 / ' (III); 

waaruil blijkt dal de temperatuur evenredig met den tijd toeneemt; cn 

in dc onderstelling dal de hille van don vuurhaard standvastig is, wijst 

deze formule ook aan, dat gelijke opklimmingen van absolute warmte 

gelijke temperatuur-verhoogingcn op den thermometer voortbrengen. 
Om het tijdsverloop, naar ccne gegevcnc spanning berekend, waarop 

dc ketel moet springen, tc bepalen. 

1». Zij de gegevcnc spanning die van den dampkring, en laat de ketel 

in slaat zijn om 210 pond drukking op den vierkanten duim tc weder-

slaan. Uit eene lafel van spanningen cn warmtegraden, uil proefne-

mingen opgemaakt, vinden wij dal 240 pond drukking met 405» 

temperatuur overeenkomt, cn 15 |iond drukking mcl 212» tempera-

tuur; dus hebben wij uit formule (111) 

403—212 . 
— 4o minuten. 

4 .44 

zijnde hel tijdsverloop, waarin de ketel springen moet, gerekend na hel 

tijdstip waarop hel waler begint tc koken. 

2°. Zij dc gegevcnc spanning üO pond op den vierkanten duim, cn 

hel wcderslandsvcrmogen van den ketel 24U pond op den vierkanten 

duim, dan is 

4 0 3 ~ 2 0 G 

4.44 
= 21.1 minuten. 

(1) Dc n.atlieinatisehe berokeiiing van dit vraagMuk hehhen wij ,,n„dcn 

lieer Täte lo danken. 

5®. Zij de gcgcvene sjianning GO ()ond , cn het wedcrstandsver-

mogcn van den ketel 300 pond op den vierkanten duim, dan is 
.j')'i 29(5 

/' = = 28 minuten, 
4.44 ' 

dat is nagenoeg dc tijd, waarin dc kclcl, waarmede de proeven zijn 

genomen, zou sjiringen. 

Deze feilen .schijnen afdoende genoeg om ons in slaat te stollen , 

over dc gevaren te oordoelen, waaraan men zich blootstelt, bij omstaii' 

digheden, waarin geen genoegzame voorzorgen zijn genomen, om den 

aldus voorlgebraglen sloom, met bet vuur onder den ketel, lo kunnen 

laten onisnappen. Verreweg do meesic ongelukken van dezen aard zijn 

ontslaan, terwijl do n)arlnues siilslonden, w'.\ar6thi]idijk mei dc veilig-

heidsklep vastgezet en een levendig vuur onder den ketel, lloc menig-

werf vinden wij dil niel bewaarheid, wanneer de oorzaken dier treurige 

cn ongelukkige voorvallen worden aan hot licht gebragt. 

Dc in hel eerste gedeelte van dil ojislel medegedeelde uilkomsien 

ten opzigle van do sterkte der ankerboiilen van do vuui kasl zouden 

onvolkomen zijn ĉ'\\fcst, indien wij niel die gedeelten van den kclo 

I 1 
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tot onze proefnemingen hadden gekozen, welke begrepen zijn in dc 

platte oppervlakten of wanden van de vuurkast. i\lct meer dan gewone 

zorg werd deze zaak behandeld; en daar men afdoende uilkomsten 

wilde verkrijgen, werden cr twee dunne kasten, ieder van 22 vierkante 

duim oppervlakte cn 5 duim diepte, vervaardigd; van welke dc 

ccne in ieder opzigt met dc wanden van den vuurhaard, wat den 

afstand der ankerboulcn , enz. betreft, overeenkwam , geheel inge-

rigl als bij den gesprongencn ketel, en waarvan dc andere uil even 

dikke wanden was zamengcsleld , doch mei eene andere verankering, 

daar, in plaats dat ieder ankerboul op een vierkant van 5 duim zijde 

geplaatsl was, gelijk bij den gebarsten kclcl hel geval was, zij op vier-

kanten van 4- duim werden ingeschroefd. Dc eerste bevatte zestien 

vierkanten van 25 duim oppervlakte, zooals bij den gesprongencn ketel; 

en dc andere 25 vierkanten van 10 duim oppervlakte, zooals bij de 

nieuwe constructie. 

Dezelfde werktuigen, als: hefboom, klep en gcwigt, welke bij dc 

zoo oven vermelde prochicmingcn waren gebezigd, werden aan dc 

bcschrcvcnc platte kasten bevestigd; cn na dc pompen cener hy-

draulische pers te hebben aangebragl, verkreeg men dc volgende uit-

komsten. 

TAFEL 111. 

1® Proefneming. — Om de uiterste grens van sterkte der platte 

oppervlakken van locomoticfkctcis te bepalen, wanneer zij in 

vierkanten van 25 vierk. duim oppervlakte zijn verankerd. 

Nummer 

der 

proef. 

Spanning 

in ponden 

01) den 

vierk.duim. 

Uitzetting 

der 

wanden 

in duimen. 

Nummer 

der 

[)roef. 

Spanning 

in ponden 

op den 

vierk.duim. 

Uitzetting 

der 

wanden 

in duimen. 

1 (1) 

2 

245 j-

1 

11 515 .05 1 (1) 

2 275 + 12 575 .05 

5 505 -1- 15 005 .00 

4 555 + 14 055 .00 

5 505 + 15 005 .00 

0 595 .L 
1 10 095 .07 

7 425 -h 17 725 .07 

8 455 .05 18 755 .07 

9 485 .05 19 785 .08 

10 515 .04 20 815 

TAFEL IV. 

2« Proefneming. — Om dc uitcrslc grens van stcrklc van platte 

oppervlakken van locomoticfketcls te bepalen, wanneer zij in 

vierkanten van 10 vierk. duim oppervlakte zijn verankerd. 

(1) De jdaat, een gedeelte van liet ])lattc vlak van den vunrliaard-waml 

eens loconioticf-kctcls voorstellende, bestond uit ecnc kojjcren i)laataaudc 

eene zijde, dik % duim, cn ecnc ijzeren jjlaat aan dc andere zijde, dik 

% duim, in alle opzigten als bij den gesprongen ketel. 

(2) Gebarsten, door dat dc kop van een der aukerbouten door het koper 

\>erd getrokken, hetwelk, door zijne rekbaarheid, oj) die jdaats, waarde 

ankerbout was ingeschroefd, ndnder weerstand aan iten ilrnk bood. 

Uil de bovenstaande proeven blijkt voldoende do groolcre kracht der 

platte oppervlakken van een locomotief-vuurhaard, vergeleken met die 

van hel bovengedeelte, of zelfs van het cilindervormig gedeelte van 

don kclcl; doch bij de volgende proefneming, waarbij dc ankerbouten 

digter bij elkander waren geplaatst, of waarbij dc o|)i)ervlaklc der vier-

kanten slechts 10 in jilaals van 25 vierkante duimen bedroeg, ver-

krijgt men ecu builengcwoon wederstandsvermogen; ecu vermogen 

grooter dan met mogelijkheid in eenig ander deel van den ketel zou 

kunnen worden verkregen, hoe goed de constructie ook mogl zijn. 

Nummer 

der 

proef. 

Spanning 

in ponden 

op den 

•k.duim vier 

Uilzctling 

der 

wanden 

in duimen. 

Nummer 

der 

l)rocf. 

Spanning 

in ponden 

op den 

vierk.duim, 

Uilzetting 

der 

wanden 

in duimen. 

1 

2 
5 

4 

5 

l) 

i 

8 
9 

10 

11 

12 

15 

11 

15 

10 
17 

18 

10 

20 
21 

22 

24 

f l ) 245 

275 

505 

555 

505 

595 

425 

455 

485 

515 

515 >« p» 

005 

055 

G05 

005 

725 

755 

785 

815 

845 

875 

005 

055 

+ + 
-f 
+ 

+ + 
.01 
.01 
.00 
.00 
.07 

.07 

.07 

.08 

.08 

.08 

.08 

.08 

.08 

.08 

25 

20 
27 

28 
20 
50 

51 

52 

55 

54 

55 

50 

57 

5S 

50 

40 

41 

12 
45 

44. 

45 

40 

47 

905 

995(2) 

1025 

1055 

1085 

1115 

1145 

1175 

1205 

1255 

1205 

1295 

1525 

1555 

1585 

1415 

1415 

1475 

1595 

1555 

150ïi 

1595 

1025 

.09 

-f + 
I 

T 
I 

T 
+ 

+ I 
T 
I 

T + 
.09 

.09 

.10 

. 11 

.11 

.12 

.15 

.14 

.10 

.22 

.54 

- (5) 

(1) De platte kast, waarmede deze proeven werden genomen, hcclï 

dezelfde plaatdiktc als die, waarmede dc in de voorafgaande tafel ver-

melde proeven Avcrdcn genomen, namelijk dc koperen wand had % duim 

dikte, en dc ijzeren Vo dikte, liet ecnigstc tussdicn beiden bestaand 

verschil is de afstand en vcrdceling der ankers. 

(2) Van 99.') tot 1295 jjond was de uitzetting of zwelling niet tc 

schatten. 

(3) Deze jn-oef mislukte, omdat een der aukerbouten door de ijzeren 

jtlaat werd getrokken, na alvorens inecr dan minuut de drukking to 

hebben wedcrstaan. 

.Men zal uil dc bovenstaande proeven hebben opgemerkt, dal het 

zwakste gedeelte der kast niel in de koperen maar in de ijzeren platen 

was gelegen, welke bezweken, door dat de schroefdraden of schroeven 

uit hel gedeelte der plaat, waar hel uiteinde van het anker zich bevond, 

werden afgestroopt. 

Dc wiskundige theorie zou ons doen verwachten dal de stei'kte der 

platen in omgekccrilc reden zou zijn van de ruimten tiisschen de anker-

bouten; maar do uitkomsten dezer proeven met elkander vergelijkende 

zien wij, dat do sterkte in groolcre mate afneemt dan ile ruimte lus-

schen de ankerbouten toeneemt. Wanl volgens de wiskundige theorie 

zouden wij hebben : 

Uiterste grens van sterkte der |)laat |)er vierkanten duim — dc 

sterkte der l'' plaat x = 815 x n : 1275 pond. 

Nu verdroeg deze plaat ceiion dridv van 1025 pond op den vier-

kanten duim, dal is ongeveer ccn vicrdo meer dan den druk, dio uil 

deze wet zou voortvloeijcn. Dit is de vermeerdering die gevorderd wordt. 
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om den schroefdraad af le slroopen van een anker van duim middel-

lijn, dal is van dezelfde afmeling als dic der plalle oppervlakken van 

den gesprongen kclel. 

iMcn zal hespcuren dal cr een he|iaalde overccnslcmming beslaat bij 

al dc prochicnnngcn len opzigte van de slcrkle der ankcrboulcn, bclzij 

in koperen hetzij in ijzeren platen geschroefd; cn dal bet onddinken van 

dc uiteinden der ankers bun vasibondcnd vermogen met cenc sterkte van 

nagenoeg l i len honderd doel toenemen boven die, welke de schroef 

alleen aanbrengt, liet verschil lusschen ccnen alleen in dc plaal gc-

schroefden vuurkast-ankcrbonl met eenen die daarbij nog is omgeklon-

ken, is dus iu reden van 100 ; 70, nagenoeg hetzelfde als in bet straks 

volgend aaidiangscl wordl aangegeven. 

llel is daarom wcnschclijk , om hel vermogen, dat op ieder anker van 

dc vuurkasl niigcocfcnd wordl, le bepalen. Laten in fig. \ ^ A , B , C , Ü , 

i:, F, dc uiteinden der ankers voorstellen; O, ö, O, de middenpun-

ten der door de ankers gevormde vierkanten Veronderstel dal op ieder 

der punten O,, O3, ccnc drukking is aangcbragl gelijk aan den 

gcbcclcn druk op ieder der vierkanten, dan zal hcl in bet middenpunt 

geplaatste anker .1 ccn vierde van dc drukking dragen op Oj, even zoo 

nok ccn vierde van dic o|) (),, en zoo vcrdci'; zoodal de gcbcelc druk-

king op A gelijk zal zijn aan den druk, op een der vicrkanlcn uitge-

oefend. Uien volgens hebben wij 

Du kracht op hel anker van Tafel 111 = 9 Ion. 

KViOXlfi 
, , D IV tt > D Iv = — — zz nagenoeg 

'2240 ° 

11',; ton. 

llel anker in hel laalsie geval had "/,c duim middellijn; gcvolgelijk 

zou dc kracbl op een vierkant van hel oppervlak ongeveer 15 ton 

bedragen, bclwclk aanmerkelijk veel minder is dan dc grens van bre-

king van geslagen ijzer onder ccfic trekkende krachl. 

Dij dc bier opgegcvcue prochicmingcn moet men in aanmerking 

nemen, dat zij op platen en aiikcrboiilcn werden genomen bij ccne 

temperatuur, dic üO" F. niet te boven ging, en natuurlijk koinl de vraag 

op, wal bet verschil van sterkte zou wezen, onder den invloed cencr 

sterk locncmcndc temperatuur in bet water rondom de vuurkasl, 

terwijl dic van de witgloeijcndc brandstof op de tegenovergestelde op-

pervlakte der platen werkte. 

Deze vraag is niel gemakkelijk op le lossen , daar wij geene ge-

noegzaam naauwdvcurige proeven bebbcn om dil verschil aan tc toonen; 

en bet verschil van tcmiicratuur van hcl fornuis aan de cenc zijde, 

vergeleken mcl dat van het water aan de andere, doel dc mocijc-

lijklicid toenemen , cn maakt iedere nasporing uiterst onvoldoende. 

Naar praktische ondervinding en waarnemingen oordeclendc, helt dc 

heer Fairbairn over tol hel denkbeeld, dal dc slcrkle der metalen niel 

veel vcrlicsl. Zijne proefnemingen, ten opzigte van de uitwerkselen 

der temperatuur op gegolen ijzer, geven gccnc groote vermindering 

van sterkte aan tol bij ccne Icmpcraluur van OOO. Aannemende dus, 

dal ko|)eren en geslagen ijzeren platen dezelfde wel volgen , cn in 

rekening brengende het snel geleidend vermogen van dc ccrsle, 

dan kunnen wij redelijkerwijze bcshiilen, dal hel wcdcrslandsvcrmogen 

der platen cn ankcrboulcn van locomolicfkclels niet merkelijk wordt 

verminderd door de toenemende tcm|)craluur, waaraan zij bij ccnc 

geregelde werking zijn bloolgeslcld. Dil gedeelte van het onder-

werp wordl ccbler Ier nadere overweging aanbevolen; cn hel is te 

hopen, dat eenige van onze bekwame cn Yernuflige hoofd-opzigters 

nadere onderzoekingen zullen ondernemen, nopens een vraagstuk, 
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dat zoowel voor hel publiek, als voor den vooruitgang der kennis 

in de praktische weienschap van grool belang is. 

Aanhangsel. 

Ten einde met naauwkeurigbeid bet trekkend vermogen van in loco-

motief-ketels gebruikelijke ankerhouten van verschillende ahnetingen 

na le gaan, cn om ecnc vergelijking te bebbcn tusscbcn dic, welke in 

dc platen zijn geschroefd, cn dic welke niel alleen zijn geschroefd 

maar ook omgeklonken, achllc men bet noodig, de proeven van den 

heer Uainsbotlom op groolerc schaal te herhalen; cn na dc proef-

nemingen lol koperen zoowel aks ijzeren ankcrboulcn tc hebben uiige-

strekt, hield men bet cr voor, dat cr geen twijfel kan bestaan, ten 

opzigte van dc uiterste grens van sterkte van dic, welke eenvoudig zijn 

gcschroehl, van het trekkend vermogen der ankers zelf, en hel ge-

cvenrcdigd verschil tusscbcn deze en de afgewerkte ankcrboulcn , 

wanneer zij aan beide zijden van den vuurhaard werden geschroefd 

cn omgeklonken. Daar dc groote hefboom en de benoodigde loe-

slellen bij de hand waren, ging men mcl de proefnemingen als volgt 

tc werk: 

Proefneming om de uUerslc grens van sterkte van ijzeren en 

koperen ankerlmten te bepalen, zoo als dic gemeenlijk ge-

bruikt worden, om dc platte oppervlakken van locomo-

tief-ketels met elkander tc verbinden. 

1® Proefneming. — IJzeren ankcrboulcn van duim middellijn, ge-

schroefd in eene koperen plaat van duim dikle (zie fig. 20). 

Nummer dtr Cicwigt in Nummer der (jcwigt in 

proef. ponden. proef. ponden. 

1 0 800 •i Di 000 
2 11 3 i0 5 j 10 580 
3 13 220 0 18 200(1) 

(I) l'iij lict laatste gewigt, 1S2G0 poml = S.1 ton, werden de schrod'-

draden in het kojier losgescheurd of afgestroopt, na eeiugc sceonderi het 

gewigt te helthen wederstand gehoilcii. 

Proefneming. — IJzeren ankerbouten van duim middellijn, ge-

schroefd en omgeklonken in ccnc koperen plaal van duim 

dikle (zie fig. 21). 

Nummer der Gewigt in Nummer der Gewigt in 

proef. ponden. proef. 

1 

lionden. 

1 0 800 0 18 200 

2 11 310 7 10 OiO 
.1 13 220 8 21 200 
i l-i 000 0 23 300 
3 D) 380 10 2 i l. iO(I i 

(1) 'J'ocn hcl laatste gewigt, 24MO pond 10.7 ton, werd aaugehragt, 

sehcuiHlc tle onigckloiikeue koj) af, en het anker werd, huigs dc schroef-

draden in hel koper, door dc plrnU heen getrokken. 
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7i' Proefneming. — IJzeren ankcrboulcn van duim middellijn, ge-

schroefd cn omgeklonken in ecnc ijzeren plaal van duim 

dikte (zie fig. 21). 

Nummer der Gewigt in Nummer dor Gewigt in 

proef. ponden. proef. ponden. 

1 0 800 0 23 300 
2 13 220 7 23 080 
.3 10 380 8 20 OGO 
4 10 110 0 27 OiO 
3 20 780 10 28 700 (1) 

(l) Hij het laatste gewigt, 287G0 pond = 12.5 ton, werd dc ankerhont 

in het midden vaneen gescheurd; schroef en plaat beiden bleven vol-

komen goed. 

•1' Proefneming. — Koperen ankcrboiil van ^̂  duim middellijn, ge-

scbroefd cn omgeklonken in ccne koperen plaal van '/g duim 

dikle (zie fig. 21). 

Nummer der 
proef. 

Gewigt in 

ponden. 
Nummer der 

proef. 
Gewigl in 

ponden. 

1 0 800 4- 14 1)00 (2) 
2 11 3 iO( l ) 5 10 205 (5) 
0 15 220 

10 205 (5) 

(1) Bij ll.')40 pojld v'crd de ankerhout ccn weiing uitgerekt. 

(2) Bij 14900 pond nam de uitrekking aanmerkelijk toe. 

(3) Brak bij 1G2G5 pond = 7.2 ton, na den last 3 minuten tc hebben 

gehouden. Dc grootste uitrekking was 0.5G duim, over ccne lengte van 

a duim. 

Men zal bij de vergelijking van dc uilkonislen van bovcnslaande 

proehicmingeu opmerken, dal ijzeren jdaten en ijzeren ankcrboulcn 

aanmerkelijk sterker zijn dan koperen. Hel is niet aan tc raden, om de 

inwemligc vuurkasl van ijzer tc maken, uitboohlc van zijn minder 

goed geleidend vermogen cn dc vermoedelijke duurzaamheid; maar in 

zoo verre bet op sterkte aankomt, is bet oneindig boven koper le ver-

kiezen, zoo als uit bel volgende kan worden gezien. 

Overzigt der uitkomsten. 

Nummer Hcwigt in ton-

der 
jirochic-
minii. 

1. 

-4. 

neil op bet 

punt van 

breken. 

Wederstand op 
den vierkanten 

duim in 
tonnen. 

12.ö 

8.1 

10.7 

7.2 

Verhouding, wanneer men uit 
dc ó*̂' |irochicming dc ijzeren 
plaat en ankerboul als lOOO 

aanneemt. 

27.7 

18.8 

25.0 

10.1 

1000: 1000 ijzer en ijzer. 

1000: 018 S r ' ' ' " 

l leen gc.schrücld. 
^ ijzerenko|)crgc-

8ü0 < schroefd en om-
i frckloukcn. 

1000: 

1000: 

ankcrboulcn, geschroefd en omgeklonken in ijzeren platen, slaan lol 

ijzeren ankcrboulcn, geschroefd en omgeklonken in koperen platen, als 

1000 : 850; en dat koperen ankerhouten, gescbrocfd cn omgeklonken 

in koperen jilaten van dezelfde afmetingen, slechts dc helft der kracht 

bezitten van dic, waar ankerbouten en platen beide van ijzer zijn. 

Op deze feiten kan men gerust verlrouwen, waar bet de vervaar-

diging geldt van locomolicf-kelels, sloomketcls voor schopen en 

andere, cn zulks meer bijzonder, wanneer zij aan sterke drukking, 

of aan dc spanning van sloom van hoogc drukking zijn bloolgeslcld. 

^ C kojicr en koper 

570 ( guschrocfd cn 

( omgeklonken. 

Oil do bovcnslaande opgaven zal men zien, dal dc ijzeren anker-

boul en koperen plaat (niet geklonken) weinig meer hebben dan de 

helft der sterkte van die beiden, als zij uit ijzer beslaan; dat ijzeren 

DK SCmi'DKUK IX IIKT DOK TK KKYIIAM IX DKVOX, DOOK 

W. FAIUBAIKX, tid van du Just. C. IC. 

[The civit J'Jvijiuecv and Arch'üecCs .Tuunmt, Junc 1854, p. 237.) 

In de zilling van O Mei jl. van de Institntion of civil Engincers 

tc Londen werd de mcdcdecling gedaan, die aan het hoofd is vermeld. 

Men leest daaromtrent in het aangehaalde tijdscbrifl het volgende. 

De vervanging van de gewone punldeurcn doorschipdeurcn, cn het 

gebruik daarvan om de groole openingen der dokken tc sluiten, werd 

het eerst in dit land ingevoerd door den beer Samiiel r.cnlbain; sints 

dien lijd zijn zij op cenigzins uitgchrcider schaal aangewend, hoewel de 

bezwaren, dal ccn aanmerkelijk tijdsverloop noodig was, om bel waler 

er uil le pompen , cn dat hel noodzakelijk is zc geheel van dc ope-

ning le verwijderen , alvorens ccn schip kon doorvaren, ze slechts 

voor bepaalde jilaalselijke gesteldheden geschikt hebben gemaakt. 

Dc groote o|)ening, welke noodig is voor hel doorvaren van oorlog-

schepen , bragl ccn meer algemeen gebruik dier schipdcurcn bij de 

koninklijke dokken le weeg. Dij dc nieuwe dokken Ic Keybam, waar 

het wcnschclijk werd beschouwd 0111 dc beste inrigling voor dc nieuwste 

soort van groote schepen tc hebhen, gaf de groote breedte van den 

mond cn dc diepte van dc kom aanleiding, om ccnc proef tc nemen 

met eenen nieuwen vorm cn eeno nieuwe inrigling van schipdcurcn, 

welke zoodanig vermogen cn zulke ahnclingcn moesten bebbcn , dal 

zij aan den druk des waters wederstand konden bieden , den ingang 

behoorlijk afsluiten , en daarbij in de behandeling zoo gemakkelijk 

zijn, dal oorlogschepen bij icderen stand van hcl lij in het dok 

konden worden gelaten. 

De Keyhani-dokkcn strekken zich langs den oostclijken oever van 

dc llamoazc, onmiddellijk beneden Morris Tuwn uit; dc aanleg werd 

in 18i i begonnen, en zij beslaan hoofdzakelijk uil twee uilgcslrcklc 

kommen, met onderscheidene ingangen of openingen aan den kant der 

zee; men achllc bet wcnschclijk ccne van (iic beide zoo le maken, dat 

men dic, des gevorderd, als droogdok kon bezigen; dc ahnetingen waren 

200 voet (70 cl) lengte, 80 voet (2 \ el) breedte cn 15 vocl( 15 cl) diepte; 

hcl binnengcdecltc, naast aan bet dok, werd mcl cenc schipdciir van 

den gewonen vorm gcslulen, en aan bet buitencinde, nabij hcl kanaal, 

werd dc proef met dc nieuwe schipdeur genomen. Zij was ontworpen 

door den beer W. Scamp, van dc admiraliteit, cn gebouwd door 

den beer W. Fairbairn , door wicn dc bovenbedoelde beschrijving aan 

hcl Instituut is aangeboden, 

Dc vorm der schipdeur was dic van een reglhoekig scbip van 82 voet f» 

duim (25cl) lengte op hel bovendek, 78 voet O duim (21 cl) lengte op den 

bodem, -12 voet (15cl) hoogte en 15 voet O duim (iel) wijdlc; zc was 

zamcngcsleld van go.slagcn ijzeren platen, in dikle van ®/jduiin (lb''.010) 

aan den bodem lol Va Jui'» (O«'.000) aan hcl bovendek verminderende, 

15 
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overal van binnen goed geschoord door een geraamte van hoekijzers en 

knieslukken, en door twee dekken van ijzer cn een van bont, dal groolc-

lijks bijdroeg lol de slcvigheid van hel geheel. Dc plalen zijn mcl flen-

zen aan elkander gekoppeld, mei dekplalen door dubbele en vierdubbele 

rijen klinknagels verbonden, cn de einden cn dc bodem ziju hekleed mei 

cikenhoul, dal een aanslag voor den slagbalk cn de slagslijlcn vorml, 

wanneer dc schipdeur op hare plaats is gcbragl. Inwendig was de schip-

deur zoo ingcrigi, dat, wanneer bel noodig was, haar van voor de 

opening weg le nemen, er, eenvoudig door het openen van eene klep, 

eene genoegzame hoeveelheid waler uit dc bovcnvakken stroomde, om 

het gevaarte in staal le stellen een paar duim boven den bodemaanslag 

te rijzen, wanneer bet, in stede van, als bij bet gewone stelsel, rond tc 

draaijen cn weg le drijven, met kettingen achlcrwaarls werd getrokken 

dwars in een kanaal of opening in hel metselwerk, rcgthoekig op de 

grootc opening, waardoor dc toegang ter volle wijdte geopend werd; na 

hel doorvaren van bet schip, werd de deur cr weder dwars voor 

geplaatst, en, door ccnc andere klep le openen, kwam cr zooveel 

water binnen, dal zij weder juisl op de bedding of aanslag werd gezet. 

Deze bewerking werd bevonden, slcchls achttien minuten voor den 

doortogt van een linieschip le cischcn, lien minuten voor hel openen 

cn acht voor hel sluiten, l lcl gebcclc gewigl der schipdeur werd be-

vonden 290 tonnen te zijn; zc bevatte 55 tonnen ballast aan ijzer, en 

had van binnen ccnc ruimte voor 525 tonnen water. Dc werktuigelijke 

inrigtingen werden naauwkcurig bcschrevcn , cn over hel algemeen 

scheen dc uitslag zccr voldoende te zijn geweest; en naar tabellarische 

opgaven omtrent dc uitzetting der schipdcur onder den druk van ver-

bchillcndc waterhoogten, schecn het zamenslcl overvloedige sterkte 

te bezitten, om zoowel den dooden waterdruk als hel klotsen der 

golven, die vaak zeer hevig tegen den ingang der dokken slaan, tc 

kunncn wcdcrslaan. 

[ 1 8 5 4 - -
hooge gewigl van het onderwerp in het oog doen springen. 

Volgens den heer Darral heefl Frankrijk eene oppervlakte van 52 

millioen bunders; dc gronden , welke uit hunnen aard geschikt zijn 

om gedraineerd le worden, hebben cenc oppervlakte van 51'/, mil-

lioen bunders (51512 000). 

Nu beeft men op dc 52 milliocn bunders, die le zamen den grond 

van Frankrijk vormen , 50 milliocn bebouwbaren grond en ongeveer 

22 milliocn bosschen, wijngaarden, heigronden, rivieren, enz. 

Wanneer men nu van de 5 i 512 000 

de voormelde 22 000 000 

(AM-Tv Dl' DKAIXAOK IN FKANKIII.TK, ENGELAND EN lUCLGlE. 

[Dlntjénkur, L-i .Tuillct 1S.')4, p. 101 , 100.) 

In (Ie zilling van 10 .lunij 185.1 van de Soc\clc des h g é m e u r s 

d v i l s de F r n n c e , is door den beer Faure ccnc mcdedcding otnlrcnl dc 

drooglegging van gronden of drainage gedaan, voornamelijk voor zoo 

ver dit vraagstuk den landbouw belrcfl. llet volgende is ccn uittreksel 

uil dc verslagen van genoemd genootschap. 

De drainage is zonder tegenspraak bij den landbouw eene bewerking, 

die de meest duurzame verbetering van den grond ten gevolge hccfl; 

zij vcrmcerdci'l dc voortbrenging cn vcrbetcil dc voorlbrcng.selcn; zij 

verwarmt dc koude gronden door zc los tc maken, cn maakt mocras-

achligc landen lot bebouwbaren grond of ten minste tot terrein van 

i)ctcrcii aard. 

i\lcn hccfl zich voornamdijk mcl dil vraagstuk bezig gdiouden, ten 

gevolge van den onvoldoenden uitslag der oogslcn in bjigclaiid cn iu 

Frankrijk, cn vooral in bet laatste land heeft men cr sinis ccnigc jaren 

voornamdijk zijne aandacht aan gewijd. Onderschcidcttc werken cr 

over bcbbcn bet licht gezien. Dc beer Faure hccfl drie jaren geleden 

ccn werk uilgcgcvcn, zijnde ccnc vertaling van bel U m d h o c k van 

den beer Siciibens, cn later hcbbcn de Iiccrcn .Mangon, Darral cn Le-

clcrc, hclgisch ingenieur, werken van hel hoogste belang omtrent 

deze zaak in het licht gegeven. 

Wij zullen beginnen mcl ccnigc cijfers mede le dcelen , die hel 

aftrekt, blijfl er minstens 12 512 000 

bunders over, die volsirckl bdioefte hebben om gedraineerd te worden, 

dal is derhalve 25 ten 100 van de oppervlakte van Frankrijk. 

De heer Mangon schal dc hoevcdheid grond , die geschikt is om 

drooggdegd le worden , op meer dan 7 millioen bunders. Wat 

hiervan zi j, indien men dc koslen van dc drainage per bunder ge-

midddd op 200 tol 250 francs stelt, dan zullen dc gezamenlijke 

koslen voor eene oppervlakte van 12 millioen bunders ongeveer 2000 

lol 2500 millioen francs bedragen ; dil is voorzeker eene aanmerke-

lijke som, maar even zeker is bel dal zij op eene uitstekende wijze 

nuttig zoude werken, daar zij cenc voortdurende verbetering zou le 

weeg brengen iu de voortbrenging van de voedingsmiddelen des lands. 

De drooglegging kan mcl goeden uitslag worden toegepast • 

1®. op dk lerrdn, waarvan dc ondergrond ondoordringbaar is; 

2°. Oj) elk kld- of Icemachlig terrein. 

De heer Delgrand , ingenieur der bruggen en wegen, vermeldt 

in ziju Traité dlnjdrulugie dn bassin de la S e i n e , dal dc gronden 

boven Darijs ecu gezamenlijke oppervlakte van ondoordringbarcn grond 

van 1 871000 bunders of ongeveer 45 len 100 van dc gezamenlijke 

oppervlakte opleveren. 

Dc beer D.arral vermeldt dat dc oppervlakte van den ondoordring-

barcn grond in hel departement van de Maas 250000 bunders, in 

dal van dc Moezel IHOOOO en in bel arrondissement van Avallon 

18 775 bunders bedraagt. 

Men hccfl hier dus ccnc gcsdiiklc gelegenheid om aanzienlijke ka-

pitalen op dc meest voordeclige wijze te besteden, en zulks voor 

werken , waarbij men ingenieurs noodig heeft. Zoo siraks noemden 

wij duizende milioencn, welke voor dezc werken benoodigd zouden 

zijn ; maar, hoezeer ook die sommen mogen hccten , 

men hccfl zc niel dadelijk in haar geheel noodig. Men sla het oog 

op bclgccn in andere landen geschicdl; iu Kiigeland is de regering 

de eerste geweest om aau dc grondcigenarcii dc voor dezc werkon 

bcnoodigde fond.scn voor tc schictcn , cn volgens den beer Mangon 

is er tot heden ccnc som van 181 milliocn francs aan ten koste gdcgd. 

Alvorens ccbter tol een dergelijk voorschol over te gaan, neemt dc 

Kngidsdie regering hare maatregelen van voorzorg; zij beidt ccnc com-

missie van uitstekende inaimcn bcnocniil, aan welke zij in zekeren zin 

volkomen ;Vohnagt heeft gegeven; dezc commissie vertegenwoordigt 

haar cn voorkomt alle vertraging, dic gewoonlijk administratieve han-

(idingen kenmerkt; aan haar inoelen dc verzoeken om vooi'schol 

rcgtslreeks worden gerigt. 

Dc voorschotlcn worden alleen oj) dc volgende voorwaarden verleend: 

1°. bet moet duidelijk blijken dal dc werken van verbetering wdkc 

men wcnscht le ondcriiemcn, den grond minstens O'/j tcii honderd van 

hel uitgcscholen kapitaal zullen doen opbrengen. Oinlrcnl dil punl 
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wordl door aan dc commi.ssic loegevocgdc ingenieurs uitspraak ge-

daan , na onderzoek van den grond cn dc |ilaatsclijke gcslddhdd. 

2°. dc teruggave mocl jilaals hebben binnen 22 jaren , in jaar-

lijksdic termijnen cn tegen O'/s ten honderd van de hoofdsom. 

5®. over het algemeen wordt van staatswege sledits een derde ge-

deelte voorgescbolen van de gchecle som , die moet worden nitge-

geven , zoodat dc door dc schalkisl voorgcschotcii 180 milliocn 

minstens 000 millioen francs vertegenwoordigen, wdkc besteed zijn 

om den grond door middel van drooglegging le verbeteren, cn dil 

gdd is, gelijk men gezien heeft, goed geplaatst. Opmerkdijk en 

hoogt belangrijk is bet dat er nog van geene verliezen of nadcclcn, 

voor zoo ver wij weten , sprake is geweest. De heer Mangon zegt te 

dien opzigte: 

«Men berekent in Fngdand dal de werken van drooglegging, dic 

bdioorlijk bestuurd cn goed aangcbragt zijn, minstens 10 ten 100 van 

het kapitaal opbrengen. Vaak stijgt de opbrengst lot 15 of 20 ten 100 

en men kan een aantal werken van dezen aard opnoemen, waarvan dc 

kosten door een enkelen oogst vergoed zijn. lu Frankrijk cn Dclgie 

zijn dc uitkomsten niet minder voordcclig geweest dan in Engeland.» 

Ten cindc particulieren tol medewerking aan le moedigen ter bc-

slrijding van do twee overige derde gedeelten, beeft dc regering hen 

gemagtigd voor de schatkist op tc treden bij dc wijze van teruggave 

der voorschotten. 

Om dc drooglegging aan to moedigen, zou men het stelsel kunnen 

aannemen, om eene bepaalde som vast le stellen, die van jaar lot jaar 

loc zou nemen, en om zoo le zeggen voortdurend tol verhelcring van 

den grond zou worden gebezigd. De heer Mangon heeft dil vruchtbare 

denkbeeld aangegeven, en ontwikkeld in ccn hoogst belangrijk werk, 

over de besprocijingen van de Kempen. 

In Frankrijk zou een van deze stelsels zeer goed kunncn worden 

toegepast; men hccfl cr ook nog andere, die, goed georganiseerd, ge-

wensdite uitkomsten zouden geven, b. v. 1". de vestiging vaneen 

syndicaal tussdien grondeigenaars; 2°. cn Ic gdijkcrtijd dc vestiging 

van maatschappijen van landbouw. 

Eene aanzienlijke maatscbapjiij heefl zich in Frankrijk georganiseerd, 

on hel bestuur van bare werken aan den heer Mangon opgedragen, 

liet is te hoiien dal zij nuttige en vruchtbare werken zal lol sland 

brengen, cn dal daardoor anderen zullen worden opgewekt om dcr-

gdijke maalsdiappijen tc vormen; maar om bij dc groole inciiigle bet 

denkbcdd ingang le doen vinden, dat dc drooglegging noodzakelijk is, 

mocl men baar onderngtcn, cn dat oudcrrigl mocl in allerlei vorm 

plaats hcbbcn. In Frankrijk heeft men de som van 85000 francs aaii-

gcwezen, voor dcu aankoop van vcrschilicndc voor dc drooglegging 

bcnoodigde werktuigen, en daardoor hol denkbeeld reeds eenigzins 

meer algemeen gemaakt; hel is wel wdnig, maar dan toch ecu begin. 

W ît D.clgic bctrcfl, aldaar beeft in 1810 dc regering hegonucn zich 

kradildadig met bet vraagstuk bezig tc houden, cn ccn ingenieur iiaar 

Engeland gezonden om bet tc onderzoeken. Na eene afwezigheid van vijf 

maanden Icrtiggckccril, werd bij bij dc afdccling van den landbouw 

geplaatst, en, in zekeren zin, Ier beschikking van dc grondeigenaars cn 

landbouwers gesteld, om de werkzaamheden van dc drooglegging le 

besturen. D.ovendicn deed dc regering cenc handleiding voor hel droog-

leggen het licht zien, bepaalde locslcllon voordien arbeid vervaardigen, 

alsmede werktuigen om buizen le maken; zij deelde dezc kosteloos uil, 

(mder voorwaarde dal zij, dic cr gebruik van maakten, do voorlbrcng-

selen legen maligen prijs zouden vcrkoopen. 
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Dij ministerieel besluit werden tevens de commissicn en maalsdiap-

pijen van landbouw nilgenoodigd om proeven met dc drooglegging te 

nemen, waarbij de regering kosteloos bare beambten aanbood, om dc 

werken tc leiden en buizen schonk voor oppervlakten van een halvcn 

bunder, cn bovendien tijdelijk dc werktuigen en gereedschappen, die 

zij als modidicn had doen vervaardigen, ter beschikking van de be-

langhebbenden stelde. 

Dil alles heeft goede uitkomsten opgeleverd; wanl terwijl in 1850 

op slechts 150 bunders de drooglegging was toegepast, steeg dal cijfer 

in 1851 tol 000 en in 1855 tol 1500 bunders. Uil dezc snelle toe-

neming kan men gerustelijk hel gevolg trekken, dat de drooglegging 

iu D.clgie niet meer als proefneming plaats heefl, maar in dc praktijk 

is overgegaan. 

In Frankrijk zijn de eerste proeven daarmede in 1815 genomen. 

Dc regering beeft de reeds vermelde 85 000 francs gebezigd voor den 

aankoop van werktuigen, voor de vervaardiging van buizen cn gereed-

schappen, cn zij heeft dic over 51 deparlcmcnlcn verdeeld. De som 

was op bet dndc van 1855 geheel uitgegeven. 

Van hunnc zijdc hebben de grondeigenaars niet stil gezeten, en 

indien wij als uitkomst van hunnc pogingen nog geen zeer aanmerkelijk 

cijfer kunnen noemen, zoo zijn de gegcvene voorbedden toch zeer 

lalrijk. Zoo heeft in hel departement van de Aisnc dc heer Dongel 

proefnemingen van drooglegging gedaan over cenc opporvlakle van 80 

bunders; in dal van dc Chcr, dc heer Lupin over 100 bunders; in 

dal van de Mayennc, dc heer Dordillon over 150 bunders, waarvan 

hel draincerwaler nog hovendien voor besprocijing is gebruikt. 

In hel departement van dc Seine cn Manie hcbbcn wij dc beeren 

Garcau en Laurcl le vermelden, die goed geslaagd zijn; iu dat van dc 

Sdne en Oisc, heeft men de werken in hel kamp van Satory, hetwelk 

cenc oppervlakte van 200 bunders hccfl; zij zijn ondernomen door dc 

Compagnie générale du drainage et des irrigations tegen 100 h'ancs 

den bunder. Deze maatschappij hccfl ook ondcrschddcn werken io het 

dcpartemcnl du Nord ondernomen; zij beeft aldaar hare werkzaam-

heden reeds op ccn uitgebrdden voet gevestigd; zij koopt daar gronden, 

verhuurt zc, of onderneemt dc drooglegging in hol grool. 

Over het gebod beeft men reeds in Frankrijk 51 departementen, 

waar men zich ernstig met dc drooglegging heeft bezig gdiouden; er 

is geen twijbd of dc aanmoediging, die dc regering aan den land-

bouw verleent, zal weldra tot uog grooterc uitkomsten voeren. 

Dc beer Faure koml bij hcrhaliiig cr op terug, dal men dc menigte 

nid genoeg juisic en naauwkcurigc denkbeelden kau inprenten omtrent 

den gelukkigen invloed, wcikcn dc toepassing van dc drooglegging op 

dcu landbouw in Frankrijk hcbbcn kan. Naar zijne overtuiging moeten 

dc enkele voldoemlc uitkomslcn, tlic wij aan onze naburen hebben ont-

leend , cn dc welsprekende cijfers, die hij omtrent Frankrijk heeft 

opgegeven , levendige bdangstclling inboezcmon aan de Société des 

ingénieurs civils. In de overtuiging dat hij hieromtrent geslaagd is, 

wcnscht hij iu ccnc volgende zitting te handelen over de werkzaam-

heden van dc drooglegging, dc kennis die cr toe wordt vcrcischl, de 

uitvoering en dc beschrijving der door hem gebruikte werktuigen cn 

locsldlen. 

Op een aan hem gedaan verzoek, om zoo mogelijk ccnc vergelijking 

tc maken tusschcii dc vcrschilicndc materialen, die men voor de drai-

necrbuizen zou kunncn bezigen en op le geven, of in dic streken, waar 

steensoorten mcnigNublig ziju, buizen van steen niet goedkooper zouden 

ziju dan van gebakken aarde, heeft dc heer Faure geantwoord: dat 
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(Jaaromtreiit reeds proeven genomen zijn, cn dal sleenen buizen spoedig 

vuil worden, en slecbis korlcn tijd behoorlijk werken, en dal over het 

geheel dc kosten van aanleg van gemetselde buizen hooger zijn dan 

die van aanecngevoegde pijpen van gebakken steen. 

In het bovenaangehaalde nummer van l'Infjémcur leest men nog 

op blz. lOü den hier volgenden bi'icf van den heer Mosbaeh, con-

ducteur der bruggen cn wegen, aan den directeur van dat tijdschrift, 

uver hetzelfde onderwerp: 

«liet zij mij vergund, mijnheer de dircctour, u eene gelukkige 

toepassing van de drooglegging mede le deelen, welke ik onlangs in 

de gelegenheid was tc maken bij hel aanleggen van eenen weg. 

ulk moest een straatweg in eene uitgraving aaideggen op een zeer 

vochtig terrein. Om dit droog te maken plaatste ik op ongeveer 

O'̂ '.H diepte in de as van den weg eeno reeks di'aincer|)ijpen , cn 

vervolgens in schuinsche rigting kleinere buizen, op de cerstgcmelde 

uitloopende. 

«De midden- of hoofdbuis bestaal uit pijpen van O®'.055 middellijn 

binnenwerks, cn loopt uit in eene onderaardsche waterleiding, die 

in de dwarsche rigting onder den weg loopt. 

«De kleinere buizen bestaan uit pijpen van O®'.015 middellijn 

binnenwerks en loojtcn hellend naar de hoofdbuis, aan welke zij het 

water toevoeren. 

-Naauwelijks Iwee maanden zijn cr na licl leggen van deze buizen 

vcrloojien, en de bedding voor den straatweg, vroeger vochtig cn 

weck, is droog cn hard geworden , zoodat ik er thans gerust de 

stecidaag op kan aanbrengen. 

«Indien cr ter weerszijden van den weg gewone sloten waren ge-

weest , in plaats van bestraatte goten , of indien de weg in aan-

hooging ware aangelegd geworden , dan liad ik de reeks buizen in 

dc as van den weg doen vervallen en alleen dwarsbuizen aangcbragl, 

zoodal hel water hetzij naar de sloten hetzij naar dc taluds zou heb-

ben afgestroomd. 

«Dc drooglegging, zoo nuttig voor den landbouw, kan dus ook 

met voordeel bij bouwwerken worden gebezigd, in soortgelijke om-

standigheden als dc beschrevene. 

«De drainecrbuizen zijn niet kostbaar; zij kunnen gemakkelijk ge-

bruikt worden cn duren om zoo tc zeggen eeuwig. 

«Ziedaar de gronden, waarop ik de locpassing van de drooglegging 

voor den aanleg van een straatweg meen te kunnen aanbevelen. 

«Saint-Avold (Moselle), 20 Junij 185.i.» 

STIIEKJIOUTKX 'J'lCIl VEUVANGLNG DKli DWAKSI.IGGKUS Ol' 

DEN N()01tl)l':U-SJ'0UllWKG IN FllANKUI.IK. 

{I:liujmcur, 1.') Juillet 105-1, p. 102). 

In dc zitting van 10 .Iiniij 1851 van de Société des IiKjéniciirs civils 

de l ' ) m c e , heeft de heer Mirecki medegedeeld, dat het best geslaagde 

stelsel voor sjioorstaven van -H.5 lengte, liol volgende is: oj) slrek-

liouten van l'i.O sjiijkert men drie kussens, waarvan een aan dc sloot-

voeg en tsvcc tusschenliggendc op afsland, links en regts van het 

ecrslgcnielde; men beeft drie tusschen-dwai'sliggcrs behouden, maar 

hunne stelling veranderd, zooilat hunne bedding cenigzins verplaalsl 

werd. De afsland (usschen den midden-dwarsligger en die aan dc zijden 

is op O'̂ '.O gesteld; gcvolgelijk is de afsland van de kussens van de 
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beide laatsten tol de middcnsle kus.sens op de strokhoulen O''.85. Dit 

stelsel beeft goede uitkomsten opgeleverd, een gevolg van de vermeer-

dering der steunpunten, van hunne oordeelkinulige verdeeling, cn 

hoofdzakelijk van de verplaatsing van al de dwarsliggers, waaruil volgde 

dal de bedding, die geheel nieuw WLMHI gebigd, overal van gelijken 

aard was, cn ook onder alle ponten den vcrcisclitcii weerslatid bezat. 

Do heer ^lirccki meent, dal strek hou len van D''.8 de voorkeur ver-

dienen boven die van D̂ '-O, omdat daarbij een grooter afsland beslaat 

tusschen hel uileinde van hel slrekhoiit en hel eerste km ŝcn. 

OVKU ])K MIDDHLEN O.M ONUKRAAUDSCIIEN lJUAXD TE 

ui:sTui,ii)i:.\, I)0(.)U DICN I IEKU ,IOTTIL\NÜ, 
Iwjcuienr der mijnen in Jichjie. 

{J:lviicmi'nr, 15 .luilkt 1854, ]>. lOG.) 

De Revue Dritanniquc heeft reeds voor cenigen lijd het volgend 

uittreksel medegedeeld van een in den Tunes geplaalslen brief, over 

een nieuw middel om brand in steenkolenmijnen te blusschen. 

»Een hevige brand teisterde sinls 50 jaren eene steenkolenmijn , 

nabij het stadje Alloa, in Schotland, op 11 mijlen van Slirling ge-

legen. Hel vuur woedde over eene nitgostrektheid van 20 acres (on-

geveer lO'/s bunder), waaronder sleenkolenlagen van 90 voel (27'̂ '.40) 

werden aangetrollen. Dit vuur is gebliischt door de toepassing van een 

middel hetwelk door den lieer Goldsworthy Gurncy is uitgedacht. 

«Men had getracht het ontbrande gedeelte le omgeven met een 

muur die niet minder dan IOO 000 francs beeft gekost. Vaak werden 

dc werklicdeii gedwongen om terug le gaan en het werk oj) gi'oolcren 

afstand van het vuur te hervallen. 

De arbeid duurde vijfjaren, en negentien zijn er sints dc voltooijiiig 

verloopen. Gedurende dezen moeijelijken arbeid is het dak der mijn inge-

stort, waarbij twaalf menschen hel leven verloren. Daar hel vuur den 

hoop steenkolen naderde, welke reeds uU dc mijn was gegraven, omgaf 

men dien met eenen muur. Toen deze maatregel van voorzorg genomen 

was, kon men dien nmur niet aan zich zelf overlaten, waiit indien het 

vuur er was doorgedrongen, zou er veel geld en tijd noodig zijn ge-

weest, om er een nieuwen om heen te bouwen. Dientengevolge was 

er een toczigl noodig, hetwelk den eigenaar 5000 francs 'sjaars beeft 

gekost, cn nog bleef het gevaar bestaan, dat eene instorting van het dak 

hel vuur tol binnen dien muur deed doordringen, of wel dat het zich 

door de diejier gelegen lagen mededeelde. 

• Meermalen hebben verscheiden deskundigen, na een onderzoek van 

den slaat van zaken, bel gevoelen geuit, dat hel onmogelijk was den 

voortgang van het vuur te stuiten. Men begreep wel, dat wanneer 

hel vuur volkomen was ingesloten, hel door gebrek aan lucht moest 

uitdooven, maar dit kon niet verkregen worden; er was geen gedeelte 

van de mijn, dat dieper lag dan 30 cl, en eenige gangen lagen zeer 

nabij de oppervlakte van den grond. Er kon dtis sletids eene ge-

noegzame hoeveelheid luchl doordringen om den brand tc voeden, 

daargelaten nog de hiebt die door dc spleten van den muur drong. 

De voortgang van hel vuur bleek dan ook van tijd tot lijd door instor-

tingen aan de oppervlakte; de laatste, die ongeveer vijf maanden geleden 

plaats had, deed den glocijenden afgrond aanschouwen, waaruit damp 

cn rook opsteeg. 

«In hel ontbrande gedeelte van de mijn bestaan ongeveer 21 oude 

pullen, waarvan de meeste in meerdere of mindere mate gedempt zijn. 

i 

1855.] 
Eenige daarvan werden ontruimd, om aan dc arbeiders, die den muur 

bouwden, lucht tc venschaflen; de overige putten werden voor dc ex-

ploitatie bestemd; bovendien verschaflo eene galerij, die schuins naar 

den hoop uitgegraven steenkolen loopt, over eene lengte van 00 el een 

vrijen doorlogt. Zij werd voor een deel versperd door de inslortiiig van 

het dak, maar niet in die mate, dat daardoor de Inclit verhinderd 

werd, in de mijn te dringen Dij de proefneming, waiirvaii wij verslag 

zullen geven, diende die galerij tot kanaal van uitlozing, terwijl een pul 

aan de tegenovcrgestcble zijde van het brandend gedeelte als kanaal 

van aanvoer werd gebezigd. 

«Een brand in eene ndjn van Astley, in Lancasliire, is uitgedoofd 

door het aanbrengen van verslikkende middelen ; dc wijze, die men 

daarbij heeft gevolgd, is door den heer Giiriiey uitgedacht en toegepast; 

in ccn brief, welke in den Tunes van 50 April 18iD is geplaatst, is 

daarvan verslag gegeven. Diezelfde wijze is bij de mijn van Alloa in 

toepassing gebragt. 

«Men tiecnil in het dagelijksche leven telkens waar, d.it cenc bran-

dende kaars door een domper wordt nilgrdoofil; de oorzaak van dit 

verschijnsel is daarin gelegen dat de domper slechts zeer weinig lucht 

bevat; daarvan is slechts een vijfde gedeelte ztitirstof, zoo nood-

zakelijk , om dc verbranding le bevorderen, terwijl do vier overige 

vijfde gcdeellen stikstof bevallen, die haar niet voeden kan. Zoodra 

dc weinige luchl, die zich in den domper bevindt, isuilgepul, gaal de 

vlam uit. Uit dit alles is het duidelijk, dal, wanneer men eene bran-

dende mijn aan eene dergelijke wijze van handeloii onderwerpt, men 

het vuur zal uitdooven, even als bij den domper en ook in enkele ge-

valkrn in de mijnen plaats heeft. Eéne nioeijelijklieid bleef cchler be-

slaan : de hitle, door een uitgebreiden brand, die gedurende gerui-

mcn lijd aanhoudt, zich o|ihoopcnde, moet hoogst aanmerkelijk zijn; 

en de vraag ontstond, of het niet te vreezen was, dat het vuur, door 

gebrek aan hel voedend gas uitgedoofd, niet op nieuw zou ontbranden, 

zoodra hel gas weder in do kolenmijn werd toegdalen. 

«tl)e heer Gurncy stelt zitdi voor, volgenderwijze tewerk tc garui. 

I l i j wil een stroom verslikkend gas door middel van liooge drukking 

door de verschillende gangen van de mijn drijven ; vervolgens, als hel 

vuur is uilgeiloofd, den warmtegraad van dien stroom genoeg ver-

minderen om (Ie mijn Ic verkoelen tol beneden het jiuiil, waarojt zij bij 

den vernieuwden aanvoer van de luchl uil zich zelf liail kunnen ont-

branden, liet spreekl van zelf dal tie drukking zoo slcrk moest zijn, 

(lat alle spleten en reien het gas met eene zoodanige kracht naar builen 

dreven, dat daai'door do buitenlucht wierd leriiggcdreven en zoodoende 

verhinderd den brand tc voeden. 

«Wanneer men iu dc gloeijende mijn ccn stronni verstikkende lucht 

bragt op den warmtegraad van kokend waler of zelfs daarbeneden , 

dan moest do hilic van de n}ijn alleng-skeiis afiicDien cn eimhdijk ge-

heel verdwijnen. .Men weet bovendien, dat, wanneer verschillende 

deelen van cenc beslolene ruimie velschillende warmtegraden hebben, 

er iiitsti-aliiig van de warmere naar de koudere gedeelten |)laals heeft, 

waaruil een algemeen evenwigt van warmte ontstaat. De luclit of hel 

gas, waarmede de ruimte is gevuld, dient tevens lol voerndddid bij 

(leze verdeeling van warmte, vooral wanneer het gas oeneaanmerkelijkt! 

snelheid hecfl, die de beweging, welke reeds dour ilo hitte alleen oiil-

staat, aanzienlijk vermeerdert. 

«De heer durney begon zijne werkzaamheden omstreeks het einde van 

Maart. Daarbij werd een ketel met hooge drukkiiiijf gebezigil, en gas-

pijpcn 1er lengte van ongeveer 00 voel (18 el) en van een duim (O®'.025) 
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middellijn, uitloopende in ccn kleinen kegel voor de uitlating van 

sloom van hooge di'iikking. Deze stond in verbinding mol een plaalijzeren 

cilinder, van 1 voel (0''i.5) middellijn en 1) voel (2«'.75) lengle. De cilin-

der diende om tusschen een fornuis, waai'in een vuur van coke werd 

onderhouden, en een der pnlten van do mijn , waardoor bel gas 

moest worden gedi'cvcn, heen tc gaan. Men kon de hiebt, die door 

hel fornuis was gegaan, of wel do dampkringsliichl, naar de behoefte 

het vorderde, blazen. Werklieden daalden in den pul; tie heer Gurncy 

deeil hun versche Intdil toekomen, terwijl zij bezig waren Iwee ijzeren 

dem-en weg te nemen, die locgang gaven tot den gloeijonden vuurj)oel. 

Zij maaklen een gat in een ouden mum', en hoorden locn een hevig 

gedruisch, als of hel dak instortte. Ihiarop keerden zij toi'ug, hun 

doel bereikt hebbende, namelijk, om het gas, dal den vuurgloed 

moest doorli-ekkcn, den toegang le openen. Men bevond dat op den 

bodem van den |)ut de thermometer 58" G. wees. iMcn bekleedde 

den pul met ijzeren (ilatcn, met eene laag klei bedekt, dik genoeg 

om voor de lucht ondoordringbaar te zijn, waarna het gas er in 

werd gelalen. Men verkreeg dil (iildüO\end gas door du dampkrings-

lucht door een fornuis van gebakken steen te doen gaan, waarin coke 

brandde. De zuurstof veramlerdc in koolzuurslof door zich met de 

koolstof van de coke le verbinden, cn vervolgens was zij, iu vcrceni-

ging met de ovei'blijvende slikstof, geilwongen binnen den cilinder le 

trekken, door den putte gaan en in den vmn'poel tc dringen, steeds 

onder den aandrang van den sloom van hooge drukking. 

«De hoeveelheiil verbrande coke wees met voldoende naauwkeurig-

heiil do hoeveelheid van bet voorlgebragle gas aan. i\a ongeveer 

221') 500 leerling el vai) hel verstikkend mengsel (ten bedrage van 

7000 leerling voet in de mimiiil) er le hebben ingeblazen, welke hoe-

veelheid naar men berekende met ilen inhoud van den vuurpoel over-

eenkwam , wanneer men de inslorting van het d;ik in aanmerking 

nam, bemerkte, men dat de bovenste galerij van de nujii met het gas-

achligc mengsel gevuld was en dal het door den mond van dit-galerij 

uitstroomde. 

«Nadat men de mijn gedurende drie weken met gas gtïvidd had ge-

houden, deed nien hetzelfde gas, doch op minder boogen warmte-

graad, er binnen stroomen. De heer Gurney ma;ikte van een middel 

gebruik, dal hem in staal stelde, hij het bezigen van de stooi)d)uis, 

binnen iu de mijn, legidijk met hel gas, water te doen dtiordringen, 

dat zeer slerk verdeeld was. Hij lieehllc eraan de mijn le verkoelen, 

die eeiic groote mate van hitte moest hebben bereikt. 

pToen de thermometer aanwees, dat de temperatuur genoeg gedaald 

was, dal men niel voor eene |)lotselinge ontvlamming bad le vreezen, 

deed men in de mijn liiehl circuleren met waler vermengd, om haar 

zoo te vei koele 1 dal zij binnen kon stroomen. zeker verloop van 

tijil, (bed men ile buis in omgekeerden zin werken, zoodat de hiebt in 

legenoversleidu rigting stroonub! en het ingebragte mengstd van lucht 

en waler terug werd gedreven; geibireiide verscheidene dagen ver-

kreeg men vorhiige liielit, waaruil men de gevolgtrekking maakte, dal 

al de deelen van de ruimie van binnen gevuld moesten zijn geworden, 

cn dal hel water ziidi niel afgesebeiden had. 

«De warmtegraad van de op die wijze nilslroomemle lucht vermin-

derde zeer snel en ongeveer (W daags. Toen deze werkzaamheden ge-

durende cenc nraand waren voortgezet, opende IIKMI een mijnput, 

waarin men nederdaalde. Men vond aldaar een warmtegraad van 58" 

der honderddeelige schaal. Men ontdekte dat hel dak in hel verbrande 

gedeelte was netlergeslort Het vuur was geheel uilgedooftl. 
10 
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uNog gccii Iwcc jaren geleden geraakte de steenkolenmijn van Dal-

(juaren, in hel graal'schap van Ayres, in hrand. Dc verwoesting strekte 

zich tot dc oppervlakte van den gi'ond nil, door de vernieling van I I 

bunders houtgewas. Men is van plan dien brand door het boven aange-

wezen middel te stuiicn.» 

liet door den heer Gin-ney gebezigde middel was reeds lang te 

vuren uitgedacht en met den beslen uitslag in Delgie in praktijk ge-

bragl door den heer .Inles Letorct, burgerlijk ingenieur voor do nnjnen. 

Den 15®" Februarij 1811 barstte in dc werken van den steenkolen-

mijnput n". van rAgrap|)e, tcTramerie, nabij Dergen in llciiegou-

wen, een brand uit ten gevolge van ünlplolling van waterkoolstofgas 

(mijngas, (jnsou.) 

De werken van deze mijn bestonden uit ccn uithalingspul ter diepte 

van ongeveer öüO cl; een aneidings|)ut van el diepte, en eene 

reeks van geboorde kleine jiuttcn {tourels) waarin ladders waren ge-

plaatst, waarlangs de arbeiders naar beneden gingen; dc e.\pl(»ilatie 

had plaats in dc lagen l^ctil-Samain en Graml-Stimain , doorsne-

den door aders, zuidwaarts en ten noorden van de putten loo|)en-

dc; dc eerste heeft 207 el en de laatslgcmelde 201 el diepte in 

den uilhalingsput ; eene derde laag, de l ' l a t e - V e i n c , werd op 

11)2 el diepte en op ongeveer 100 el ten noorden van den uithalings-

pul geëxploiteerd door nnddel van eene dwarsgalerij. Dehalve de 

bovenvermelde putten was men bezig een nieuwen pul te gra-

ven , bestemd om den lol img loc gebezigden uithalingspul le ver-

vangen , waarin men een nieuw alleidingswerklnig wilde plaatsen. 

Deze nieuwe put w-erd bij godeehen Ie gelijk gegi'aven , door dezo 

afzonderlijk le boren, en waarvan het laatste gedeelte, dat van 20'i 

lol ö.'iO el werd verdiejit, voltooid was; men was bezig de lusscheii-

gelegene gedeelten door tc graven. 

De hiclilvcrversching van de werken {pluteurcs) , in de lagen 

(Jrauil-Sanutin en l'elil-Samtiin gemaakt , geschiedde allengskens 

door middel van een kleinen pul, aan den lop geplaatst en uitloo-

pcndo in eene noordwaarts op l'.t2 el diepte gegravene galerij. De 

luchlstrooin ilaalde door den nithalingspiit nederwaarts en sleeg ge-

deeltelijk weder naar boven door den [int met dc laddeis, waarop 

een schoor.slecn (chdiuliwe d'appel) was geplaatst, en gedeeltelijk dooi-

den j)ul van droogmaking. 

De oiilbi'aniliiig van hel mijngas ff//iso?/j had in den put van droog-

making op eene diei)lo van 1112 el plaats gelnnl, len gevolge van 

eene onvoorzigrigheid van den machinist; bet vuur had zich aan 

de mijn door de luclitververschings galerij medegedeeld, die op 1112 

el dieple is gelegen in de rigling van het punt waar dc lourel (d' 

kleine put uilkoinl, welke die galerij in verbinding stelt melde werken 

in dc lagen I ' e h t - en ( I r a n d - S a m a ' m . 

Men trachlte eerst hel vniir meester te worden door besi)uiliiig 

met water, maar het had reeds le veel iiilhreidiiig verkregen, en de 

onlplollingen van hel mijngas, die van lijd lol lijd |)laals grepen , 

waren hoogst gevaarlijk. .Men beshiol oiimhldellijk de rigling van den 

luiiilsti'ooin l(! veraiidei'eii , door hem door den pul met de ladd"is 

en door dien niel do pomjien le doen dalen, om door den uithalings-

l)ut weder op le stijgen, len einde to voorkomen, dal het vuur zich 

aan de ladders mededeelde en de pom|)en en hare loestellen vrriiielde. 

De heer .liiles Leloret stelde loen voor in dc werken koolzuurgas 

le brengen, hetwelk, voor vermengd met het meest ontplofbare 

mengsel van koolwaler.stof en damj.kringsluchl, reeds voldoende is 

om de onlplollingen te voorkomen, en, in grooler hoeveelheid aan-

[185-.1-

! gcbragt, geheel ongeschikt is om de verbranding te onderhouden. 

I .Men nam onderscheidene |)rocven ter vervaardiging en inbrenging 

I van dit gas; de eerslc had den 17''«" Februarij 1811 plaats; de 

' uitkomst was, dat de onlploHingen minder lalrijk en zwakker wer-

; den, maar de brand behield zijne uitgebreidheid en men zag nog de 

j vlam o|) den bodem van den uithalingspul, omdat de toegang voor 

i de dam|)krii)gslucht niel volkomen was afgesloten. 

I Kindelijk deed de heer .Inles Leloret den 2.")''««" Februarij een 

, forniiis bouwen, bestemd om voortdurend koolzuur voort to brengen 

door de verbranding van cokc. Men sloot al dc putten hermelisch en 

liet alleen eene o|)eiMiig om de verbrandiiigsproducten er in te bren-

gen en er verder uit te laten onisnappen. Door dit middel konden er 

in dc mijn alleen gassen komen, die volkomen onge.schikt waren om 

de verbranding te bevorderen, en hel vuur moest weldra uitdooven. 

Men begon den Februarij den toestel ter voortbrenging van 

koolzuur te doen werken. De vlammen vertoonden zich nog op den 

bodem van den uithaliiigsjmt, maar verminderden steeds in hevig-

heid, en den 2;]""" Februarij, omstreeks 10 uren des ochtends, had-

den de vhimmeii en de onlploningcn opgehouden. Men slaakic toen 

dc inbrenging van do verbrandiogs-iu-oductcn van dc cokc, cn liet 

verscho hicht in dc mijn dringen. Do directeur dor werken eii een 

meeslerkneehl daalden in dc mijn neder en vonden een ontzaggelijken 

rooden vuurgloed, maar zonder vlamnicn; zij begonnen mei dc galerij, 

die er op uilliep, te onlrninien, in dc hoop den gloed reglslreeks met 

water le kunnen bestrijden, maar daar de drukking der dainjtkrings-

hicht was verminderd, vreesde men dal hel koolwaterslofgas zich op 

nieuw zon onlwikkclen cn dieiilengevolgc weder oiitploHingen zouden 

onislaan; men deed allen die zich in dc mijn bevonden weder naar 

hoven gaan, cn bragl op nieuw koolzuurgas naar binnen. 

Den 20"'''" Februarij hadden de onipluningen en do vlammen geheel 

opgehouden; op nieuw liel men nu een stroom versche lucht binnen 

de mijn en maakte zich gereed, op dc door het vuur ontgloeide rotsen, 

door middel van brands|)uitpijpen, water te gieten. Men ondervond veel 

moeijelijklicden bij dil werk ook om hel houtwerk j)laals te verschallcn, 

omdal er nog ecu zcci' hooge warmtegraad in dc mijn heersclile en dat 

do rotsen, die reeds gebliischt waren, nederstorllcn zoodra men er 

water op spoot. 

iMen ging hiermede voort tol d e n M a a r t , cn slaagile cr in den 

zetel van den brand volkomen af te koelen. Dc instorlingeo hadden 

zich uilgesirckt lol op 7 el hoogte boven den vroegeren grondslag OJJ 

11)2 el dieple, en daar de nog niet geëxploiteeiihi laag (gezegd 

jourimise) door het vuur was aangetast, zoo had cr zich een vrij diep 

gat in gevormd. 

Men slaagde door het vermelde middel erin, om binnen tien dagen 

een brand volkomen tc blnsschen, die zich reeds zeer ver had uitge-

breid cn die niel slechts do exploitatie-werken maar zelfs de putten van 

afdaling cn van droogmaking dreigde te vernielen. 

ovKu DK M()R;i-:ij,ii;in:ii) V.\N IIKT AAXMXIGKN VAN 
I^KX 0NiJKiiZi:i:sLiii;.\ TKI.IOCIIAAK TI 'SSUI I :N 

KXCKLAM) MN A.MKUlKA. 

{Mouikitr (ks iukrcis maUriels, lö.'i j , X®. -I I.) 

Waar twee groole iialicn zoo als dc Fngelschc en de Amerikaan-

schc, die gccnerici hinderpalen vrcczen, en bereid zijn groole kapi-

ISó;-).] 

talen op te offeren voor dc verwezenlijking van hare ontwerpen, in 

reglslreeksche gemeenschap willen zijn door middel van do elcklri-

citeil, is het zeker dat zij daartoe zullen geraken, wanneer In-t ten 

minste niet volstrekt onmogelijk is een telegraafkabel over den bodem 

van den Allanlischen Oceaan te leggen. 

iMenheeft dus eenvoudig aan te tooncn dat die volstrekte onmogelijk-

heid niet beslaat. Zie hier de gegevens, welke men te dezen opzigte 

bezit: 

De afstand tusschen de beiilc punten van Fiiropa eu Amerika, die 

het naast bij elkander cn tevens toegankelijk zijn, te weten tusschen 

kaap Frecis, op Ncwfoundlands eiland, en kaap llead, in Ierland, 

bedraagt 1012 eng. of 2:)1J2 ncd. mijlen. Tnsschen die beide kapen, ; 

die als door do natuur zijn aangewezen als de punten , waar dc 

bedoelde telegraafkabel moei worden bevestigd , heefl dc luitenant 

Derryman van dc amerikaanschc marine onlangs eene onafgebrokene 

reeks van peilingen bewerkstelligd, waarvan de luitenant Maury dc uil-

komsten heeft medegedeeld in eenen brief aan den secretaris van 

staat voor dc marine, gedaglcekend 22 Februarij 18i)l. 

Uil de vermelde peirmgen volgt, dat tusschen Ierland en Nowfound-

land de bodem der zee eene zeer regelmatige vlakte vormt, welker 

diepte onder den waterspiegel tusschen liiOO en 2000 vademen (ö en 

4000 el) afwisselt. Op deze diepte, die men voortdurend kon bereiken 

met een peillood, belast met ecu kogel van een Oi-ponder, is do zee op-

merkelijk kalm en waar.schijnlijk zonder stroom. Men kan dit ondcr-

slellenomdat met het peillood van Drook, waarvan dc luitenant Di rryman 

zich bediend heeft, kleine schelpen zijn opgehaahl, die aan |U'ofcssorP.aily 

vaii West-Point gebleken zijn, hoegenaamd geen declen zand of kiezel 

te bevallen. Die kleine schelpen derhalve hebben, na aan dc oppervlakte 

der zee geleefd te hebben en gestorven le zijn, zich, enkel door hun 

gewigt, langzaam in die diepte nedergelalen, en zijn daar in de mftcsl 

volkomene rust blijven liggen ; indien toch de bodem der zeo beroerd 

ware geworden, zouden die schelpen, gelijk meer dan waarschijnlijk is, 

in beweging zijn gcbragt en zich vermengd hebben met deeltjes van 

het zand en dc slib die zc omringen. Hieruit volgt dus dat een der 

grootste bezwaren, die op sommige plaatsen tegen de stabiliteit van een 

telegraafkabel op den bodem der zee beslaan of ondersteld worden te 

beslaan, zich nicl voordoet tusschen Ierland en Newfouiidland. 

Feu tweede vraagstuk is, of men even gemakkelijk zal kunnen le 

gemocl komen aan dc beroeringen der oppervlakte. 

In de eerste jilaals, indien dc luitenant Derryman zonder veel moeije-

rijkheden zijne reeks van iieilingen heefl knuiicn bewerkstelligen, 

waarom zonden dan de schepen, met den zwaren lelegraafkabel belast, 

meer bezwaren ondervinden om dien le doen zinken , dan gemelde 

luitenanl om zijn peillood te doen dalen, ilal slechts met ccn kogid van 

een Oi-ponder bezwaard was? 

Fr hlijll thans over (hi lengte van den kabel. Hieromtrent hebben 

wij goeno slellige punten van \ergelijking. Do kabel lusschen ('alais 

en Dover is 21 eng. mijlen (nagenoeg öl) ned. mijlen) lang, en weegt 

alles te zameii genomen ongeveer j40 ton; hij is vervaardigd hiiiiien 

20 dagen, door middel van CLMIC nv.whir.c., uilgevondeu door den heer 

Oeorge Feiibieh, van Durham. De Irans-allaiilischc kabel zou derhalve 

door miildel van zeslieii machiiics in O of 7 niaaiKlen voltooid kun-

nen zijn. 

Maar waar zal men een vaartuig vinden om dien reusachtigen kabel 

tc voeren? Voorzeker bezit noch dc marine, noch dc koopvaardijvloot 

van eenig volk ter wereld een schip, dal geschikt zou zijn een zoodanig 

Oo 

voorwerp aan boord tc nemen, wegende ongeveer -iOOO ton. .Maar 

is hel noodzakelijk die geheele lengte aan boord van een enkel schip 

le bergen? Kan men den kabel niet in 20 of ÖO stukken verdeelen, 

of zooveel als noodig zal zijn om het gewigt over oen gelijk aan-

tal schciien le vcrdeelcn, om vervolgens al dio stukken le doen zinken 

met tonnen aan ieder uiteinde, ten einde naderhand ze naar verkiezing 

aan elkander lo hechten? Ongelwijfeld zullen deze werkzaaniheden mei 

groote moeijclijkheden gepaard gaan, maar volstrekte onmogelijkheid 

bestaat er niel, en, bij het hooge gewigt der zaak, kan niets dan alleen 

dc volslrekte onmogelijkheid hen, die met deze onderneming, de ge-

wigligste misschien van deze eeuw, belast zijn. er voor doen terug-

deinzen. 

Mögt men nu nog twijfelen aan de mogelijkheid om den elektrischen 

stroom een afstand van 1000 eng, mijl (257 i ncd. mijl) le doen ai-

leggen, die twijfel wordl wederom door dc ondervinding bestreden. 

Dc telegrafische lijn tusschen Xcw-Vork cn Ncw-Orleans loopende 

over Charleston, Savannah en Mobile, is 1000 eng. mijl (.">10i ned. 

mijl) lang, en die afstand wordt aaneengeslotcn doorloopen door middel 

van een werktuig, waaraan men den naam van Conncctor geeft, hel-

wclk dö verschillende slroomen lusschen de beide uiterste punten 

verbindt, cn dus dezelfde uilwerking hoeft, als of men slechts eene 

enkele lijn had. 

Men berekent met het oog op de WMarschijnlijkc onvolkomenheid 

van de isolering, dal mon 2 seconden in rekeninu^ zal moeten brengen 

voor den gang van den elektrischen .stroom lu.sschon do beide uitersle 

piinlcii der lijn; dit zal veel zijn, want men rekent de snelheid van den 

elektrische telegraaf tusschen Londen en Drussel op 2700 eng. mijl 

( i ö i i ned. mijl) in dc seconde; men zal evenwel met eene tijdruimte 

van 2 scconilen om eene tijding van Liverpool naar Ncw-York over 

tc brengen wel genoegen willen nemen. 

Wij hebben de voornaamste bezwaren, die zich bij dezo onder-

neming voordoen, nagegaan, en achlcn geen daarvan onoverkomelijk. 

DKWAINXO V A X I.IZKU. 

(Mouikur des Intcrèfs iiioUrlclx, 1Ö.')4, ii». •l.'i.) 

De heer X. Callan , hoogleeraar aan het eollegic van Maynooth , 

aan wien ineii reeds talrijke locpa.̂ singcn van de technische we-

tenschappen op dc nijverheid dankt, heeft hel belangrijke voor-

sh.'l gedaan van een algemeen beboeilniiddel voor hel ijzer tegen 

roest en alle soort van bederf. Daartoe bezigt hij een meiig.sel van 

tin en lood, of van liii, lood, zink en anlimonium, waarin minstens 

even veel deeleii lood en tin , maar nooit meer dan 7 of 8 declen 

lood , legen 1 deel tiji, mogen aanwezig zijn. Het ijzer wordt mei 

dil mengsel op dezelfde wijze behandeld, als wanneer men het vertint. 

Dij eeiic reeks vaii proefieMningeii, omtrent de onlbinding van water 

door do galvanisuhe hallerij, heefl dc heer Galhii gevonden, dat het 

geconcentreerde stikslofzuur veel slerker uilwerking heefl op het lood, 

dan op het ijzer, dal met een mengsel van lood en tin overdekt is, in 

hetwelk de hoeveelheid van hel cerslg.'inclil melaal heeft afgewisseld 

lusschen drie of vier en zev-en of aeht malen die van hel tin; en dat 

hoe sterker dc verhouding van het loi.il in hel mengsel was, dil des tc 

minder door het slikstofzmir werd aangetast. Hij heefl vervolgens tal-

rijke proeven genomen, om de werking te vergelijken van geconccn-
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Irecrd slikslofziiiir, zwavelzuur rn cliloorstikslofzuur, alsmede van ver-

dund zwavelzuur en cliloorslikslofzunr op lood cn gegalvaniseerd ijzer, 

cn op ijzer, bekleed mei een mengsel van lood en lin, waarin bet lood 

in verbouding lot bel lin beeft afgewisseld van twee tot zeven ofacbl; 

on bij is lot bet besluit gekomen, dat bet ijzer, aldus bekleed, veel 

minder aan roost cn bederf ondorbcvig is dan lood, en oneindig veel 

minder dan gogalvanisocrd ijzer, waarbij bel zink zicb spoediginde 

zuren oplost, 0(dv selioon zij sterk met water zijn veivlund. /oo is 

ijzer, dal mot con mengsel van lood on tin is bokloed, waarin bel 

laalslgcmold metaal in cenc zeer zwakke verbouding aanwezig is, zeer 

geschikt voor pijpon , goten en buizen, cn in bel algemeen overal, 

waar mon tegenwoordig vcrziidvt ijzer gebruikt. 

Wanneer mon aan bot mengsel van lood cn tin cenc kleine boe-

veelbeid zink toevoegt, dan wordt bel mengsel harder, maar zijne 

gcscbiklbeid, om aan bet bederf wederstand te bieden, vermindert; 

niettemin is allijd nog ecu mengsel van lood, lin en ziid; veel minder 

aan roest onderhevig, dan zink mol gogalvanisocrd ijzer. Dc bijvoeging 

van eeu weinig antimonium, con zeer goedkoop metaal, verhardt ook 

hel mengsel, cn maakt hel bovendien nog beter geschikt, om aan roest 

en bederf wederstand le bieden. 

Del ijzer, mot zink cn lood bekleed , is beter dau gegalvani-

seerd ijzer geschikt, om voor dc draden van ondcrzecschc kabels 

tc woi'den gebezigd, omdat hot heler logen dc werking van bol zee-

water liesland is. Ook is hel veel heler dan verzinkt ijzer bestand 

togen de zwavelachtige damitcn, die uil de fabrieksteden oi)slijgen 

en bot gegalvaniseerd ijzer spoedig aantasten eu boderven. 

Dehalvc dal alles, hcofl hel nog veel voor boven het gogalvaniscord 

ijzer. Zoo kan hel veel gemakkelijker bewerkt cn hersteld worden , 

omdal meu bol liglcr kan sohleroii; ook kan men het in dc kunsten 

of voor huiselijk of openbaar gebruik bezigen, iu vcrbimling met zuur-

achtige stoflen of ligchamen, omdat bot daai legen bestand is; terwijl hel 

gegalvaniseerd ijzer er tcrstouil door wordl aangetast, licl is waarschijn-

lijk, dat bol, vooral wanneor een weinig antimoinum bij bot uicngstd 

wordl gevoegd , mot moer voordeel dau lood zal kunnen gebezigd 

worden voor de vervaardiging van kroezen voor hot maken van 

zwavelzuur; mon zal hel iu vele gevallen kunnen bezigen voor het 

bekleeden van sehe|)cn, on boulon of nagels van bekleed ijzer zullen 

de koperen kunm n̂ vorvaiigon. Ook zou moii hel kunnen gebruiken 

ter vervanging vau geëmailleerd ijzer, alsmede voor de vervaardiging 

van de ijzeren sehepon , waarmede de ruwe suiker van dc koloniën 

naar Enrojia wordt gebragt, daar dezo, gelijk men beeft waargenomen, 

het ijzer, dal uiel boscbormd is, doet roesten. 

Dit mol zink en lood bekleed ijzer komt niel duurder to slaan 

dau verzinkt ijzer, voorcer.U omdat hel bekleedsel van lood on tin 

.̂ Icchts de helft van de dikte bidioefi tc hebben van de ziiikbodekkiiig, 

en teil andere, oiiulal alle zinksoorteii vhigtig zijn, cn bijgevidg hel 

verlies aan ziiik bij de smelting voel aanmcrkclijker is, dau dat van 

hel mengsel vau lood on tiii, dat bijna uiel vluglig wordl; ten dorde, 

omdal men eeu veel boogeren warmtegraad noodig heeft, om zink 

te doen sni(dloii, dan het hier bedoelde mcngsid; en eindelijk, omdat, 

daar in veiboiidiug hol tiii niel moor dan hel zevende of achtste 

gedeelte vau bet lood behoeft lo bedragoii, hel niongsel niel hooger dau 

zink tc staan komt. l'it dit alles volgt, dat de lU'ijs vau ijzer, met liii cn 

lood bekleed, op zijn hoogst gelijk zal staan met dien van gegalvani-

seerd ijzer. 
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OVER DE \VETOEVIXG OP DE OCTROOIJEX. 

{Monltcur dvs interets mntérieh, 18.54, N'. 47.) 

Dc verschillende wollen betrekkelijk de oclrooijen houden bij voort-

during dc drukpers bezig cn dc bclangsleHing gaande in de verschil-

lende staten van Europa, die dc wetgeving op dil punt nog nicl hebben 

gewijzigd; onder dc geleerden, welke zich aan dc bchandermg van dit 

vraagstuk bebbon gewijd, bckloedt de heer .hdtard do eerste plaats; 

zijne onvermoeide werkzaamheid heeft cr krachtig toe bijgedragen, 

om dc belgische en franschc wellen op dil stuk zoo vrijzinnig le maken. 

Dc heer .lobard stelt zicb niet met dc reeds verkregene uilkomsten 

tevreden; hij is nog verder gegaan en heefl ccn welsonlwer(i in twaalf 

artikelen opgesteld, dat, naar onze mecning, indien hel werd aange-

nomen , weinig te wenschcn zou overlaten. 

Onze zienswijze daaromtrent komt overigens met die van \\e\ Journal 

des Dchals overeen, waarin men ccn afzonderlijk artikel aantreft, be-

paald aan dc hcliandeliiig van dil wetsontwerp gewijd; dc inhoud 

van dal artikel komt hierop neder: 

Eon man, wiens iiaam wij reeds meermalen gelegenheid vonden le 

vermelden, de heer,lobard van Drnssel, hcefl vijf en twintig jaren van 

zijn leven besloed om de noodzakelijkheid te bewijzen, dat, naasl den 

grondeigendom , dio.niet meer voldoende is voor dc behoeften van be-

schaafde niaalscha|)pijon, ecu nieuwe eigendom worde gevestigd, die 

even wozonlijk on welligl van veel grooter omvang is, namelijk de ver-

standelijke eigondom. Hij streeft cr naar, onder dc bcscherndng van 

het regt een eigendom te plaatsen, die lol heden dc prooi was van den 

roof, ecu grondgebied dat mon vorwoost zonder hot te bebouwen ; de 

heer -lobard heefl ccn oniwerp van wet op dit stuk opgesteld , dal hij 

ons hcofl medogedoeld Dil ontwerp is het kortste, het m est vnlledige 

en het moost vrijzinnige, dat wij ooit onder hel oog hebben gebad; hel 

tolt twaalf artikelen, die wij zullen o|)gevcn, bespreken en ontwikkelen, 

waarbij wij alle organen van de drukpers te hulp roepen om hol zoo-

veel mogelijk le vorboteren en te volmaken. 

Het eerste artikel stelt in beginsel hel regt van eigendom op do 

workcii dos verstands, der kunst, on der nijverheid vasl, eu maakl 

dien cigciidom in alles aan bel grondbezit gelijk. Hot bevat oen kort 

begrip van alle wolbookon, wollen eu reglomcnton, die don verstaii-

delijkcn eigendom regelen en beschermen, zoodat deze nieuwe soort van 

eigondom voor bel vervolg dezelfde regten zal genielcn als dc overige, 

eu onderworpen zal zijn aan de van kracht zijnde wetten op dc ont-

eigening, de veiligheid, dc openbare gezondheid en zedolijklioid. 

Door dezo eoiivoiidige golijkstcHing wordl ieder afzonderlijk welhoek 

overbodig even als alle nieuwe juris|)rudcntic. Dc waponkauicr dor 

wetten, die den groiideigenilom hcschermen, is rijk genoeg in allerlei 

opzigtoii, dal meu er, des gevorderd, dc noodige waponen uit zal kun-

nen oiitloenon voor dc bolcngiding van alle soorten van misdrijven 

tegon deu verslandelijken eigendom. 

Het tweede artikel houdt in, dat men eon octrooi kan vragen voor 

elke uitvinding, berekcuing of locpassing, die gcsohikl is om hetzij 

voor ilo nijvorlioid, hetzij in den handel ecu voortbrcngol op tc leveren, 

waarvan op 'srijks grondgebied, op hel oogenblik dat hel octrooi wordl 

gevraagd, nog niel in bet openbaar een tak van winst is gemaakt. 

Door dit artikel wordl te gomoel gekonion in eene iler meest afge-

keurde bepaliiigoii vau de togonwoordige wetgeving, vermits daardoor 

alle strijd ovor den oors|irong of dc nieuwheid der uitvindingen, en 

alle mogelijke pi'ocesson worden afgcsncdon, die daarvan hel onver-
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mijdelijk gevolg zijn. Wal is er, inderdaad, den slaat of de maatschappij 

aan gelegen, of ecnc uitvinding uil een oud werk, waarin zij begraven 

lag, op nieuw zij te voorschijn gebragt, of wel dal zij uil een vreomd 

land of uit hel vernuft van hom, die hol oclrooi vraagt, haren oorsprong 

onllcene? Ingeval slechts dc uitvinding niet vroeger in hol land is 

gecx|)loiteerd, is men dan geen crkonlelijkheid on boschermii.g ver-

schuldigd aan hem, die zc er invoert, en die dit niel doen zon, zonder 

den waarborg waarop hij rokciit, on dien bij noodig heeft om werk-

lieden te gebruiken, groudslolVen tc bezigen, cn nieuwe voorlbrengsGlcn 

voor den binnen-eu liiiilonlandschcn handel lo doen ontstaan? Colbert 

lokte door kracht vau geld en vau voorregton dc glasblazers vau VenotiiS 

de zijticwcrkcrs van Italie, eu dc pollonbakkors van Faeiiza, naar 

Frankrijk. Hel 5D''-' artikel van onze tegenwoordige wet op de oc-

lrooijen zou hem tegenwoordig niel veroorloven hel te doen, omdat, 

volgens dc bepalingen vau dat artikel, conc uiivinding nicl geoctroi-

jcerd kan worden, ingeval zij, hetzij in Frankrijk, hetzij in helbniton-

land, openbaar genoeg is geworden om in uilvooriug te worden gebragl. 

Eene industrie vestigt zich niel voor goed in con land wanneer zij cr 

geenc bescherming en veiligheid vindt ; wij behoeven slechts op Turkije, 

Derzië cn alle landen tc wijzen, die aan uitvinders en invoerders van 

nieuwe uitvindingen geenerlci waarborg aanbieden. In de zaak der uit-

vindingen moet hel onderzoek naar bel vadersch ip verboden zijn, cn 

alle twisten daaromlrcnl nioctcn beslist worden volgens den regel: 

I*a/er is est quem chartulae demonstrant. De cigeiidoiu heeft geen 

anderen grondslag, geen anderen titel, dan hel regt van prioriteit, 

maar die alleen is ook voldoende om hem togen alle socialistische 

redeneringen le boschcrnien. 

ilet regt van derden is gewaarborgd, dal wil zeggen, dat, wanneer 

iemand eene uilvinding zonder octrooi exploiteorde, vóór dal oen ander 

oclrooi er voor nam, hij met die exploitatie voort kan gaan, zonder dat 

de gcoclroijcerde ccnig regt tegen hem heefl. Door dit voorbehoud 

worden aller belangen beschcrmd ; maar het geval zal zich zeer 

zelden voordoen, want, wanneer slechts dc kosten der oclrooijen niet 

al tc hoog gesteld zijn, zullen allen, die de |)rioriteil van dc cenc of 

andere uitvinding kunnen doen gelden, zich ongetwijfeld oen oclrooi 

doen uitreiken. 

Het derde artikel schrijft voor, dal hel octrooi wordt verleend zoiulor 

voorafgaand onderzoek of censuur, aan den eersten die het vraagt, 

wanneer hij, bij de overheid of bij dc zaakgelastigden vau Frankrijk in 

hel buitenland, de beschrijving indient van het voorwerp, hot werktuig 

of het middel van bewerking, welke er ilc soort of oorsprong van zij, 

waarmede hij dc inlandschc nijvorheid wil verrijken. 

Dc heer-lobard verklaart zicb ten sterkste togen het stolsel van voor-

afgaand onderzoek , hetwelk hij voor zeer vi-rderfolijk acht. Er bestaat 

volgens hem geene comniissic, goene akademie, geen ligchaam liooge-

naamd, zij hel ook uil dc meest verlichte mamieii zamengesleld, dal do 

waarde of de tookouisl van oene nieuw ontslaande nilvinding op 

hare juiste waarde kan schatten. Hij vergelijkt op gceslige wijze eonc 

zoodanige aaiimatiging met die vau eene eonimissie van storrekijkors 

die bij don burgerlijken sland zovi zijn aaugosield um dc lioroskoop dor 

pas geboren kinderen tc trokken, eu weigeren zou somniigeii in te 

schrijven, anderen lot een looslaud vau idiotisme zou voroordeeloii , 

om or oeiiigon voor den stami van |)ropheton en halve goden op 

to voeren. Eu nicltomin is van dieu aard de insltdling , welke ^ _ . . 

eenige personen zouden wenscben, die zich dc dwalingen niet her- > onbepaald le kunnen uitbroiilen, cn steeds loenemondc inkuuislen ti 

inneren, waarin de Académie des Sciences jegens Fullon, Harvev, kunnen ü[dcvorou. 
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Jenner en Darmcnlier is vervallen, en die evenmin hebben hooren 

spreken van dc onregtvaardigheden cn misslagen, door dc commis-

sien van onderzoek Ic Washington, Herlijn cn Potersburg begaan. 

Maar, zal men zeggen, wal zal cr geboiircn als dc uitvinding slecht, 

of niets boduidend, of zonder belang is? Wij vragen welk kwaat daaruit 

voor anderen kan ontstaan. Al de nadeelen vallen noodwendig op eem te-

rug, die ccn oclrooi betaalt, dat hem niets kan opleveren, omdal hol pu-

bliek, dc eenige onpartijdige regier en beoordoolaar dor voortbrongseleii, 

die niet van den gooctroijocrde koopeii zal. Door hel oclrooi kan hol niet 

iu dwciling worden gebragl, want mon woel zeer goed dat de oclrooijen 

worden verloond, zonder waarhorf/ van de zijde der reijerinij/AOinki hij, 

die er zich door laat hodriogon, goenerlei vcronischuliligiug heeft. 

De beer -lobard verklaart zitdi tegen hel behoud van dio uitdruk-

king , togen welke bij aanvoert, dat zij vele hoiidcrde millioenen aan 

defranscho nijverboid heeft gekost. Eu inderdaad is hel zeer natuurlijk 

dat alle voortbrengselen, welke dit oUicioel niorkloeken dragen, nog lol 

Oj) den huidigen dag door dc hiiilcidandors worden loriiggowozen, die 

natuurlijk voel liever op de voortbrengselcn wachlcii, waarvuorde rege-

ring zich borg hoefl gesteld. 

De iiidiening van het verzoek bij dc zaakgelastigden van Frankrijk in 

het buitonland komt ons voor ccne zeer gelukkige verbetering te zijn. 

Volgons bet vierde artikel wordt nieniand wettiggooctroijoerd, dan 

voor hctgcen hij iu zijn verzoek duidelijk hcofl omschroven cn zooveel 

mogelijk door verscbillendc kleuren op dc bijgevoegde afbeeldingen 

hoch loogelichl. 

.Men zou dit bet kadaster van den intellocliiolon eigendom kunnen 

noemen. De kleur, waarmede eeue veiligbeidsklop, een zuiger of ccn 

rcmmingsloostel wordl onderschciden , geeft gelogonhoid dal men bij 

don eorsten aanblik dat gedeelte kan berkennen, dal do eigenlijke uil-

vinding uitmaakt. Spucdig zullen alle uitvinders bogrijpen, dal ceu 

oclrooi, om juist bcsclircveu te worden, naauwkeurig moet bepaald 

zijn , dal zij zich nioctcn ontlioudeii van alle inbreuk op eens anders 

gebied, op stralTe van hunne pogingen vcol spoediger en veel strenger 

le zien afgekeurd en bestreden, dan tot boden hot geval was ; want 

wanneer dcoclrooijon, die tegenwoordig weinig betockenen, een wezen-

lijken OU (biiirznincn eigondom zullon geworden zijn, dan zal een ieder 

cr naijverig op zijn dien tc bewaren als oen goed, dal hij aan zijne 

kindoren kan nalaten, nadat hij zijn leven aau dc verbetering er van 

bestced hooft. Dc zoo talrijke valsche uitvinders en namakers, die 

logonwoiu'dig met vrede worden gelaten , zullen van bet veld der 

nijverheid verdwijnen, wanneer zij als stroojicrs worden behandeld. 

Het vijfde artikel bepaalt holgoon aau dc schatkist voor ieder octrooi 

moot worden betaald. Het bedrag daarvan is 10 h'ancs voor hot eerste 

jaar, 20 voor hot twoodi?, -50 voor hot dorde, cn zoo vervolgens 

10 francs voor ieder jaar moor; maar de uitvinder kan volstaan met in 

eens af de som vau 5000 francs le belaicn. 

Doze opklimming berust op con welbogropeii beginsel van reglvaar-

digheid, want lilijkt hel na een of twee proefjaren dat do uitvinding 

geen vruchlon afwerpt, dau zal do uitvinder haar laten varen zonder 

uoodidoos aanzienlijkc sommen Ic hobbon besteed. Is integendeel de 

uilvinding i;ood, dan zal zij allengskens al meerder opbnuigon, waar-

ilotu' dc nitvindor iu staal zal zijn vau jaar tot jaar eene toononieudc 

belasting le betalen. Hel oonige. wat welligl deu iiilelloclmdon eigon-

dom vau don ^romleiL'eiiilom oiiderscheidt, is die eigonsehan van zieh 



Hel gering Ijedrag van de belasting gedurende de eersle jaren opent 

aan weiidieden, ineesterkneelits, in het algemeen aan alle uilvinders, 

die arm zijn, den weg, om deze snort van eigendom te verwerven, 

terwijl die in Kngeland en elders hun gesloien is, Dnor zware scbattiii-

gen maakt men van de octrooijen de leengnederen der nijverbeids-aris-

toeratio. Niet zondei' regl vergelijkt men ze met eene preventieve boete, 

opgelegd aan hen , dic de maatscbappij met de vrucbten ver-

rijken van dc naeliten, welke zij bebben doorwaakt. Met niel minder 

regl komt men op legen de onrcgivaardigbeid vau eene belasting, die 

een denkbeeld trcfl, vóór dal bet nog iets beert kuimcn voortbrengen, 

want /net evenveel regl zou men den graankorrel, hel zaad, de vrucht 

vóór de ontwikkeling kunnen belasten. 

Volgens het zesde artikel moet de jaarlijksche opbi'cngsl voor het 

ocli'ooi gevoegd worden bij het bedrag der belastingen van den ge-

octroijecrde ol zijn vertegenwoordiger, cn deze belasting eindigt met 

hel octrooi alleen len gevolge vau weigering van betaling, nadat dc 

gewone waanschuwingen en dwangbevelen hebben plaatsgehad. Deze 

verbetering komt ons zeer eenvoudig en verstandig voor, want daar 

de regten voor octrooi ccnc belasting zijn, zoo moeten zij geheven 

worden door dc ontvangers, na de gewone waarschuwingen. 

I\len zal ons niet logenslrancn , wanneci' wij onze lezers verzekeren, 

dal de helft der octrooijen, die in Frankrijk onder de wel vau KSi l 

worden genomen, vervallen bij gebreke van de noodige waarschuwing, 

waardoor de schatkist de helft barer inkomsten op dil punt verliest, 

en de nijverheid dos lands de helft liarer hul|)middelen. Waimcer cen 

octrooi imbliek eigendom wordl, dan is dil eene soort van ramp te 

achten, want men vindt niemand, die het zich aantrekt en hel met 

ernst cx|)loiteerl, daar kleine ka|)ilalisten natuurlijk dc mededinging 

van gcnoots(diajipelijkc kapitalen vrcezen. 

Wanneer do geoctroijecrde slechts cen dag of zelfs een uur draalt 

met de betaling van de regten, dan ziet hij al zijne hoop op fortuin 

verdwijnen; de schatkist kent geen incdelijden, alle stortingen worden 

cr mcl graagte ontvangen, men weel niet of gij len onregle betaalt, 

maar men incas.seert. iMaar zijl gij slechts eene enkele minuut ten ach-

teren, dan kunt gij even goed uw geld in het waler werpen. Melde 

door den beer .lobard voorgestelde wijze van ontvangst verdwijnt dit 

misbruik geheel. 

licl zevende artikel bepaalt dat de eigendom van den uitvinder 

geldt van den dag en het uur af, waarop hij zijne uilvinding depu-

neerl; dit kan men in eene vreemde taal doen op voorwaarde dat de 

verzoeker binnen zes inaandeii eene vertaling lovere en eene bepaalde 

beschrijving die in haar geheel, onder do verantwoordelijkheid van 

den geoctroijecrde, in den .Voinlciir ofllcieJ des hrevêls moet worden 

openbaar gemaakt. Voorts bepaalt dit artikel dat de jdaiis met grooter 

mogen zijn dan 20 bij ."'2 duim o|i zijn hoogst, cu dat elke beschrij-

ving, die grooter is dan eeue bladzijde in kwarto van den M u n i l n i r 

en meer dan óéne plaat bevat, o|) kosten van den verzoeker zal 

worden openbaar gemaakt. Dc miiuler beschaafde uitvinder, die tegen-

woordig zich aan niemand durft loevertrouwcn voor do beschrijving 

van zijn octrooi, deponeert meestal cen slcchl bewerkt stuk, gelijk 

men zien kan in de 80 deelen, behelzende do verstreken octrooijen, 

die mol groote kosten ^ , en die niemand koopt noch 

leest, omdat de denkheeldcn er zoo slecht in ontwikkeld en de |)laiis 

zoo slecht goteekcnd zijn. Heeft daarentegcn de uitvinder zes maanden 

voor zich, gcdiirende welke hij van gehcindioiiding verzekerd is, 

dan zal hij door deskundigen zijne denkbeelden doen ontwikkelen en 
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zijne plans doen teekenon in cen behoorlijken vorm , zoodal bij dc 

openbaarmaking hij zelf cr eer van heeft en de koopers der verza-

meling er voordeel bij hehben ; tevens zal men in alle landen een 

aantal koopers vinden, want men kan dcnzelfden opgang verwachten, 

als de verzameling der engelsche patenten geniet. 

Deze uitgave zal nog een grool voordeel opleveren, door hel be-

stuur te verlossen van dic menigte lastige bezoekers, die bij geheele 

zwermen de oorspronkelijke stukken komen nazien, hetzij uil nieuws-

gierighcid, hetzij nit belioefte, hetzij omdal zij niets le doen hebben, 

of om welke reden dan ook. 

Hel aanzieidijk personeel, dal voor deze werkzaamheden gebruikt 

wordt, is reeds voor üOOO octrooijen niet voldoende; hoe zal bet dan 

gaan mei 50000, met lOOüOO octrooijen welligt, die hier te lande 

zullen worden verleend, wanneer zij onder de bescherming van eene 

weldadige welgeving staan? Het door den heer .lobard voorgedragen 

stelsel neemt dit bezwaar wog, want evemnin als iemand zieh tot het 

staals-archief wendt, om de minuten van de dinzcndlallcn onzer wetten 

na te slaan, zoo zal ook niemand zich meer bij het archief van 

het ministerie van koophandel aanmelden, wanneer men zich den 

Mouileiir ofliciel des brevèis in alle boekerijen kan aanschallen. Dil 

stelsel komt ons evenzeer goed oj) zich zelf als voor hel bestuur ge-

ruststellend voor. 

Indien de staatsdrukkerij zich niel met deze uitgave kan belasten, 

dan zal men haar gemakkelijk aan cen particulier ondernemer kunnen 

opdragen, in wiens handen zij nog veel meer voordcel zal o])levercn, 

dan dc uitgave van de engelsche palenten tegen O pence { f 0.50) 

elk nunnncr. 

Hel was noodig de grootte van de jjlans te bepalen om het graveren 

gemakkelijker tc maken, liet was evenzeer noodig de uitgebreidheid 

der beschrijvingen te beperken, om de woordem-ijkbeid der uitvinders 

tegen tc gaan, die nooit licbhoii uitgepraat, wanneer het dc opnoeming 

van al de verdiensten gcMl, dic zij aan de v,110111 van hunnen geest 

loekennen. Kr zijn weiniiJie uitvindingen, die men niet op eene enkele 

bladzijde beschrijven kan, en op een enkel jtlan afbeelden; maarzij, 

die den tijd niel hebben om kort te zijn, zullen het zich moeten ge-

troosten hunne iiitweidingen te betalen. 

Volgens het achtste .'irtikcd, zullen de vreemde geoctroijeerden en 

hunne vertegenwoordigers alleen het regl hebben, een octrooi in 

Frankrijk te verkrijgen iii den loop van het eerste jaar. Deze maal-

rcgel, die in Oostenrijk, de Ycreeiiigde Staten eu Kngeland is aan-

genomen, is volkomen billijk. Alle regeringen nioestcn met des te meer 

aandrang dit voorbeeld vulgon, daar zij er eeu waarborg in vinden, 

tegen het gevaar van delioiv.els te octroijeren, terwijl zij helde bijen 

meenen le doen. In allen geval, wil de ware uitvinder gccii octrooi 

nemen , dan moet de slaat toch niet vau zijne uilvinding beroofd 

blijven, en na den gestclilen termijn moei dc eerste, de beste, die het 

octrooi vraagt, bet ook vcrkrij'̂ ^cii. De regten van hem, die eene uit-

vinding invoert, moeten evenmin miskcml worden als die van den uit-

vinder zelf, wanl dc invoerder geefl zich vaak evenveel moeite eu doel 

evenveel opoiyeniiî en alsile nilvinder, om ecu nieuwen lak van nijver-

heid te doen ontstaan, eii dit zou hij niel doen zonder hoop op ecu 

octrooi te hebben. Kik octrooi, dat ten onregle is verleend in den loop 

vau het eerste juar, zal terstond vernietigd worden, wanneer do ware 

uitvinilcr zich bij tijds aanmcldl. 

Kil kracht van het negende artikel zullen alle houders van reeds 

van kraehl zijnde octrooijen gedurende hel eersle jaar hun'eigendom 
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onder de werking der nieuwe wet kunnen stellen, door middel van 

een vernieuwd depót met inachtneming van alle verbeteringen en bijvoe-

gingen, die zij hunne uiivindiiigcn mogten hcbiicn doen ondefî aan. 

Dil is echter niet van toepassing op de octrooijen, die vervallen of 

krachteloos geworden zijn, cu openbaar hinnen 's lands worden ge-

ëxploiteerd op hel oogenblik van de afkondiging der nieuwe wet. 

Het is duidelijk, dat dc terugwerkende kraehl, die voor de wetge-

ving in het algemeen zoo zeer is af tc keuren, in het gegeven geval 

oene regtvaardigheid, een wchlaad en een voordeel geefl, zonder dat 

er eenig nadeel aan verbonden is; het is ccnc herstelling, dio men 

verschuldigd is aan al de belangen, welke onder de legenwoordige 

wetgeving hebben geleden. 

De nieuwe belgische wel huldigt, in weerwil van hare gebreken, 

in zekere mate hetzelfde beginsel De heer Jobard slell voor, de toe-

passing er van uit te strekken tol alle octrooijen, die vervallen enkrach-

leloos geworden zijn, en niet in bet openbaar in Frankrijk geëxploi-

teerd worden, en wel, omdal zonder dc openbare exploitatie zij, in ecu 

zekeren zin, alleen in het afgetrokkene bestaan. 

Daar, volgens de waarachtige en zuivere theorie van dit onderwerp, 

elk octrooi als cen nieuwe rijkdom voor hel land beschouwd moet wor-

den, in plaals van als hinderlijk voor de nijverheid, zoo moet eene ver-

liebte en vrijzinnige regering zich ten doel stellen, bel getal ervanie 

doen toenemen in plaats van het le beperken. Doch, zeggen soiiiinigen, 

indien ieder zijn octrooi had, zijne nijverheid op zich zelf, dan zou 

niemand meer kunnen werken; men kan met helzelfde reglzej^gen, 

dat, indien ieder cen land of een huis had, niemand het eersle zou 

kunnen bebouwen of hel laatste bewonen. 

De redeneringen, waarmede men tegenwoordig de vestiging van den 

inlcllectuclcn eigendom bestrijdt, moeten veel overeenkomst hehben 

met die, welke herders cn jagers tegen de vestiging van den grond-

eigendom zouden inbrengen; h. v., «de heggen, de sloten, de seliiit-

tingen van allerlei aard zullen ons verhinderen dwars door dc velden 

te gaan, om daar onze prooi te halen; alles is ve r lo renKn integen-

deel, men heeft er alles bij gewonnen, de eerste hescliaving dag-

icekent van dat tijdvak; ccnc tweede, eeue nieuwe beschaving is 

nabij; hebben wij slechls den moed haar binnen te laten; vermeerde-

ren wij de eigenaars, wij zullen de mannen van orde en do belasting-

schuldigen vermeerderen; het is bet middel om werk le verseliallen 

aan alle handen en alle verstandelijke vermogens, die nu niet werkzaam 

zijn. K(!gl men aan uitvindingen hinderpalen in den weg, dunliindert 

men ook de beschaving. Kene enkele uitvinding is voldoende, om cen 

steeds toenemend aanlal werklieden bezig te houden. Aan hoeveel han-

den verschaft hel stoomtuig, de spinmachine, welker uitvinding men 

aan het regl van palciil hoeft te danken, tegenwoordig werk. Ilelgeen 

ons verwondert is dit, dat men zoo lang deze waarheid heefl Uunnon 

miskennen. 

Het tiende artikel bepaalt, dat voor natuurlijke middelen, voor alge-

meene grondslagen der wetenschappen en voor algemeen bekende grond-

stofl'en, geen octrooi kan worden verkregen. De eenige voorwerpen, 

waarvoor hel verkregen kan worden, zijn de loe.Mellen, werkluigen, 

gereedschappen, heliamlernigswijzcn, welke ten doel hebben om ml die 

algemeen bekende zaken uilkomslen, uitwerkselen of voortbreng-

selen te verkrijgen, die binnen 'slands nog niel verkregen zijn. 

De voorsteller heeft wel gedaan deze groote lijn van afsclieidiiig tc 

trekken tussehen datgene, waarvoor men wèl, en datgene waarvoor 

men niet geoctroijccrd kan wordtin, wanl er zijn nieiiselien die lei'iig-

liT 

schrikken voor het denkbeeld, dal de lucht, het licht, do elcklriciteil 

of wel de wol, bet katoen, het marmer, enz. zouden worden opgekocht. 

Die zaken zijn publiek eigendom. Alleen voor de middelen om ze te 

gebruiken mag men octrooi verleenen, te meer, daar die middelen, 

hoezeer tot dezelfde uilkomslen leidende, en hoe talrijk ook, onderling 

zeer verscbdicnd zijn. 

Het elhie artikel legt aan al dc houders vau octrooijen deverplig-

ting op, op de voortbrengselen, die zij in den handel brengen, hun 

naam Ic stellen, gevolgd van het woord brevelé Deze verpligling, dio 

ook in Kngeland beslaat, heefl aldaar zeer gunslige gevolgen gehad. 

Voor den nitviudcr levert zij dezcllde voordeelen op als eene adres-

kaart, terwijl zij aan hel publiek den waarborg van een goed fabri-

kaat vcr.schaft. Op die wijze ve.sligt zich bet labriekmerk wctliglijk en 

zonder schokken in ons handelsstelsel; daardoor vervangen goede trouw 

cn waarheid bij alle handelingen het bedrog en den leii^'eri; daardoor 

wordt een eind gemaakt aan deu anonyuien handel, die in den 

vreemde zoo veel wantrouwen doel ontstaan oiiitrent de fransche 

voorlbrengselen, waarop de woorden te lezen slaan: S m s (jnranlkdu 

gouvernement. 

Hel twaalfde en laatste artikel van het ontwerp bepaalt, dal alle 

bijzonderheden van de uitvoering door minisleriole re^lenicnten en 

besluiten zullen geregeld worden. De voorsteller laai te regl deze 

zorgen van ondergeschikten aard aan het bestuur over, van hetwelk 

men slechts iVme zaak moet vorderen , namelijk dat liel de groote 

beginselen van de wel niet verkrachte door formaliteilen cn vorde-

ringen, die vaak de besie wetgeving onuitvoerbaar maken, zooals op 

dit oogenblik in een naburig land plaals vindt, waar de vreemdelingen 

gedwongen worden, notariële, geregistreerde cn gele-jaliseerde vol-

maglcn over te leggen, alvorens men hun vergunt hnn geld in de 

schatkist te storten cn het land met hun geheim le ven-ijken. 

Wanneer een octrooi in hel buitenland vervalt, dan is dit geen 

reden, dat bet ook in Krankrijk zou moeten vervallen ; integendeel, het 

is in hel belang des lands dal men het handhave en zoolang mogelijk 

op ons grondgebied doe voortleven; hot is cen strijder It; meer tegen 

de vreemde mededinging, vooral indien men aan geoctri)ijeerden alleen 

den arheid in de gevangenissen toestond, welks mededinging aan dc 

vrije nijverheid zooveel vrees inboezemt. Deze nijverheid zon geen regl 

meer hebben zich tc beklagen, zoodra men in de gevaiigenis.̂ on alleen 

datgene maakte, wat door haar niet gemaakt wordt en niel gemaakt han 

worden. Dovendien daar al de gebreveteerde voorwerpen er voor zeer 

lagen prijs zouden worden vervaardigd, zouden zij cen des te krach-

tiger wapen zijn in dc hamlen van den nilvoerdcr lej,̂ en gelijksoor-

tige voortbrengselen van het hnitcnland. Ziedaar welligt de meest 

eenvondigc en de meest vernuftige oplossing van hol vraagstuk be-

trekkcdijk ilcii arbeid in de gevangenissen. 

Men ziet uil dit alles hoeveel gelukkige uitwcrksolen ceno goede 

wel op den verstamhdijken eigendom zal kunnen Hebben. In afwij-

king van dc tegenwoordige wetgeving heeft de voorsteller zich van 

het ijdele en kinderachtige denkbeeld onihoiiden om voor to schrijven 

dal binnen een bepaalden tijd hel octrooi ten uitvoer moet worden ge-

bragt. Hij rekent teregt op de niagt van het bijzonder belang, oven als 

in Kngeland, waar men nooit ziet dal een uitvinder zijn |)atenl onge-

bruikt laai, wanneer hij de gelegenheid kan vinden bet te exploiteren 

of tc verkoopen. Dc voorsteller heeft zich evenmin bezig gehouden 

mei dc verbeteringen, die steeds uitvindingen zijn, even als de meesle 

uitvindingen verbeteringen zijn, welke een ieder lid regl hoeft zich 
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loc tc eigenen met eerbiediging van het regt van anderen. 

Ziedaar het wolsonlwerp, dat wij gaarne aan dc beraadslagingen 

van den Staatsraad zagen onderworpen, liet is vrij wat meer om-

vattend, dan alles wat tot lieden in eenig beschaafd land is gedaan 

of voorgesteld. 

Wi j zeggen nil volle ovcrlniging: cenc dergelijke wet, uit welk 

oogpunt men haar bescbouwe, levert zoo aaninerkelijke voordeelen 

op, en zou in hare gevolgen zoo vruchtbaar kunnen werken, dat het 

onmogelijk is niet levendig getronen te worden door dc loekomst, 

welke zij aan de nijverheid belooft. 

In plaats van I'elgic na te volgen, alwaar dc nieuwe wet op dil 

punt, ongeacht de verbeteringen die zij beval, ons onbeduidend en 

kinderachtig voorkomt, in vergelijking van dc hier voorgestelde, zou 

Frankrijk vrij wal beter doen mcl aan het gebouw der hedendaag-

schc beschaving deze schitterende vermeerdering loc Ie voegen. 

Als wij den belgischen Monileur mogen geloovcn , dan zou dc 

Piemonteschc regering het hier besproken welsontwcrp lot het hare 

hebben gemaakt cn hel onlangs bij dc Kamers in beraadslaging hebben 

gebragt. 

.STOOMKANONNKKRIJOOTKN VÜOIJ DE inilTSCllK Zi:i:.MAf;T. 

{The MccJtauics' Mofjazine, Vint CCCJ.XXV I l l , Vol. L X I , p. 2G.) 

(.1. G. VAX GKNDT ,Ir.) 

Wij laken ongaarne dc handelingen der hoofden van minislcriclc 

departementen, omdat meestal de klagten legen hen ontstaan, eerder 

uit eene zucht lot afkeuring, dan omdat men beter weet; in hel alge-

meen vinden velen het vrij wat aangenamer, zaken, waarvan zij geen 

versland hebben, te beoordeclen, dan zelf naauwkeurig onderzoek tc 

doen. Nicllemin zijn wij geneigd hel gebrek aan stoomkanonnccrbooten 

in de Oostzee als ccn noodcloos kwaad te beschouwen. l\Ien heeft de 

dienst, die dc schepen daar moeten verrigten. van het begin des oorlogs 

af goed ingezien, en het is zeker dat hel gereed maken van ecnc vloot 

kanonncerboolen geen tc groole laak zoude zijn voor cenc'iiagt, die 

zulk cenc stoomvloot heeft uitgezonden als dezen zomer Croonstad 

heeft bedreigd. Fn nu beslaat al heigeen voor de dienst in de ondie|io 

wateren van hel Nooi'den is gereed gemaakt in de gewone toevoeging 

van booten, sloepen, kotters, enz. en het uitrusten van eenigc wrakke, 

kleine sloombooten, die onze voornaamste havens gedurende verschei-

dene jaren hebben lot last verstrekt. 

Ten laatste cchler is er ocnigc beweging ontstaan, waarvan wij hier 

melding maken, omdat ih; zaak biiitcii 'slands zoo dikwijls verkeerd is 

voorgesteld. Zes kanoimeerbooten , voor groole snelheid bci-ekend , 

worden Ihans vervaardigd: vier op de werf van de heeren Mai-c »k C®. 

Ic 1'lackwall en twee op de werf der heeren (.Ireen, Ie Poplar. De 

lonncmaal van ieder dezer schepen is 170 Ion (oude meting); de lengte 

lus.schen de per|)endicnlairen 100 voet (18'-''.8), do giootslc breedte 

25 voet -i duim (7«̂ 7̂), do grootste diej)gang 11 voel 4 duim (5 '̂.5). 

Zij zullen gedreven worden door machines van een nominaal vermogen 

van 100 paardenkrachten, met twee ketels, een boven en een beneden 

dc waterlijn, de onderste zal alleen dan gebruikt worden, wanneer hot 

.schip in gevecht is. De middellijn iler schroeven is I I voel (')'••'.i). 

.Men stelt zich voor, in staat te zullen zijn, aan deze vaartuigen, met 

volle stoomkracht werkende, cenc aanzienlijke vaart mede tc deelen. 

rUSü' l-

Zij zullen nicl drie masten getuigd worden, waaraan zij voor-en achter-

zeilen, doch in hel geheel geen topzeilen, van welken aard ook, zullen 

voeren. Zij zullen met twee 10 duims (O®'.25) draaibassen (Pivul (junsj 

cn vier twce-en-dertig ponders gewajicnd worden en niet met ẑ s, zoo 

als verkeerdelijk in sommige tijdscln'ifteii is vermeld. Deze schepen 

kunnen echter geeno wateren van 7 of 8 voet (2 el tol 2«'.5) diopte 

bevaren on dit zal den bouwmeester (Survcijor of llie N a v y ) wel niet 

onbekend zijn geweest, ofschoon somnngo nieuwsbladen hem dil open-

lijk hebben verweten; maar hoezeer deze vaartuigen in de Oostzee 

niet overal kunnen dienst doen, zullen zij aan dc vloot toch menigmaal 

uitstekend nuttig kunnen zijn als middel van gemeenschap. 

De bouw van schepen, bepaald bestemd voor de dienst op de meest 

ondiepe wateren, langs dc kusten van Finland cn Dusland, is zeer 

onlangs aangevangen op de koninklijke werf tc Dcptford, en op de werf 

van den heer Pitcher, tc Norlhlleet. Deze zijn korter, sterker, van 

van hooge drukking voorzien worden, en niet veel meer dan O voel 

diepgang hebben. Zij zull«?n latijnzeilen voeren aan drie masten, 

die men des gevorderd zal kunnen strijken of wegnemen, zoodat er niets 

boven de verschansing uitsleekl, wanneer zij in gevecht zijn. Zij meten 

215ton, en de lengte tusschcn de perpendiculairen is 100 voel(öOcl). Ilct 

bont is zwaarder dan van de snelbooten. Zij zullen ook met schroeven 

worden voorzien, die met zeer groole snelheid kunnen werken. De lijd 

laat thans niel loc proeven tc nemen, anders zouden wij dc aandacht 

der admiraliteit vestigen op ccn beter middel dan de gewone schroevcn, 

om in ondiepe vaarwaters voort te komen. Wij bedoelen dc schroef, 

waarvoor do heer Wilding is gepatenteerd, waarbij voor hetzelfde schip 

eene veel groolcre midd(dlijn kan gebruikt worden dan bij dc gewone 

schroef, daar men cr eene helling aan kan geven, hetwelk bij dc ge-

wone schroef niel plaats kan hebben (1). 

Hel komt ons niet ondoelmatig voor, de hier medegedeelde ojimcr-

kingen te doen volgen door cenige voorstellen van den kapilein ter zee 

Shuldham, ontleend aan een vlugschrift, dal onlangs door dien ofiicier 

is in het licht gegeven: 

«Ken zoo weinig kostbaar plan, als ik heb voorgesteld, zoude ook 

met voordcel kunnen worden toegepast oj» ouzo kustverdediging, door 

het aanschan'en van stoomkanonnecrboolcn of schepen van verschillemle 

grootte, naarmate dc havens, die zij moeten beschermen, van meer of 

min belang zijn. 

«Opdat deze schepen met hel kleinst mogelijk gclal koppen dienst 

kunnen doen, is het raadzaam dal zij geenc masten hebben, cn alleen 

door de schroef worden bewogen. Ik stel voor ze in twee klassen in te 

deelen; de kleinsie zouden slechts ddn stuk hebben, in hel midden van 

hel schip op cenc alVuil geplaatst, waardoor het in iedere rigling kan 

worden gesteld, en hoog genoeg om den voor- of achlerslevcn van het 

schip niel te beschadigen bij hel afvuren. Wanneer dil stuk naar den 

achtersteven is gewend, gaal do sliiurman naar den voorsleven, waar 

een toestel geplaatst is in verband met het roer, waardoor hij hel schi|) 

ook aan die zijde kan sturen. Is hel stuk zoo aangebragl, dat hel om 

den sciioorsleen als middelpiml kan draaijen, zoo is cr geenc rigling, in 

welke het stuk niet kan worden afgevuurd. 

alle booten met één stuk kunnen van verscliillendcgroollczijn, naar 

gelang van het gcwigt van hel stuk, dal een 12- tot een 08|iondcr kan 

(1) Deze uitvinding is lieschrevcn op biz. ai.3 van het vol. l.X van li'it 

Ma-hamca'' M(i(ja:iuc. 

1854.] 
zijn, en van het meerdere of mindere belang van dc Ie verdedigen 

haven. 

Daar deze vaartuigen slechts zeer weinig bemanning zoo tol verdedi-

ging als lot bes'iiring behoeven, behalve de stokers, zoo zou men, als 

zij lol cenige bijzondere diensl vcreischt werden, de kustbewaarders te 

hulp Ic kunnen roepen boven het gewnne scheepsvolk, — dal isslechis 

twee man behalve den stoker of de stokers, benevens den bevelvoe-

renden ollicier, hetzij luitenant, slunrman of a(lelhor.sl, al naar male van 

dc grootte van het vaartuig. Fr zonde dan genoegzam(ï hulp zijn om 

hel schip in een behooriijkrn slaat van orde en reinheid Ie homleii, 

terwijl het gereed is de diensten, die er van mogteii gevorderd worden, 

tc volbrengen. Fr zou geen haven zijn langs do kust, in slaat om deze 

soort van vaartuigen te b(;.sc!iutten, of er zou daarvan een aanwezig zijn, 

en waar dit mogelijk was, zouden zij zoo vom' anker kunnen worden 

gelegd, dal ze zelfs bij gebrek aan diep waler, droog liegende, hel ge-

schul behooilijk, en als ware hel eene batterij to laml, zouden kunnen 

gebruiken. 

• Do sloomkanminciM'booteu van de eer.slo klasse zouden gewapend 

zijn met drie stukken, ge.steld on doorgaande beddingen, één in het 

midden, één aan den voor- en één aan den a( hlers'even, terwijl do 

grootte van hel schip zou geregeld zijn naar dc zwaarte dezer 

stukken. Ik denk dal vier man benevens de bevelvtu'rende olllcicr en 

de stokers in gewone omslandighedeii eene \oldoeiido bemanning voor 

deze schepen zouden uitmaken, terwijl verdere hulp kan worden ver-

kregen van de kustwaidilen. De grootste zouden ongeveer achl man als 

doorgaando bemanning voideren, en dc mindere sehopen naar even-

redigheid. Wij oiidersleilen hierbij dat al het zware werk dtior dc 

stoomkracht wordt verrigt, en wanneer de schepen voor anker liggen 

is dit werk vrij gering; overigf-ns is er nimmer zw;iar werk, tenzij do 

schepen voor anker gaan liggen in eene amiei'o haven (d op eene andere 

reedo. Deze grootere seheprn zonden b. v. kinineu dienen lol hel be-

schermen der meer belangrijke havens. 

«.Met eene zeer geringe uitgave voor den aanbouw konden beide 

klassen van vaartuigen langs onze kust geplaatsl worden; zij zouden, 

sleeds in slaat blijvende die te verdedigen, zeer nuttig kunnen worih u 

in bet helpen van verongelukte schepen en het uitzeilden van reddings-

booten naar dc wrakken, en dus op meer afdoende wijze al het nul 

doen dat nu door de kustbewaarders iii opene booten wordl verrigi; 

waarvoor slechts eene kleine vei'mcerdering van onkosten voor steen-

kolen gevorderd wordt. 

«Mogl ilo uilkdinsl leeren, dat dc beide besclireveno klassen van 

Moomkanonneerbooten aan het doel beantwoorden , dan kon men 

hel slelsel verder uitbreiden, door hel daarslelieii van drijvende 

ballerijeu np gro(d(ï schaal, namelijk met eeno geheele rij kanonnen 

van ver.schilleiid kaliber naar ilo grootte van het schip. Met zulke 

hulpmiildelen is het duidelijk, dal, ingeval een vij.iiid onze anders on-

verdedigde'kust durfde aan lo raiiilen, een groot aantal stoomkamni-

ncerboolen of drijvende batterijen in korten tijd zouden verzameld zijn, 

om hem op elk lumt der kust voor zijne vermetelheid te tuchtigen, 

llocvelo. liuveus zijn er niel bij den tegeiiwoordigeii staat onzer verde-

digingswerken , die zoo slecht zijn besehermd, dat eene enkele stoom-

boot ze ongestraft kan teisteren. Op hel oogeiiblik dat ik schrijf komen 

te Dorti-head, onder hel bereik van hel gesehnl van Kiiig'sroad, ver-

scheidene groole koopvaardijschepen voor anker, die door éi'ii oorlogs-

sloonischip gemakkelijk konden worden vernield, zoo al niet genomen, 

daar er geen enkel sluk geschut is om zc to verdedigen, ja, zoo 

onbeschul is de haven van l'ristol, dal ik hot voor zeer mogelijk 

hond dat eene gewapeiid(ï magl, de Avmi opvarende, daar al do schepen 

in brand kan steken, t.'rwijl eeiiige kanoimen, op do vooruitstekende 

puiilen in die kmidadeiide en smalle rivier geplaatsl, de mogelijkheid 

van zulk een onheil zonden wegnemen. Deze haven zou zoo gemak-

kelijk verdedigd kunnen worden, dat men die daarom misschien in 

hel geheel niet hi'scliermt. 

«Wanneer de eerst:' kosten van de stooinkaiionueerhoolen lo groot 

mogten geoordeeld wonleii, heb ik een plan voor eene zeilkaiinonecrboot 

gewapend met een enkel sluk, op hel midden van hel schip geplaatst, 

dal naar alh; pimleii kan gerigl worden, zonder dat de zeilen, masten 

of boi'gspriet verhindering aanbrengen; maar ik ben er verre af om 

deze schepen bij voorkeur aan te beveli'u , het is alleenlijk uit ccn 

economisch oogpunt (zoo dit daarbij in aanmerking kan komen) dal ik 

er melding van maakt. De stoom is voorzeker nog zoo /eer in een slaat 

van kiiid.schheiil, dal wij nog bij ondrrvinding den tijil van duurder, 

marine-sloouisehcpen moeten leeren kennen, en, evenzeer door onder-

vinding geleid , eene vergelijking kimrien opmaken tusschen hunne 

slijting en dio v;in zei!sch(»peii. Het sehijnt dat dc jaarlijk.'iche onkosten 

van stitommachiiies, die weinig gebruikt woiden en door de stokers 

goed worden oiiderhoMtleu , minder zijn dan de slijlagic aaii masleu , 

touwwerk en zeilen , ten miusie als de vergelijking gedaan wordl 

tiissehen slooinschepeii zonder cenige masten cn zeilsehepeii zon-

der sloommaeliines, en alsmeilc, als do machines weinig gebruikt 

worden en dus het kolenverbruik gering is. De voorkeur wal de diensl 

betreft dient echter altoos aan sloomkanoiiiieerbooh-n gegeven to wor-

ilen, al ware de vergelijking overigens in haar nadeel. De aansrlialliiigs-

kosten zonden zeker groot zijn, vooral wanneer men ze Ie gelijk wilde 

maken. Men koude echter cenige kleinere kaïionneerbimteii bij wijze 

van procfiieniiiig doen maken eu in eenige vaii onze kleine havens, dio 

geenc kanonnen lo harer verdediging hebben, zenden, en wanneer zij 

aan hel voorgestelde doel beantwoorden kon de ganscho magl gaan-

deweg uitgebreiil en verbeterd worden. 

«Deze kanonueerbooten zonden drie voorname eigenschappen heb-

ben , to weten , eene grooto snelheid , gi^srliul, il.it gemakkelijk 

werkt, en een minimum van kosten van aanbouw. Het eei^tezomie 

gemakkelijk verkf-gen worden, daar ile loiinenlast van bid schip 

en dus ook de diepî ang al zeer gering zijii, in vergelijking mei zee-

sloonischepeii, daar do geheele Ia?-l be.̂ taal in het ge.-Jchnt, (h; inai liines 

en ketels hnnovens ceii kleinen voorraail kolen cn waler, benoodigil 

voor crnen kleinen logt. 

«Wij hebben zoovele oniriercn op half Iracteincnl, dal ik niet Iwijftd 

of verscheiileiie liininer zouden liever het bevel over zulke kaïioiineer-

booten aanvaarden , dan werkeloos blijven. 

«De khiiiere kanonueerbooten zouden zeer nuttig zijn voor de kusl-

waehten, om met hel gesehnt Ie leeren omgaan, zoowtd in stil waler als 

bij bewogen zee, waardoor zij verder zonden komen dan doiu' de oefe-

ningen te laml. Met den vloeti konden ilcze schepen zee kiezen en na ecu 

paar uren oofciiiiig teriigkeeren; op deze wijze zouden de kustwachters 

zeer geoefemle bedienaars van hrt zeegesclmt werden en van de hoiŷ .ste 

waarde, wanneer zij op Harer .Majesteits .schepen werden o\ergeplaatst. 

«Ik stel dus voor als bc/.uinigiiigsmiddel, en voor hel gemak, om 

dc stnkkeii naar elk punt te kimnen rigten, dc masten en zeilen af 

to schalVeii, doch een mast met zeil in reserve te honden, voor hel 

geval, dal men van ceiien gnedeii wind wilde gebruik maken, of om 

de machine, wanneer deze onklaar was, te vervangen ; do mast 
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ZKKWATKK, 1)0011 .MALAdUTl KX DlfKOClIKU (i). 

(Coiuptcs rcndus hahduindildircs de l^Acodcmic des Scieiwcs, TDIIIC XXX I X , 

p. 1S3.) 

lil tle zilling van den liilij van de A c n d a n i c des Sciences, 

le Parijs, is duur de lieeien .Malaguli en Dnruelit'r een iiillivlxsel 

niedegt'dccld van eene ineniurie over liel buvenslaand onderwerj», 

lielwclk aldus IiiidI : 

Sedert onderselieidene jaren is de aandaelil der geleerden en der 

l)i)U\vkiin(ligeii gevestigd geweest np de vernielende kraelit , welke 

liet zeewater op de waieikalken nil(»e''ent. De lieer Vieat, liij zijne 

pogingen om dil verscliijnstd le verklaren. Iieell aangeloond, dal het 

zeewater den kalk uil de morteks o|)losl , die alsdan door magnesia 

vervangen wordt; maar lot nog toe heidt men geen voldoende mid-

delen aan de hand gedaan , om dien oplos.<>endeii invloed vour le 

komen, uf onsehadidijk hi maken; dil weet men in hel algemeen, 

dal de kraidiligste walerkalken , de eemeiit- en |)ouzzolaaiimeiigsels, 

dic het spoedigst \erliarden , dic zijn , welke liet best W(derstand 

<icbijnen tc bieden aan de oorzaken van de ontbinding. Nidtemin 

Irell men onder ilc cemenlmurUds, die even spoedig; verbardeu, en 

nagenoeg even krachtig zijn, zeer verschillende gradt ii van wederstand 

(1) Op t»lz. -IS van de I'illrd-scli>, IS.Vl—M, is eenc lioanlwofMdiiig van 

liel liier volgend aitikel door Vicat, vertaalil, nicdegedeold. Wij lieldieii 

liet vun belang geaclil, ZDOWCI dit avtikel als nok liet vederwcxn-d van de 

licereii Malaguti en Diiiücher liier over te nenien. (Ued.̂  
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zoii oid; op cenc gemakkelijke wijze kunnen gestreken worden, en dus | 

geene verbiiidcring zijn, om bet sink naar alle punten Ic rigteii. 

fOm hel opgegeven voordeel beter tc doen iiitkomcn, zal ik vcr-

onderstidlen, dat een vijamhdijk h'Cgat langs onze kust van Oriordiiess 

naar Sniulerland zeilt, om al dc schepen, die bet mogl ontmoeten, tc 

vernielen. Zonde /nik een onheil bij den tegenwoordigcn staal onzer 

havens en knstcii, die in hcl geheel niet verdedigd zijn, wel voor tc 

komen zijn? 

uDaarentegen zou men, met behulp van de lelcgrafeii langs dc kust, 

in kollen lijd vcrsciieiilenc kaïKmnecrliootcn kiinncn verzamelen, om 

hcl h'egat te iintreddercii, of minstens van zijn vernieliiigswcrk af te 

houden Znik ecnc ontmoeting zoude de iioodzakidijkbeid van stooinka-

noiinecrboolen, die met groolerc snelheid ki.iiincn varen dan hun magt-

ligc legenslainicr, bewijzen. De booten zouden vrij zijn in hcl kiiv.en van 

hare stelling, hetwelk voornamelijk van belang is, daar zc zwak be-

mand zijii, zoo als ik um der zuinighcidswille heb voorgedragen. 

«Ih-I zij der regering overgelaten dc wijze van bemanning der ka-

noiiiieerbooteii, die ik heb voorgesteld, te beoordeideii; doch het kumt 

mij voor dat zij onder dc directie der kustwacht komlu staan, zoodal 

dc manschappen op zee in jdaats van aan land zouden zijn, wanneer 

ccn vijand verschcen, eu betere dienst konden bewijzen, dan duor bot 

bedienen der landballcrijën. 

«Ik moet hier ojimerkcn, dat wanneer de besprokene kanonnccr-

boolcn niet overeenkomstig mijn stidscl, waar ik getracbl heb 

zoo weinig gewigt als mogelijk mede tc voeren, werden gemaakt, dc 

betrekkelijk groolere snelheid nok zoude verminderen. In dit geval 

maL' dus gezegd worden dal zuinigheid snelheid voortbrengt. • 
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aan, zonder dat men vooraf iloor eene oppervlakkige ontleding of proef-

neming daaronder de zoodanige zou kunnen omb'rschciden, dic len 

aanzien van dc verharding volkomen vertrouwen zouden verdienen. 

D)ij deze onzekerheid bcbbcn de beer Diirochcr cn ik gemeend, dal 

wij over dit even moeijelijk als belangrijk vraagstuk cenig licht zouden 

kiiiincn versjireidcn, door ccnc nadere bcsidionwing van dc cementen 

ilie aan den onlbindcnden invloed van het zeewater wederstand bicden, 

cn door dc onileding van dc walerkalken cii cemcntcn, dic dal wcdcr-

staiidsvcrmogcn niet bezilten, alsmede van dc ontbindingsvuurt-

hreiigselen. 

Wij hebben daartuc van zestien monsters gebruik gemaakt, namelijk 

walerkalken van Daviers en Doiic, dc morlcis, dic daaruit zijn zamen-

gesteld , dc cenicnien van Doiilognc, Dortlaiid , Douilly, Yassy en 

l'arker; dc niededecling van dic monsters zijn wij aan dc heeren 

Jehiiviers, Watier cn Dcllangcr, ingemcuis der bruggen en wegen, 

verjdigt. 

Wij hebben bij onze onderzoekingen dc wijzigingen nagegaan, welke 

zich voordeden in dc verbindingen der versidiilicndc beslanddcclcn, 

wanneer wij dic, welke in zeewater gedomjicld waren geweest, verge-

leken met dc zoodanige, waarmede dil niet had jdaats gidiad ; daar wij 

echter geen monsters van waler- en zandkalken bezaten, die in zoel 

water waren hard geworden, en dus geene vergelijking konden maken 

met de zoodanige, ilic in zeewater waren gcdomjield geweest, zoo hccfl 

hel onderzoek van dc laalstgcmcldc zich daartoe moeten liepaleii, dat 

wij hunne zamenstclling vergeleken mcl ilic van den kalk. bij liuniif 

vervaardiging gcbruikl. Daarbij hebben wij bet zand buiten rekening 

moeten laten cn dc morlcis beschouwd, als ware bij dc zanieiislelling 

geen zand gebezigd. Wij gaan hier verschillende iiitkomslen, die uit 

ons onderzoek zijn vuurtgcvloeid eu dic in onze memorie zijn ojigc-

tcekeiid, met stilzwijgen voorbij; wij zullen slechts dc voornaamste 

ojigevcn , waaruit genoegzaam blijken zal hoe ingewikkeld de unlbin-

dingsverschijuscleii zijn. 

Twee cilimlers van watcrkalk vaii Daviers zijn onder geheel gelijke 

omslaiidigheden gedurende achttien maanden in zeewater gedomjicld ge-

weest. Ken van dezu beeft ccne aanzienlijke hoeveelheid kalk verloren 

cn zeer weinig magnesia aaiigcwoniicii, maar daarentegen eene hoc-

vetdheid koolzuur aangenomen, bijna voblocndo om dc beidt; aardbascs 

tc verzadigen. l">nc aanmerktdijkc hoeveelheid kiczidziiiir htvll zich 

even als ecu weinig aluminium ontwikkidd. Het schijnt dal zich Iu 

gtdijkerlijd uil den inoilel en den kalk een ahiinachlig byilro-silicaal 

heell afgestdieiden, terwijl het koolzuur dc zich afstdicideiuh? elementen 

verving De anib'rc cilinder beidl ininilcr verandering omiergaan : i r 

is minder kalk verloren cn minder koolzuur aangewonnen; maar daaren-

tegen is cr dubbid zooveel magnesia in du jdaats van den kalk gtdvomcn 

en een weinig meer aluinsilicaat verloren gegaan. Iets dergelijks beeft 

nogiiiaal.̂  met ecu dergtdijkeii niorltd jdaats gidiad. 

Twee hndsken van dezen iiiorhd zijn gedurende achttien maantlcn in 

zeeuater geilomjitdd geweesi. Kciitlaarvaii tiroeg bijna geen blijken van 

v raiidering , terwijl het andere in een sterk gevorderden staat van 

uiilliiiutuig vcrkeeiilc. Nicltemin was iu bet eerste tle kalk cenigzins 

iijigelosi, hel koolzuur bati zit h in sterke verbontling oiit\sikkebl en de 

vei'honthiigen van magnesia, silicium en alnminiiim badtleii geen merk-

bare verandering ontlergaan. Het andere brok was, wat tb; zamciistcl-

hng lielrtdl, gtdieel gewijzigd. Kcne aanzienlijke buevctdhcid kalk was 

•ene alonii.scli veel groolere buevetdheid magne.sia vervangen, en 

bel koolzuur was niet aanmerkelijk veramlcrd. Daarentegen hadden 
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het kieztdznur cn hcl abimininm ccne aanmerkelijke vermeerdering | soms hcl ijzuro.vyde in deze cemcntcn en mortcis wel eenige werking 

üiidergaan. ' hoegciiaamtl uitoefent. Wi j hadden dus na tc gaan, in hoeverre ijzer-

De vraag ontstaat of men om zoo verschillende uitkomsten tc ver- , oxydc langs den naltcii weg zich met den kalk kan verbinden Met dal 

klaren, zou kiinnen volstaan met tb* bewering, tlal de waleikalk bij tloel licbben wij, uil de bestantldcelen, soorten van pouz/.olancn ge-

deze j rotd'iicmiiigen niet sleetls deztdfde is geweest. Wij moeten oji- vormd, zaïncngeslcltl uil incng.sels van silicium en ccn weinig kalk met 

merken, dat in hcl Icrrtdii van Daviers dcver.scbillcnile lagen watcrkalk ; ahiminiuin en ijzcro.\ydc; vervolgens hebben wij de werking van kalk-

nict tieztdfdc zamenslidling biddien. Dc ver.indering, welke tic mortel, ! w-aler oj) die mengsels nagegaan, dic vooraf tbmkcrrootl gegloeid waren, 

voorlktmieiido van kalk van Doiic, heeh timlcrgaan, verklaart zich door , Na ccnigen tijd ondergctlomiield tczijn geweest, hebben ticzc stolTen 

een aanzienlijk verlies van kalk zonder vt̂ rvanging door magnesia cn ziidi uilgt.'zcl, cn do belangrijkste verscbijii.selen ojigclcvenl. Klke vaii 

duor dc onlwikktding van ecnc groote boeveclbeid koolzuur. baar bcch zich vcnlceld in twee ontlcrschcidcnc verbindingen, waarvan 

Wat tic wijziging tier ccmenten belren, bel ceinent van Doiilogne, ' tle tvne zich oj» tien bodem van bel glas beeft vastgezet, cn ccnc aan-

vooraf in zoet water vcrbanl, is na ccnc ondcnionijicliiig van acht maan- merkelijke cohesie en aankleving hech verkregen, terwijl dc andere 

den in zeewater, begonnen te barsten; nielicniin is zijne chciiiischc za- zich vlokkig voordcctl, meer cn meer ojizwul tol lo of 10 duim boven 

mcnstclhiig niet aanmerktdijk gcwijzigtl gcwonleii. Daarentegen is bet | dein botlem. Dij tic ontleding hebben wij bevuilden, dal dc hoevcclhcid 

cemenl van Durtlanil oiitler dc werking van ztMnvaler gtdiorslcii cn ncdergcjdohe kalk onafhankelijk is van bet aanwezen van ahiminiuin, 

beeft bijna cvenvetd kotdziiiir bfdioiidcn als in tien oorsjiroiikelijken ! terwijl bet bezinksel vermeerdert bij bet aanwezen van ijzeroxyde ; 

toestand; eimhdijk hech bet ccn weinig kalk verbiren, dic tloor ecnc ! bovendien zijii du vlokachlige dctdcn hcl rijkst in aluminium en het 

geringe hocvtM.dheiil magnesia is vervangen geworden. Ken mortel, tlic | vast geworden bezinksel hcl rijkst in ijzeroxyde. 

met ccn deel ccimmt van Dorlland en twee deelen fjiiarlzzantl was bc- | Daar uit tlezc synihetischc jiruchicmingen bel niet werkeloos zijn van 

rcid, heeh, na ccne onderdomjieliiig van ccn jaar in zeewater, gccncrlci ; het ijzeroxyde in tle zamcnstellingen der walerkalken stdiecn le blijken, 

verandering ontlergaan, tlan eene vcrnuM-rderiiig van koolzuur. | zoo hebben wij gemeend ilaaruit te kunnen besluiten, dal du aanwezig-

De door ons onlwikkcltlc feiten, zoowtd als die in onze memorio oji- beid van tlal oxydc er loc kan bijtlragen, om vaslheitl Ic geven aan dc 

gegeven, lotinen aan, dat de kalkcemcnteu cn morhds niet steeds oj) mortels en ccmciiten, tlic in zeewater zijn gedomjield. Overigens Idijli 

deztdfde wijze door zeewaU-r onlbontlcn worden; dc vervanging van 1 het nog le bewijzen, of de kunstmatige ccmcntcu of walerkalken, die 

kalk door magnesia licefl dikwijl.-?, maar niet altijd, jdaat.s, cn tiaar zij 

vergezeld gaal van ccne vcrmct'rdering van ktiulzuiir, zoo levert tle 

verandertle mortel tle vcrecnigiiig oj» van een alninachlitj I n j d m i l i c a a l , 

met een dubbel koulznurzout, tlal aan tic tlolomicl nadert. Maar cr zijn 

gevallen, waarin dc kalk verdwijnt, zontler duor magnesia vervangen 

le worden, cn dc onlbintruig scbijnt jdaats tc hebhen , als of hel 

water geen zeezout, maar koolzuur bevatte. Dovcinlicn lityfl cr bij 

dc verandering der midtlelbare walerkalken ccnc vertlccliiig van den 

mortel jdaats in Iwcc zamenstcHingen, waarvan de eciic veel koolzure 

aardzoiiten beval, dc amicrc veel aluminium, hetwelk aan dc ojijier-

vlaktc van tien mortel een schuimachtigcn netlcrslag vormt, dic door 

dc gtdvcii wordt medegevoerd. Dezt; verdeeling liiHdl niet of slechts 

zeer langzaam jilaals bij zeer lia/ilc cementen of morltds, tlic sjmcdig 

verharden. Dc ccnigc verandering, tlic deze ondergaan, bt̂ slaal hierin, 

dat de massa cenvondig barst, cn (lat er cenc kleine hoeveelheid kalk 

gevormd worden door dc vereeniging van kalk mei ijzerhoudend leem, 

of van mengsels van leem uf ijzei bydroxyde, uf wel van mengsels 

van leem met zclfstandigb(Mlen, die ijzcru.xydc kunnen voortbrengen, 

door het zeewater niet zullen worden aangetast. Maar dc daartoe ver-

eischte jirochicmiiigcn vorderen veel tijd, en wij hebben bet bt langrijk 

g(?acbl reeds nu dc duor ons verkregen uilkomstcn inetle Ic tieclen, 

omdat zij nultig kunnen zijii voor tic watcrbouwkiiniligcii cn buven-

dieii umtlal bet van belang is, dat zij in de jiraktijk wurden on-

derzocht. Wat ook voor het vervolgde ondcrvintlingzal lecrcn omtrent 

tle juistheid van onze ouderslellingcu, Iwcc feiten zijn niel tegen tc 

sprtdvcn: 

1. Die cemcntcn, welke bekend staan als het best wederstand Ic 

bietlcn aan de vernielende krachl van het zeewater, bevatten allijd aan-

zienlijke hoeveelhetlen ijzeroxytle. 

i . Sommige verbindingen van silicium, aliiminiiim cn kalk geven. 

verdwijnt, dic al uf niet do ir magnesia wordt vcrvaiigcii, en in bt̂ itlc wanneer al het overige gtdijk staat, zeer vcrscbilicndc uitkoinslen, al 

gevallen heeh er ecnc vermindering van volume jdaats, waaruit hel 

barsten van tic massa voortvloeit. 

Wij hebben nog tc spreken over tic cemenleii, tlic btvschouwd wor-

den als bet besl aan dc werking vaii hel zeewater wederstand te liiedeii. 

Tul nog loc worden tic ceinentcii van Douilly, Vassy en Darker als zoo-

danig be.Mdiouwd. Dij tic onlletliiig van tlezc drie c,enieuten lufclt ons 

(ïcnc umstandigheid getrolleu; bet is tlcze, dat zij zeer rijk in ijzeroxytle 

zijn, en tlal van Darker, hetwelk het meest wiulerslanti biedt, is bet 

rijkste. Immers, wij hebben oiigtv.ccr 7 len lOO ijzeroNyde in tic 

ftcmcnien van Duuilly en van Va.sry, cn ongeveer 1 i ten 100 in dal 

van Darker gevonden. Deze ojtmcrking heeh ons geleid lot dc vraag, 

uf dc aanwezigbeiil van ij/.croxydc niet krachtig er loc bijtlraagl, om 

aan tlcze ccinenteii de eigenschaj) Ic geven, dal zij aan tien onlbiiitlcndcn 

invluctl van bet zeewater wederstand bictleii. Ter beantwoording bier-

van inoesleii cr jiroovcn mcl ij/.crhoudciidc mortels gcnoineii wurtlcn. 

iiaarinatc zij niet of veel ijzeroxyde bevallen. 

AX'n\'oi')ui) o r DI: in-DEXiciNiiKX VAX V ICAT, OVHU DICX 

WKDKKSTAXI) DKK .M(»UTKLS, DlK AAX DK WKUKIXG 

VAX IIKT ZKKWA'I'KK .MOKTKX WOKDKX liLOOT-

GKSTKLD, IHIOII MAKAGl'TI KX DrK(»CllKI{. 

[Comptes rendus JnhdniiKiihiln's </»• l'Aradmic des Sciences, 

Tome XXXIX. p. O'i;).) 

(G. G. V A X DKLL IIOKVKX, Knpiieiu-Imjcuieur, K. K. 1.) 

In de nota, iloor Vicat aan de akadcinic van wclenstdiapiien aan-

gtdiotlen (zie bl. i8 der i l i l l r e k s c } s \ wordl tic verkiariiig, tlic door 

maar, alvorens daarloc over le gaan, bad men le onderzoeken, Of. bovengenoemde schrijvers was gegeven van ccn wederstand der mortel 
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tcgon (Ic wTi'kiiig van hel zocwalcr, Ijcsircdcn. Verre van Iüo Uislcm-

nien dal licl ijzeroxyde in di' eeinenlen, die liel liesl Icireii zcownler 

besland Zijn, eeno ntillige wi-rking niluercnl, beweert Viral, bewc/.en 

lo hebben, dal dit nxyde een liuugsl 'jiignnstigcn invloed ojidoliy-

draiilistdn^ ininlels lii'eli. 

Hel seliijnt eeliler, dal die kundige Ingenieur zich niel liclinorlijk 

rekensrlia]) heefl gegeven van ih? werking van hel ijzei'oxydo, daar 

hij hel sleeds heefl besi'houwd als een onzijdig ligehaani, even als het 

nielselzand, hetgeen bij ook duidelijk zegl bij zijne ondci'/.oekiiigcij over 

de kunsl|iouzziilaiien 

Men heeft daarom willen onderzoeken, of het ijzeroxyde iii som-

mige gevallen eenige scheikiiiidige werking uilnelent en diianluor 

een deel uitmaakt vau de slnlVeii, die lo zameii gruomen een liydrau-

lisehen mortel vormen, liideidaad is hel gebleken, dal kuiistnoiizzola-

iieu, dieijzeroxytlei lic'.atlen, geheel andere eigenseha|t|)en hehbi'u, dan 

diezelfde poiizzolanen zonder ijzer, daar ze, in eene kalknplossiiiy-ge-

bragl, veel meer van deze bas-s iiederplollen en vourls verseliijiiscleii 

doen zien, waarbij de scheikundige werking van het ijzeroxyile builen 

twijfel is. Het is ilns mn|ielijk dat hel ijz.'roxyde aan de inoitels bijzoii-

dei'C cigensehappen kan mededeelen, doch men mag daanini niel be-

weren, dal die werking alleen afhankelijk is van de hoeveellioitl van 

hel nxydc, daar ook de moleculaire toestand hierbij van gewi- tigeii 

invloed kan wezen. Het is dus niet bewezen, dat de weerstand dier 

verschillende nainni'üjke en door kmist gevormde ceineiilen, we I k l 

vorming soms geheel en al onbekend is, toeiieemt met de liooveellieid | 

ijzeroxyde, die er in aanwezig is. Deze stollen zijn niel allijtl vatbaar ! 

om oiideiiing mei elkander le kuiiuen worden vergeleken, oniilal het ; 

ijzeroxyde daarin niel immer in denzelfden molecniairen lorstiiiiil vuor-

komt. Hit is eihler eene zaak, die afzonderlijk onderzocht zou inueten 

worden. 

Ook worden donr Vicat eenige hydraulische cementen opgegeven, 

als de werking van het zeewater volkomen le wecr.-laan en iliceiliter 

liijua geen ijzeroxyde houden. Men weel hoe bezwaaidijk liet is om 

een juist oordeel lo vellen over de deugd der inortels en ceineiiloti bij 

zeewerkeii gebruikt. He ingenieurs zijn bel daaromtrent niet ;illij«l met 

elkander eens. Kr zijn iiiorlels en eemenlen, die men langen lijd voor 

zeer deugdzaam heelt gelmiiden , en die later weder niimler goiid 

voldeden , misschien door hel eeu of ander verschil in de wijzo van 

beliandeliiig, (d" wel oindal zeer krachtige cementen gediii'cinit; vrij 

langen tijd aan eem; schadelijke wt rking blootgesteld moelei) zijn 

voor dal ze sporen vau oulbindiiig verloonen. 

Men ziel bieruil genoegzaam, dal de werking van hel zc^wiitcr op 

de iiiiM'tels vi'ij wal zameugc.<leld;'r is, dan door Vieal wonltiiiiiige-

nomcn, en dat d(! wijze vau ontbinding dier mortels ook zeer vcrscliil-

lend kan zijn. Hel is ook niel zeker ilal de aanwezigheid van ijzer-

oxyde noodzakelijk of voldoende is; de betrekking der kie/cl en 

aluinaarde moet ilaarbij zeker biiiiien bepaalde grenzen gelegen zijn. Hel 

schijnt echter, dat hel ijzeroxyde als scheikundig lieslaiidilt'i'l eene 

niilii^e werking op den weilerstand der mortels kan nitoel'cni'ii. Ten 

sloltc dient nog lo wiU'den (ipgemeikt, dal de meeste cenieiileii dii; vol-

gens Vicat een behoiu lijken weerstand aan de werking van liet zee-

water bieden, verichiideii percenten ijzeroxyde bevatten. 
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VKKKCÜI'IDENIIEDEX. 

(Uit den Momtcur des Intéréts miitêricJs,) 

Heijcrsche turf. — Men heeft le Ha.«;seImoor, in l'.eijeren, werk-

plaalsen , alwaar eene soort vau turf vervaardigd wordl, die bijna 

dezelfde eigenschappen als de sleenkolen bezil, en die men bezigt voor 

hel stoken der locomotieven van onderscheidene l'eijersche spoorwegen. 

Deze werkplaalsen hebben in 18.")ö tien millioen teerling voet van die 

brandstof ojigeleverd. 

De ooslenrijksche regering heefl den hoogleeraar Gnrusag naar 

Munchen gezonden met lasi om de werki)laat.>en van Ha.ssehiioor in alle 

bijzonderheden te onderzoeken. .Men zegl, dat er dergelijke le Lai-

bach iu lllyrie zullen worden opgerigl. 

Middi'I om lekken in gaspijpcn te ontdekken. — Tol nog toe was het 

een moeijelijke en langdurige arbeid, de plaatsen in de gastoestellen le 

ontdekken, waar lekken zijn ontstaan. Door den reuk ontwaart men die 

dadelijk, maar het is hoogst moeijelijk de juiste j.laals t<j \inden. Met 

eene brandende kaars moest men alle boglen der pijpen en der gasbek-

ken langs gaan lol dal door de onlvlammiiig bleek, waar het gas ont-

snapte. Kindelijk is hel den heer Maccaud geinki, dez(M; moeijelijken 

arbeid lioogi eenvoudig en gemakkelijk temaken. Hij sluit de groole 

kraan en de kranen der gasbekken; vervolgens doet bij door middel van 

eene perspomp met slerke drukking lucht dringen in al de jiijpeii, die 

hel gas naar de bekken voeren. Is er ergens eeno opening dan milsnapl 

de sl 'i k zamengednikto lucht daaruit en brengt noodwendig daarbij een 

meer of min sterk geluid le weeg; daardoor kan men op het gehoor len 

naasten bij de plaats van de opening bepalen, eii wehlra vindt men 

die Ol» hel gevoel en kan haar sluiten. Was de vroegere wijze van 

handden langdurig, ondoelmalig en gevaarlijk, wegens dc daardoor 

ontslaande oiilplollingen , deze nieuwe manier is snel, afdoende en 

zonder gevaar. 

Op een verslag van deu heer Silberman, uil naam van het (omitédes 

arts économifies aan i\c Suciclé d'enconraijement uitgidjragl, heefl deze 

maatschappij hare volkomene goedkeuring aan deze nullige uitvinding 

geschonken , die met niel minder goed gevolg op hel schoonmaken 

van alle vertakkiiigsbuizeu kan worden toegepast, zonder dat men ze 

nit elkander behoeli te nemen. Hel is daartoe viddoende in plaats 

van hiclil eene vloeistof in te pompen, die geschikt is om dc 

vaste stollen op te lossen , die door verloop van tijd hard zijn ge-

worden. 

IJzermrnie. — Sinis geriiimen tijd vervangt meer en meer hel 

ijzer hel honi iu bouwwerken, en hel is derhalve van groot belang hel 

voor roest Ie bevnligeii; eene gewiglige ontdekking is dan ook die van 

de ijzcrmeiiie, die volmaakt aan dal doel beanlwoordl en tc Auder-

gheiii in P.dgic bij uilsliiilmg wiu'dt vervaardigd. 

Met deze verw, die met voordeel de loodinenie, die lol nog loc ge-

bruikelijk was, vervangt, is reeds eene jiroef genomen. Het hek van 

hel park le Drussel is daarmede beslrekeii eu lol heden nog nergens 

geroest. 

Zij beeft overigens de goedkeuring erlangd van de aanzienlijkste 

indiislrieleii in Delgie; 700 wordl haar gdu'uik van slaalswege in de 

bestekken voor den rijksspoorweg voorgi'sdireven , dc spoorweg van 

het land van Waes, de werktnigfabrieken te l'.ouillel eu Ic Seraing 

bthheii er insgelijks, en met goed gev(dg, gebruik van gemaakt. 

(ialvanoplustie. — De heer llenry Douillet heefl, ruim een jaar ge- , 

leden, eene vernuftige fabriekmatige vervaardiging van goud en zilver- j 

werk uilgevonden en in de werkplaalsen van zijnen oom, den heer | 

Chrislolle, ingevoerd. Wij bedoelen het vereenigd gebruik van galva- | 

noplaslie en gietwerk, en men moet inderdaad zich verwonderen, dat : 

een zoo eenvoudig denkbeeld vroeger bij niemand is opgekomen. Een ; 

ieder begrijpt, dal men door de galva noplaslie belzij in één sink, hetzij 

door de vereeniging van een grooler of kleiner aantal vormen, goud-

en zilverwerk met versierselen van allcHci aard kan verkrijgen ; maar 

dc galvauoplaslie op zich zelve zou, om het zoo eens uil te drukken, 

alleen hel broze geraamte van het voorwerp kunnen geven, zonder 

eenige stevigheid. Het gold hier dus dc vraag, aan dat geraamte dc vast-

heid en de stevigheid te geven van dc dikkere voorwerpen, die volgens 

dc oude wijze van gieten en vormen worden verkregen. Daarin is de 

heer Douillet geslaagd op eene hoogst eenvoudige wijze. Hij neemt 

den galvanoplaslisdien vorm vau rood koper, dat eerst bij zeer hoogen 

graad van hitte smelt, en plaats daarin stukjes geel koper of eenig 

ander mengsel van koper dat op lageren warmlegraad smelt; hij doet 

die stukjes smelleu met de blaaspijp door middel van waterstofgas of 

wel op eene andere wijze ; het metaalmengsel smcll alleen, verspreidt 

zich van binnen over den vorm, maakt daarmede één geheel en zoo-

doende verkrijgt men de verlangde vastheid en dikte. Als al de vormen 

op die \\ijze beurtelings zijn versterkt, dan verbindt meu ze onder-

ling door middel van hetzelfde mengsd ; het voorwerp is dan gereed 

•Ml wordl op de gewone wijze met hel graveerijzer bijgewerkt. De voor-

deden van deze wijze van behandeling zijn aanmerkelijk : ver-

vallen de slalen malrijzen, die zeer kostbaar zijn en wal de zuiverheid 

vau bewerking belreiï veel Ic wenschen overlaten ; heefl de 

rijkdom van de versiering, die bij dc toepassing van de galvanoplastie 

hoogst gemakkelijk vall, geen grenzen; men kan voor uiterst geringen 

prijs kunstwerken voortbrengen en verkoopen, die langs den gewonen 

weg hoogst kostbaar zouden zijn geweest; 5®. kan men bijnaouniid-

delijk en mol slechls drie werklieden voorwerpen vervaardigen, die 

anders achlereenvolgens den arbeid van een gieter, een opmaker, een 

goudsmid, een poleerder, een ciseleerder en een graveur zouden heb-

ben vereischl; en i®. kan men alle bolle stukken, die tegenwoordig 

zoo veelvuldig zijn, vervangen door massieve stukken, die onverge-

lijkelijk veel beter in hel gebruik zijn , den verlangden vorm veel 

juisler wedergeven, veel beter zijn afgewerkt en ook wal de stevig-

heid betreft niets te wenschen overlaten. 

Elehttische verlichtinij. — lÜj de groote werken, die tc Darijs wor-

den uitgevoerd, merkt men, lusschen de Louvre en dc straat Sl. Ho-

noré, eene groole uitgestrektheid groiids op, waar men onlangs de 

huizen heeft afgebroken, ten diide ze vdgens een nieuw plan weder 

OJ» ic bouwen. Daar men hierin met groolen spoed wilde te werk 

gaan , zoodal dc huizen vóór de groote tentoonstelling, die in .Md 

1855 moet plaals hebben, gereed zijn, bezigl men ahlaar een grooi 

aantal werklieden ; een gedeelte der ruimte, 1er lengte van ongeveer 

lüO cn 1er breedte van nagenoeg OO el , eu derhalve een bunder 

groot, is bedekt mei verscheidene honderde werklieden. Nog was 

het in weerwil van dil alles lo vreezen , dal de nieuwe gebüuwen 

slechls met moeite vollooid zonden zijn, en men heefl derhalve ge-

tracht lijtl lo winnen, door hel wei'k ook des nachts te doen voortduren, 

waarin men is geslaagd door hel gebruik van deklrisdi licht. 

Men is daarmede tc werk gegaan als volgt: op de twee legenover-
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gestolde hoeken van den reglhoek, wdke de ruimte vorml, waar men 

bezig iste bouwen, heefl men twee kleine houten steigers geplaatst van 

ouî eveer 10 el hoogte, op wier top men twee brandpunten van 

elektrisch licht heefl aangebragl, welks glans naar de werkplaats 

wordl teruggekaatst, door i)lalen van gepolijst metaal, zoodat over df 

gelieole oppervlakte van den biiiider een licht wordl vers[)reid, zicli 

üver alle deelen van die opiiervlakle uitstrekkende. 

Deze proehieming is o|mierkenswaartlig, omdat zij omlrenl dit puiil 

de eerste praktische gegevens oplevert; men leert er uit, dal twet 

cdektrische brandpunten voldoende zijn, om een bunder groiids te ver-

lichten. Hel licht heeft eene zeer groole overeenkomst met een helderen 

mancschiji), maar hel is sterker; in bel midden der ruimlc, dal is Oji 

liel minst verlichte punt, kan men nog gedrukt schrift, ofsdioou dan 

ouk met eenige moeite, lezen; naarmate men de brandpunten iiaderl, 

neemt bet liclil in slerkte toe tol in die mate, dal dc metsdaars zich 

van hel schietlood kunnen bedienen (1). 

Gaszuiverimj. — Dc heer Dowditch heeft zich met bel gewiglige 

vraagstuk van de gaszuiveriug beziggehouden. Hij stell daartoe hel 

gebruik van aluminium, de zouten of bydraien van aluminium, alsook 

de klei- of leemaardc of elke andere aluinaditige zdfslamlighdd voor. 

Hij bezigt die stolTen, hetzij alleen, hetzij in verbinding met kalk of 

hel een of andere kalkzoiil. 

In de praktijk is gebleken, dal van deze versdiillende vcrldiidingen 

van aluminium, dc klei of in hel algemeen dc aluinhoudeiide aarde 

hel voordedigsle is in bel gebruik. 

Men wrijfl dc klei tol lijii poeder, len einde ze naar verkiezing in 

droügen of vochligen slaat tc kunnen bezigen ; vervolgens spreidt men 

dil |)oeder in lagen van 5 of O duim dikte uil op dezelfde wijze als 

men den droogen kalk in de gewone ziiiveriiigsmachines uiti|)reidt. 

.Men kan dil kleipoeder in een afzonderlijken toestel plaatsen, of wel 

iii eene kaikzuiveringsmacbine, en deze laatste wijze is zelfs le ver-

kiezen. Het is volgens den uitvinder voorilediger en minder kostbaar 

in denzelfden toestel de lagen kalk mei lagen klei af tc wisselen , 

onder voorwaarile, dal hel gas in de allerlaatste plaals door eene 

kleilaag gaal. De uitvinder beweert, dal door dil middel hel gas op 

de best mo|;elijkc wijze gezuiverd wordl, zomler iets van zijn ver-

liclilend vermogen te verliezen. 

(Jni de klei nog jioreuser en den doortogl van hel gas gemakke-

lijker le maken, kan men de klei nietasch, houlzaagsel of iels derge-

lijks vermengen. 

NVaimeer de klei weder uil de zuiveringsmachine is genomen en aan 

(Ie hicht wordt bloidgesleld, verliest zij voor hel niecrended dc onzui-

verheden, die zij uil het gas heefl o|)genomen, en herneemt hare 

naluniiijke kleur. Men kau baar dan op nieuw voor zuivering van gas 

geDrniken , en daarmede zoolang voorlgaan , tol zij gehei-l vau on-

zuivere deelen verzadigd is. In dien toestand kan men t r nog uil-

niuntend partij van trekken, door ze als mest te gebrnikeii, of wel tol 

(lo vervaardiging van vloeibare amnioniac eu amnioniac-zouten. 

VeiUijheids-waijtjons. — Hel denkbeeld om de wagenbakken voor 

ile spoorwegen zóó le vervaardigen, dal men ze sterker maakte, zondcj' 

(1) In Dci'cuihcr IS;")-! is min den spoorweg tnssdien Antwerpen enden 

Mücnlijk, n;d)ij het l.iunsgutvecr, ook vim lict elektrische llclit gelirnik 

gemaakt tot het niichtelijk voort/.eltcn van don arheid, ondei do loi<ling 

vuil don kapitein don urtillorio F. A. T. Üclprut. Zie Ahj. Konsi-cu Letter-
bode, 1854, bludz. 4ÜI. (lied.) 
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/.tl inccr .jowigl lo geven, lioefl scdorl langen lijd do aandaolil dor con-

slrnclein'.s he/.ig gelionden; liel scliijiil dal men ei' eindelijk in ge-

slaagd is dil doel le bereiken bij de vervaardiging van eene nieuwe 

soorl van waggon, die, onder den naain van srt/i.'///wrnVf/yc of veilig-

beids-waggon is zamcnge.slcid mei bel doel, om zooveel mogelijk de 

ongoliikkigegevolgen vaii dc drukking bij scbokken le voorkomen. Wi j 

doen bier dc uilvoerigc bcscbrijving volgen. 

In plaals van uil lioul Ic zijn zaïnengesleld, zoo als lol nog loc ge-

bruikelijk was, is de bak gevormd uil Iwcc rijen banden van staal of 

ander metaal; dc eene rij loopt in dc lengteen de andere in dwarsclic 

rigling, en zij vormen zoo doende een soorl van metalen koHcr van de 

gewone afmelingen van con wagenbak. De banden zijn overal waar zij 

op elkander komen stevig zamciigckloiikcu; daar waar men meerdere 

sterkte noodig beeft kau men ze verdubbelen of verdrievoudigen, Ici'-

wijl klinkboulen ze stevig zamcnlioudeii. Vervolgens wordeu zij 

bekleed, gevoerd cn verder opgemaakt. I'ij dezc wijze van zamen-

stclling verkrijgt men ccnc grootc male van sterkte, cn ten cindc zoo-

veel mogelijk dc uitwerking van schokken Ic verminderen, gebruikt 

men eene veer van bijzondere zamciislclliug. 

Ondor den bodem van den wagen is iu dc lengte ccu zware 

houten balk aangcbragt, aan welks beide einden ccnc dikke ma.ssa 

slcrk zamcngedruklc caoutchouc is bevestigd ; over die massa en met 

de beide einden aan eiken kant van den vloer van het rijluig vaslge-

maakl, loo|)t cone kromme stalen veer van gewone zaïneiistclling, in 

wier midden tegen over bet uileinde van den balk eene stalen spiraal-

veer is aangcbragt, welke uitsleekt en stevig op hare plaals bevestigd 

is. Men begrijpt derhalve dal bij cenc botsing dc laatstgeineldc veren 

den eersten scludi ontvangen, die zich vervolgens aan de gebogcnc 

veren cn eindelijk aau dc caoutchouc incdcdcolt; Icn gevolge van 

deze inrigling zal iu veel gevallen ccn plotselinge schok met al zijne 

gevolgen vermeden worden. 

I)ezc wijze vaii zamenstclling v.in ccnc spoorweg-waggon is uit dc 

Voreenigde Slatcn iloor den beer La Motto overgebragt en de beer 

James Wbitman uit iNcw-York hoeft cr iu Kngeland octrooi voor ge-

nomen. De voordeelen dezer uilvinding, waarop bel octrooi betrek-

king heefl, zijn: vermeerdering van slerklc en wcdcrslandsvermogcn 

bij ccnc botsing; ligtbeid in verhouding tol de sterkte in verge-

lijking met dc hoiilcn wagens; gemakkelijkheid van zamcnstelling, 

wanl Iwce man niet cenc boor- cn drijhnachinc kunnen het ge-

raamte vaii den wagen van i'2 eng. voet ( lö cl) lengte, die GO passagiers 

kan bovaltcu , in twee dagen of in korleren lijd voltooijcn; voorts 

zijn (Ic kosti-n minder cn de duurzaamheid grooler Deze ijzeren of 

stalen bakken worden overal zorgvuldig gevoerd cn bekleed mcl eene 

vecrkrachligc zcllslaiidighcid, dic, in geval van botsing, in verbinding 

mcl do reeds bc.sclircven kiis.scns, er loe bijdraagt om ongelukken tc 

voorkoincn. Zi'lfs indien er ccn zcei' hevige schok mogl plaals heb-

ben, zmidcn dezc wagens uog dil voordeel opleveren, dat zij, indien 

al de veerkracht der veren mogl overwonnen ziju , onder den 

schok zouden nicdegevcii, terwijl dc houleii wagens in al zoodanige 

gevallen in slukkcn breken cn geheel vcriiicbl worden. 

(l'it de Mijcmcine Ijduiviliuii}.) 

(ii'.tiHullcii Uiiall voor Imnwwcrhcii en vemcmgcn, — J)c civiele 

iii^enioiir Adc'ick bceU vom-gcslcld, dic rotssooilcn, welke onder den 

naam van Da.sallcn, trapslccn, enz. lol eene en dezelfde geologische 

familie bchoorcn, tc smelten cn iu vormen le gieten, om daaruil buizen. 

[ i b ' A — 

I schoorsteeiijiijpcn, vaatwerk, legcis, dakpannon cn andere voorwerpen 

I voor openbare en bijzondere g(d)ouweu tc vervaardigen, dic zoowel 

, voor hel gebouw zelf als voor dc versiering beslemd zijn. Dc slukkcn 

, sleen worden te dien ciiidc ineen revcrbcor-oven of in kroezen ge-

smolten, vanwaar dc vloeijond gcmiMiktc slcen in vormen van gegoten 

ijzei', geel koper of aiidcr metaal ncdervlocil. De gogoten ijzeren vor-

men, welke de beste ziju, worden dikwerf van buiten on van binncn, 

alvorens zij verwarmd of lot opname van dcu gesniollcn sleen gereed 

gemaakt wüi'dcn , met (ÏCII meiigsid van kolen cn waler aaiigestre-

ken; wil men zeer gladde op|icrvlaklcii bekomen, zoo voegt men bij 

dal mcng.sid graphict in droogen of natten toestand. 

üm schoon gevormde stukken tc bekomen , vcrwannt men de 

vormen en dc kernen van den vorm tot ccnc kersrood-glocihillc of 

nog sterker, waarop dc g(»sniollcn steen cr terstond iu wordt gegoten. 

De hocdanighcid der afgietsels hangt veel af van den aard cii de wijze 

van verkoeling. Wanneer men in vurmcn giet, die voldoende zijn 

verhit opdat de slof vlociluar blijvc, of wel, wanneer men die in 

den vorm in ccn oven na dc gicling vcrliil, cn zoodoende wcdci' in den 

slaal van vlooibaarhtdd lenig brengt, cn haar dan zeer langzaam laai 

afkoelen, zal hel gogoten voorwerp in zijne iiincriijkc verbinding, 

hardheid cn breuk, cn in ziju geheel uiterlijk aanzien o|idc oorspron-

kelijke slof gelijken, waaruit bet gegoten werd. Ken mindere warm-

tegraad en minder langzame verkoeling gocli aan dc gesniollcn 

voorwerpen bet aanzien van marmer; ccnc nog snellorc afkoeling geeft 

eene donkere, glasachtige nias.sa, dic bij dc duunore stukken heel of 

half doorschijnend is. Om buizen voor waterleidingen, gaspijpen of 

schoorstccnbuizcn tc vervaardigen, bedient mon zich voor de vonn-

kern van zand of aarde Voor vaatwerk, cilinders, huizon, enz. welke 

van binncn zeer gladde oppervlakten moeten hebben, bezigt men 

vormkcnien van gegoten ijzer uil verscheidene slukkcn, dic achter-

eenvolgens cr uit kunncn wordeu genomen, als dc stof vast genoeg 

is, ci: opdat zij bij volkonicne afkoeling behoorlijk kau inkrimpcfi. 

Heeft men eene nog meer vloeibare massa nuodig, zoo voegt men cr 

cenig vlüoimiddcl, bijv. soda, bij, dal echter in gewone gevallen niet 

vcrcischl wordl. 

Caleftileren mcl c a o u l c h o w . — Dc heer Drooke iu dc Vcreciiigde 

Stalen hoeft voorgcstchl, bij hot calefalcren caoutchouc te gidjruiken, 

en geeft daarloo twee middelen aau dc band. Hel eerste hostaal 

daarin, dat men in de boklecdiiigS|)lankcn van bet schi]), dic aan 

eikander gewerkt moeten worden, over dc gansche Icnglc ccnc sjdcei 

maakt, waarin men caoulchonc drukt, waarna men dc planken ver-

bindt. Volgens dc andcn! wijze v.m bcbaiidcleu, legt men eenvoudig 

een reepje caoulchonc lus.scbeii dc plaiikoii. .Men mocl daardoor eene 

diglhcid verkrijgen, dic veel aanmcrkclijker cii duurzamer is, dan 

bij de lol nu toe gevolgde wijic van calefatcrcii. 

I k k l e c d i n f } ^viin i j w met koper of messimj. —• De lieercn Wall 

cn Hngli Diirgcss, le Londen, h<dibon cenc nieuwe wijze ingevoerd 

om ijzer met koper ol nies.sing Ic bî klècdoii. Hol ijzer , hot'/.ij it» 

platen, hct/ij in staven, hetzij in eiken andoren vorm, niuel goed 

gezuiverd worden vaii dc roesl; vervolgens overdekt men het met ccne 

oploĵ siiig van cadiniuni- (d ziiikzoiit, droogt hel, brengt bet dan iu 

ccn bad vaii gesmolten koper id' messing, cn daarna in ccnc almo-

spliecr van stoom cn koolzuur. Wanneer de vorm van hel voorworp hei 

toelaat doel men hol na hel bad tussclicn Iwce cilinders doorgaan. 

1855.] 

Dc tc overtrekken voorworpen moeten vooreerst op de gewone 

wijze in zwavolznur gereinigd worden en vervolgens doel men ze 

/.orgviildig door cenc verdunde oplossing van chloorzink gaan. Dc 

oplossing, doordc uitvinders gcbczigl, verkrijgt men wanneer men ccnc 

verzadigde chloorzink-oplossing (welke men door cenc totale oplossing 

van zink in cbloorwatcrstofziiur bekomt) met vijf declcn water ver-

dunt. Dc uitvinders bepalen zich niol lot hel gebruik van chloorzink, 

zij bedienen zich ook van dc overige zouten van zink , lin en cad-

mium, cn zelfs van koolzuur, zinkoxyde en zout van zinkoxydc. 

Dc zoo bcbandcldö voorwerpen wonlcii zorgvuldig gedroogd, dan 

lot ongeveer 250" (d' tol cenc nog boogerc tcmpcratunr verwarmd, 

doch niol in dic mate, dal dczelfslandigbcid, die bot ijzer bedekt, vliiglig 

worde of vcrdwijiie; men doojit zc dan iu oen bail v.in gesmolten koper 

of messing. Mon hoeft overigens opgemerkt, dat men mcl zuiver koper 

niel dc boste uitkomsten verkrijgt, maar wel mcl ccn bekleedsel van 

07 declcn koper, 2 doelen zink cn 1 deel tin. Dc tijdruimte, gedurende 

welke dc voorwerpen in hel gcsmoltcu metaal mocleii blijven, hangt 

van de Icmperaluur van dil laatste af, cn de oudervinding moet daarom-

trent bc ŝlisscn; voor ccnc ijzeren staaf van ongeveer 2 ned. duim dikte 

ziju drie seconden voldoende. Dc oppervlakte van het meiaal mocl zccr 

heel zijn en mcl stof van kolen, zand of ccnc andere dergelijke zelf-

standigheid bedekt worden. 

Zoodra de voorwerpen uit hel bad genomen zijn, worden zij in cenc 

kamer of cenc vergaderplaats gcbragl, dic ccne atmospheer bevat 

van waterdamp en koolzuur, welke er mcl stroomen biiinen dringt; 

hier laat men zc verkoelen. In plaals van koolzuur kan men ook kool-

waterstofgas of elk ander oplosbaar gas gebruiken. Het voordeel bij 

hel bezigen van koolwaterstof hostaal daarin, dal dc warmte van den 

smeltoven voldoende is om al dc noodige waterstof voort tc brengen; 

men behoeft slechts in hel vuur van den oven ccn klein retort le 

plaalsen, tol het destilleren van kolen. 

OVKll DK ONTSTKKINT. VAN MI.TNOVKNS 1X)0R MIDDEL VAN 

DE ELElv'Jl l lCITErr, DOOK TH. Dir 310NCEL. 

(Cdinptcs rcnJus hchdomaddlrcs dc l\{c(tdcmic des 'Scieticcs, 
Tonic XXX IX , p. 041).) 

(G. G. VAN DEK HOEVEN, Kapilciu-Imjctimir, L. K.I.) 

De ontslckingswijzc, waarover thans zal wonlen gesproken, is op 

verzoek van dc aannemers der havenwerken le Chcrbourg toegepast.Men 

stelde zich vooral ten doel, om eene volkomen gelijktijdige oiilbranding 

tc verkrijgen der verbazende mijnovens, dic ieder ccnc hocvocihcid van 

1000 |)ond buskruid moesten bevatten; want dc goede uitwerking van 

zulke soort van vulcancn, dic voor 'l overige slechts ccnc oiidoraankschc 

werking bebocfdcti uit te oefenen, hangt vooral af van ccnc jnislo ge-

lijktijdige werking der schokken, door dc oiilbraiiding van vcr-

schillendc mijnovens te weeg gcbragl. Dc zuiniglK^id , iu andere 

gevallen ccnc hoofdzaak, moest bier slechts aks bijzaak worden bc-

sclionwd, cn men kon daardoor gebruik maken van dc loostellcn van 

UubmkorlT cn Vcnhi, waaraan cchtcr ccnigc kleine wijzigingen wer-

den aangcbragt, om zc zekerder en gemakkelijker in het gebruik le 

maken (1). 

Voor dat wij dc uitkomst, met deze loeslellen verkregen, vermelden, 

moeien wij een enkel woord laten voorafgaan over do constructie der 

mijnen, waarbij zc gebruikt zijn. Deze mijnen beslaan gewoonlijk uil 

gekoppelde mijnovens van 5 of 4 teerl. cl inhoud, cn ongeveer 12 cl 

beneden bet oppervlak d(T rols gelegen. Om dc ovens te kunnen maken, 

beeft men ecrsl een gewonen mijnput van 12 cl dicple vervaardigd. Oji 

dcu bodem van den pul zijn twee horizontale galerijen geopend van 

D'.50 hoogte en 5 el lengte. Aan bet eiiid dor galerijen zijn nu dc 

niijnkamers gemaakt. Het kruid is niet onmiddellijk in houten kruid-

kision gebragt, omdat bet gedurende den langen lijd, dien men tol dc 

ojistoppiiig noodig had, vochtig zou kunncn wonlen. Dc lading en dc 

vuur|)ijlcn, dic ontbranden moesten, bevonden zich daarom in groole 

welgesloten zakken van gelab-perlja. KIke zak bevatte 2000 pond bus-

kruid. Dc sluildradcn, door middel van getah-portja gcïsolccnl, zijn 

aan dc vuurpijlen vaslgemaakl. Dc galerijen worden ojigcstopt met 

metselwerk in pleistcrniorlcl; dc mijnput is cchtcr met aarde gevuld. 

Dcide mijnovens hcbbcn dus slechts gcmcciischap naar boven, door 

middel van den sluildraad, dic geheel cn al in het metselwerk besloten 

is. Het is juist deze omstandigheid, dic hccfl doen besluiten, om geen 

gebruik le maken van dc aarde als geleider, want men zal begrijpen, 

dal de naauwkcurigc aanraking van dcu sluildraad met den mortel cn 

den grond wel eenigc aanleiding zou kunncn geven tot communicalie, 

als er namelijk in dcgelah-pcrija-bckiccding cenig gebrek mogl beslaan, 

licstond cr werkelijk gemeenschap tusschen den geleiddraad endcaarde, 

ingeval deze laalsle als geleider dient, dan zou hieruit con aaiinierkclijk 

verlies van elektriciteit voortvlocijcn, waardoor dc ontbranding van bot 

kniid belet kon worden. 

Men gaf om deze reden dc voorkeur aan het gebruik van twee 

metaaldraden in plaals van ccn , waardoor trouwens dc kosten niel 

belangrijk verhoogd worden. 

Dc uitwerking der mijnen, door dc cickiricilcil aaiî ôsud̂ on , is 

verbazend gcweesl .Men hecfl dc massa rolsbrokkcn, dic lo.sgcmaakl 

werd, geschat op 500 000 lecrl. cl. Deze uilkomst is zccr merkwaardig, 

vooral omdat mijnen, volkomen op dezelfde manier te Chcrbourg aan-

gelegd en op dc gewone wijze onlslokcn, slechts een zeer gering voor-

deel hadden opgeleverd. 

Dit ccnc berekening van Dus.saiid cn Daballti volgt , dal dc uit-

werking van mijnen, die door miibbd van de olcktriciloil ontstoken 

wonlen, hetzij men 2, O of 8 ovens tc gelijkertijd doet ontbranden, een 

zesde meer bedraagt dau van mijnen, die op dc gewone manier aange-

stoken wonlen. Deze belangrijke nitkimist gî ctl aan dc nieuwe ont-

slckingswijzc oen onbetwistbaar voonlocl bovcu alle tot hiertoe iu ge-

bruik zijnde middelen. De |)rocvcn ziju reeds Iweeniaal en bdkens 

met dcnzelfdon guiistigen uitslag vcrrigl. Dc afsland bcdiwg 150 cl, 

v.m dc mijiiovons gerekend, cn dc onlbraiidiiig bad oogenblikkelijk 

plaals. Men hccfl dezc wijze van inijiionisleking tbans bepaald bij de 

uitvoeriiif: der werken Ic Chcrbourg aaugcnonion. 

(t) Zie over (Ic iiiijnontMcking van UulmikorlV cn Vcnlii: dc i'ittrckscls 
uil vreemde Tijdxcliri/ku van isr)2—IS.'i.'), blz. 87. In hel vci-sla<r van du 

Mdiiocl komt eciic korte cii oppervlakkige hcschrijvinp; vonr van dc wijzi. 

gingen, door hem aiiii den tootel vnn KuhuikDrtraimL'oIiragt. Diiar hij deze 

he.sehrijving gccii tcekcniiig rit' .schets is gevoegd, i> het oeliier hezwaarlijk 

om tc hegrijpcu hoe dat werktuig is ingerigt. Om deze reden is de heschrij-

viiig van het werktuig hier achterwege gelaten. V. d. 11. 
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GlCOCTllOI.lKKllDK VEUiiETElUNfiKN VAN GliEKN IN 

STOÓMKETEES EX FOUNriZEX. 

(Mcchanics Moijnzhw, Tiut Ca ' l . XXV I I I , Vol. I .X l , p. 2.) 

(E. W. VAN GEXDT .IG/.., B. L. K. I.) 

(IMuat V , n-g. 1-3.) 

Aan Jen heer Green, ccn ingenieur van veel ondervinding loWakc-

lield, is oclrooi verleend voor eene wijze van zaïnenslelling en inrig-

ling van slooinkclels en fornuizen, waardoor liel gcliruik van brandstof 

venninderl en bet voortbrengen van den rook belcl wordl. Dij de toe-

passing van zijne uitvinding bedient bij zicli van een of twee stoom-

ketels en bevestigt daarin rijen buizen, die van de eene naar dean-

dere zijde of dwars over de lengte loopen. Ilezigt men slechts één 

stoomketel, dan is oen enkel fornuis voldoende, doch voor twee 

ketels neemt hij óf een enkel vuur óf wel twee vuren, Qcscbeiden 

iloor een mnurljo van gemclselde stecnen of andere bouwslofien , 

on tol ongeveer twee of drie voet boven do roostcrslaven o|)gelrok-

ken. Tusschen den bovenkant van dit mnurljo en den top van den 

vuurhaard en evenzoo tui?3chen dc twee ketels is eene ruiinle, die 

ccnc verbrandingskamer vormt, waarin dc producten van de twee 

vuren, die beurlcliiigs gevoed wonlen, le zanien komen cn de ketel-

pijpen heen en weder doorloopen, waarna do verbrandingsproducten, 

die onverteerd gebleven zijn, onder dc ketels door«weggaan cn door 

daartoe beslcmdc rookgangen naar den schoorsteen gevoerd worden. 

In sommige gevallen brengt de uilviinlcr bij gewone kclelsde verbran-

dingskamer aan. Heefl men dan Iwee ketels en twee vuren, zoo wordt 

deze kamer gevormd tusschen de ketels door dc genoemde afschciiliiig; 

de verbrandingsproducten doorloopen deze ruimte langs of lusschen 

<lc ketels, gaan daaronder door naar de rookgaiigen langs de zijden cn 

het achlereinde, en ontwijken iloor den schoorsteen. 

Fig. I , plaat V, is eene dwarsdoorsnede, fig. 2 eene doorsnede over 

de lengte en lig. 7» een platlc grond van een paar stoomketels en for-

nuizen, die overeenkonislig de bedoelde uilvinding zijn zamengesleld 

en ingerigt. A A zijn de twee sloomkelels naasl elkander, en Zi/i is 

hel metselwerk, waarop zij ru.sten; de bodems in hunne vollc lengte 

op de gedeelten iia cn voorts aan elk einde en in het midden op dwars-

muren. C is een gemetseld of ander verwelfsel, dat de ruimte lusschen 

do twee k.'lels afsluit, en met de onderzijde onder het waterpeil ligt. 

D l ) zijn de ketelpijpon, waarvan hel aantal en de helling gewijzigil 

kunnen worden, E E zijn do twee vuurhaarden cn F i s dc afscheiiling, 

waarvan vroeger reeds melding is gomaakl; (]f> zijn dc vuurbruggen, 

die tot don bodem der kelels zijn o|)gelrokken, cn // is ccnc afschei-

ding, gaande van de bruggen tol hel wulf C. Do ruiinle/, dii! zich 

uitstrekt lol de afscheiding I I , vormt de verbrandingskamer,./J zijn de 

zijkanalen, die niel geheel van metselsteen gemaakt, maar gedeeltelijk 

gedekt zijn met kleppen of deuren A7v, welke ter zijde van dc kelels 

afhangen en ruslen op dc regtslanden uit vuurvasten steen van do 

ommanteling. Deze kleppen of deureii maken hel schoonmaken van dc 

rookgaiigen gemakkelijk. is een muur of afscheiding aan hel ach-

icrciude- der kelels, Rhiilcnde hel kanaal, gcvornul door de ruimlc 

lusschen de kelels aehier de afscheiding //, doch latende eene opening 

M , waardoor de verbrandingsprodiictcn in dc schoorsteenpijp I S komen. 

Wordl zulks verlangd, dan kan men dezo verdeeliiigsklef» missen. 

In de formiizen E E wordt heurleliiigs gcslookl, zijnde do eene steeds 

met brandstof gevuld, als dc branilslolfen in dc andere doorgegloeid 

zijn. Door deze inrigling worden de koolslofhoudende stollen cn de 

[1S74— 

ontvlambare gazsoorten, die de rook van den oenen vuurhaard bevat, 

na in de verbrandiiigskamer te zijn gegaan, door de vlam van den 

amlcren haard verleerd. De vercenigde producten der beide vuurhaar-

den gaan van de vcrbraiidingskamer door do ketelpijpen, waarmede 

die ruimlc in verbinding slaat, naar de zijkanalcn, komen vandaar 

door ketelbuizcn achler de afdeeling // in do ruimlc lusschen do ketels 

en banen zich door dc opening M eenen doorgang tol do schoor-

steenpijp iY. 

XOTA R).M'RIJI:XT I IE ' I 'GEUKUIK V A X CE.MEXT I X METSEEWEUK , 

roxT-Arx-i)Oi: i{LEs EX j'ETt'r-roN'r, TE PAUI.IS; DOOK 

DEN I IEE l l V. r.EUNAUl), Comkclciir der Bnujrjcnm Whjau 

{UluijCnkur, l Sc])tcml)re 18r>4, j). U5.) 

(IN. V , figg. .1-9.) 

I. 

A Igeinecnc hcscJtouwingen. 

Mon weel dat de Domeinen in hunne melselwerkcn mortel van bij-

zonderen aard bezigden, waarvan het geheim door den loop der eeuwen 

is verloren gegaan. Ferst in onzen lijd is men er na talrijke nasporingen 

in geslaagd op nieuw het romeinscho cement Ic ontdekken, len minste 

eene zamenslelling, waarvan de eigenschappen zeer nabij komen aan 

die van het door de ouden gebruikte cement. De geleerde werken en 

de onvermoeiile nasporingen van den heer Vical hebben vooral tul die 

uilkomst geleid, en dit is niet de eenigo aanspraak, welke die bekwame 

ingenieur op de erkentelijkheid van zijne landgenootcn heeft. Zijne 

ontdekkingen ten aanzien van do walerkalkeii hebben, naar men be-

rekent, gedurende een tijdvak van slechls vccrlig jaren, ccnc besiiaring 

van niel minder dan öDO millioen francs verschalt. 

Men heeft verscheidene cementfabrieken. Dc meest belangrijke zijn 

le Vassy-les-Avallon, le Ponillv, le 1'oulogne, le la-Dorte-de-France 

nabij (Irenoblo, cn te Portland in Engeland. Die van la-Porte-dedM'ance 

is eerst sedert kort in werking. Zij heeft het onderwcr[) uitgemaakt van 

een verslag, dat eenige maaiulen geleden aan de A c a d c m i c des Sciences 

is ingediend; hare voortbrengselen schijnen zeer goed tc zijn. Dc 

overige fabrieken zijn den lezer natuurlijkerwijze bekend. 

Werd vroeger het cement eenvoudig gebezigd, om le be|)leisteren en 

oude muren, golen en waterleidingen le herstellen, sedert eenige jaren 

dingt het met het metselwerk van gehouweu steen met gewonen mortel, 

om den voorrang. Ib t gebruik van den zandsteen (meulicre), meer alge. 

meen gewonlen sints do uitvoering van den ringmuur van Pai'ijs, heefl 

krachtig medegewerkt len gunste van het cement. Dc voordeden, welke 

deze beide soorten van materialen vereenigd oplovcrdcn boven alle 

soorten van metselwerk, tot beden in gebruik, moesten noodwendig 

do aandachl der ingenieurs er op vestigen. W i j hebben dan ook te 

Parijs sedert eenige jaren ondcrscheitlene bruggen zien verrijzen , 

waarvan dc bogen uit vienUcre en cement zijn gebouwd. De lezer zal 

gewis met eenige belangstelling de hier volgende, meer praktische dan 

sstl Lij/.undt'vhevleu daiu'omlvc^l vcvniMucn. Itdev weel, 

welk eene belangrijke rol de mortel in do bouwwerken vervuil. Wij 

hebben het nutlig geaeht over dil onderwerp onze gcdachten mede te 

deelen, niet zoo zeer omdat wij aan bet hier geleverde zoo groote waarde 

hechten, als wel omdat wij wcnscheu, dal onze mcdcdeeliug andere 

deskundigen zal uitlokken, om insgelijks de uitkomsten van hunne 

ondervinding mede tc deelen. 
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Scheikumlhje zamenstelling en bereiding van het cement. 

Van al dc in Frankrijk gebezigde cementen, wordt dat van Vassy-

les-Avallon algemeen als hel beste erkend. Al is dat van l^ui l ly 

weinig minder goed, wal dc innerlijke waarde betreft, zoo maakt zijne 

bruinere kleur het voor vele gevallen minder geschikl. liet cement 

van la Porte-de-Franco is insgelijks van goede hoedanigheid cn wal 

de kleur bclreft tc verkiezen boven dat van Pouilly. Dc fabi'iek 

van Passy-lcs-Avallon , in 187)1 door dc beeren Gariel en Garnier 

opgerigl, was do meest belangrijke, niet slechls, gelijk wij gezegd 

hebben , wegens de voortreHclijko hoedanigheid liarcr vooribreng-

selcn, maar ook wegens haar uitgebreid vertier zoo in Frankrijk als 

in hel buitenland; over dil cement zullen wij voornamelijk handelen. 

Het cement van Vassy is eene leemachtige kalksoort, die een 

weinig magnesia bevat, en cenc blaauw-aschachligc kleur heeft; 

i i] wordt onmiddellijk boven het liasgesleente] aangelroHen; bij 

scheikundige ontleding vindt men ; 

Koolzure kalk 05.8 

Koolzure magnesia , . 1.;) 

Koolzuur ijzer 11.0 

Silicium 11.0 

Aluminium 5,7 

\Vatcr cn organische bestanddcclen . . 0.4 

lOO.Ö 

Het verliest ongeveer iO ten honderd \an zijn gewigt door het 

branden, dat in gewone kalkovens plaats heefl; dc kleur wordl 

grijsachtig aschgeel, en bij scheikundige ontleding vindt men: 

Kalk 50.0 

1 lzer-prolü.\yde. . . . 15.7 

Magnesia. 

Silicium . 

Aluminium 

Verlies . 

1.1 

21.2 

0.9 

0 5 

100.0 

Na de branding wordl het cement tot poeder gemaakt, door middel 

van molens mei regtopsïaando slcenen. 

Men zift het en pakt het in vaatjes, dio van binnen met papier zijn 

bekleed, ten einde het vervoer gemakkelijker tc maken, en de be-

hoorlijke bewaring te verzekeren. Het kan in dien staal langer dan 

oen jaar bewaard worden, zonder zijne eigenschappen to verliezen, 

niils dat hel op ccnc drooge plaats zij. 

Men oiiilerkeiit bederf, wanneer dc kleur witachtig is geworden, 

en dat er zich harde klonten hebben gevormd, die niet gemakkelijk 

met de vingers kunnen worden stuk gewreven. 

De digllieid van het cement bedraagt gemiddeld 0.00. 

In versehen loeslaiul eu geheel zuiver gebezigd, verslecnt het in 

minder dan éénc miuiint. .Met der lijd verliest hel al meer üu meer 

dozc eigenschap, om bijna oogcnblikkelijk te verharden , cn als hel 

met zand is vermengd, en vooral bij koude temperatuur, zoo als 

des winters, kan het een uur duren, eer het verhardt, cn des zomers 

ecu half uur. 

Het ccincnl van Pouilly verhardt minder spoedig, hoezeer het in 

zijn aard nagenoeg aan dat van Vassy gelijk is. Het wordt met der 

tijd even hard als het laatstgenicldo. 

77 

Proefnemingen met hel cement van Vassg. 

De lieereii iMary en de Lagallisserie, ingenieurs iler briiggon en 

wegen, waren dikwijls in do gidegcnheid geweest bot cciiieiit van 

Vassy lo gebruiken, hetzij voor de bepleistering vaii goten of water-

bakken, hetzij lot herslelling v ^̂^ , zoo als de Pont-l»oyal. De 

uitstekende eigenschappon van dit cemenl bragleii den heei' de Lagal-

lisserie 0]) hel denkbeeld den gehouwen sleen cr (!oor te vervangen bij 

het bouwen van bruggewclven, en het mei zanilstecn (menlière} le 

bezigen. 

Ten gevolge van hel oniwerp van kanalisatie van den kleinen arm 

der Scine moesten dc Pont-auxdloubles en de Pelil-Ponl worden afge-

broken en herbouwd. .Men moest dc half cirkelronde bogen van deze 

bruggen vervangen door een enkelen boog van 51 cl opening, ten 

eindo den doorlogt voorde vaarluigeii gemakkelijker lo maken. .Maar 

levens moest men vermijden, dien cnkeleii boog te hoog te maken, in 

verband met dc wederzijdsche oevers. Het gevolg van hel een en 

ander was, dat men de gewelven zooveel mogelijk verlaagde en de 

dikte van den sluitsleen verminderde. De heer de Lagallisserie maakU.' 

volgens deze gegevens een oniwerp voor den Ponl-aux-Doubles en 

stelde, voor den gehouwen sleen door cement en m e n l i l r e le vervaui^en. 

Alvorens dil ontwerp uit le voeren namen de hceren (lariel cn Gar-

nicropzich, op hunne kosten bij wijze van proelnemiiig een gewelf le 

vervaardigen in hunne fabriek van Vassy-les-Avallon, hetwelk dien-

volgens in Februarij 1815 voltooiil werd. Daar van deze proefneming 

hel gebruik vaii het cement in bruggewclven dagteekenl, zal hel den 

lezer ongetwijfeld belangslelling iuboezemeii de zeer opmei'kelijko uit-

komsten te leeren keiinen, die toenmaals zijn verkregen, alsmede hij 

andere proefnemingen, die later door dezelfde ondernemers gedaan zijn. 

liet procfgcwelf bestond uit een cirkelboog van 51 <••'.115 opening, 

2*'.00 pijl cn l®'.50 breedle lusschen de zijvlakken; hel wa.s bij den 

sluitsteen 1''.5 en bij de geboorten 2 cl ilik. Het bestond uit ruwen 

kalkaardigcn breuksteen (moëllons bruts) en mortel , bestaande uit 

gelijke deelen kwarlzand en cemenl van Vassy, de voorvlakken ruw 

bewerk t. 

De becren Mondot do Lagorce en de Lagallisserie, hoofdingenieurs, 

en Delgrand, destijds gewoon ingenieur der bruggen en wegen, wer-

den door den ondersecretaris van slaat voor de openbare werken belast, 

het proefgewclf aan r)ii(lerscheideiie proeven te onderwerpen. 

1« P r o e f n e m i n g . Dezo had don 28̂ '̂ '" Mei 1815 plaats. Hel gewelf 

werd belast met hoo|)cn breuksteen, die over do gebeide oppervlakte 

waren verspreid. Hun gozamenlijk gewigt bedroeg 115-107 pond, of 

2 172 pomi op do vierkante el. Men merkte geeno sclieuren nocfi 

cciiigerlei verzetting op. 

P r o e f n e m i w } . Den 50'"" Mei jdaatslc men Iwec stukken gehou-

wen slccii, ieder een leerling inhoud van O"'. i7 zijde hebbende cn te, 

zanicn 2 782 pond wegende, op een bcweegliaren eiken vluer, welk(!n 

men door middel van rollen, Ier diklc van 5, kon bewegen. iMen 

rolde dien toestel over het gewelf, van een der landhoofden af lol (}|) 

! den bovenkant van den sluilsloen cn wel over twee eveiiwijdigo hori-

zoiilalo lieugelijzers, nicl landen van (H.12 hooglo. De laalstc land 

boven den sliiilslccn gaf eene valhooglo van O®'.27. Do schok, veroor-

zaakt door een val van O®'. 12 hoogle, bragl geene uitwerk.<elen van 

eenig belang te weeg; maar onder den schok van O"'.27 lioogto daalde 

dc sluilsleen ziglbaar, cn verkreeg zijne vroegere stelling na cenc 
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reeks voii (liiidelijk ziglbare op- en ricdergaande trillingen. Na de 

valliüogle tot O®'.57 te hebben gebragt, verkreeg men verticale trillin-

gen van O«'.02, en bovendien nam men cr ook in horizontale rigting 

waar. Deze laatste schok kwam overeen met erne drukking van 200 000 

j)ond op den sluilsleen. Het gewelf bood bij deze tweede proefne-

njing behoorlijk wederstand, cn mcFi kon geen spoor van eenige scheur 

waarnemen. 

3de i'rocfiiemwg, Dc derde proefneming bestond daarin, dat men 

dedil^tcvan hel gewelf bij den sluilsleen verminderde tot zoo lang men 

eenige scheur waarnam. Eene scheur ter dikte van een haar ver-

toonde zich, toen de sluilsleen slechts O' '.S dik was cn toen men de 

dikte tot O*'.59 verminderde, daahle dc top van hel gewelf O"'.008, 

zonder dal men overigens aan het sluitstuk eenige andere verzelling 

waarnam. 

i''« Proefnemiiifi. Deze laatste proefneming had len doel om na te 

gaan, op welke wijze de boog zou bezwijken, wanneer hel sluitstuk 

vernield werd. De beide geboorten scheurden van de hoofden los en 

twee spleten oulstondcu omstreeks het midden van den afstand tus-

.schen dc geboorten en hel sluitstuk, en eene dordeopO'''.Gafslands 

van een der landhoofdcn. Deze uilwerkselcn kwamen geheel overeen 

met die, welke in alle bezwijkende gewelven worden waargenomen. 

Den 23"'®" Mei en den Junij 1810 nam de heer Lefoi'l, ambte-

naar bij het stedelijk bestuur van Darijs, eene reeks proeven op 

blokken, beslaande uit zand en cement in verschillende verhoudin-

gen, len einde hunnen wederstand van breking te bepalen. 

Wi j doen hier ccn overzigt van de verkregenc uitkomsten volgen: 

Soorten. 

Zuiver cement 
r.ement en zand 

ld. 
ld. 
ld. 
ld. 

CemfMil, sederi 8 
maanden in vaten 

ld. 
ld. 
ld. 
ld. 

betrekkelijke 

hoeveelheden ! 

cement' 

c 
O 

; 

01 « 

OJ 

zand. 

^ = — -S G 
O O ' <u 

III.5 
cS 

» 1 S 121 1 119 M l 
'/e V'2 2 128 1 758 197 

Ve 2 121 1258 ; 157 % V3 1 ï 5 1 ! 128 1(182 1 121 

Va •1 ! ' 128 1298 152 

Va >73 •1 128 1050 
1 

125 

V i V i i 5 128 1298 152 
Vs : 5 128 1258 ! 118 1 

V j V i 121) 985 i 125 ' 

V.' V i ' r; 128 012 , 79 ' 

y-j V i 1 7 128 1.198 ; 175 ' 

L'il deze procfiirmingeii blijkt, dat de blokken zand cn cement, die 

twee jaar en negen maanden oud zijn, nagenoeg evenveel wederstand 

bieden als dc sleensoori, bekend als (jraitdc lioclic van de vlakte 

van Darijs. 

Eindelijk werden den Junij 1819, in tegenwoordigheid van negen 

ingewcuvs cii bouwkuiuligcti, verscliilleude proeven geuomen, die 

evenzeer merkwaardig zijn, omirent den wederstand legen de breking 

van een prisma en van een lialigewelf beslaande uit gebakken steen 

en cciiient, als omtrent den weder.sland legen het afscliniven van mor-

telcemcnl op zich zelf. De meest belangwekkende van deze proefne-

mingen is die, welke jdaats had met een lialfgewelf, beslaande uil 

bourgondische baksleencn en mortel, uit gelijke deelen cenjcnt cn 
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zand, zonder formcelcn of eenige andere ondersteuning, zooals door 

fig. i is voorgesteld. 

De horizontale lengte of de halve koorde van dit booggewelf was 

1*'.55; dc pijl was 0''.52; dc breedte in den dag ()•''.85, cn dc 

dikte aan het sluitstuk 0'''.125. 

Om hel wederstandsvermogcn te beproeven, belast le men het ge-

welf bij hel punl A, bij gedeelten achtereenvolgens en zonder schok-

ken, met een gewigt van 187.01 pond, waaronder het volgens dc 

lijn DG bezweek, drie cn ze-'̂ lig dagen na den bouw. 

Dc proefneming omirent den wederstand tegen dc afscliuiving van 

twee gebakken sleenen, die met cement van Vassv waren aaneen ge-

hecht, heeft de volgende uitkomsten opgeleverd in ponrlen op den 

vierkanten duim o|)pcrvlakte van aanraking: 812, 878 cn 1255 pond 

bij verschillende proefnemingen. De breking had altijd plaats tusschen 

hel cement en den baksteen, en niet in de dikte van hel cement. 

Deze proefnemingen bewijzen dus eenvoudig den zamenhang van hel 

cement en den steen, cn niet dien van het cemenl op zich zelf, die 

blijkbaar veel sterker is. 

IV. 

Pont-auX'Doubles, Pelit-I'ont, enz. 

Na dc uitkomsten, verkregen op hel procfgewelf door de hecren 

Mondol dc Lagorcc, dc La^allisscric cn liclgrand, zagen de inge-

nieurs van den waterstaat er geen bezwaar in, de heercn Gariel cn 

Garnierte belasten met den bouw van den Dont-aux-Doubles uit breuk-

steen en cement van Vassy. Dit ecr.sle werk, in 1817 uitgevoerd, 

beantwoordde aan de verwachling der ingenieurs, en daai'op deden 

deze, volgens hetzelfde slelsel, den Petit-Ponl van hel llolcl-Dieu in 

1852—1855 bouwen. 

De brug van l'crcy, in den verl)indingssj)00rweg {chcmin de ceinture), 

levert insgelijks een opmerkelijk voorbeeld op van bel gebruik van 

breuksteen en cemenl bij hot houwen van gewelven van groote span-

wijdte. De vijf bogen, elk van 5 i el opening, welke die brug vormen, 

zijn door den heer Gariel in 1855, binnen het tijdsverloop van ĉ éne 

maand daargeslcld. Dezelfde ondernemer heeft in hetzelfde jaar, 

binnen acht maanden, dc vijf bogen van den Doiit-Nolre-Dame doen 

afbreken cn weder opbouwen. 

Daarbij is echter de breuksteen {meuUrre) vervangen door behakten 

steen [moéllon inqué), voortkomende van den gehouwen sleen van de 

afgebroken brug. Tegenwoordig heeft de heer Gariel den bouw van 

den Pont (rAuslcrIitz aangenomen, wiens gegoten ijzeren bogen hij 

moet vervangen door bogen van breuksteen en cemenl, gelijk aan die 

van de brug van llerey. Men heeft in de bestekken de vuoi waardc 

opgciiomen, dal het verkeer over do brug niel langer dan gedurende 

drie maanden mag gestremd zijn. Wij vermelden deze vci'.<Jchillende 

voorbeelden, om te doen zien, met welken .'̂ poed men tegenwoordig 

; li; Parijs groote openbare werken uitvoert. 

I Eindelijk beeft men ons gesproken van een plan, dat ei' zou be-

slaan, »öin de voetbrug van Arcolc door ecuc brug met drie bogen 

te vervangen, insgelijks van breuksteen cn ceiiieiit, en de ketting-

brug der Invaliilen door cenc vasle brug, waarvan men hel sloksel 

van bouwen nog niel bepaald heeft. 

De sterke zamenhang van den cementmortel met de gebezigde 

bouwslollen , en de graad van hardheiti, dien hij na verloop van 

! weinig tijds verkrijgt, zijn oorzaak, dat men aan de gewelven eene 

1855.] 

veel grootere wijdte kan ge.ven dan bij hel gebruik van gehouwen 

.Meen en gewonen kalk. Dij het wegnemen der formcelcn benierkl 

men bijna geen zelling. Hel gewelf vormt als het ware een enkel 

sleenen ligcliaam, dal zoowel bij dc geboorten als bij den sluilsleen 

voel grootere dnikkingen kan wederslaan , dan die, waaraan men 

den besleii gehouwen sleen blootstelt. 

Wi j doen hier eenige formulen volgen , waaruit men kan zien, 

welke de stevigheid is der gewelven van den Pont-aux-Doubles cn 

den Pelil-Ponl, die iji hunne afmelingcn niet anders versehillen, 

dan dal eerstgemelde 10 el breed en regt is, terwijl de andere 

21 cl breedte heeft on 52®'.5 opening aan haar beneden-ei ml cn 

slechts 51 el aan het boveneind , even als de Ponl-aux-Doubles. 

Zij £ de oppervlakte van hel halve gewelf 20'-"'.5(). 

M hel gewigt van hel halve gewelf — 20.50 x 21 X 2000 

pond I .150 170 pond. 

G afstand van hel zwaartepunt van het halve gewelf tol aan do 

scbooric = k 
V //' H- .'/* 4- 4-.'/ / 

F hoogte van de buitenwelllijn boven de geboorte-voeg 4,55. 

fl hoogte van hel landhoofd boven do fundering tol aan hel ge-

welf — 5.00. 

D dikte van hel landhoofd 15 cl. 

T ' gewigt van hel geileelto van hel landhoofd dat boven den aan-

vang van gewelf ligt — 15 x X 5.05 x 2000 2 1 10 890 

j)ond. 
T gcwigi van bet gehecle landhoofd 15 x -1 x 8.05 x 2 000 

= O 159 770 pond. 

S iidiond der waterpasse doorsnede van het landhoofd in den 

aanvang der binncnweinijn 275 vierk. el. 

Dcrehcning der slabillleit, 

He cvenwigis-vergelijkingcn zijn : 

1°. Voor de afschuiving van het landhoofd volgens ccn vlal; AD 

op dc hoogte der geboorte: 

- (T' X 0.70) + (0900 X S). . . . (!). 

2". Voor de omkanleling van het gehecle landhoofd ; 

„ ~ X I I ~ (/̂  X D) + ( T X Y ) - • • • O')-

Hij subsiitulie der waarden in beide vergelijkingen vindl men 

vooi' (1): 

^ r z 2 515 907 p. en (T' X 0.71)) + (O 900 X S) — 5 5 i:i 590 p. 

.Men behoeft dns niet voor eene afschuiving le vreezen. 

In de vergelijking (II) is de waarde van den eersten term 1*2 957 871 

pond, en die van den tweeden 58 700 795 pond. 

Dit laatste cijfer, meer »lan viermalen het eerste, lever 
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Hier is G ; S r r : jj- ; sin s ~ ^ ^ = 0.5 8-10; 

.37 

Volgons deze cijfers zou hel maximum van drukking aldus worden 

uilgedriikt : 

1°. Il i j de geboorte: 

« Z l ^ i l l ^ ^ a ^ ^ J - , „ 8 2 0 0 op ,1e 

\ 2 1 X 2 

vierkante el of 12.85 pond op den vierkanlcn duim. 

2°. IVij den sluitsteen : 
2 151280 pond op de vierkante ol, of I5.2D 

pond op deii vierkanten duim (1). 

Dc beste gehouwen sleen uit de omstreken van Parijs draagt niet 

mrer dan 10 of 12 pond op den vierkanten duim. Aan dc brug in 

den Lyonschen spoorweg, die te Mehm over de Seine ligt, is de 

drukking aan het benedeneind der gegoten ijzeren bogen 15 pond, en 

dit gewigt wordt als een maximum beschouwd, wanrhoven men met 

gewiinen gehouwen steen niel zonder onvoorzigligluMil gaan kan. De 

vroeger vermelde proefneming omtrent den wederstand van cement 

doen zien , dat men het zonder bezwaar in de gewelven van den 

Ponl-aux-Donbles en den Petil-Pont beeft kunnen bozigen. 

In de formule van Perronel 1er berekening van de dikte van den 

sluilsleen , namelijk : 

E = 0.0517 X O X 0.525, 

waarin voor de beide genoemde bruggen dc waarde van 0 — 51 el 

was, vond men voor E z r D'. 4007. 

Men heeft die r"'.i5 genomen. 

• . 

Wijze iwi nilvocrini} van den Ponl-anx-Ihuldca cn (icn Polil-fhmt. 

Men kaïi gewelven, als hier bedoeld zijn, niet uitvoeren als die 

met gewonen mortel ; hel eemenl verhardt zoo S()oedig dal men 

stelbg aan de geboorten, en hooger op, scheuren zou krijgen, al 

naarmate men op de formeelen voiirtboiiwde, daai' ile/.e door de be-

la.>;ling altijd eeiiigziiis zeilen. Zulke scheuren levcivn niel hetzelfde 

bezwaar op bij gewoon melselwtrk, omdat daarliij ile verharding 

sleidits langzaam |)laals heefi , en de iioodige zaïiiciiliaiig nog in de 

voegen beslaan kan na eenige zelling van hel ^ewidf. 1'ij metsel-

werk in cement staan de scheuren gelijk mei eciic berst, die een 

sliik lifhouwen steen in tweei'ii deelt. 

Oi/i 1111 de hier bedt« Ide bezwaren le ontgaan, heïïon men bij den 

Pdiit-aux-Doubles het gewidf niel bij de geboortiii. .\len vervaar-

digde vier Imnleii bakken van 1 el breedle, widke men aan de ge-

iiuirten en (mi>l!'eeks hel midilen van den af>tan(l lusx lieii die beide 

i»ii en hel sliiilsluk jdaaMe, op de punten ,1, //, (!, I ) |/i(! j)l. V Dit laatste cijfer, meer dan viermalen hel eerste, levert blijkbaar sluilsliik plaahle, op de pmilen .1,//, C , l)\/\v \)\.\' 

ccn afdoeiideii waarborg legen om.̂ t̂orling, waarbij nog niel eens de 1 - ^ î î .ii „j, vier punten te g(dijk opte 
. . 1 I . < l . > i i i r n i i i i l ï J i ' l i i t ' i ' l l f - l I . . _ .1,1 I . . l i l t ƒ . ' l ! l l /. ' wederstand van het oude metselwerk en van den grond aeliler he 

landhoofd in aanmerkiiig is genomen. 

licrckeninij der druUdngcn. 

Do drukkingen, die de verschilhifide voegen le liebbiMi weder-

?:laan, worden, gelijk men weel, uilgedriikt door: 

G sin ^ S cos 

trekken tot eene ongeveer gelijke dikte, zooals men uil H J l J t J i 

(1) Men zal nit ilc foniiulcii, iii ilcu tok>t L'cltniikt, kitimoii »)]iiiiakcii, 

iliit (Imirliij (te iliiikkimr in itcii i'ip < l' sluit.-toeii <̂ iï>tclil i- in do Iniifcii-

v.flllijii, on l)ij den luuivaii'.': in do liimicnweltlijii, tCMviJl nion liior onder-

stelt daf dc aldii> licrekcndc di i!kkin;:on in hot iniil<U'ii der voô 'ca workoii; 

Ken ï'C '̂Hiic l̂î sta;.: Irj <Iozc frdnrt van l:crekonin;.'cn. (Ked.) 

i.M 
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zien kan; men liad vooraf zorg gedragen de oppervlakle van hel for-

meel mei eene groole hoeveelheid honwstoiren le belaslen. Toen een-

maal dil eersie werk, inel nilzondering van de plaalsen, waar dc vier 

bakken waren, vollooid was, nam men deze weg bij deelen van 2 

el breedle, en vulde de daardoor onislaiic ruimlen afwisselend aan, 

dal wil zeggen, dal men mcl dc ledige ruimlen aan dc gcboorlen 

aanving aan het boveneind, cn in hel midden aan hel benedeneind. 

Mc., ging alzoo bij gedeelten te werk, uil vrees van afsclmiving van 

hel metsidwerk op de formecleii; maar men zag weldra in dal 

deze vrees ijdel was, cn nam alle overige bakken le gelijk weg. Men 

bezigde een genoegzaam aantal werklieden, om de aanvulling in iwec 

(lagen le voltooijen, waarna dus het gewelf over de geheele op|iervlakle 

van bel foriueel was uitgevoerd. .Men had nu niels verdiT le doen, dan 

de aanvuUing boven bel gewelf bij L te doen plaats hebben, cn hel 

grondvlak voor het bovenwerk te leggen. 

Mij hel wegnemen der formcelcn werd noch bij de geboorten, noch 

in hel midden, î eiiige scheur waargenomen. Dc zetting bij deu sluil-

stecn was onbeduidend (0.002), iets wal men nooit bij gewelven in 

kalkmorlel waarneemt. Dc kleine barstj(?s, die men laler bij dc ge-

boorten heefl waargenomen, zijn alleen toe tc schrijven aau dc conden-

satie, welke de bouwstoflcn, die de gewelfmassa vormen, gedurende 

deu winter oudergaan. 

De wijze vau uitvoering van den Dctil-Doiil aan hel IhMel-Dieu, 

waarover wij mcl den lieer Sclieck hel loezigl liebben gehad, hcefl van 

die van den Dont-aux-Doubles verschild. De heer Darcel, giwvoou in-

genieur, die met de leiding van dil werk, onder de bevelen van den 

beer dc Lagallis.serie, belast was, achtte hel vci'kicselijk eerst over 

de geheele oppervlakte van hel formeel ccne doorloopende laag van 

0*'.ü0 diklc le leggen, en deze alleen van de beide geboorten le gelijk 

tc doen beginnen. I l i j meende dat dil eerste gedeelte niet zwaar op 

hel formeel zou drukken, en dil dus weinig uit deu vorm brengen. 

Was eenmaal die laag vollooid , dau zou zij, naar zijne meening, 

hel formeel nagenoeg geheel ontlasten, en zelve het gewigl van hel 

overige metselwerk dragen. Wi j zullen zien, welke bezwaren deze 

handelwijze heeft gehad. 

Men plaatste eerst oj) hel formeel cn voornaimdijk omstreeks den top 

eene groole hoeveelheid brcukslcen, even als men bij den Dont-au.v-

Doubles gedaan had, len einde tc verhinderen, dal bel formeel uit den 

vorm raakte, door bij den sluitsteen tc rijzen, als men bij de g(djoorleii 

bouwslidl'en aanbragl ; daarna begon men het gewelf van die beide 

punten af le metselen. Men bad nog geen afstand van ."j el bereikt, 

toen zich bij dc beide gcbnorlen normale scheuren vertoonden, en deze 

werden hoe langer hoe brecder, lot dal meu omstreeks de Indfl van 

den afstand tussehen de gidioorteu en deu sluitsteen genaderd was Men 

droeg zorg, dc beide ploegen metselaars gidijkvorinig te doen voort-

gaan, ten einde het forineel niel nicei- aan den eenen dan aau den an-

deren kanl le belasten. Toen dc eer.sic laag vidlooid was, hadden de 

scheuren ongeveer 2 duim opening aan den bovenkanl. Zij waren nicl 

tc vermijden, maar ook niet gcvaaidijk. 

('Mn het gewelf tc voltooijen , werd de tweede laag nicl dadelijk 

bij de geboorten aangevangen ; hel denkbeeld vau deu beer de Da-

galli.sseric werd gevolgd. Men liet openiuî en van 2 el breedte bij de 

gcboorlen, maar zmider houlcn bakken tc bezigen; men vermeerderde 

achtereenvolgens de diklc van de tweede laag, naarmale meu met 

het metselwerk hooger steeg, tot dat dit de geheele dikte van het 

gewelf had bereikt. Dc openingen, die men gelalen had, werden eerst 

in de alleiiaatslc plaals aangevuld , cn dus toen cr geene scheuren 

meer mogelijk waren. Daar deze gedeelten ccne diklc vau D''.50 

hadden, zoo ziel men dal dc borst, die over dc dikte van O'-'.iiO 

bestond, geenerlci gevaar oplevert. Men moet nog welen, dat meu 

zware landen aan de bovenzijden van de eerste laag bad gelaten, 

ojidal zij zich behoorlijk met hel overige van hel gewelf zou kunnen 

verbinden. Ilcl was hoogst moeijelijk om dc ruimlen lusschcn deze 

nilslekken sclioim le houden, cn cciitcr moet dil mcl dc grootste 

zorg geschieden, indien het metselwerk goed aaneen zal sluiten. 

Daartoe was ieder metselaar van een borstel voorzien. 

Het geheele gewelf werd in 30 dagen voltooid, en de formeelen 

werden 21 dagen na dc voltooijing weggenomen. Men merkte ccne 

sterkere zelling aan den sluitsteen oj), dan bij den Dunt-aux-Doubles; 

zij bedroeg 0.030 aan hel bovcnfroul cn 0.01 aan het beiicdenfronl. 

De barsten , die men reeds in den aanvang bij dc geboorten had 

opgemerkt, werden een weinig grooler; maar de uilzelling der bouw-

stoflen is voldoende geweest, om ze weder nageiioeg le doen ver-

dwijnen. In den winter zullen zij door dc zamcnlrekking weder le 

voorschijn komen; dil is een noodwendig gevolg van deze wijze van 

bouwen, waarbij hel gewelf cenc massa vormt, die met de rcgtstanden 

nagenoeg iu g(?cn verband staat, cn die naarmale van deu vcrschil-

Icnden warmtegraad ook eeue verscbillendc uitgebreidheid heeft, het-

welk door de spleten aan dc geboorten wordl aangewezen. 

Dc builenfronlcn der beide bruggen zijn op verschillende wijzen 

bekleed. .\aii den Donl-aux-Doubles heefl men den breuksteen over 

dc geheele oppervlakte met cenc laag cement bedekt, en daarin 

voegen gemaakt om welfslukken van gebouwen SUJCII na te bootsen, 

zoo als uit lig. O pl. V blijken kan. Dij den Detit-Dont lujcft men 

lagen breuksteen van Duch vau groole abueliiig en met zorg be-

werkt, aangebragl, en de lendenen met gewonen breuksteen aange-

vuld, ruw giïstori, zoo als uil lig. O pl. V le zien is. 

Kig. 7 vertoont ecnc lengte-doorsnede vau den Donl-aux-Doublc.s 

met een gedeelte van hel gebezigde formeel, eu fig. 8 ecnc dwars-

doorsnede van dezelfde brug. 

VI. 

(jcbnüli van hel ccntcnl. 

liet onvermengd beslagen cemoul wordt gebruikt: 1°. om ankerrin-

gen, hrkkeu, dtMiren, leiiningeii, ij/ercii .staven, euz. vasl te zetten ; 

2". tol het opvoegeu van gidiouweu steen of van ieder ander metselwerk. 

Met gelijke deelen zand vermengd, kan men hel mcl voordeel ge-

bruiken: 1". om bersten of .scheuren in gehouwen steen aau le vullen; 

zijn deze van eenig aanbelang, dan ineugl men iu bet cement eenige 

brokjes breuksteen, (lo(di aau de oppervlakte moei ongevtvr O''.03 

cement zomlcr breuksteen zijn; 2°. voor berapiiig aan de oppervlakte 

vau ond of nieuw metselwerk; bepleistering in oiideraarscbe walcr-

bnizeii of iu waterbakken, |iutlen, goolst(?enen, gazomeiers, enz. om 

het door.>i]peleu Ic belellen; i". biM'apiug vau vochtige plaatsen, dewijl 

hel cement zeer spoedig bard wordl zelfs in aanraking met water; 
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het een mortel voor metselwerken, die zeer spoedig ccne voldoende 

hardh(3id verkrijgt, om andere bouwwerken tc kunnen dragen, zonder 

dat men zoo lang behoeft te wachten als met kalkmorlel hel geval is; 

een voordcel, dat in vele gevallen van het hoogste gewigt is. Waimccr j er langzamerhand onder voortdurend roeren water bij, lol dal dc massa 

men zekere hoeveelheden cement bij gewonen kalkmorlel voegt, zoo lol een zcerzacbl deeg is geworden, ongeveer als brei. In den zomer, 
' • " • ' • • 1.:: i,.i 

den trog i of ö najipeii, zoo met cement als met zand, bcefl uitgestort, 

naar male van den aard van den mortel, dien men wil maken, mengt 

men de bostanddeeleii eerst droog met den trullcl; vervolgens giet men 

als 00 of 100 pond op dc teerling cl mortel, dan wordl deze veel spoe-

diger hard. 15epaaldclijk gebruikt men hel cement in den morlel, waar-

mede dc beton voor funderingen wordt vervaardigd. 

V i l . 

lui g<'welveii m breuksteen met een pijl, veel minder dan bij hel 

gebruik vau gehouwen .sieen; 0°. aanraseringeii van gewelven enz. 

In versclnllendc verhoudingen met gewoon zaïid vermengd, vormt 

Wijze van ijebniili van het cement. 

De eerste werkman dc beste kan hel cement niet naar behooren 

gebruiken. Men moet zekere voorzorgen in acht nemen, die alleen aan 

de deskundigen bekend zijn. Dezelfde soort van cement kan, door twee 

vcrschillcnde werklieden gebruikt, geheel verschillende uilkomslen 

o[tlevcrcn. Ilet is dus van belang de middelen te kennen die men moet 

bezigen, cn dc misslagen waarvoor men zich moet wachten, wanneer 

men hel cement gebruiken wil. liet belang van den aannemer niel min-

der dan dal vau den staal of van den eigenaar, die laat bouwen, is hier 

in het spel; want ecu slechl werkman kan, door onachtzaamheid of 

onbeksvaanilieid, een groot gedeelte van de bouwstof doen verlo-

ren gaan. 

Vooreerst waar hel groote werken geldt, zoo als bruggcwelven, 

moet men zoo veel inogelijk vermijden om bij groote hitte tc bouwen, 

omdat alsdan het cemciil ziji') sjiuiidig hard wordt, dal men gevaar 

loopt er veel van Ic verliezen, terwijl het zich ook minder goed mei 

de gebezigde bouwslolïeu verbindt. Dc beste lijd des jaars is de herfst, 

bij frisch weder cn eene betrokken lucht. Daar het moeijelijk is, altijd 

aau deze verschillende voorwaarden le voldoen, zoo neemt men vaak 

dc locvlugl lol zeilen om dc geheele werkplaats le bedekken. Zoo-

doende beveiligt men de werklieden en hel werk, zoo wel voor zon als 

voor regen, eu hel werk behoeft wegens ongunstig weder nicl geslaakt 

le worden. 

Meu moet zorg dragen den breuksteen goed te wassclieii cn te be-

vochtigen op bet oogenblik dat hij gebruikt wordt, ten einde hem 

gemakkelijker met den ccinenlmortel te doen zamenliangen. Daartoe 

moei ieder mclselaar eeu borstel, een emuicr met waler en eene groole 

kwast hebben, ter besproeijing van den breuksteen. Deze wordl vooraf 

door bijzondere werklieden gcwa.sschen, cu dc borstel, dien de metsc-

iaai' heefl, dicnl om lelkens dc jilaals, waar hij werkl, schoon le 

houden, door wegneming van stof, gruis, droogen morlel, euz. 

Wanneer men oud metselwerk met cement oi)niaakl, dan zorgt men 

•lat men alle tc zachte dc(den wegneemi, en het hai'dere gedeelte 

ecnc ruwe oppervlakte verkrijgt. Meu bcvocbtigt hel met de kwast 

cn de zamenhaiig met bel cement is volkomen, lii jilaats van dit aan 

le strijken met het plat vau den Irullid zoo als bij gewonen kalk, zoo 

schraa|)l men met den kanl langzaam uvcr de oiipervlakte op het oogen-

blik dat hel cement begint tc verharden. Men verkrijgt zoodoende eene 

eenigzins ruwe oppervlakte, die minder gevaar loopt door de uil-

droogiiig le scbeiiren, en die ook beter hel korrelig uiterlijk van den 

gehouwen steen nabootst na de geheele verliarding. 

Men bereidt bel cement in troggen met loodrcgtc wanden, aan iviic 

zijde open. leder werkman heelt eene houlen nap, die ongeveer l ned. 

kan groot is, waarmede hij dc bestaiiddeclcn afmeet. Wanneer hij in 

bij hoogen warmtegraad, giet men cr meer water bij, omdal hel cement 

dau Sj»oediger hard wordl dan in den winter of bij vochtig weder. In 

weerwil van deze voorzorg gebeurt hel somwijlen, vooral wanneer bel 

cement versch is, dat hel mengsel reeds in z(?cr harden slaat verkeert, 

alvorens dc metselaar hel gebruikt. In dal geval is hel verloren, want 

men kan bet niel gebruiken, omdat het zich niel behoorlijk met andere 

bouwstoffen kan verbinden. 

Voor hel vastzetten van ijzerwerk gebruikt men alleen cement. Men 

brengt hel iu het gat, wanneer het nog een weinig vloeibaar is, en 

onmiddellijk daarop werpt men cr eenige brokjes breuk- of anderen 

steen in. 

Julij ISül. 

WKKKTI'IG TOT IIKT Vi:UVAAl?DICKN VAN (iROF KX Fl.IN 

AARDHWKUK, DOOR DMirART DK NOTIlOMli, 

LID VAU DC ARADUNIC J\UTIOU(DC. 

[JOURNAL MCNSUEL DES TRANNTX DC L\A.C(IDÓNIE JYATIONNLE, etc. 

.hilllct IS.-)-!, p. l̂.";.) 

(F. W. VAN GENDT J.Gz., ÏI. H. K. I.) 

(IM. V I , fi-. 1—1.) 

Dc verbeteringen, door den heer d'lluart dc Nolhomb in de fabrie-

kaadjc van potten, aardewerk, porselein, enz. aangebragt, hebben wij 

tc danken aau dc toepassing van ecu nieuw werktuig, dienende tol 

iet vormen van die voorwerpen. Dil werktuig vervangl deu arbeid, die 

thans door de werklieden, onder den naam vau vormers en draaijers 

bekend, verrigl wordl. 

Kig. 1 van jd. VI stelt ccncn zijopstand van hel werktuig voor en 

dc figg. 2, 3 cn i zijn verschillende ondcrdeelcn daarvan. 

Dc volgende verklaring der letters is op alle vier de figuren van 

toepassing: 

;1. C.egoieu ijzeren vormtafcl. 

B. As vau den vorm. 

C . Tegeiioverstaaudc verticale as. 

I ) . Losse en vaste ricmschijvcn op C . 

E. Kxceiilriok as. 

F. Lo.ssc en vasle ricmschijvcn op de as FJ. 

G. As voor de polijstschijf. 

I I . Diemscbijf op de as G. 

I . Dieiiiscbijf op C om dc beweging op G over te brengen. 

K. As van den ronddraaijeuden bovenvorm. 

L..)l. Staaiid(!rs om A'te dragen. 

y . Diemscbijf op dc as /v. 

0. Diemscbijf op dc as C om de beweging oj» K over le brengen. 

/'. Kx(:e:itriek. 

B . Verlakking vau dc as />. 

7'. Kussen van cenc veerkrachtige slof, zoo als leder, om den .schok 

bij hel vallen van B le breken. 
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IJ. Kundcringspiaat, waarop de macliine geslcld is. 

V'. V. Cicraamle of omkleedsel van liet werktuig. 

«, Vorm voor lafelborden. 

II. i'ius of vormliouder. 

c. Mes of metalen plaat op den bovenvorm. 

e. Uitbollingen in den vormliouder. 

f. Pin op de as van den bovenvorm. 

g. Gewricht om de metalen plaal of hel mes li tegen den hefboom 

Î tc brengen. 

h. Scharnierverbinding. 

/. Hefboom voor het ligtcn van het mes h. 

k. Ileweegbaar deel van den vorm. 

/.•'. Vasl deel van den vorm. 

/. IViemcn van wil paardcn-lcdor. 

p. novenvorm. 

q. Plaal met messen voorzien. 

r. Spiraalvecr op de plaal 7 . 

.V. Schroef lol het slellen van dc as li van den bovenvorm. 

De beide assen C en E worden door hunne riemscbijven D o n F en 

door eenige bewcegkraehl zooveel malen in de minimt rondgevoerd, als 

zulks noodig is. Terwijl de as van den bovenvorm steeds omdraait, heft 

!iel e.xccnlrick de as van de vorm lot de vereischte hoogte omhoog. 

De bovenvorm maakt dan eenen afdruk in de klei of het deeg, 

dat met den vorm rijst, in fig. 1 heefl men lol voorbeeld den beneden-

en den bovenvorm vooi' een tafelbord gekozen. Hel excentriek heofl 

eene cirkelvormig gedeelte en als de oiinvcnteling tot dit imnt gekomen 

is , blijfl de vorm oj) zijne plaals gedm'endc den lijd , die juist noodig 

is voor hel behoorlijk vormen ; zoodra het cirkelvormige gedeelte vau 

het exceniriek door dc as afgeloopen is, vall zij terstond neder en laat 

hel gevormde voorwerp in de handen van den werkman, gelijk wij na-

der zullen zien. Door dc inrigting van het excentriek blijfl de as D ge-

durende eenigen tijd op zijne plaats en deze is juist voldoende, opdat de 

werkman een nieuwen vorm kunne slcllon; de werking van dc machine 

begint dan op nieuw cn is volkomen aan de bcschrevcuc gelijk. 

De figuren 1, ö en i dienen tot opheldering van de constructie der 

boven- cn benedeii-vormcn. in fig. 1 is a een vorm voor tafelborden ; 

/) de bus, waarin ile mal ojigeslolen wordl, of vormliouder ; p is de bo-

venvorm, voorzien van cen mes c, waardoor <le rand van het lafelliord 

glad afgesneden en hel overbodige van de klei weggeruimd wordl. Dit 

mes is ouder eenen grooieren of kleineren hoek bevestigd op den koni-

schcn rand van deu bovenvorm p, en hierdoor kan hel mes buigen of 

wijken, als het bij toeval de kanten van den V(U'm mogt aanraken. Fig. 

I slelt in opslaiid den vorm voor, welken de heer d' Iliiarl aan de bus 

of den vormliouder n gegeven heefl; de werkman kan bij de beweging 

van hel werktuig ilen vorm in dc handen houden en na de bewerking 

dadelijk iiiliiemen, waarloe twee cirkelvormige niiliollingen over de 

geheele dikte ilcr bus van voldoende breedte gemaakt zijn. 

He figuren cu i stellen ccnen bovenvorm voor, in dwarsdoor-

snede over.r.r en in opstand, dienemle tut het vormen van stukken, die 

inwendi;; hol zijn eu opslaande randen hebben, in deze conslriiclie zijn 

twee andere inriglingen aangebragl. De eer.'̂ lo bestaal in eeno jilaat 7 

met horizontale messen c; deze plaat kan op dc as A' van den bovni-

vorm o[» en neder gaan en wordt in de rondgaande beweging inedege-

voord. 

[1854-

Eene spiraalvecr r, dic haar steunpunt op dc pin f beeft, drukt de 

plaal q togen den bovenvorm aan. 

Door deze inrigting kan de plaal omhoog gaan, zoodra eeno of meer-

dere messen den vorm raken, of zoo zij eenen onverwachten wederstand 

ontmoet, grooter dan die van het deeg. De tweede inrigting dienl om 

het sluk steeds nat deeg loe lo voegen, wanl een vloeibaar deeg of paj» 

(harholine) is voor de goede werking onmisbaar. 

Hiertoe bevestigt men op den omtrek van den bovenvorm cen aantal 

riemen / van wit paardenleder of andere sponsachtige en vocht aantrek-

kende slof. De riemen zijn in het hout van den bovenvorm ingelaten en 

worden met dezen rondgevoerd. Zij worden door indompeling met de 

vereischle hoeveelheid vloeistof verzadigd, en is deze voorraad uitgeput 

dan voorziet men in de behoefte jloor den bovenvorm le bestrijken met 

dezelfde pap of vloeistof door middel van eenen borstel. De 

riemen hebben buitendien nog hel voordeel dal zij opzwellen en daar-

door cen weinig builen den bovenvorm uitkomen. De aankleving van 

het voorwerp aan den bovenvorm wordl oj) deze wijze te keer gegaan. 

Hel werktuig, dat wij bcschrcveu hebben, is beslemil lot hel vormen 

van eenvoudige voorwerpen ; voor meer zamengestckle , waarvan de 

holte in hel bovendeel eeno kleinere middellijn dan in hel onderdeel 

heeft, zoo als voor soepkommen, enz. moet dc beweging van hel werk-

tuig en de inrigting van den bovenvorm verandering ondergaan. 

Voor eenvoudige voorwerjien kan men aan den bovenvorm grooir 

snelheid geven en daai'door de fabriekaadjo vermeerderen ; voor meer 

zamengestelde voorwerpen is ook de bovenvorm meer zamengesteld en 

de gang van hel werkiuig moet minder snel zijn. In deze gevallen is hei 

heler, de as van den beneden- dan die van den boven vorm te doen draaijen, 

eu deze wijziging vorderl de bijvoeging van eene riemschrijfier breedte 

vau den weg , dien de as in zijne oji- en nederwaartsche beweging 

moet adeggcn , gcvoegil bij de breedte van den lederen riem. 

Door deze riemschrijf is de as U met de as C in verbinding gesteld, 

terwijl dc eerste onder hel draaijen zijne op- cn nedcrwaarlsche bewe-

ging volbrengt. 

De vcriakking U moet aan dc as B met cen oog verbonden worden. 

De bovenvorm heefl den vorm van ccnen meer of minder regelma-

tigen cilinder, waarvan de middellijn gelijk is aan dio van den hals 

van het voorwerp en waarop in zaagsneden eenige metalen plaatjes 

of messen bevestigd zijn. l'ig. 2 toont do wijze aan, waarop deze 

messen zijn zaniengesleld , dic met scharnieren werken; p is dc houten 

vorm, waarop het benedendeel van het mes of k' met eene pin verbon-

den is, terwijl k bel uitspringende deel van deze plaat voorstelt. Het 

deel k is, door eeu scharnier /<, op k' bevestigd; door deze inrigting 

kunnen de messen deu slaiul aannemen , zoo als in de figuur tc zien is 

cn die lot bel vormen ilient; heeft men den vorm gereed , dan worden 

de messen door dc gewrichtsverbinding tj en den hefboom i , die o|» 

de as van den boveiiviu'in staat, in de as van den cilinder gebragt en 

deze kan zonder beschadiging uit het gevormde voorwerp getrokken 

worden. 

He riemschijf, waarover hierboven gesproken is, kan men naar ver-

kiezing door eenigen anderen toestel vervangen, dio de as doel draaijen 

als zij op de hoogte, voor de vorming vereiscbl, gekomen is. 

De wijze van vorming komt, welke gedaanie de voorwerpen ook 

mogen hebben, op hel volgende neiler. Een j«mgcn brengt dc klei of 

hel deeg in de werkiilaals en snijdt de stukken van voldoende grooHc; 
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een tweede maakt ze vlak en plaatst ze op de vormen bij den eersien. 

Hij deze verrigting worden de oude vormen telkens weder gebruikt. 

Een derde jongen ncemt dc vormen op en brengt ze in den vorm-

houdcr A . In dilzelfdc oogenblik wordl dc vorm door het excentriek tol i 

onder den bovenvorm geheven, en na hel doorloopen van hel cirkel-

vormige gedeelte daalt de as B , en hel stuk is uitgeboord of gevormd. 

Een vierde jongen neemt de voorwerpen bij het ondaag gaan aan 

on slell ze op de plaat van dc as G. Tegenover dezen vormliouder G 

staal een werkman, dic de slukkcn met hoorn of lei polijst en o|) eene 

plank plaatst; een vijfde jongen draagt de planken met gevormde voor-

werpen weg. 

Voor eenvoudige voorwerpen als tafelborden, enz. levert het gebruik 

van dit werktuig voorzeker belangrijke uitkomsten op. Hel werk wordl 

hierdoor zoo besjioedigd , dat de grootste fabriek met eene dergelijke 

machine kan volstaan. In de werkplaatsen van den heer d'IIuarl trekt 

men van dil werktuig met voordeel partij. 

IIOOSTKK-STAVKN DOOR VAN SYCKEL. 

{.Tuurual mciisud des travaux de VAcadémie natioualv, Nov. 1854, p. 59.3.) 

(Pl. VJ, figg. 5 on G.) 

Figg. 5 en (5 van pl. VI stellen een nieuw stelsel van verbeterde 

roosterslaven voor, waarvoor de uilvinder in Frankrijk gcoclroijeerd is. 

Fig. 5 vertoont eene staaf van terzijde gezien, en hg. O de door-

snede van een aantal staven. In beide figuren wijzen dezelfde letters 

dezelfde deelen aan. 

De uitvinder heeft getracht het kromtrekken der staven , door de 

hitte, to voorkomen, en hij bereikt dit doel door beneden aan dc staven 

haken te doen gieten of te bevestigen, waarover men een dwarsligger 

of roede aanbrengt, die de staven verbinderl krom te trekken, of uit te 

vallen wanneer cen der uiteinden opwipt. A zijn de staven, elke voor-

zien van ccnen h a a k h e t z i j cr aan gegoten, hetzij op eene andere 

Nvijze bevestigd. C is eene ijzeren roede die over dc haken ligt. Men 

kan deze haken vierkant, rond of hoekig maken, en de vorm van de 

roede C daarmede doen overeenstemmen. De baken liggen zoo diep 

onder do staven, dal zij niel door de hitte van den haard worden 

aangedaan, evenmin als dc roede. Men kan, indien men het verkiest, 

de roede door middel van wiggen bevestigen. Ook kan men, wanneer 

de staven zeer lang zijn , twee of meer rijen haken bezigen ; altijd 

zal hel doel der roede 6' zijn, de staven, die zich steeds naar boven 

willen werken, naar beneden te houden, alsmede om zc to verhin-

deren te vallen, wanneer haar do steuupuuten komen te ontbreken. 

Deze wijze, om dc vunrstaven zamen te stellen en te sluiten, levert 

de volgende voordeden op boven de roosters, die, in afdeelingen 

gegoten, door vaste tusschenslaven zijn verbonden: 

l". Eeue staaf, ilic gebroken of beschadigd is, kan gemakkdijk 

weggenomen en vervangen worden. 

2". Ten einde den trek tc vermeerderen of te verminderen kan men 

de ruimten tusschen do staven veranderen door wijziging van hare 

sldling op de dwarsstaven. 

5°. Dij deze inrigting kan de stoker gemakkelijker het vuur op-

poken. 

4". Geen slaaf kan vallen, zelfs wanneer zij van hel steunpunt afglijdt. 
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SCIIEKPSTKLEGUAAF DOOK IIOW. 

(L'it f IimutioH overgenomen iu het Journal meusucl des trauau.r dr 

Academie nationale, Nov. 1854, p. 5'.)5.) 

(Pl. V i , figg. 7-(K) 

De heer How, uitvinder van eeu pekdmcter, dic niel ongunstig be-

kend is, heefl ook dc nuttige uitvinding gedaan van een telegraaf, die 

bestemd is om den kommandanl van een stoomschip in regtstreekschf' 

verbinding met den mcchanisl to stellen. 

Fig. 7 van pl. VI stelt den telegraaf in opstand zonder de kast 

voor; fig. 8 verloonl hem van voren; fig. O is eene afbedding van lei-

zijde; alles op een vierde van de natuurlijke grootte. 

He sdiijf a rust horizontaal op ceno kolom van hout of van gegolen 

ijzer, die als versiersel kan worden ingerigt en in de nabijheid van 

de hul van den kommandanl moet geplaatst zijn. Door die kolom 

loopl eene staaf of as b, aan welker onderste eind een kegelvormig 

rad c is bevestigd , dat in een andei' dergelijk rad vat, waaraan de 

schijf d binnen in den toestel is gehecht. De wijzcrjilaal, bet belletje en 

al het overige mccbanismc is besloten in eene kast (fig. 5), welker 

ijzeren bodem na dc vollooijing van hel vaartuig kan worden bevestigd. 

De wijzei'idaat d heefl zes puntjes ij tusschen de signalen; op de veer 

van de bel zijn twee hellende vlakken lik bevestigd, die aan hel eene 

eind met twee boutjes in verbinding staan, en aan hel andere eind door 

veren k tegen boutjes n worden gedrukt, aan een uitstekend gedeelte 

van de veer aangebragl. Aan de voorzijde is eene opening, waardoor 

men hel signaal kan waarnemen , zonder dal de andere gedeelten 

van den toestel zigtbaar worden. 

De toestel werkt als volgl. Ondersteld dat hel sein STOD («ophou-

den») voor de ojiening geplaatst zij, en dat men het signaal SLOW 

(tiangzamer») wil geven, dan doel de kommandanl door middel van 

het handvat de wijzei'iilaal d draaijen; het imnlje (j komt op het hellend 

vlak h cn drukt op de veer tol hel tusschen de beide lipllcnde vlakken 

komt; dan springt de veer los cn do hamer slaat 0[) de bel; de boni 

gaat voort met draaijen cn duwt het gedeelte h o|) zijde; de machinist, 

door de bel gewaarschuwd, ziel naar de wijzerplaat, alwaar hij bet 

bedoeld signaal leest. 

De toeslel werkt in twee riglingen. 

UEMTOESTEL VAN .lUElEN. 

{Mouitcur des Intcrèls matenels, IS54, n«. üI.) 

Men heeft op den Noorder-Sjioorweg in Frankrijk met goeden uitslag 

jiroevcn genomen met eene nieuwe soort van remloestcl, door ilcn uit-

vinder, den beer Julicii, frein-lévicr (remhelboom) genoemd, en die 

! bij alle wagens, tenders cn loeomolieven locpas.sclijk is op allo 

spoorwegen. 

l̂ eno korte beschrijving van dezen toestel zal vobloende zijn om do 

belangrijkheid en den aard der ilicnsten, welke men daarvan kan ver-

krijgen, te doen inzien. Hij beslaat uit vier sleden, die, twee aan twee, 

vóór en achter den wagen in de rigling van dc spoorstaven en raderen 

zijn geplaatst; zij hebnon even als deze laatste uitslekeiide randen, zoo-

dal, wanneer zij in werking zijn, hel derailleren wordt voorgekomen. 

Wanneer de trein in beweging is, dan zijn dc sleden schuins boven 

O.) 
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tle spoorslaven geheven; eene drukking oj) oen liefhoomsarm is vol-

doemle om ze lo doen zakken. Door die beweging wordl de wagen oj)-

geheven, de raderen draaijiui om hunne assen voorl, zonder dc spoor-

staven Ie raken, terwijl de trein door dc verkregene bcwecgkraciit 

nog voortgaat. Maar de snelheid wordl aanmerkelijk verminderd door 

dc wrijving van de sleden op de spoorstaven, cn binnen korten tijd is 

dc beweging geheel gestremd. 

De meerdere doelmatiglieid van dezen toestel schijnt niet twijfel-

:ichlig , als nmn nagaat hoe s|)ocdig hij den trein doet stilstaan. 

De sleden, den vorm van een scheepsroer hebbende, zijn stevig 

gemaakt cn worden zóó aan de wagens bevestigd , dat er voor do 

veiligheid niets is te vreezen. 

.vii:r\VE TOi:rAssi.vr, VAN DH STI:I-:XDÏÏI'KKIL\S'1'. 

(Moniteur (hx htcrrts matérieh, IS')!, n«. SS.) 

Dc steendrukkunst is nog van nieuwe dagicckening, daar zij eerst 

in ITDOis nilgevonden. ficlijk men weet heeft Sennelelder, van Praag, 

daarmede de eerste proeven genomen. In het eerst cn nog voor 

korten tijd bragt men door de stcendrnkkunst slechts zwarte lecke-

ningen oj) het papier voorl ; op dc lithograjibischc plaat, of liever 

steen, leekende men mcl een potlood, waarvan cenc vettige zelfstan-

digheid het hoofdbestanddeel uitmaakte. 

Keno van de eerste verbeteringen bestond hierin dal men den steen 

kiaste mot eene stalen punt of zelfs nict een diamant, wanneer men 

zoor tijnc sli'epen wilde verkrijgen ; dit noemt men destcengravure. 

Later vond Kngelmann van Mulhausen de litliochromic of cliro-

molilhograptiio n i l , daarin beslaande, dal men afbeeldingen in ver-

schillende kleuren voortbragt door achtereenvolgens verschillende 

-leenen op lielzelfdo papier tc drukken. 

Men ziet dat men tot nog loc er zich sleeds toe had be[)aald om 

eene meer of min volmaakle a te ld ing op een blad papier te litho-

grapbieren, ou dil was dc uitorslo slotsom, waartoe men geraakle. 

Intnssclien had reeds de ceramischo kunst |)artij getrokken van dc 

lilhographie tol hol vervaardigen van al heeldingen 0|) boi'den en andere 

vooi'werpen van aardewerk; nwMi be[ilakle hel voorwerp vóór het bak-

ken met een gestoendrnkt blad pajiier, hetwelk door hel vuur werd 

vernield, terwijl de niel brandbare vei'wsbd' overbkef 

De heeren Muller en Wedl, uit Weenen , hebben oidangs cenc 

hoogst bekmgrijke verbtïiei'ing aangebragl, waardoor men oj) elke 

/.elfslaiidigheid afdrukken in kleuren en in olievcrw verkrijgt , die 

met schilderwerk gelijk .vlaan. 

Deze vornnftige uitvimling, welke wij bier zidlen bes(du'ijven , is 

ons door de heeren Simttnaii en Toovey medegedeeld , dio zich in 

Delgiö omlrent de steendridNknnsl zoo verdienstelijk hebben ge-

maakt ; wij Indilien bij hen uitstekende kleine schililerijen gezien , 

die, wal toon en dooi-. îdiijnendheiil van kleur betreft, niets tc 

wenschen oveidateii. Op de nieesi verschillende sloiïen woi'dt dezo 

schilderkunst toegepast; hetzelfde landschap werd voortgebragt op ge-

wast doek, op gewoon schildenloek, op een zijilen doek, op marokijn 

leder en op glas; door nnddel van vei'schilleiule ornamenten versierde 

me:i gebogen opporvlakten, zoo ab' ruggen van boeken, rond(! ddozen, 

enz. Wi j liebbi'ii zelfs een hoed van gevlochten siroo gezien, waarvan de 

bol bedekt was met schildei werk, hetwelk onafgebroken bel weefsel in 

l i zijne bogten bedekte. 

[1,S54— 
Door deze uitvinding kan men ook voor geringen prijs alle soorten 

van stollen vergulden. 

liet middel bestaat hierin, dal men ccne lithochromie met olie op 

een papier overbrengt, zóó toebereid, dat de vcrw slechts in gtM'inge 

male aan hel papier hangt, waarna men de afbeelding op de daartoe 

bestemde voorwerpen overbrengt. Dil geschiedt door eene bijlende 

: vloeistof, waarmode men, zonder cenige voorzorg hoegenaamd, hel op-

pervlak van het schilderwerk bestrijkt, hetwelk men daarna op het 

voorwerp bevestigt; men laat vervolgens hel geheel gedurende een ol 

twee uren droogeii en dan is het voldoende het papier te bevochtigen, 

dal dan loslaat terwijl de vcrw o|) het voorwerp blijft. 

Men begrijpt liglelijk voor hoevcle toepassingen deze verimfligc uit-

vinding vatbaar is, vooral wegens den geringen prijs; zoo kan men 

b. v. door deze lithochromie de ramen in de dorpskerken ver.siercn en 

zoo den kunstsmaak ook op hel platte hmd bevorderen, liet gewaste 

doek kan door dil ndddcl mcl wezenlijke kunststukken worden bcflckt, 

in |)laals van (ie ruwe versieringen, die er thans op worden aangebragl. 

In één woord deze nieuwe uitbreiding van dc sicendrukkunsl zal ertoe 

kunnen leiden om voor geringen prijs de moeslerstukkcn der schilder-

kunst ook aan de geringere klassen te doen kennen, daar men langs 

dezen weg daarvan goede kopijen, hetzij op doek, hetzij op hout, zal 

kunnen vervaardigen, en die vervolgens vernissen. 

liOoiLMAaiixi-:. 

[Mouitem- tlrs Jutcrêts vmtdrieh, tS.'il, n*. .'>3.) 

De S c i e i i l i l i c A i n e r i c a u maakt gewag van ccne reusachtige boorma-

chine, die door de heeren llarvey , te Glasgow, is vervaardigd. Dit 

werktuig is mi.'̂ schicn het grootste van deze soort ilat bestaal, en ver-

dient in hoogc mate do opmerking. 

De werktuigkundigen van zekeren leeftijd iicriiinercii zich nog hel 

tijdstip, dal do metalen bijna altijd uil de hand wei'den bewerkt, met 

zwakke drilboren, of wel met amk r̂e boren van geringe afmetingen. 

De talrijke doeleinden , waarvoor hel ijzer thans wordl gebezigd en de 

aanmerkelijke ahneliiigen der werktuigen en vooral der stoommachines, 

welke men tegenwoordig vervaardigt , hebheii al die khïine gereed-

schap|ion uil dc werkplaatsen doen verdwijnen. Kene eenvoudige hoor-

plaat is tegenwoordig ccn werktuig van meer gowigl dan niel lang 

geleden vele stoomtuigen waren, en die, waarvan wij spreken, 

overtreft door hare afmetingen menige nog heden in werking zijnde 

sloomuiachine. 

De bedoelde prachtige toestel, die voor eene van de werkplaalsen 

van den heer Kidiert Napier is vervaardigd , weegt niet minder dan 

(11)001) |)ond en verheft zich 0'2 boven den grond. De hoogte van 

hel voetstuk is •i'"'.")] en de breedle i*-"' '20. 

De machine bestaat hool'dzakelijk uil twee opstaande kolommen, 

gedekt door eene sierlijke kroonlijst, waaronder de raderen , die de 

beweging aan de hooi' mededeelen, door ecu zwaren ijzeren dwarsbalk 

van sterke ,, gedragen worden. De boor draait mei eeno snel-

heid van ééne omweitleling in i^j, miminl tol 10 omwenleliiigen in 1 

minuut; zij kan in ma.ssief ijzer een gat van 2'i l middellijn maken, of 

een cilinder van 0'''.))(S middidlijn uilboren; zij kan ook ijzersplintei'. 

van {)'•'.0000 lol O''' 0'2'2 dikte, bij elke omwenteling, wegnemen; 

eiiidelijk kan mm met dil werktuig tol diepte gaan. 
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Deze toestel is bostemd om spillen, cilinders en andere onderdeden 

van sclieeps-stoommachincs te bewerken. 

WA'I'J':KGAS. 

(Moniteur des JutcnUs mntcricls, 185'), N». 2.) 

De heer Felix Doocks, le Parijs, r igl aan den M o n i t e n r ccne mededoft-

liiig omtrent de ontwikkeling van gas uit water, die door een Delg, den 

heer Nolet, is uitgevonden , en door zijne erfgenamen met behulp 

van fransch geld in toepassing wordt gebragt. W i j doen die hier met 

eenige bekorting volgen: 

Ons geslachl is nicl ten onregle trotsch op schoone uitvindingen 

o|) hel gebied van do wetenschap, toegepast op de nijverheid. Het 

is voldoende hier van do toepassing van den sloom cn van deelck-

iricitcil te gewagen. 

Inlusschcn verbruiken de sloom, hel gas, enz. cenc aanmerke-

lijke hoeveelheid steenkolen en bij den betrekkelijk geringen voor-

raad van die stof, waardoor hel gebruik van stoom en kunstlicht 

belemmerd wordt, heeft de wctenschap sinls lang gestreefd , daar-

voor iels anders in de plaats te stellen. 

Men heeft gelrachl door gas uil turf, uil lei , uit hars, uit plag-

gen, uil houl en andere sloiïen hel stcenkolcngas te vervangen; doch 

welligl ten gevolge van de kostbaarheid der grondslolïen is het ge-

bruik daarvan nooil algemeen gewoiden. 

Het watergas, waarmede do wetenschap en de nijverheid zich 

sinls eenigen tijd bezig houden, verdient in hoogc mate de aandacht 

011 men weet dat ook do beroemde -lobard , van Drnssel, dit onder-

werp licell behandeld. 

Verschillend zijn dc wijzen , waarop men hel gas uil hol water 

ontwikkelt. Het middel van Kirkham beslaat hierin , dal men hel 

gas voorbrengt door gloeijende coke met stoom in aanraking tc bren-

gen ; met dit gas wordt .Madrid over eeno lengte van 52000 el 

'verlicht. Te Parijs wordl hel hótel des Invalides met zwakke loc-

slellen verlicht, welke, meer uitgebreid, voldoende zouden ziju om 

half Parijs lo verruditen. 

Do npmerkelijksle wijze van vcrlichling is ongetwijfeld dio van 

Shcpard, waardoor men een gas verkrijgt, hetwelk zoowel voor ver-

warming als voor verlichting dienl, cn wel iloor de ontbinding van 

water door middel van de elektriciteit. 

Het waler is, gelijk men weel, eene verbinding van twee gassen , 

/uurstof cn waterstof. Feu magneto elektrische toestel met zeven draad-

umwindingen is in verbinding met gemagnetiseerde slaven. Dij het in 

Dcwcnng brengen van den toestel wordteeneleklri.schestroom teweeg 

i;cbragt. Dc eleklroden, in verbinding gebragt met het water, verbin-

den de zuurstol, die door eeno opslorpende zelfstandigheid wordl ge-

neulraliseerd , en de waterstof, door chlooraether geleid, gaal regt-

slreeks naar den gazomeier en brengt lichl en warmte voorl. 

Do lijii,vevloo)»e»i Uisseheu hel iu lieweging brengen van ilcn loeslel 

en dc voortbrenging van bet waterstofgas, is twee minuien. Fim man 

is voliloendc om in een gegeven lijil eene genoegzanm hoeveelheid gas te 

ontwikkelen, om zeven gewone gasbekkeu te voorzien Dc koslen moeten 

tot .le opbrengst slaan als 1:80. Hel gas, tegenwoordig gebruikt, woi'dt 

met 5.') lot -15 centime de teerl. el betaald ; ik schat de koslen van hel 

hier besclireveno o p 7 ccnlime en wanneer het tegen l.j centime de 

8r> 

teerl. el wordt verkocht, zoo zal het kapitaal meer dan verdubbeld zijn. 

Dit feil op zich zelf verdient reeds in dc lioogsle mate de aandacht. 

Tot nog toe was het gebruik van het gas, ten gevolge van de moeije-

lijkhcid en de kosten der vervaardiging , hoofdzakelijk tol dc steden 

bepaald. De toestel, welken ik aan het hOlcl des Invaridcs heb zien 

wei ken, geeft geheel andere denkbeelden omtrent de toestellen voor bel 

hydro-eleklrisch gas. In plaats van eene kolenmijn, van eene zwarte 

werkjdaals, ziel men een salon en ecu sierlijken elcktro-magnetischen 

toestel, en men voelt zich gedrongen de oogenblikkelijke vervaardiging 

le bewonderen van een krachtig gas , dal vrij is van allen onaangena-

men reuk en dal verkregen wordl door hel meest algemeenc nnddel, 

hot waler, en zonder anderen viiiirliaard dan de elektriciteit. 

Ongetwijfeld zal hel watergas, dal even gemakkelijk als goedkoop 

kan worden vervaardigd, algemeen in gebruik komen, cn zulks niel 

alleen tot verlichting, maar ook als gemakkelijke cn hoogst nuttige 

brandslof. De steenkool moge dc dubbele warmtestof van het hout om-

wikkelen, de watcr.stof ontwikkelt vier maal zoo veel warmtestof als de 

slcenkool. P.ij de tallooze toe|)assingcn van de warmte, zoowel in hel 

huiselijke leven als voor de nijverheid, is voorzeker dit middel van hel 

hoogste gcwigt, waardoor men mcl de eenvoudigste toestellen, oogen-

blikkelijk en zonder eenig verlies, de gewcnschle hille kan verkrijgen. 

Waterslofkagchels zullen eenmaal die, mcl steenkolen en hout gestookt, 

vervangen , zoowel voor huiselijk gebruik als voor stoomtuigen in 

werkplaalsen en schepen. Om zich tot deze laatste le be|)alen, zoo 

valt hel al dadelijk in het oog, welk een aanmerkelijk voordcel vooi 

de reeders cr in gelegen zou zijn, eene eenvoudige eleklro-niagnelisehe 

batterij in dc plaats te stellen voor een voorraad steenkolen, die eene 

kostbare ruimte inneemt ten nadecle van do vrachigocdeien. Deeds uit 

dil oogpunt alleen moet deze uilvinding iu de nijverheid een geheele, 

ommekeer le weeg brengen. 

Zooveel is zeker, dal, gelijk de elektriciteit reeds lol aanmerkelijk'' 

uitvindingen cn onblekkingen heeft geleid, zij ouk in de toekomst lol 

nog gewigtiger vers!:bijnselen zal aanleiding gcveii. 

11 KT l.lZl-ViJKX .MOXSTKU.ST(lO.MSCiIP. 

{Maluims" Miti/azine, Tint CCCLXX IX . Vol. i.'A', ].. i2t). 

(.1. C. VAN GlCXirr .]nn.) 

De Theems afvarende, ziet men op dc oevers der rivier een reus 

acblig schip, hetwelk daar door den ingenieur llrunel wordl vervaar-

digd voor de Faslern-Sleam-.Xavigalion flonipany. Hi'l volgende rappor; 

is in bel vorig jaar iiitgebragt over den voortgang der werkzaamheden: 

«De inrigling en uilvoering van de toebereidselen voor een werk 

van eene zoo oiigemeone grontle beeft natuurlijk veel tijd vereischl. 

Deze voorloopige werkzaamheden zijn afgidoopen en hel werk zelf wordl 

met ijver vom'lgezel. Ten eerste werd er eene groole liidiiiig gebouwd 

op het uilgekozen terrein, dio het gcwigt van zulk een schip kunde 

dragen, en ge.schikl was het na de voltooijing volgens de onlworpen jilan-

nen te waler le laten. Deze helling rust op li(uilen palen, waarvan som-

mige Uil de diepte van iO voel (12 el) in den bodem werdi'u gedreven; 

en om een denkbeeld van de uitgebreidheid dezer fmidering le geven, 

is het genoeg o|) le merken, dal cr ongeveer 12<I0 luads (of liD OOD 

^̂ i.!-!. voel -- 1 700 teerl. el) houl aan we. ileii verwerkt. Terwijl dif 



werk, dal llianslcn volkomen genoegen isafgeloopen, onderhanden W3s, 

werden de onlwerpen van hel schip en aide delailleekeningen gemaakl. 

Nadat er ook modellen van de versclidlende deelen oj) eene groote 

schaal vervaardigd waren, werd aan de stukken zelve achlervolgons 

hegonnen. Er zijn nagenoeg 500 voel (loO ned. el) van de kiel-

platen gelegd, en de binnenkiel is er opgebragl. Ook zijn de dwarsche 

en overlangsche kromhouten in hel nndden gesteld, zoodat het schip 

over eeno lengle vau 1*20 voet (57 cl) nagenoeg lol dc volle hoogte 

en breedte is opgebouwd. Dc platen en verdere malerialeu voor 

-210 voel (75 el) in bel midden van hel schip zijn reeds eenigen 

tijd geleden naauwkeurig uitgeslagen en besteld, verwachtende men 

eene spoedige allevering Om hel werk zooveel mogelijk le bespoedigen 

komt er over dit gedeelte een kap vóór dat de winter invalt, waardoor 

men niel van hel weder afhankelijk is en hel werk ter plaatse onver-

hinderd kan voorlzetlen. Van de nieuwe machines, die voor hel uil-

voeren van hel werk worden vereischl, zijn thans, builen de reeds 

vroeger gestelde, verscheidene stoommachines, punch- of doorslag-

machines, walzen en nieuwe plaatlormjizen opgerigl, terwijl meeran-

dere woi'den gereed gemaakl. Eene l'raaije werkjjlaals vau -iO voel 

(1:2 el) boogie beval deze machines, eu meerdere uitgebreide toerustin-

gen worden in de gieterij en elders vervaardigd om iu geene verlegen-

heid te geraken en ik heb alle reden te hopen, dal dezelfde geeslkrachl, 

die hel werk lot hier deed vorderen, hel ook zal len einde brengen. 

De machines, dienende ou) hel schip le drijven (door middel van 

Nchepraderen) worden bij dc heeren .1. Scott, Uussell 6; Comp, ver-

vaardigd. Zij hebben vier oscillerende cilinders, waarvan de grootste 

ret'ds zijn voltooid; deze zijn 10 voel (5 cl) lang, voor 11 

voel (•i'-"'.5) zuigerslag bij eene middellijn van 7 i duim (h"'.88). 

Deze cilinders zijn in één sink gegolen, zoodal nagenoeg 51 ton 

metaal in eens moet worden gesmolten en gegoten. Uitgedraaid 

en afgewerkt zulliMi zij 28 Ion wegen ; cr zijn reeds twee met den 

besten uitslag gegoten , hetwelk tot eer verstrekt zoowel voor de 

labriek als voor den meester gicler. Dc vervaardiging der onderdeelen 

der machine gaat ook geregeld voort. Dc schroehnachines hebben 

\ cilinders van 81 duim (ruim -2 el) en worden te Soho door dc 

heeren Walt ik Comp, vervaardigd , doch zijn nog niet zoover gevor-

derd als de schejiradmachines; de delails der cilinders en draagramen 

zijn met hel grootste overleg vervaai'digd. Dc stukken zelve zijn onder-

handen en ik verwacht dal de cilinders binnen kort znlleii worden 

gegoten, want er beslaat geene geldige reden, dal deze machines idel 

even als de andere in den daartoe bepaalden tijd zullen gereed zijn. 

\'oor ik de ketels liel maken, oordeelde ik hel laadzaam in eenen 

daartoe vervaardigden jiroefketel verseheidene soorten van aiithraciel 

en amlero steenkool te stoken, en hol is mij aangenaani le kunnen 

nudden, dal eene kleine verandering in deslelling der rooslei'slaven toe-

laat, op de nu'esl voldoende wijze èn anihraciel èn gewone kool onder 

denzellden ketel te stoken; een wezenlijk voordeel, dat ons de vrije 

keuze van brandstof waarborgt. 

OVKII III:T DKWAKKX VAN i io r ' i ' M ; I : x I{I:I)I:KF. 

Uiltrdscl uil ccne voorlcziiuj van C. 1{. lii u.si;i.i-, C. 1], 

iMcrhanirs' Maijnziue, J'ait (.'CCJiXXlX, Vul. LX l , p. 12'.).] 

(.). G. VAX (il-XDT .luii.) 

Wanneer men bout aan eenen sterken luclilstroom blootstelt, vooral 

bij eene hooge temperatuur, vervluijtigen dc sappen, die hel beval, Ic 

spofidig, cn veroorzaken scheuren cn barsten, dio den wederstand 

dezer bouwstof aanmerkelijk verminderen, ofwel geven aan hel waler 

' uil dc dampkringslucht toegang lot hel binnenste van het stuk. >Van-

' neer de temperatuur waaraan hel hout is blootgesteld le hoog is, 

beginnen de plantaardige sappen, die hel bevat, lo gisten, de zameu-

I hang wordt daardoor minder, en wanneer die toestand lang aanhoudt 

vervuurt hel bont geheel. 

Is het hout zoo geplaalst dal het dikwijls door regen wordl hevocfi-

! ligd, of dal hol met den grond in aanraking is, of omringd van water-

! damp, die niel met lucht is vermengd, zoo is hel vatbaar voor bederf, 

al wordl hel dan ook vau le voren goed gedi'oogd. Daarom is hel van 

j hei hoogste belang dat het hout, hetzij in de loodsen van den liout-

kooper, hetzij in het gebouw waar hel wordt aangewend, niel in aan-

raking komc met den grond, en dat dc lucht cr in alle rigtingen langt, 

kunne slroomen. Dc kiem van hel bederf wordl dikwijls medegedeeld, 

wanneer meu deze eenvoudige voorbehoedmiddelen verwaarloost; en 

is deze kiem eens aanwezig, zoo is alle moeite om hel kwaad te sluiten 

vergeefsch. iMcn heeft ondersteld, dal hel liggen in het waler strekte om 

hel ontstaan van het vuur le voorkomen, daar alsdan de sappen uil de 

vaten door hel waler zouden worden medegevoerd. Wanneer dil slelsel 

goed is, zoo zoude hel dikwijls ververschen meer uilwerking doen, 

want door den tijd wordl hel waler mol hel saj) verzadigd, cn gevol-

gelijk onbekwaam eenige meerdere hoeveelheid op le nemen. Duhamel 

heefl opgemerkt, dat, wamieer hel hout terstond na het vellen iu het 

water werd gelegd, hel minder neiging had lol bederf, dan wanneer 

dil later geschiedde; hij bevond ook dal de indompeling in waler het 

bout bewaarde voor het invreten van insecten, en hel vooi-tgaan van 

eenige soorten van bederf tegenging, maar dat er aamnerkelijk in 

slerkte werd verloren. Waimecr hout in hel waler heeft gelegen droogi 

hel spoediger, waarschijnlijk omdat hel waler, dal de sappen heeft ver-

vangen, gemakkelijker verdampt. Duhamel verzekert, dal hel gebruik 

om dc einden van stijlen, die in den grond komen testaaii, le verkoelen, 

slechts in zooverre doehiiatig is, dal men eene middenstof tusschen 

den grond en hel houl heefl; volgens zijn oordeel ware hel beter de 

punten in zand, steen, sintels of eeing ander materiaal, dal s[)ocdighel 

toegevloeide water afvoert, le plaatsen. 

De duurzaandieid vau hel houl, dal binnen gebouwen wordl gebe-

zigd, kan grootelijks worden vermeerderd door het overdekken met 

eene laag verw of eenige andere zelfslandigheid, die belel, dat de voch-

tigheid van den dampkring lot hel houl doordringt. Maar het is duide-

lijk, dal zulk bout dan ook geene plantaardige sa|)pcn of eenig andei' 

vocht mag bevatten, want in dat geval zoude de bedekking met verw 

het kwaad eer vermeerdereu dan verminderen. Er dient zorg le 

worden gedragen, dal hel water geen toegang vindt door de voegen 

of naden, en is het bout aan de volle werking van de zon blootgesteld, 

zoo moet de kleur van dc verw zoodanig gekozen worden, dal zij do 

warmte meer lei'ugkaalsl dan opneemt, liet is raadzaam te zorgen, 

dal hel sluk goed vlak is, voor dal dc verw er wordt opgebi-agt, 

waardoor deze er zich meer gelijkelijk over kan verdeelen. 

Hul is ook belangrijk op le merken , dal de vocliligheid des 

dampkrings niet alleen het volumen van hel hout vermeerdert, 

maar meestentijds de stelling der vezels verandert door hel ont-

staan eener wriuging , even als men bij hygrometrischc koorden 

opmerkl. 

De lalerc methoden om hel houl, hetzij volgens hel stelsel van 

Kyan, hetzij met creosoot le behandelen , of hel in oplossingen van 
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melaalzouten le dompelen, zijn met verschillenden uitslag toegepast, 

voor het tegengaan van het vuur, cn het invreten van wormen cn 

mieren. Het meesl voldoende schijnt het stelsel van Kyan, waarbij 

eene ojilossing van chloridum liydrargyri wordt gebezigd (1). 

Onder de vele. gunsligc gevallen, waarin deze methode is toege-

past , mag gerangschikt worden het hek om hel l\egent's park, 

waarvan de stijlen voor ongeveer 18 jaar ongeschilderd in den grond 

werden gebragl, en thans nog uilnemend goed zijn bevonden. De 

cngelsche ingenieurs schijnen voor spoorwegen en havenwerken dc 

creosool-n»ethodc le verkiezen, waarbij hel hout zoolang in lecrolie 

wordl gedompeld, tol dal bel 5'/, ned. pond per leerl. voet heeft 

opgenomen. De moeijelijkheid, om zulk eene hoeveelheid in het houl 

te doen indringen, wordt overkomen door het stuk in hel lucht-

ledige le i)laalsen, waardoor de sappen eu walerdeelen ontwijken, 

waarna de leer onder eene slerke drukking in het sluk wordl ge-

perst; eene kunstmatige drooging is evenwel meestentijds noodzakelijk 

cn hel schijnt, dat de uilslag der bewerking geheel afhangt van hel 

volkomen verdrijven der vochten. 

Zoowel het bijlend sublimaat, als dc leerolic zijn in slaat hel be-

derf, door de vochtigheid van den dampkring veroorzaakt, te weren, 

en de laatste is vooral een voortrefielijk middel legen den |)aalworm 

en andere invretende dieren; bel is echter tc vrcezen, dal, bij dc ge-

wone wijze v«n aanbrengen, hel vocht niel lol do gewciischlc dieple 

doordringt, liet gebruik vau sulphas cujud ^kopervitriool) en vau 

andere melaalzouten is lot nog loc onvoldoende bevonden. 

Dij de gebogen houten bruggen, die iu eenige der laatst aange-

legde spoorwegen zijn gebouwd, w'crden bij de keuze van hel houl 

de gewone voorzorgen gebruikt; daarna werd hel in eene oplossing van 

melaalzonl gedompeld, en na hel aanbrengen geverwd; maar er ver-

toonde zich zooveel vuur, dal men hel zoo aangeprezen stelsel spoedig 

moest lalen varen. Men moet echter opmerken, dal de oorzaak van 

dit bederf is gelegen in trilling, door bel overtrekken der treinen ver-

oorzaakt, waardoor de voegen zich openden, en dus ilen regen en de 

gecondenseerdo dampen vrijen toegang lol hel hart der balken gaven. 

De mislukking der gebogen houlen liggers iu spoorwegen moei dus 

geene afkeuring vau dil stelsel voor andere omstandigheden ti ii gevolge 

hebben, .Men leerl echter uil hel meilegeileelde, dal ln.1 moeije-

lijk , 7.00 niel onmogelijk is, zamengeslelde houlconstrucliëii legen 

den invloed des uamjikrings le bescliulten , wanneer zij bij tns-

schenpoozen gniolo laslen moeten dragen , die in staat zijn de 

hoofddeelen te bewegen. 

In Munchen werd al hel houtwerk en de coulissen van den .sehonw-

burg met eeu oplosbaar glas bestreken, om ze legen beilerf en zon 

ver dil mogelijk is legen brand le beveiligen. Dit ;ilas bestond uil 

eene oplossing van silica in bijlende potasch, en wanneer hel bout goed 

gedroogd is, kan er geen twijfel bestaan omtrent de deugdelijkheid 

dezer methode, vooral wanneer de vloeislof door eene hooge ilruk-

king in het hout wordt geperst. Professor Way bevond in de silica-

bedden van den kalk van latere formatie, dal dusdanige oplossing 

gemakkelijk en goedkoop kan worden verkregen, terwijl de voor-

deden, die zij aanbiedt, hare toepassing wcnsdidijk maken. 

GKOCTUOMKKUDK OSCIl.LKUMXDl': MAt l l IXK VAX 

DAVIS E:< KA.MSAY. 

{Mcchmm-x" Marjazinc, l'iivt aX'i..\XlX, Vol. I.XI, p. l ir>.) 

(.]. ("i. VAX GMNDT .Inn.) 

(1) Volgens dc gcoctroijccrdc wijze vnn Kyan om het liont tegen hcderf 

tc I)Cwaroii, v̂onlt het voor eiken eng. dnini dikte 2-1 uur lang in eeno 

houten kui]) gelcgil, hevattonde eonc oplosjiing van I ned. pond liijtcnd 

suliliniaat (Chhmhm hi/tlrniyi/ri) op ir»0—loo ned. kan wnior, al luianlat 

het hout meer ol' minder poreus is. .Men ontdekt tol hoeverre hot voclit in 

het hout is doorgedrongen door het bevochtigen met eenen droppel ."̂ nlpho-

hydras amnionii, waardoor de deelen, die kwik hehhenopgoiu)nion, zwart 

worden. (Vort.) 

(IM. V I , ligg. lO-l.'i.) 

Aan dc heeren Davis en Damsay van dc Low Furness Ironworks, 

bij UIverslon, is octrooi verleend voor eene machinc die door sloom 

of eenige andere vloeistof wordl gedreven en op de volgondc wijze is 

zamengesteld: 

Een cilinder is inwendig van twee, drie of meer sloomdigte schol-

len voorzien, die met den straal uil hel hart naar den omtrek loojieu; 

eene as, sloomdigl legen de binnenkanten der sdiollen sluitende, gaat 

midden door den cilinder. Deze as is voorzien van uitstekende zuigers, 

dio er op bevestigd zijn en in dc ruimten tusschen de schotten vol-

komen passen. Ondersteld dal er drie lusschenscbollen zijn, zoo is de 

cilinder in drie afdedingen of kamers verdeeld, die elk van eenen o|) 

de as bevestigden zuiger voorzien zijn, eu wanneer de sloom door de 

daarvoor ingerigte sdiniven op bel dnde des cilinders indringt, wor-

den deze zuigers genoodzaakt eene slingering le maken l 'poender 

einden van de as bevindt zieh eene kruk ol hefboom, die hare bewe-

ging door middel van eene vereenigingsstang aan eene andere kruk 

mededeelt, wdke geliedit is aan do as, die gedreven moet worden. Hel 

is duidelijk dal, als de zuigers heen en weer gaan, ook de as omwen-

telt, waardoor dc hoid'das ook in beweging komt. Eene zelfde toepas-

sing kan ook op de luditpomjien, di(i voor dc eondeusalie of voor eenig 

ander doel worden gebruikt, worden toegepast. 

Fig. in, pi VI, is eene verticale doorsnede van den cilinder, waarin 

de wigvormige kamers .1, .1, .1 zijn aangewezen en hel binnenste dê  

cilinders iu drie gedeelten is verdeeld. I'ig. 11 is een opsland van dr 

zijile waarin ziidi de sloomkleppen heviiideii. i'ig. 1*2 is een opstand van 

don dlinderdeksel, waarbij de s(diuiven en verdere deelen zijn wegge-

nomen om de slooniopeuingeu te dneii zien. Fig. 15 is een eindaaiizigt 

van deu zuiger C, die. uil drie stukken of armen /», li, 11 is zamengesleld. 

Fig. l-i is eeu zijgezigt van den cilinder, waarin de helhnom h op de 

zuigerslang h is afgebeeld als verbonden mei de kruk I ' " (die weder 

aan de as van hel voerwiel is gdieclit) doore(!ue vereenigingsslaiig /i". 

Fig. 15 is eene verticale doorsnede over den dliiider, de slooni<chiiiven 

! en |)ijpen. Men zal ontwaren dal door deze inrigting der stoouischuil 

I en kas de koslen van hel daarslelleii ib'r machine aanmerkelijk minder 

! worden, lerwijl de slijtagie der sehuif al zeer gering is, daar de sloom 

j aan bdde zijden drukt. 

j De werking van somnnge deden is de volgende; de stoom wordt 

' door de pijp L, die door bel stoeltje r word! ojiyidioudeii, toegdaleii; 

' stroomt dan in de sdinifkas, zoo als de pijltjes iu lig. 0 aanwijzen en 

' vervolgens tusschen de voor- en aditerplaat vau de sdiuif. Di'ze platen 

bewegen gelijktijdig eu dc tussdienruimle vormt eene afzonderlijke 

I sloomkas of doel dezelfde dieiisl. De platen der sdiuif worden illtor 
-2o 
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«iKOt'i'KOlJKEllDK VKlini-TERDK AXKEllS VAN ITKMIN. 

•Mcchiiiihi M(uj(i:inc, Tart CCCI.XXIX, Vol. J.XI, p. KOG.) 

(F. W. VAN (JENDT .ICZ. 15. L. i:. I.) 

(I'l. V l , ligg. 10—20.) 

he lieer Firmin, le Balli, liculï onlangs eene geheel nieuwe wijze 

om ankers le maken meiJegedeeld , waarbij hij zich len doel slell 

de koslen le verminderen, door de materialen, waarvan zij gemaakt 

worden, op zulk eene wijze aan te wenden, dal zij, met eene gegevene 

hoeveelheid ijzer, iu kracht gelijk staan met een gewoon anker van veel 

groolcre zwaarte; bet vervoer wordl bovendien vereenvoudigd, als de 

ankers nil vcrschilicndc stukken gemaakt zijn, dic naar welgevallen in 

clkandei' gezel of nitecngcnomcii kunncn worden. 

l l i j maakt de schacht en dc aruicn, of wel beide afzonderlijk, door 

de verbinding van onderscheidene staven of platen, waartusschen dan 

cellen of open ruimten overblijven, of wel door deze dcelen eerst vol le 

auicden en daarna daarin groeven te maken door walzcn, smeden of 

eenigc andere bewerking. 

Fig. 10 van pl. \'1 stelt een anker voor naar de uilvinding van 

dcu heer Firmin. Fig. 17 is dc zijojistaiid en lig. 18 hetzelfde, als 

dc slok CU de armen zijn weggenomen. A A is de stang of anker-

schacht, gesmeed op de cclvormigc wijze, iu doorsnede doorlig. 10 

voorgesteld, mcl de verzwaringen H en C , dic stevig genoeg zijn 

voor hel boren van galen voor den ringbout l) en den slok E. Het 

benedengedeelte van dc ankcrschachl is eveneens uit écu stuk ge-

.̂ mccd eii op dc aangegevcnc wijze uitgcsmced en doorboord om hel 

passende le maken mcl dc overeenstemmende verdiepingen, die in bel 

vcrccnigingspunl /''van de armen 67/gemaakt zijn, waar zij door ccueu 

sterken bout gekoppeld zijn, waarom dc schacht als om ccn middelpunt 

zich vrij bewtgcn kau. Hij vormt dc schacht van twee, drie of meer 

ijzeren platen, die aan cenc of aan bciilc zijden door dc wals worden 

ingedreven, behalve bij dc dcclcu /> en C cn het onderste gedeelte, dic 

tic volle dikte behouden. Hij vorml de schacht en armen ook wel van 
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T of hoekijzer of wel door eene zamenvocging van beide, die stevig 

geklonken, geweld of met bouten vcreenigd zijn. De armen 6 ' z i j n 

eveneens celvormig gemaakt, zoo als dc doorsnede in figuur 20, over 

den arm bij a a genomen, aantoont, hetzij door ze uil een stuk te smeden 

of door hel zamcnvoiïgen, klinken of mcl bouten vercenigen van staven 

bock- of Tijzcr of van staven, die ter wederzijde door dc wals inge-

drukt zijn. K K zijn de klaauwcn, die afzonderlijk gesmeed en later 

geklonken of op eene andere wijze stevig aan dc armen bevestigd 

worden. L L ziju de sjiorcn, die ecrsl gesmeed en daarna op gelijke 

wijze aan de armen verbonden worden. 

GEOCTltOl.lEEllI) KOOKVEUTEUEND FORNUIS VAN .MANLEY (1;. 

(Mcchanlcs' Magazine, Tart CCCIiXXlX, Vol. L X l , j». 205.) 

(F. W. VAN GEXDT .IGZ. IJ. L. K. 1.) 

(1>1. V i , lig. 21.) 

Voor (icrticn jaren werd in het Mechunico' Magazine (deel XXXI\') 

ccnc briefwisseling medegedeeld over de betrekkelijke verdiensten van 

de geöclroijeerdc methode van den heer C. \V. Williams, om hel onl-

staan vaii rook voor tc komen, en hel patent van .Iclfreytot hel vernie-

tigen vaii den rook door ccncn waterstroom, dat op nieuw door den heer 

Arnistrong ter sprake werd gebragt. L'il dien hooide is hel ons aange-

naam mede tc dcclcu, dat wij geroepen ziju onze lezers zoowel ecu nieuw 

werk van den heer Williams aan le kondigen, waarin zijne uilvinding 

uitvoerig beschreven cn oordeelkundig vcrdciligd wordt, als ccnc ver-

betering van vroegere wijzen in de toepassing van watcrstroomen op 

fornuizen, met bet doel om bet onlstaan van deii rook te beletten. Wij 

zullen onze aanmcrkiugcii hierover lot ecu volgend artikel bewaren, cn 

oiis voor bel tegenwoordige bepalen lot ccnc iiiedcdceling van de ge-

noemde verbetering. De afi)cclding stelt ccnen opstand en ten dcclc eene 

doorsnede voor van ccn fornuis, naar het plan van dcu heer .Maiilcy 

ingerigt, bij dc werken van dc beeren Cubitt cn f.omp, Ciray's Inn-

Doad. /I is de oude en D de nieuwe deur van het fornuis, waarvan 

dc eerste tbans buiten gebruik cn gesloten is; 6' is dc vergaarbak, 

dic bel water in dc verticale schacht D brciigl, cn de laatste stelt 

hel kanaal I ' l ' met den waterbak F m geinccnschap. / is hel oude 

rookkanaal, dat, zoo als op de plaat tc zien is, vroeger vandaar door 

hel vcrlicalc gedeelte \an /1 ' cn verder opwaarts gaande den schoor-

stccn voimidc ; dit is nu echter geheel afgesneden. De werking van het 

fornuis is als volgl: Dij bet werpen van ccncn nieuwen voorraad brand-

slof door de deur l i , ontstaat er rook, die na hel doortrekken van hel 

kanaal I ' l ' in dc verticale schacht l) treedt, waardoor hij omlaag ge-

bragt wordt door de wci'king van het water, dal uil den vergaarbak 

C stroomt door ccnc jiijp, die aan de onderzijde mcl ccncn bolvormigen 

rooster met galen voorzien is. De vaste dcelen van den rook worden 

in den bak F in het watci' gestuwd cn door ccnc walcriciding weg-

gevoerd, lerwijl de ligtcre dcclcu opstijgen, en door de pijp /' naar 

den ingang van het fornuis teruggeleid worden. Aan de werking van 

bet water wordl meerdere kracht gegeven door de schuins staande 

platen a a , dic dc gassen noodzaken ccncn omweg Ic maken. 

(1) Ziu venter over de rookveriereotlo l'ornuizeiule artikels, voorkomende 

in de i'ittreksels, IbOü—IW-J, blad̂ . UT. (Ucd.) 

1855.] 

De werking van hel fornuis wordt ten hoogste geroemd door de 

personen, dic er gebruik van maken, en, zoo wij meenen, zijn cr maat-

regelen genomen om het lampzwarl oj) tc vangen, dal van ccne uit-

nemende kwaliteit is; volgens dc beschreven ini'igting zou dc water-

leiding dil verbrandingsproducl wegvoeren cn een beduidend verlies 

veroorzaken. Dc locpassing van deze constructie hccfl ccne grootc be-

sparing van brandstollen len gevolge, terwijl men gelegenheid hecfl 

eene meer gelijke lempcratuur dan bij andere fornuizen Ic onderhouden. 

DE SCllIl'DEUR VOOR DE KEYIIAMDOKKEN. 

Uittrcksel uit ecnc voorlezimj van SAMC'IIF. CLKOG .Jan. in dc United 

Servicc lustitutivn (1). 

[Civil Engineer and Architect"s Journal, .Itily 1854, p. 258.) 

(J. G. VAN GJONDT Jun.) 

Dc beer Clcgg deed in .lunij 185i eene voorlezing in dc United 

Service I n s l i l n t i o n o m " «caissonsluitingen van dokken^, waarvan de 

voornaamste bijzonderheden hierna zullen worden medegedeeld. 

Nadat de spreker eerst de geschiedenis der dokken bad behan-

deld, wees hij op hunne vermeerdering in dc laatste jaren en op de 

omstandigheid, dat, vermils de ahnelingcn der schepen steeds grooter 

gemaakt worden, de dokken, om aan hun doel lo beantwoorden, ook 

gelijken tred mcl dic vergrooting behoorden tc houden; hetgeen oor-

zaak is, dal dil onderwerp tegenwoordig van meer belang is dan 

vroeger, toen bij den bouw der schepen zelden van dc eens vast-

gestelde afmetingen werd afgeweken. 

De dokken, dic met het getijde in gemeenschap blijven, komen hier 

minder in aanmerking; zij bestaan uil cenc ruimlc, door dijken of muren 

omsloten , waarin dc schciien mcl grooterc veiligheid dan op ccne 

rivier of in eene ojiene haven kunncn laden cn lossen. Zij worden 

door gceno deuren afgesloten cn bijgevolg rijst en daalt bet waler er 

in, naarniate het getijde verloojit even als hel buitenwater; zc kunnen 

dus alleen daar gebezigd worden waar, zelfs bij laag water, eene 

genoegzame diepte blijft voor dc schepen dic er gebruik van maken. 

Dikwijls zijn aan zulke dokken afgeslotenc cn droogc dokken ver-

bonden. 

Wanneer dc schcpen bij laag water niet meer vlot liggen in ccn 

dok, dan mocl hel water, dat er bij vloed is ingevallen, door deuren 

worden opgehouden. Dlijfl cr genoegzame diepte, al is bet geen hoog 

water, zoo maakt men dubbele deuren als aan kanaalsluizeii. Al dc 

dokken aan dc Theems zijn mcl zulke sluizen voorzien; en dc enkele 

deur is zelden aan te raden, uitgezonderd dan, wanneer men iu een 

dok, waarin het water mcl bel getijde verloopt, schepcn wil oiiiiemcn 

van groolen diepgang, die alleen bij hoog water kunncn biniieiikomcn; 

alsdan zou ccu twctnle dok, dal door ccn enkel paar deuren of door 

cenc schipdcur van hel eerste goschciden wordt, aan hel oogmerk 

voldoen. Dezc afsluiting zou het water in het binncndok in den hooge-

ren sland houden, waardoor groolcre schepcn er gebruik van konden 

maken, zonder dal het verkeer in het builcndok er door leed. 

Dc sterkte der deuren aan dokken, die voor stormen zijn be-

veiligd, moet evenredig zijn aan de drukking van cenc kolom waler 

Ier hoogte van hel verschil lu.sscben eb cn vloed, lerwijl cr geene 

builengcwonc slei'ktc wordt vcrcischl tot het weerstand bicden aa/i 

den golfslag. Zijn zij cchtcr aan die kracht, dic dikwijls zoo ontzettend 

wordl, blootgesteld, dau moeten dc ahnelingen veel zwaarder genomen 

worden. Tot hel eerste geraakt men gemakkelijk door dc gewone be-

paling der drukking, het laal.stc kau cchtcr alleen gevonden worden 

door toepassing der praklische uilkomslcn, daar men gcenen regel 

hecfl om de kracht der golven tc berekenen. Dc ecuigc proeven, bier-

omtrenl genomen, zijn die van den beer Thomas Sicvcnsou, dio langen 

lijd de kracht der golven heeft waargenomen cn ccu werktuig hecll 

uitgedacht, waardoor hij ze op verscheidene punten langs de kust 

hecfl gemeten. Dc uitkomsten daarvan ziju medegedeeld in The 

Transaclions of Ihc liogal Sociclg of E d i n h u r g h vaii den 20''"' 

Januarij 1815. 

Hel is duidelijk dal de kracht der golven verandert met bet jaar-

getijde en den toestand der oppervlakte waarop zij werkt, cn dezc 

onderstelling wordl bevestigd door de waai-ncmingen met de zcc-dyna-

momctcr. Zoo blijkt uit dc waarnemingen, gedurende dc vijf zomer-

maanden van 1815 cn 18M op vcrschcidciic plaalsen bij Tyrcc en Skcr-

ryvore gedaan, dat dc gemiddelde drukking legen ecu oppervlak, dal 

aan dc golven was blootgesteld, 011 eng. pond op den vicrk. voel 

(2 010 ned. pond op den vierk. el) bedroeg, terwijl bet gemiddelde 

in de wintermaanden op dezelfde plaatsen gedurende diezelfde jaren 

2080 eng. pond op dc vicrk. voet (10 025 ned. poml op dc vicrk. 

cl) bevonden werd , dus ruim driemaal meer dan in dc zomer-

maanden. Het blijkt verder, dal dc grootst waargciiomcn kracht O OOO 

eng. pond op dcu vicrk. voet (28 800 ucd. pond op dc vicrk. cl) is; 

doch deze proeven zijn niet lang genoeg voortgezet, nuch op ccn ge-

noegzaam aantal plaatsen genomen om daaro]) vast Ic kunncn rekenen. 

Dij hel bcjialcn der sterkte iu deze gevallen, moet men dus iinmt r 

vrijgevig le werk gaan. Om cenig denkbeeld van dc vrccsclijke 

kracht der zee tc geven, zij hel genoeg Ic melden, dat ccnc rolsmassa, 

5 voet (11:̂ 50) dik cn ongeveer 40 voel (12 cl) lang, wegende 500 

ton (501 800 ned. jioiid) te Fctlar in Zclland over eene landpiml werd 

hcengcworpcn; doch er dient opgemerkt tc wordeu, dal dc vorm van 

dil blok zccr geschikt was voor cciic scbuivcmlc beweging cii dus vcd 

beeft bijgcilragcn tot dezc verplaatsing. Dc uitwerking oji dcu zcc-

(l) Kcctls op bliul/.. 57 van dezen jaargang dor l'ittrekseU lici.lieu wij 

ccno uiedcleding van W. Fairlniiru over hetzelide onderwerp geplaatst. 

Wij Hchteu dc hier volgende belangrijk genoeg om insgelijks tc worden 

Opgenomen. 

breker voor Dlymouth kan ook als zeer merkwaardig beschouwt 

worden, want hoewel dc stukkon slcoii vaii gccii groolcre zwaarte 

dau 10 lou (10 100 ncil. poud)ziju, zoo slaat hier tcgoiiovcr dat hd 

oppervlak waarop de zee wcrkl zccr kldn is, hetwelk zccr ten vooi-

dcdc van den vasten sland dor stukkeu is. Cedurcndc den slorni 

van Xovombor 1821 werd ccnc lengte vaii 700 yards (727 cl) 

gebed voltooid werk vaii dezen zcebrckcr geheel omvergeworpen , 

terwijl dc overblijvende dcelen slcchls weinig beschadigd waren. 

Hel talud iiaar dc zeezijde was 5 op l gcuuuikl cu vcraiulcrde 

bij dezen storm iu 5 op 1, zooals iiieii was ovcrcengokomcii 

het aan tc nemen. Later iu 1858 werd cciic groolc hocvceihcid 

stcenklompcii van 15 tot 20 Ion onder water losgerukt cn over 

den zcebrckcr licciigcslmgord. 

Dij hel bepalen der slerklc van sluisdeuren dienen ook nog in aan-

merking genomen te worden dc schokken, waaraan zij onderhevig zijn 
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door liel aandrijven van wrakken of tiel aanloopen der binnenkomende 

schepen. 

!)e drooge dokken worden voornamelijk gebruikl voor hcl kalefateren 

en herstellen van bel benedengedeelte der schepen ; zij worden droog 

î f door bel wegloopcn van bel waler bij dc eb, wanneer dc deuren 

open gebonden worden, öf door hel sluiten der deuren bij laag water 

cn hel wegpompen van bel overblijvende. Peze dokken zijn van zeer 

grool nul voor de schepen, welke daardoor thans op ecnc gemakkelijke 

wijze worden herstidd ; terwijl zij volgens dc oude wijze van her-

stellen veel leden, zelfs somtijds geheel onbruikbaar werden. 

In dokken waarin hcl water moet worden opgehouden is de puni 

der deuren naar binncn gekeerd, terwijl hij drooge dokken hel water 

moet worden builen gehouden en dus ook dc piiiit der deuren buiten-

waarls gekeerd is. Wanneer schipdcurcn worden gebruikt kau dezelfde 

vorm voor beide inrigtingen gebezigd worden. Om zoowel tijd als 

arbeid tc besparen voor het pompen (wanneer er geen verval van water 

is) zijn dc drooge dokken tc Scbastopol op eene aaninerkclijke hoogte 

boven bel oppervlak der Zwarte zee gebouwd. De schepen worden in 

een dokbassin gebragl door drie sluizen, die telkens 10 voel (5«'03) 

rijzen, zoodal hei waler in bel bassin ÖO voel ('>''.13) buven dc opper-

vlaklc der zee staat. Het water, benoodigd voor hel aanvullen van bel 

bassin der dokken en der sluizen wordl locuevocrd door een kanaal 

van D2 mijlen lengte, gevoed door bergstroonicn, welke op de ver-

eischte hoogte liggen om aan het oogmerk tc voldoen. De schepen 

kunnen dus in al dc dokken worden opgenomen, wanneer zij door dc 

«Iric sluizen in het hooger gelegene bassin zijn gebragl. 

Deze inrigting gech grool gemak bij bel herstellen van schepen, 

want nadat de dokdcuren zijn gesloten wordl ecnc klep geopend en 

hcl water stroomt door een onderaardsch kanaal naar zee, bel scbip 

hoog cn droog latende staan, lict is te hopen, dat cr bij dc belegering 

weinig schade aan deze dokken mag worden toegchragt, daar ze van 

grool nul zonden zijn voor bel herstellen der geliavendc schepen ; bel 

grootste dok kan een schip van 120 stukken Itevallen. 

Dc deuren zouden eerst van bout gemaakt zijn geworden, doch uit 

aanmerking van ilc mindere duurzaandieid en van dc verwoestingen 

door den paalworm ( I c m l o iinvulis), oordeelde men het later beter, zo van 

ijzer te maken, daar alî dan op den duur de groolere uitgaven van 

aanleg zouden vergoed wonlen cn hi't weidx niel meer juistheid koinlc 

wonlen gemaakt. Dezi? iiitinniitende deurcn zijn geheel door middel 

van werktuigen gemaakt, llel gewigt aan ij/.r van ile O jiaar deuren 

was nOO ton ( I ISS IOO ned. pmid), terwijl 72 ton i73 132 ned 

jiond) verloren gingen duor bel afschaven cn hol bon-n m slcken van 

gaten. 

l lel is moeijelijk te iicslissen in widke gevallen uiciMlraaijende en 

wanneer men schipdenreii moet gidiruiken, want biiilc hebben hunne 

voor- cn nadciden. Vidgens dc meeniiig van den beer (llegg zon men 

voor openingen tot (it) vin'l (nS id) wijdte, wiiaraiditer het water niet 

booger ilaii 20 voet (7 el) staat, draaijende deiiren moeten verkiezen 

boven caissonafslnitingcn, omdat zij altijd o|) hiiiiiic plaats zijn cn voor 

hel doorlaten van ecu .sclii|i minder tijd wonll verei.̂ ^bt, dan wanneer 

nicn dc caisson moet vlot maken en wegvoeren. Dij dc schipdeur, zoo 

als die door den beer Scamp voor bet Kevbaiiidok is outworjien, zijn 

die logcnwerpingeii echter niet meer van to( pa.sMiig, wanneer er in dc 

dikte van den inimr lusstdien twee dokken riiiiiile gv'inieg bestaat voor 

hel bergen der ticurcn, hetwelk echter niel allijd plaats kan hebben. 

De nadeelen van groole shiisdeuren zijn : 
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Ten ecrsle, dal dc kosten daarvan grooter zijn dan die voor ccne 

schipdeur. 

Ten tweede, dat zij meer onderhoud behoeven, en dal, wanneer de 

rollen op den bodem of eenige andere onderdeelen onklaar geraken, 

bare dicple beneden de waterlijn een groole hinderpaal hij het her-

slellcn is. Wel is waar kunnen dc rollen meestentijds van boven ver-

slcld worden , zoodal de gewone slijtagic geen stoornis aanbrengt; 

maar dc groote moeijelijkheid is in de vervanging gelegen. 

liet derde nadeel van breede en hooge draaijende deuren is dc zelling 

cn Ickkagie, waaraan zij onderhevig zijn, cn hcl is gemakkelijk in te 

zien, dal zulke groote oppervlakten somtijds zullen worden ingedrukt, 

terwijl ecu klein verschil in evenwijdigheid der voor- cn acbtcrbar de 

aaneensluiting onvolkomen maakt en dus lekkagic veroorzaakt Zelfs bij 

lagen stand van hel water is er altoos ccnigc lekking bij deze deuren. 

Dc Ickkagie door even groole ojieningcn hangt af van dc hoogte dei 

drukkende waterkolom en daar dus de moeijelijkheid om deuren water-

digi tc houden grooter wonll, naarmate dc oj)i)crvlakte der deuren 

grooter is, volgt hieruit dal er in dc jiraktijk ccnc grens moet zijn tot 

bet gebruik maken van draaijende deuren. Als men die grens op 70 

voet (21 el) ojicning en 23 voet (7'-''.3) dicjite stelt, dan zal men 

voor groolerc wijdte en diepte caissonafshiiliiigcn moeten gebruiken. 

Deze afmetingen moeten eobler niet wonlen aangemerkt als de vol-

strekte grenzen voor het gebruik van draaijende deuren en vooral niet 

wanneer zij van ijzer vervaardigd zijn ; doch bet schijnt, dal alsdan, 

zoowel om stoornis le voorkomen als om kosten le vermijden , de 

voorkeur moet gegeven wonlen aan scbijidcnren. 

De dwarsdoorsnede der deuroj)cningcu kan den vorm hebben van 

dc grootste soort van schepen, waarvoor zij bestemd zijn. Dc zij-

muren zijn volgens ccnc kromme lijn gebouwd en van onderen ver-

bonden door ecu omgckcenl gewelf van nictsclweik, waardoor de 

vonn van hel werk bet best behouden cn ccnc ongelijke zelling voor-

komen wordl. Waar draaijende deuren wonlen gebezigd, moet een 

watcrjias gedeelte gcvonnd wonlen, waarin dc deuren draaijen, ojidat 

dc gcbcelc ojicning vrij kan worden. Hierdoor kan men niel den 

meest wccrstandbicdendcn vorm der muren volgen, vooral niet wan-

neer men oj) slcchlc hinderingeii moet werken : daar oji sommige 

jilaalscn meer bouwslolTcn gcbmikl moeten wonlen lol hel verkrijgen 

van ccne gelijke sterkte. Dc kiel van de caisson jiast in hcl knmime 

beloop der muren volkomen cn hccfl dus den vorm van ccnc diejic 

cn smalle boot; ccnc drijvende afsluiting kan ook zeer goed als ccne 

boot voorgesteld wonlen; zij is even als ccnc boot geballast cn drijfl 

OJ) vcrscbilicndc dic|)lcn naar gelang men den ballast vermeerdert of 

verniindcri. Wanneer dc caisson zou is geballast, dat zij met stabi-

liteit kan drijven, moeten bare ahnctingcn zoodanig zijn, dal bij den 

laagstcn stand van water bare kiel nog vrij blijh van de groeven, 

waarin zij gejilaalsl moet worden. Kerst wonll de caisson ongeveer 

OJ» bare jilaals gebragl cn dour middel van louwen of kettingen, die 

aan de oevers bevestigd zijn en op hel dek door kaajtslamlcrs worden 

aangehaald, cn venier in vcrlicale rigting tusscben de groeven bewogen. 

De klejijieu, die van ondcn'ii zijn aangcbragl, worden dan gcojicnd 

en bet waler stroomt in dc caisson, waardoor zij zich vast oj) hare 

jdaats nederzet. Dc klejijicn naar dc buitenzijde blijven ojicii lol dat 

dc caisson weder u;o(>t wonlen wcggeiiomeii, zoodal bet water daarin 

met de eb en vloed kan dalen eu rijzen; wanl, gcbennie dit niel, 

zoo is hcl duidelijk, dal bij hoogcrcn stand van hel buitenwater de 

caisson zou kunnen worden oj»geIigt. Zal dc caisson weder weggc-

01 

I 'i 

r 

1855.] 

nomen worden, dan moet hcl water aan beide zijden weder even 

hoog slaan, vvaarloc meestentijds in bet metselwerk aanwezig zijn 

kanalen of jiijpcn, dic door dc caisson heengaan en behoorlijk ge-

sloten kunnen worden; slechts dan, wanneer hcl dok dal men wil 

vullen zeer grool is, vereischt ilc laatste inrigting veel l i j t l , want 

daar hcl waler dan snel moet doorstroomcn, moet hcl aantal of do 

capaciteit der [»ijjicn grooter zijn , hetwelk kostbaarder is dan een 

tocvocrkanaal in het metselwerk. Wanncpr hcl water aau beide zijden 

op gelijke hoogte slaat, worden dc klcjipcn gesloten, cn het water, dal 

zich in de caisson bevindt, wordt uitgejiompt, lol dal deze zich vrij 

in dc groeven beweegt, waarnii zi j van den dokingang wordl wegge-

sluwd, om hel scbip in of uitte laten. Hcl is wclligl nuttig dc voor-

naamste afmelingen le kennen van ccnc groote ijzeren caisson, als de ! 

hiervoor bedoelde, bijv, voor ccn dok, waarvan do opening 08 voel ' 

(20ei.71) bij ccne diepte van 2̂5 voet (8<^h3i) is, zoo als dic bestaat in j 

do New-York Navy Yard (I). 

Do opjicrvlakle van hel dok der caisson is gelijk aan dic van ccn 

schip van 08 voel (20ci.74) lenglc hij 10 voel (1-1.88) breedte, terwijl 

de vorm van den ojistand met die van de dokojicning overeenkomt. De 

ij>ren ribben staan 2 voet (0«! Gl) uil elkander, cn zijn O bij 1 duim 

(0<^M32 bij Oci.023) zwaar hij dc kiel, langzamerhand naar bet dek 

verminderende lol 3 bij Tf, duim (70 bij 12̂ ^ stroop). Dc zijjilalen ver-

anderen van /̂i duim (10 .sircci)) lot % duim (0% slrecji) dikte; dc ver-

schansing is U duim (G^strecii) dik. Dij den bodem bevindt zich het 

ballasldck, waarop 03 ton ijzeren ballast zijn vaslgehecht. Kr zijn 

vier vullingspijj)cn , ieder ccne middelijn hebbende van 1-1 dnim 

(Oti.330), door de caisson gaande cn elke van Iwcc klcjipcn voorzien, 

waardoor men het water van do ccne naar de andere zijde kan doen 

doorstroomen, of wel het scliij> zelf kan vullen. Twee pomjicu van 10 

duim (0<̂ i. i00) ojicning cn l i duim (0ci.33(») zuigerslag, dienen lol het 

uitpomjien on werken als slooiiicilindcrs. Wijders zijn er twee pijjien 

van 3 duim (Oci.070) iniddolüjn met deze jioinpon vcrbondeii, om dc 

caisson schoon le wasschcn, terwijl zij tevens bij brand van dienst kun-

nen zijn. 

Ecnc strook gom-clasliek, 8 duim ((>1,20) breed en 1 duim (0^1.023) 

dik, is legen de kiel en den voorsteven bevestigd door scbrocvcii mcl ver, 

zonken kojijicn , om zooveel mogelijk Ickkagie lussclicn het sidiiji 

on hcl mclselwerk le voorkomen. Hierdoor bereikte men, gedurende 

ccnigen lijd, zeer goed het dwl; doch dc gom versleet sjiocdig iloor ilo 

schuringen werd door eiken jilankcn vervangen. Deze caissim kostte in 

Amerika nagenoeg 18 OOO jiond sterling (/'210 000) (zoo als in hcl 

werk van den generaal Sluart, over dc drooge dokken voor zocscbejicii 

IU de Verccnigde Staten, wurdt vernield), welke som buitengewoon 

hoog voorkomt, daar do schiptieur voor hel Keyhamdok Dl voet (1^.23) 

\vijdcr en hooger is, cn slechts 10 000 jmnd sterling [f 120000) heeh 

gekost. 

Daar hcl leegjiompen der gewone schipdcurcn lo veel lijd en arbeid 

vordert, heeft de heer Scaiiij» eene drijvende cai.sson uilgcvondcn, 

waarbij dil gebrek vcrholjien is, cn daar deze inrigting overal kan ge-

bezigd worden daar, waar nicn water door ecnig waterwerk kan aan-

voeren, zijn cr slechls weinige gevallen, waarin zij niet aangewend kan 

worden. Do inrigting is zeer eenvoudig. De caisson is zoodanig ge-

ballast, dal zij veilig kan ilrijvcii in de vroeger gemelde gevallen. Hel 

(1) r.cnc bcichrijviiir; van dc/.c M-liiiKlciir wordt gcv(.ndcn in ihc Ci-il 
L'njincer and AaJdiccCs .hiirml van I t j jS, Vol. X V , pag- 3'Jl. 

bovendek, dat even hoog is als de waterstand bij den vlued, vormt den 

bodem van ccn waterbak, waarvan de ahnetingen grool genoeg zijn, 

om het vercischlc gewigt aan water tc kunnen ojincmen. Deze bak 

wordt gevuld door kanalen, dic mcl ecnig waterwerk in verbinding 

staan, cn daanloor steeds gevuld blijven; en daar bel wahM' in den bak 

hooger slaat dan hcl waler in dc dokken, kan bel door klej)j)en worden 

algelijit, wanneer men do caisson vlot wil hebben, waanloor het jiom-

jicn vermeden wordl; zoodat het ccnigc gebrek, dat overblijh, is, dal 

men dc caisson moet zwaaijen en wegvaren, wanneer ecu scliij) in het 

dok wordt binnengelaten. Dil gebrek zal bij dc Kcybam-schipdeur 

echter niet meer bestaan, cn hoewel cr altoos eenige zwarigheden 

aan verbonden blijven, kan niiMi evenwel aannemen, dal dic caisson 

jiraktisch volkomen voldoet. 

Dozc cai.sson sluil de ojicning van hcl zuidelijk bassin le Keyhani 

af, de gedaante hebbende van cenc sluis van 200 voel (70 cl) 

Iengle, 80 voel (21- cij breedte en 13 vod (13 cl) dicple; daar 

binnen bevindt zich ccnc caisson van gewone zamenstclling, zoodal 

hel water lusschen dc afsluitingen wcggcpomjil cn dus een droog 

dok verkregen kan worden. 

Dc schipdeur hccfl alsdan ccne drukking van 1700 ton (1 727 200 

' ned. jiond) tc verduren , daar dc diepte bij springvloeden 38 of 30 

' voel (11=1.30 lol 11^^80) bedraagt. Dc slcrkle der zamenslcllcndc 

deden is daarom uiterst zorgvuldig overwogen, en dc netheid, dio 

bet geheel kenmerkt, hccfl ccnc uitmuntende bewerking vercisciit. 

Hel zij genoog gezegd, dat de deur door den heer William Fairbairn 

van iManchcslcr is gemaakt. 

Dc inrigting dezer caisson, dic zonder pompen van de dokopening 

kan wonlen vcrwijdenl, om in ccnc ingemetselde bergplaals geborgen 

Ic wonlen, of weder voor de ojicning kan worden gcjilaatst, is een-

voudig deze: f.nngsdcii gcheelen bodem bevindt ziidi cenc zuiver luchl-

diglo kamer, die dc longen van het schip (zoo als dc heer Fairbairn die 

noemt) vormt; zij zijn van zoodanige ahnctingcn, dat hel schij) 10 of 

12 duim (0^1.231 of 0'-''.283) van den grond blijft drijven, waanloor 

bol gemakkdijk kan vcrjdaalsl wonlen. Doven deze luehtkamer is ccnc 

afdccling voor den zoogenaamden vcrandcrüjkcn ballast, waarin het wa-

ler door twee ojicuingeii instroojnt, eu met dc cbcn vloed daalt cn rijst, 

waanloor dc omhoogwerkcndo kracht der longen bedwongen wordt. 

Dc denle ahicding vormt een bak, die 00 lot 70 ion (IH) 000 tol 

71 120 ned. kan) water kan honden en door pijpen, dic met dc walcr-

wcrken in verbinding slaan, gevuld moet wonlen, om dc caisson op 

ban; jdaats tc doen zinken. 

Dij den bodem gaan vier groole jiijjicn, van scdiuifklejijicn voorzien , 

door hel schij», en werken als sjmisluizcn om den nedcrslag als anders-

zins, welke door den vloed wonll aaiigebragl, van den drcmjicl Ic kun-

nen afvoeren, cn nok om bij laag water een stroom tc onderhouden, dic 

hel nederzetten van zand, enz. voor do cai.s.son belet. Om dil ge-

makkelijk tc maken, heeft men den drcmjicl ccnc hdliiig naar beide 

zijden gegeven. 

Dc caî son wonlt in bare bcrgjdaals gebragt of weder voor dc 

ojicning gedreven door kellingcn, wdke door windwerken, aan beide 

zijden van de ojicning gesteld , worden ojigcwonden , terwijl door 

tv,cc leitoiiwiMi, mede aan dezelfde windwerken verbonden, aan dc 

caisson dc bejiaaldc rigting wonlt gegeven. Voor dal men de caisson 

verjilaalsl moet zij (gesteld dal zij op den bodem staal) vlot gemaakt 

wonlen, cn dit gcsehiedt door bel openen cencr kleji van 12 duim 

(O"',303) middellijn in den bodem van den ballastbak, waardoor de 24 ' 
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iioodigo liocvcolheid water in de daaronder gelegene afdeeling wordt 

ontlast. De caisson rijst dan langzanierliand lot -i lot Ti duim (O«'. 10 

lot 0«Uö) boven den grond, waarna zij in de bergplaats kan worden 

gcbragt, lietgccn door eenige weinige manschappen in 8 nnnulcn 

lijd kan wortlen verrigt. 

Wanneer de caisson den toegang afshnt, is zij lot aan <lcn water-

spiegel met water gevuld, uitgezonderd do hichikanier, die hel eenig 

opdrijvend middel is, waardooi- men de caisson vlot maakt, cn daar 

het walcr vrijen toegang beeft door do ballaslkamer, zal het aan beido 

zijden even hoog slaan. 

Do aanvoer van walcr in deze ballaslkamer geschiedt langs twee 

wegen, hetzij door hel openen der schuifklepiien of door hel in wer-

king stellen dei- klejipcn, die legen de schuiven zijn aangcbi-agt en 

naar binnen openen; deze klcpjien worden geopend en gesloten door 

de drukking van hel waier, wanneer er verschil in hooglo beslaat; 

zij ki/nnen dus als veiligheidskleppen beschouwd wonlen , want als 

de schuiven niet op den behoorlijken lijd worden geopend, zou bij 

den vloed de vaste stand dci' caisson in gcvaai- kunnen worden 

gcbragt. 

Wanneer het schip hel dok is binnengclooj)en, wordl de caisson 

uil iiare bergplaats gebaald door de windtoeslellen , terwijl de lei-

louwen worden gebruikt lol hetzelfde eindo als waarvan hiervoor is 

melding gemaakt. Do waterbak wordt dan gevuld en dc caisson zinkt 

.sjjoedig o|) de L'cstemdc jilaats op den drempel. 

Wi l men de caisson wegnemen , om ze te verwen of tc her-

stellen, dan worden de hallastkamer en de waterbak bij laag water 

ledig gemaokt, de ojislaande kleppen worden buiten werking gesteld 

en door hel openen eener klep wordt het water naar de luchtkamer 

geleid, welke dan zooveel als ballaslkamer woi'dl en ongeveer ÖOO 

Ion (öOi 800 kan) water kan bevallen. 

Hel eenige wal thans nog Ic verklaren overblijft is het volgende. 

Ondersteld dat de caisson geballast is lot 2 duim boven den vloer 

bij laa g water, dan zal cr bij hoog water ccnc opdrijvende kracht 

op werken, gelijk aan het gewigt van het water, dal door do bouw-

stolTcn, waaruil zij is zamengesleld, wordt verplaatst, welke kracht 

i r i Ion ( lo210 ned. pd.) bedraagt. Dij boog walcr geballast, zoo 

zal de schijidcur bij laag water door eene gelijke kracht oji den 

bodem gedrukt v,orden. Om dit le voork(unen zijn er aan elk einde, 

ter hoogte van hel dek, ballaslsliikken aangebi'agt, dio zoover uit-

gestoken worden als noodig is om de caisson die|) genoeg le kunnen 

doen zinken. 

Daar hel miltig kan zijn eenigo der voornaamste afmciingen le ken-

nen, deelen wij nog de volgende opgaven mede. 

De lengte van dc caisson is: van boven 82 voel O duim (2O''.IÜ) en 

van onder 08 voel O duim (20'' 88); dc hongto bedraagt .12 voel 

(12"-''.8U) zonder dc leuning; de ingang lus.sehen hel met.selwerk is 

wijd 80 voet (2i'"'.ö8) van bovon en (m voet 8 duun (20''O"») van 

onder, zood.il, wanneer het gat geslolen is, de caisson aan beido zijden 

1 voel r» duim (O''..'8) van boven en I voet .'5 doiin (O' "..!.") van onder 

ovcrslcckl. Aan beide zijden der uns^ou v.ijn langs den boiiem cn de 

einden eiken ribben van 15 bij 8 duiunO"'.".H l»ij ()"'20) bevestigd 

en zoodanig afgewerkt, dal zij naauwkeuiig |ia.ssen iu hel houlcn 

raam, in het nniurwerk ingeinet<eli|; de caisson zal tegen dil raam 

aangedrukt worden zmnlra er verschil bestaat io de hoogten van het 

walcr voor cn achter. Dc breedle van het .sehip is 15 voet O duim 

{-i'M 1), het houten omkleedsel medegerekend 10 duim nie'.H) meer, 
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dus l i voel 10 duim De afstand tnsschen do vlakke zijden 
van hel metselwerk is 15 voet O duim (i''.72), zoodat er 8 duim 

(0®'.2ll) ruimte overblijft op de breedle der caisson. 

De verticale jrel.iiidten slaan 18 duim (I)'>..i0) uit elkander en zijn 

van stevig hoekijzer vervaardigd, waartegen de ijzei'cn platen van 

"/ic duim (M slree|i) van onderen en doiiii («p/̂  sirei p) van boven 

zijn vaslgcklmiken. De zijplaten steken 12 duim lO''.505) langs den 

bodem cn de einden over, waardoor de bouten, die het houten raarn 

aan hel schip bevestigen , worden gcbragt. Daarbij zijn legen do 

gebindlen langs den bodem rn de eimlen vci'schcidene slullen van 

plaatijzer aangebragt, welke aan het overstekende gedeelte van builen 

zijn vaslgcklonkon om hel meer sterkte tc geven. Dc dwarsribberi 

zijn langs den bodem niet zoo digi hij elkander gesteld als aan de 

einden, mn cr sterke houten kielstnkkeii lusschen le kunnen brengen, 

waarop de caissmi rust, wanneer zij op hare plaats staat liet geiicel 

wordt overdekt door eenen houten vloer, die den toegang verzekert 

tusschen do t'-genovergcsteldc zijden van het dok. 

Daar de zijden dezer caisson vlak zijn, bezit zij niet hel voordeel 

van ccn gebogen ligchaam, dal aan de daarop werkende krachicn beter 

weerstand l.iedt, men heeft daarom tegen den romp, die als voor 

eene gcbogcnc caisson is zamengesleld, platen aang(d)rai;l van 2 voet 

O duim (O''.70) breedte. Dc doorbniging is beproefd bij verschillende 

watci-hoogten van 18 voet tol 58 voet 4 duim. Zij bedroog met 18 

voet (5'''.5il) water, duim d ' / j Mn-ep) en met 58 voel 4 duim 

(11«='.08) water. duim (14 streep), wdke laatste de grootste 

waargenomen doorbuiging is. Het is de vi-aag of bot voordeel zou 

zijn geweest dezo caisson op rollen lo laten bewegen, maar de be-

denking van den heer Scamp legen de rollen was, dal, wanneer dit 

soms noudig zou worden, hel zeer moeijelijk zou zijn om zc op zulk 

eene diepte onder water le herslellen. 

Ten slotte zij opgemerkt, dal hel. gebruik van eai.ssons volgens do 

oude zamenslelling, waarbij het pompen noodzakelijk is, vei worpen 

moet worden èn om den lijd on om den arbeid, die cr mede ver-

loren gaan, wanneer een scliip in- of nitgelalcn moet worden, waar-

mede een getijde kan vcrloo|)en, en dal, wanneer men onder de gewone 

omslandigheden, waarbij vooral de zuinigheid moet worden in adit 

genomen, grooie dokopeniiigen moet afsluiten, waarbij degelegenhdd 

tol hel wegvaren meestentijds nicl bestaat, de zelfwerkende schipdeur 

van den heci' Scamp aanbeveling verdient. 

De cigen.schap|ien dezer cai.sson zi jn: 

1. dat zij aan ccnc drukking van ongeveer 40 voet water weerstand 

biedt; 

2. dat zij eene waterdiglc afsluiting vormt, wanneer het dok als 

droogdok moet gebezigd worden; 

5. dal zij gemakkelijk en in korlen tijd kan worden verplaatst, en 

4. dal er weinig arbeid bij gevorderd wordt en hel leegpompen in 

het gdieel niet bchoelt plaats lo heben. 

I I I:T OHOOT GAXGI -SKANAAL. 

{Cuul Knijhmr (wd A r c h i U r r s J u u n m l , Sü])icnil)cr IS.')-!, p. a2!'.) 

(F. W. VAN (lENJJT .10/,., 15. I.. K.l.i 

i\üg niet lang gdedcii hadden wij gelegenheid, bij dc vcrmdding 

van een vlug.^chrilt oscr dc uiicnbarc werken in liidle, uitgegeven door 
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over dit onderwerp, door de ooslindischc compagnie uitgegeven. 

De rivier dc Gangcs ontspringt tc midden der sneeuw van hel Ili-

melaya-gcbcrgte, verlaat zijne bergachtige bedding boven llurdwar en 

breekt op dil punt door dc Sowalicdieuvelen, als een zuivere en prachtige 

stroom; zij vloeit over ccnc bedding van groole stcencn, cn s|)lilsl zich 

in vele takken, waarvan een langs do heiligste badjilaals dor Hindous, 

Pyree Glial, gaat. De boofdarm wendt zich een weinig oostwaarts af, 

voorbij Khunkhul, en vercenigt zich even beneden deze stad mcl den 

Pyrcclak. Door deze laalstc rivier wordt de toevoer voor het kanaal lol 

Myapoor gcbragt, waar de regelmatige uilgravingcn eenen aanvang 

neinen. Tc !\lya|)oor zijn zeer uitgebreide en volledige werken aange-

legd, om den toevoer van water in het kanaalpand tc regelen. Zij be-

staan in eenen groolen gemclselden dam, van 517 voel (157i:i.G) lengte, 

dwars over ilen arm van den Gangcs Pyree Ghal, cn ccnc groote brug 

van tien bogen, elk 20 voet (ruim Oei) wijd, over do bedding van hel 

kanaal, voorzien mei deuren en den benoodigden toestel lol hel regelen 

van den watcrtoevucr, naar gelang van do behoeften der landbouwers, 

aan de zijden van het kanaal wonende. Dc linkerzijde van deze brug is 

mei den dam verbonden door eenen muur, die den aarden wal voor de 

werking van hel water bevciligi, cn aan den rcglcroever zijn afhdlcnile 

paden van de brug naar den rivierarm, waarvan de inboorlingen, die 

maar dc hoofdzaak, die men ziidi bij het ontwerpen heelt len doel , zich in de hdligc wateren wenschen tc baden, gebruik kunnen maken, 

gesteld, is dc hcsproeijing van ccnc landstreek, die sinls eeuwen ! Tussdicn Myapoor cn de hooge gronden, waarop Doorkcc gelegen is, 

tot een onvruchtbaar oord en ccnc woestenij gedoemd was. Geen werk ' zijn dc grootste hinderpalen aangcirolïcn. Zij heslaan hoofdzakelijk in 

van den beroemden Sesosiris, aan wien Egypte zijne talrijke kanalen dc hellingen, cn hierom heeft men vier watervallen, van 9 voet (2''.74) 

versdmidigd is, kan, wal het grootsdie der ondcrneniing aan-' hoogte, tussdicn llurdwar en lloorkec moeten maken, waardoor hel 

gaal, met dit kunstwerk in vergdijking komen. Zdfs bet bc-| kanaal bij do valld van de Solanirivier tc Mahawur27% voet l8®'.37) 

roenidstc kanaal der oudhdd, dat dc iNijl met de Uooilo zee in ge- boven het laagste punt van de vallei ligt. Het kanaal gaal verder over 
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dc I i t d ' m R e f o r m M s o c i u l m , aan tc halen dal dc werken, door dc 

Ooslindische Compagnie Nm uitvoer gcbragt, nicl van dien aard waren, 

dal zij meerdere oplettendheid verdienen dan de buitengewone verrig-

lingcn van dc ingenieurs, die hier tc lamlc dagelijks kunnen worden 

opgemerkt. Wi j wisten toen edilcr geenszins dal hel groote werk, 

waarvan wij eene beschrijving willen geven, zijne voltooijing reeds zoo 

nabij was. Wi j waren toen van meening, dal het groot Gangeskaiiaal 

— het werk, dal wij thans Ier .sprake willen brengen — in zulk cciicii 

onvolledigen slaat was, dat er nog grooler tijdvak dan het reeds vcr-

loopeno gevorderd werd, alvorens het cenigcrmato vaii nul kon zijii 

voor de landslreck, die daarvan partij motst trekken. Later liebbcn wij 

bcrigtcn uil Indic ontvangen, dal hel kanaal met veel vreugdebetoon en 

groote pleglighdd geopend is. liet is drie maanden gdeden, dal deze 

gebeurtenis, plaats vond, en do dcugdelijkhdd van l i t l werk is nu in 

zekere mate gcblokcn, zoodal wij ons de vrijheid geven onzen lezers 

ccn overzigt over dil werk aan te binden. Men zou moeijelijk, onder de 

groote werken, welke in vroegeren en laleren lijd zijn nilgevoerd, 

dc wedergade van deze onderneming kunnen aanwijzen; cn dc invloed, 

dien zij op liidie in vervdg van tijd zal uitoefenen, is bezwaarlijk 

in zijno gansche uilgcslreklhdd tc sdialten. 

Het is niel alleen een kanaal voor dc scheepvaart cn den koophandd, 

mecnschap stelde, was slechts 1000 stadiën of 125 eng. mijlen (205 

ncd. mijlen) lang, cn terwijl daarbij do kunde van Sesosiris lo kort 

sdiool en de uilgcbrdde hulpbronnen van Darios, den Persischen 

koning, door deze ouderncming werden uitgeput, werd len slotte 

het talent der Grieken cn dc bekwaamhdd der Egypleiiarcn, onder 

de regering \an Plolomeus Philadclphus, gevorderd , om het to 

vdtooijen. Het werk, waarvan wij melding maken, is een kanaal 

van 8D0 eng. mijl (1452 ned. mijl) lengte, en doorgaande bevaar-

baar, loopcnde door ccnc landstreek , die, wal do moeijelijkheden 

van hel terrdn aangaat, niel minder bezwaren daii Egypte op-

levert. De eigenaardige zwarigheden, dio door het land , hel kli-

maat , do bevolking on vele andere oorzaken geboren worden , en 

waarvan bet aantal moeijelijk tc bepalen is, zijn lioor dc gee.slkradil 

cn kunde van den luitcnant-külund Caulley en de militaire ingenieurs, 

onder zijne bevelen slaande, overwonnen. Dc bestuurders van dil 

rcusadiligc werk kunnen ton volle aansjiraak op ondcrsdiciding 

maken en allen, dio mei ilen aard van dc wcrk/aamheden van den 

luilenanl-kdond Caulley bekend zijn, zullen met ons inslemuien, 

dal zijne vcrhelling lol commandeur der Dalhordc sledits eene 

zeer geringe belooning voor zijne betoonde dieiisteu is. .Met eenen 

kldiien staf van militaire ingenieurs, moest kolonel Caulley allo 

zijne ondcrhoorigcn ondcrrigtcn , die , naar wij vernemen , zonder 

uitzondering gclrokkcn WLM'den uit de gelederen on uil do verschil-

lende rangen van bet indischc leger; verder bcslondeii zij uil inboor-

lingen, voor zooverre deze voor hel verlangde doel gebruikt konden 

^vorden. Met zulke middelen en zulke hulp is hel groot ('langeskaiiaal 

daargesleld, en wij zullen thans trachtcn daarvan Ct-iie beschrijving tc 

geven; hierbij zullen wij dikwerf gebruik maken van hel vlugschrift, 

cenc aarden waterleiding, dc Solani-afpiaducl genaamd, van 5 mijl 

lengle, dio doorgaande met gemclselde muren voorzien is, waarin, voor 

het gemak der inboorlingGii, trappen zijn gemaakt. Het kanaal gaal over 

dc Solanirivier, door middel van eenen gcmctsclden viaduct met 15 

bogen, die elk eene spanning van 50 voet (15''.21) hebben; de rivier-

slroomen, die voornamelijk bet water van dc Scwalic-bcnvclen afvoeren, 

hebben eenen vrijen doorgang van 750 voel (250 ei) breedte. Voor 

deze waterleiding, die eeno van de grootste der wereld kan genoemd 

worden, heeft het indisdio gouvernemenl ccnc .som van 500 000 pond 

steding (/5 000 000) besteed. Zij is gegrondvest op ccnc groote 

menigte blokken melsdwerk , dio 20 voet (ruim O el) diep ge-

zonken zijn ouder de beildmg van den stroom, en elk 20 voel in 

hel vierkant grool zijn. (hu den stroiuu weilersland tc kunnen 

bieden, heeft men evciizoo gebruik gemaakt van palen cn andere hulp-

inidddcn. To Duorkee was het hoohikwarlier der ingeiiieiirs cn van 

hel werkvolk, voor dc nil voering der (mder.seheideiie werkzaamheden, 

terwijl ook daar cenc school was, lot opleiding der laatste, die eenige 

jaren geleden door den gewezen Initeiiaiit-gouveriieur Thtimason is 

o|igerigl; het kanaal hoefl lol aan Ibiorkeo (Uigcveer 700 OHO pond 

sicrrnig (/ ^ 100 OOO) gekost. Hel loopt ver\olgens zuidwaarts in ccnc 

regie lijn lol Nanoon over renen alMand van 181) mijl (2110 ncd. 

mijl). Daar waar walervallen luimisbaar wairii, zijn de heUingen door 

melsdwerk bepaald, cn rondom elk hiiiiner is een bevaarbaar kanaal 

gegraven, en daarin eene sluis geliouwd, len einde de gemeensdiap 

nicl af tc breken. Op afslanden van hoogstens drie mij! zijn bruggen 

over het kanaal gelegd, eu bij elke brug is een hoofd-be.^pnicijings-

kanaal, waardoor hel water naar de naburige doriieii gevoerd wordt. 

Zoo als wij biervoren reeds vermeld hebben, is dc lengte van hel 
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kananllionfd tot Xaiioon in eene rngtc lijn gcnieion 180 mijl (üllO 

nod. mijl); dc breedte is in den bodem 1 iO voet (i."» el), cn vermin-

dert trapsgewijze lot 80 voet (21 cl) lüj Nanoon. Tusschen lloorkee 

en Nanooii verdeelt de hoofdlijn zieh op 110 en lü2 mijl (811, 

177 cn 21') ned. mijl) van hel hoofdpunt in drie groole lakken in dc 

rigtingen naar Fullehghur, Molundshalir en Koel. Dc beide laaiste 

voreenigen zicli weder en vormen eenen luk, die lot hel bevochtigen 

van het groote landschap Ilatra- ŝ bniuttigd wordt. 

Te Naimon ?[dilst hel kanaal zich in twee armen, die zich uilslrekken 

tot den Ganges bij Cawnpore en tot den Jnmna beneden Etawah. De 

gehecle lengle van het doorgaande bevaarluirc kanaal, met inbegrip 

van dc hoofd- en vertakkingslijnen en de groote armen, is ongeveer 

XOO mijl (1-132 ned. mijl'); men vindl er 17 dammen of waler-

keeringen, die van 18 lol 800 voet (üci.:; tot 211- el) verschillen; 002 

bruggen voor de regeling cn de gemeenschap met waterdoorgangen, 

van 200 tol 20 voel (01 tol Oeli; 207 toegangen voor drooglegging 

op groülere of kleinere schaal; IC» watervallen voorliet rcgiden der 

hellingen; 31 sluizen en bevaarbai'o vaarten; 282 vaarten voor de 

bevoehliging der gronden ; ccne gezamenlijke lengte van lien mijl (10 

ned. mijl) aan paden, ten dienste der inboorlingen bij het baden; 170 

gebouwen lol woningen voor tlegenen, die met de uitvoering van het 

werk zijn belast; O werkplaatsen om in de verschillende behoeften voor 

de kanaalweikon Ic voorzien. Dil alles tezamen heeft 700 000 jioml ster-

ling (/"SdOOOOO) gekost en is in acht jaren daargeslcld. «-Deziglbarc 

resultaten, n zoo zegt de kapitein Daird Smith, «zijn op verre na niel de 

«ware maatstaf waarnaar de grootte van hel werk, dat ten uitvoer isge-

•bragt, moet worden beoordeeld. Op hel terrein kan men slechts zien, 

« wat door handenarbeid gedaan is, maar men heeft zi(di buitendien veel 

rmocile moeten geven, om lol zuiver iiraktische uitkomsten te gc-

- raken en om hierover en over dc grootte van hel werk Ic oordeelen, 

Kdicnl men do archieven na le gaan. Men zal daar dc bewijzen in 

«vinden van de zorgen en moeiten, welke men zich gegeven heeft, 

"om elk deel van hel reusachtige werk te ontwerpen. Kvenmin 

«moeien dc plaatselijke zwarigheden, die zich in Indie voor den 

4ingenieur opdoen, over hel hoofd worden gezien, daai' men gewoon 

lis do werken te zien uitvoeren in landen, die als overstelpt zijn van 

phulj)bronnen , door de meehanische uitvindingen cn persoonlijke 

«onderncmingszucbl geopeî l. Voor den ingenieur in Indie strekken 

«dc hulpbroiMien zich niet verder uit, dan tol hem zeiven en hij is 

-niet alleen de ontwerper der werken, maar bovendien moei hij de 

umetselaars, limmerliedcn, steenbakkers en kalkbrandersin alles voor-

tgaan. I l i j is de man voor het algemeene ontwerp en bestuurt alle 

'Zaken van omlergesehiki belangen eoiistructievcnaard » 

Daar deze groote omleruemiiig geheel len koste van het gouverne-

nicnt is gesihied, maken de opbrengsten gcvolgelijk een deel der alge-

meene inkoniMcn uil en deze worden op een jaarlijksch bedi'ag van 

1-if) 000 pond (/1 710IIIIO) geschat. De walerrentc van de landbouwers, 

die voor het bevorbtigen van hunne landen voordeel van het kanaal 

trekken, hecfl meu bcrckeuil op ongeveer l.'iOOOO pond (f l iiOOOOO) 

per jaar, terwijl de passagegelden en andere inkomsten nog op 15000 

pond (/" 180000) ge.'̂ ehat zijn. Voor dc jaarlijk.schc kosten van onder-

houd heeft men -10 000 pond (f.180 000) gestebl cn als de verschil-

lende bijbeboorende werken in gereedheid zijn, zal de gehecle iiilge-

kccrde som ongeveer amlerhalf milliocn pond (circa achttien milliocn 

gulden) bedragen, waarvan de nello opbrengst 105000 pond 

(f 1 200 000) of juisl zeven percer.t is van de kosten van aanleg. 
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Hoe merkwaardig ook in beide op/igten, is het Gangcskanaal onze 

opleltendheid niel alleen ovei'waardig als ccn verbazend werk van dc 

ingenieurskunsl of als ccne voordeeligc rentcbelegging van het kapi-

taal, maar tevens als ccne weldaad voor de landen, waardoor hel ge-

graven is. Als een voorbeeld wat men in Indie doen kan door ccne 

riglige aanwending van kapitaal, is dc aanleg er van eene der 

merkwaardigste gebeurleni.^sen, die in de laatste lijden hebben jilaals 

gegrepen. Hel is het middel geweest om milliocncn morgen lands, 

sinls langen lijd meestal woest liggende, in knilimr le brengen, terwijl 

zij vroeger, slechts in buitengewone regenjaren vruchten opleverden, 

het zal aan duizenden menschen de vrees voor hongersnood benemen 

en de tijdelijke verhuizingen, die ten huidigcn dage onder de bewoners 

tiezer streken plaats hebben, onnoodig maken. 

Hoewel wij hiervoren eene ojigavc gedaan hebben van de geschatte 

direkte opbrengst of van dc inkomsten van het kanaal, is het onmo-

gelijk eenig denkbeeld le geven tot welk bedrag de inkomslen van het 

land indircktelijk zullen vermcorderen voor hel gouvernement, daar de 

uitvoering van dit groote werk de landbouwers in staat stelt te oog-

sten, waar vroeger nog eene woestenij was; niet alleen ile vermeerde-

ring van inkomen, maar nok de vermeerderde productie, gevoegd hij 

den Idoei van het land, voeren lot een veel grooter cijfer dan wij dur-

ven schallen. Het graven van het Gangcskanaal is in één woord do 

voordeeligsle aanwinst van hel Engelsclie rijk sints de verovering van 

llengalen cn geeft het overtuigend bewijs, dat Indie bij hel overige der 

wereld geenszins len achteren slaat daar waar hel cenc voordeeligc 

beleggina van kapitaal geldt. Tc oordeelen naar de jongste onderhan-

delingen, welke op dc Londensche beurs over indische speculatien 

gevoerd zijn, is zulks tol nu loe geenszins in hel nigemcen dc meening 

van het handeldrijvend publiek. Er was een lijd dal men, cn misschien 

te regt, de aanmerking maakte, dat als de Engclschcn Indie ver-

laten moesten, zij geenc andere sporen van bun verblijf zouden ach-

terlaten dan eenige weinige kerkers en ledige flesschen; thans mag 

deze .scherts vrijelijk geuit wurden. Het Gangcskanaal is een doorslaand 

bewijs voor bet onjuiste van dc bewering. 

OVKK BKSCllADIGIXCi VAX TiaJlGRAAFLUXI X DOOR DEN 

lUJIvSi:.M 1:N OVER Ui:VJ-:iJJGIXCiS.M!;;DKI.EN DAAK-

'l'K(,i:.\, DOOK Dr. Ll I lGi MAGIU.N'I, mwr, enz. 

[/.atM-hr'ijt d.s d if^rli-iklcrrctrhlxrlicn Tdcijrajdieu-Vrrvlius, Oct'.bcr 18">1, 

S. 242.) 

(l'l. V I , fp.'g. 22- 27.) 

In do zitting van den 8 " " Junij 185.1- van hel Lombardisch Insli-

tiiiil is door den heei- Magrini de volgende mededeeling gedaan : 

Dc meeste physische cn chemische verschijnselen, welke aan di' 

oppervlakte der aarde plaats vinden, zoo als de verdamping, do planten-

groei, de verbranding, enz., veroorzaken in den dampkring ccne voort-

durende ontwikkeling va\i elektriciteit, die meer of minder slerk is, 

naarmate van dc nicteorologi.sche en plaatselijke gcsleldhcid. 

Dc door minder goede geleiders omringde lelegiaafdi-aden moeten 

wegens hunno buitengewone lengte en wegens hunne hoogte boven 

den grond idet zelden door die clektrieilcit worden aangedaan. 

Zelfs bij slil weder cn een helderen hemel kunnen zich op ccn of 

ander punt iu den dampkring wolken mei sterke eleklrische s|)anning 

vormen en plotseling verschijnen zonder door wind te zijn aangevoerd. 
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Wanl, wanneer dc vochtige grond door de zonnestralen wordi ver-

warmd, ontslaat er ccn opstijgende stroom van luchl en van gas-

vormigcn cn derhalve onzigtbaren waterdamp , welke zich in de 

hoogere streken van den dampkring verspreidt, zonder minder door-

zigtig te worden. Dc waterdamp kan als de bekleeding van eene 

bliksemschijf beschouwd worden, dal is als een afgebroken geleider, 

welke deels de bij dc verdamping ontstane elektriciteit medcvocrt, 

deels de vrije elektricileit, welke dc luchl door de cenc of andere 

oorzaak reeds bezat, in zich opneemt. De lucht daarentegen als iso-

lerende zelfstaiidigheid verhindert dc uit den gebonden toestand ge-

treden elektriciteit zich binnen hare eigene massa cn van het cenc 

danipdeeltje tol hel andere te verbreiden, weshalve zij in een ver-

strooiden toestand blijfl, cn zoo zal zich dc dampkring, zonder dal er 

wolken worilen gevormd, en zonder dc gewone eleklrische verschijn-

selen, met damp kunnen verzadigen. 

Door de ontmoeting van hichtslroomcn van verschillende temperatuur 

of door eenige andere verkoelende oorzaak, gebeurt het echter dikwijls 

dal een gedeelte van den gasvormigen damp in blaasvorndgcn damp 

overgaat; en dan moet de elektriciteit, die vroeger om de deeltjes van 

den gasvormigen damp verspreid was, zich aan de oiipervlakte van elk 

dampbclleljc verecnigen en condenseren. De spanning van al de ver-

scliillcnde blaa.sjes, die den j)lütscling onisiaanden nevel vormen, kan 

eene zoodanige werking op de ligchamon in de nabijheid hebben, dal 

ingeval zij goede geleiders zijn, zij zeer sterke stroomen opnemen. 

Indien voorts dc dampkring ook in dc nabijheid van den grond nevel-

achtig is geworilen, kan dc vrije cleklriciteit der hoogere streken door 

den nevel afgeleid worden, zich in de aarde oiitlastcn, en al dc wer-

kingen van stei'kcrc slroomen tc weeg brengen. 

Uit het voorafgaande volgt, dal er niel juisl een onweder noodig 

is, opdat de almosplierische elektricileit op de Iclegraafdraden werkc 

en daarin meer ol minder sterke slroomen doe onislaan. 

Deze uitwerkselen van de almosi)herischc elektriciteit zijn bij de 

bestaande telegrafen veelvuldig opgemerkt. .Men heeft de afwijkingen 

van de magneelnaald sterker en zwakker zien worden, al naarmate 

de door de dainpkringslucbt opgewekte slroomen de draden in de-

zelfde rigting als die der galvaidsche batterij of wel in eene tegen-

ovcrge.steldc rigting doorstroomden. Deze loevalligc slroomen hebben 

dikwijls do polariteit der magneetnaalden vernietigd of omgekeerd. 

Menigmaal heeft men ze op hel eene slation waargeimmen, zonder 

dal ze op het correspondei'ende station bemerkt werden; en in zoo-

danig geval ontslaat door de vereeniging der galvanische slroomen met 

de werking van plaatselijke oorzaken cenc volkomene verwarring in de 

raededeelingen; ja zelfs heeft men gezien dat op bel station van ont-

vangst juist de tegenovergeslelde leekens zijn waargenomen van die, 

welke moesten worden overgebragl, zoodat de leekens van hel sehritl 

als tusschenruimtcn en daarentegen de tusschenruimten als punten en 

strepen tc voorschijn kwamen. 

Dc telegiMtisten van hel slation Ic .Milaan verzekeren, dal in den 

zomer de relais dikwijls van zelf door den invloed van de atmospheri-

sclic elekti'icileil in beweging komen, cn dat tusschen de luet verbon-

dene mctaalileelen der tnestellen niet zelden vonken overs|tringen. Is 

cr nu een onweder in de nabijheid, dan vertoonen zich diezelfde ver-

schijnselen in sterkere male, en zijn die van meer bedenkelijken aard. 

'̂ Icn kan, bij de ontlasting der elektriciteit op ver verwijderden 

afstand, de bliksemstralen bijna tellen, die op de lijn vallen, daar zij 

door ccne plolselingc cn hevige beweging der tocslellen aangeduid 
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worden; wanneer het echter op geringen afstand bliksemt, is hel moge-

lijk, dat de telcgraliscbc inrigling regtstrceks getroffen wordl, dal 

de in de luchl hangende draden verbroken, de palen gespleten en de 

dunne spiraaldraden van dc cleklro-magneten der relais versmolten en 

vcrvlugtigd worden. 

Zoodanige verschijnselen hadden in den nacht van den IS**«" op 

den 10''"' Mei 1851, len halfeen uur, jilaats op de piemonle.sclio lijn, 

ten gevolge van ecu bliksemstraal, welke de telegraalliju over cenc uil-

gestrektheid van 25 palen, of eene lengte van 1)20 el, doorliep. Hel 

koperdraad was over cenc lengte van 70 cl onbruikbaar geworden, 

daar het in kleine stukken was veranderd, waar\an er eenige aan dc 

einden sporen van smelting vertoomicn, andere daai'entegen cr slechts 

uitzagen als waren zij afgebroken. Hel getal der meer of minder 

beschadigde palen was 17 : zes, die tusschen dc overige verdeeld 

stonden, waren ongedeerd gebleven; vele van de beschadigde ver-

toonden twee strepen, welke volgens sommigen een terugkeeren of 

weder aangroeijeu van den elektrischen stroom aanduiden , welligt 

echter, naar hel mij toeschijnt, daardoor ontstaan dal dc |ialen in een 

droogen cn slecht geleidenden grond slonden (I). De beschadiging van 

eenen paal sirektc zich uil tot hel in den grond gegraven gedeelte; 

opmerkelijk was hel dat een paal over iwee derde gcdeellen van 

zijne lengte lot kleine splinleis van i lol O duim lengle was geslagen, 

welke -10 cl ver over de baan cn in den omli'ek verspreid lagen. 

Twee isolators en een der daartoe behoorende ijzeren slaven waren 

insgelijks verbroken (2). 

Terwijl de bliksem deze verwoestingen op een gedeelte der baan 

aanrigtte, sprong aan het station te .Milaan eene groote vonk met 

luiden knal iu den wisselarm over en liel daar een zigtbaar spoor 

van smelting achter op dc melalen strook , dienende om door middel 

van ccn metalen slop do piemontesche lijn met de lokale batterij in 

verbinding le stellen. Deze verbinding was op dal oogenblik afgc-

bi'okcn. 

Zestien of zeventien uur later, derhalve den IO''»'" omslrecks 5 uur 

na den middag , brak een onweder in Verona los. leder slalion is 

verpligl de overige stations berigl tc geven, wanneer er een onweder 

oiikouil, opdat men in staal zij dc verbindingen der toestellen op Ic 

liellen cn de spiraaldradcn der galvanometers en elektromagneten 

voor de vernielende werking der luchlelekiricileil le beveiligen. .Maar 

hel sein kwam ditmaal te laat; plotseling viel de elektrische stroom 

op den draad en vernielde een relais op hel slalion te Drescia, twee 

llainsche toestellen voor de spoorwegdienst bestemd, waarvan zich de 

(1) Ken .«lerk voorliceld van ccn zooiluni-̂  fcnigkccirca van den .stroom, 

ten ĵ evolffC vnn een sleclit ifeleidendon ;:r()nil, is het voljjonilc. IJci» l)'''" 

.lunij ISl'.i .•'locj; do Ijlik.scni in den lionptcn toren van den dom van Milaan. 

Dc toren had een voortrellclijken hliksemalleider, die in ccn ĵ rootcii vijrf;v 

aitliep. Intus.-ciicn lileck het dat ia de nahijhcid van den l-liksenaiileidcr, 

die niet hCM'hailiî tl op verH'liillcnite hooiiten liet nmrmer f;c>|trrn};cu 

en dc arabesken vernield wmcn. 1-atcr ontwaardu men dat <lc Itctloeldc 

vijver een met dikke maren oni'̂ ĉven rc^enhak was, welke dea blikscni 

niet toeliet ziHi |,'cmakkclijk voort te planten; deze keerde deilnilvc langs 

dcnzelfdcn weg tcrng cn ppronî , terwijl hij langs de metalen staaf weder 

oudM)og steeg, op de ligehauien in dc iialajlieid over. 

(2) liet verdient opmerking, ilat deze vcr.>icliijnsc!cn hij palen, welke 

duorregcnd waren en dtxa- dc eleklrioiteit gctrolVca werden, volmaakt over-

eenkomen met die, welke aan honderden van hoomcn werden te weeg 

gchraL't door dc windhoo/.en, welke in liet jaar IS-lG liet jtark van Monzu 

cn ia lö l" dc omstreken van Orzinovi verwoestten. 

-J 
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(?cne op licl slalion le Trcviglio cn üe andere op dal tc Porta Tosa 

bevond, benevens nog een relais op bet slalion tc Milaan. Dc 

ingenieur Dauen, op liet slalion le Trcviglio, beeft mij verzekerd, 

dal, terwijl bet onweder op de ver verwijderde bergen woedde, de 

(Uillasling in den toestel vergezeld ging van een verblindend licbl 

cn ccn bcvigen knal. Dc spiraaldraad van den galvanometer was op 

verscheidene plaatsen verbroken cn twee vlekken met sporen van 

smelting vertoonden zich op dc metalen schijf, waaraan dc spil be-

vcsligd is cn waardoor dc rand van de omwindingen gevormd wordt, 

lerwijl dc polariteit dor magncclnaald verstoord was. 

Uit de mededeelingen van den ingenieur Nebbia, op het slalion te 

Porta Tosa, is mij voorts gebleken, dat dc ontlasting aan den toestel 

op dat slalion geheel gelijksoortige uitwerkselen had cn dat dc assislcnt-

ingenicur Dcrlolotli een zeer bcvigen slag bekwam, juist toen hij op 

het punt was om dc verbinding van den toestel met den draad af 

le breken. 

Ik leg hierbij een stuk van den zeer fijnen spiraaldraad van een der 

gclroflen elektromagneten over, hetwelk ik ontvangen heb van den 

werktuigkundige Carlo dell' Acqua, die met de herstelling der toe-

slellcn is belast geweest. De draad is, gelijk men zien kan, op eenige 

plaalsen vancengcrclcn, op andere ruw en broos. 

Men heeft ondcrscheideno middelen voorgesteld en toegepast om dc 

lelcgrafcn tegen dc werking van den bliksem tc beveiligen. Ik wil deze 

nader bcschouwen, opgeven welke, naar mijne meening, de beste zijn 

cn welke wijzigingen raadzaam schijnen in verband met dc straks be-

schrevene voorvallen. 

llcl doel, dal men hierbij moet bereiken, is tweederlei: 1". aan dc 

cleklriciteil eenen weg le openen builen dc lelcgraafiijn,dicrcgtslrceksch 

genoeg is en zoo weinig wederstand biedt, dat dc spanningsclektricileil 

dien bij voorkeur volgt, doch tevens nog zooveel wedersland bezit, dal 

de slroom der batterij niets van zijne kracht verliest, cn nicl kan wor-

den afgeleid; 2°. aan dc dynamische clektricilcit, dal is de sterke door 

dc almosphcriscbc elektriciteit ontwikkelde stroomen den doortogl door 

dc draadomwindingen van de cleklromagnctcn af le snijden. 

Steinbeil, vroeger directeur-generaal der elektrische telegrafen in 

Oostenrijk, plaatst op hel dak van het station, of op ccn ander daar-

buiten gelegen punt, twee vierkante koperen plalen van ongeveer 

() duim (O"'. 15) zijde (I). Dc gcleiddraad wordl van beide zijden 

normaal in deze platen gebragt. De platen ruslen op porceleineii voelen 

en zijn door ver.scheidcne lagen zijden stof van elkamicr gescheiden. Zij 

zijn door ecu klokvormig dakje voor den regen beschut. Twee aan dc 

plalen gesoldeerde insgelijks koperen draden van veel geringer door-

snede dau die der hoofdleiding, voeren den galvaiiiscbcn stroom naar 

de tclegraaftocslelicn. Daar deze slroom altijd le weinig spanning heefl 

om dc isolerende laag lusschcn dc platen door te breken, zoo kan hij 

niel regtstreeks van de ecnc naar dc andere overgaan, maar moei hij 

düor den ccncn dunnen draad naar dc toestellen slroomcn, cu door den 

anderen naar de hoofdleiding leriigkeeren. Dc almos|)herischc clek-

lriciteil daarentegen vindt door dc beide vermelde fijnere draden geen 

voldoenden afvoer cn moet, voornamelijk dour dc werking der kan-

(1) Exjwsé des aj'jdlc(ttiun!> dc fékctriclU', par Th. du Mouccl. raris 

lb53, p. 21C. 

ten, regtstreeks van dc cenc naar dc andere plaat overspringen on 

zich in den grond ontlasten; op die wijze zouden dc beambten cn 

toestellen voor alle gevaar beveiligd zijn. 

Op de telcgraafiijn van het hertogdom Drunswijk bedient Meissner 

zich van ccn toestel van gelijken aard als die van Steinbeil; hij hecfi 

de inrigling slechts in eenige punlen van minder aanbelang veranderd. 

Fardcly stelt voor, de hoofdleiding aan den laatstcn paal, op een 

afstand van 4 of 5 cl van het telegraafbureau, over ccne zeer korte 

lengte (ongeveer streep) af le breken en vandaar dc verbinding 

met dc Iclcgraaflocstellcn te doen plaals hebben door cenc geleiding 

van zeer dunne koperen draden, welke aan beide zijden van den paal 

aan den hoofddraad zijn gesoldeerd. I l i j meent, dal elke sterke ont-

lasting van almosphcriscbc elektriciteit van het cenc eind van den 

dikken draad naar hel andere overspringen, of in hel ongunstigste 

geval dc rcgtslrecks naar dc toeslellcn voerende dunne koperen draden 

smelten moet, zoodat de toestellen zelve tegen alle vernieling gevrij-

waard zijn. 

Op de franschc lijnen meent Dregnct het beoogde doel beter tc 

bereiken , door in dc leiding ccn ijzer- of staaldraad van ongeveer 

1 duim lenglc en 7i8 streep doorsnede in le lasseben , terwijl de 

doorsnede van den hoofddraad 2 streep bedraagl. Dil ijzerdraad be-

vestigt bij in dc as van ccne glazen buis van de minst mogelijke 

wijdte cn plaatst die op het slation onder hel oog van den beambte. 

Door zijne geringe lenglc vermindert dc draad dc kraebt van den 

galvanischen stroom in zeer geringe mate. De afmetingen cn het 

geleidingsvcrmogen van bet ijzer, dal ongeveer zesmaal zoo klein is 

als dat van bel koper, in aanmerking gonomen, vloeit hieruit voort 

dal het stukje ijzerdraad den wederstand der leiding slechts ten be-

drage van écne mijl van den hoofddraad vergroot; gcvolgelijk kan 

op ccne lijn van 100 mijl lengte de slroom slechts V,oo gedeelte 

zijner kracht verliezen. Daar cchler het ijzerdraad zesmaal minder 

geleidingsvcrmogen dan hel koperdraad van gelijke doorsnede bezit, 

zoo wordl hel sterker verhit, smelt en wordl vluglig eer nog dc 

draad der clcklromagncten zoo gloeijend is geworden dal er gevaar 

bij is. Pouillel verzekert in dc laatste uitgave vau zijn Leerboek der 

n a l m i r k u n d e , dal het glazen buisje dikwijls met geweld springt cn 

dat soms de schroeven van hel bekleedsel losgerukt en ver weg-

geslingerd worden. 

Walker stelt het volgend middel voor. Een holle koperen cilinder 

staal in rogtslreekschc verbinding met den grond cn is aan beide einden 

mcl cenc houten schijf gesloten, waaraan ccne koperen schijf bcvostigd 

is. De cenc van deze metalen schijven staal in verband mcl de draad-

leiding, eu is voorzien van puntcii, welke tegenover den rand des 

cilinders in ceneii kring zijn geplaatst. De andere metalen schijf slaat 

met ilen Iclegraaftoeslel in verbinding cn bevindt zich ouder don in-

vloed van metalen punten, welke aan deze zijde van den cilinder zelf 

uitgaan. Dc beide schijven zijn bovendien binnen in den cilinder door 

middel van ecnc metalen staaf mcl elkander verbonden. Deze slaaf 

draagl insgelijks twee schijven met punten, die logenover de biniien-

oppervlaktc van den cilinder staan. Onder deze beide .schijven en binnen 

in den cilinder bevindt zich cenc kleine bouten rol, rondom welke ccn 

koperen draad van veel kleiner doorsnede dan die der clektromagnelen 

gewikkeld is. Deze draad steil de hoofdleiding mei ccncn anderen draad 

in verbinding , die zoo digi mogelijk bij den grond cn in allen gevafie 

digter daarbij dan eeiiig metalen deel der leicgraaftocstcllen eindigt, 

üp deze wijze verkrijgt Walker, dal de in dc Iclogi'aaficiding mede-

gevoerde statische elektriciteit door middel der punten oi» den hollen 

cilinder werken cn het cvenwigl aan den kant van den grond herstellen 

kan, liolwclk in geval van ecnc ongewoon groole ophooging van clek-

tricilcit door de smelting van den fijnen draad, die om het houten rol-

letje is gewikkeld, nog meer wordl bevorderd (?) 

De Sleinheilschc bliksemaficidcr schijnt weinig le hebben voldaan; 

al dc oostenrijksche stations waren daarmede voorzien geworden, 

maar, bij ons ten minste, denkt niemand er meer aan dien toestel 

le gebruiken. Hetzij dal de zijde hygroskopiscli is cn onder zekere 

meteorologische omstandigbeden ook de galvanische elektriciteit van 

dc ccne jilaal naar dc andere laat overgaan; hetzij dal de beide 

platen, nadat zij eenige ontlastingen van de slalische clcklricilcil 

ondervonden hebben, door losgcgane en medegevoerde metaaldcclljes 

zicb met elkander in geregelde verbinding stellen; na eenigen tijd 

ondergaal dc ontlader zulke veranderingen, dat de galvanische stroom 

wordl afgeleid cn de telegraaftoestellen niel meer werken. 

Daarentegen is hol ook soms gebeurd, dat de isolering der platen 

voor gewone slroomcn volkomen bleef, maar dat dc dunne draden der 

elektromagneten door ccne sterke verhitting, len gevolge van zeer 

slerke door dc almospherischc elektriciteit ontwikkelde slroomcn ge-

leden hadden, daar, ook zonder onweder, in de telegraafdraden zeer 

krachtige slroomcn kunnen onislaan, die echler, in vergelijking mcl dc 

slalische elektriciteit, zeer geringe spanning bezillen. 

Uil dien hoofde heefl men hel gebruik der platen laten varen en zich 

op de waakzaamheid der beambten verlaten, die verpligl zijn hij het 

eerste blijk van ccn opkomend onweder, de verbindingen mcl den 

hoofddraad af tc breken om zoo dc toestellen le bcscbuttcn. Niellemin 

geeft de gedachte aan hel treurig lol van den Detersburgschcn geleerde 

en zeer bekwamen natuurkundige Dichniann, vrees voor het gevaar, 

waaraan dc beambten zich bloolslellcn, wanneer zij, bij het naderen 

van ccn onweder, de hand aan den telegraafdraad slaan, daar het on-

betwistbaar bewezen is, dal de cleklricilcil zich dadelijk over alle in 

de nabijlieiil zijnde geleiders tracht uit tc breiden, en dal de daardoor 

onlslaande vonk den beambte kan ncdcrvellen. 

Wal bet stelsel van Fardcly beireft, zoo acht ik de volgende bezwaren 

daartegen nicl ongegrond : I. dc aan de hoofdleiding gesoldeerde fijne 

koperen draden door welke dc seinlocslellcn biiinen don kring van den 

galvanischcn stroom komen, staan met de lucht in aanraking, zijn der-

halve bloolgcslcld aan dc afwisselingen van de door de zonnestralen 

opgewekte warmte, en van dc daarop volgende iiachlkoudc, waardoor 

zij cone soort van afkoeling oudergaan, die ze harden broos maakt, 

zoodal zij zeer ligl van zelf breken, cn men hel ongerief hcefl van zc 

dikwijls tc moeten vernieuwen; 2. de bciloeldc draden moeten ieder 

niinstons 5 el lang zijii, waardoor ecu aanmmkelijke wx'derslaud en 

''önc le groote vermindering iu de krachl van don gcwunoii sleuoni oiil-

'̂ kiat; 5. waniiocr koperen dradon vau zoodanige loiigto iu dc Incht 

gespannen zijn, verliezen zij door alleiding eu uitstraling een grool dool 

van de warmte, die dc clcktrieitcit in bon hooft opgewekt, eu zullen zij 

'̂ 'et ligt smelten; cchtcr zullen zij, wanneer ook door dc einden van 

l̂en dikken draad ecnc ovcrspringiiig cu oene sterke afioiding plaals 

'̂"idt, in dc spiralen der elektromagnclco zooveel elcklricileit laten 

'tornen, dat de lemperaluur van dezo voldoende wordl vcriioogil om op 

•'e punten waar dc geringste wederstand plaals heeft, dc coutimntcil Ie 

verbroken. Deze Icmperaluursvcrhoogiug wonll in oenen spiraaldraad 

daardoor begunstigd, dal hij door zijne gezamenlijke werking voor 

'̂'koeling is gevrijwaard , cn clkc omwinding cr loc bijdraagt om de 

warmte der naastbijzijndo omwindingen te vergroolen. Tot deze slotsom 

wordt men geleid door de uilwerkselcn vau den bliksem in den nacht 

van den 18 °̂" op den lO''«"' Mei DSrjl op de Piemonleschc lijn; want 

ofschoon de bliksem op 20 mijl afstand van het station tc Milaan zich 

ontlast heefl, zoo had cr loch eene alleiding of zijdwaarlschc onllasting 

lol aan de locslcllcn van dal slalion plaats. Ecnc zoodanige uitwerking 

is bij hel slelsel van Fardcly des le waarschijnlijker, daar dc almosphe-

rischc clcktrieitcit zich reeds vóór tic overspringing cn dc alleiding in 

de draden moet bevinden, die haar regtstreeks naar het slalion voeren. 

Het stelsel van Dreguet blijkl hel gcschiklste le zijn om dc toestellen 

le beveiligen voor den invloed van sterke door dc almosiihcrischc elek-

triciteit ontwikkelde induclicstroomen, maar hel beveiligt ze niel voor 

de spanningsclektricileil die in do lijn zelve gedrongen mogt zijn cn 

daardoor zijn do beambten aan groole gevaren blootgesteld, t̂ cn slroom, 

die ecu dikken ijzeren draad van 1 vool lengte kan smelten , springt 

op slechts zeer geringe afstanden over; eene afbreking van c'cne streep 

houdi dc sterkste slroomcn tegen, î iaar dc slalische of spanningsclek-

Iriciieit, die hel onweder vergezelt, kan nicl worden tegengehouden; 

cenc afbreking van ecu palm, ja vau ccne el, kan haar nicl verhinderen 

zich op een goeden geleider te ontlaslen. Sokolow, graveur der I'etcrs-

burger akademie, zag de doodende vonk, ter grootte van ccne vuist, uil 

den draad in de woning vau Kichmann springen cn dezen op ccn alsland 

van eenige voelen in hel voorhoofd slaan. 

Om deze uitwerkingen derslatisciieeickiricileil Ic verhinderen, komt 

mij Walker's toestel hel gcscbiktsle voor; ook met dezen is echter hel 

vraagstuk niet volkomen opgelost, daar hij dc locslcllcn niet beschut 

legen de uilwerkingen der dynamische cleklriciteil, noch ook die vol-

komen beveiligt legen ecnc afleiding der bliksemcicktricileit, wanneer 

deze zeer gecondenseerd is, hoezeer ook hel grootste gedeelte daarvan 

in dc aarde kan afstroomen. Ik hclwijfcl zeer dal de om hel rolletje 

gewikkelde fijne draad, die van dc hoofdleiding uilgaal, en daar hij 

wel zeer nabij deu grond eindigt, doch dien nicl aanraakt, afgebroken 

is, dc in iioogc mate opgehoopte cleklriciteil aficidon cn haar verhin-

deren kan haren weg door dc toestellen te nemen. Hel is verder 

duidelijk, dal de werking dor punten op den rand en hel binnenopper-

vlak dos cilindors niel voldoende is om de sterke stroomen af te leiden, 

cn dal de warmle van die slroomcn, welke eenvoudig door dc almo-

spherischo elektriciteit zich kunnen vormen, nog immer de spiralen 

bcscliadigon kan. 

Oj) dezo gronden meen ik dal geen der mij bekende lol nu toe voor-

geslclde stelsels in alle opzigteii als vohJoeiidc kan worden beschouwd. 

Daar cchtcr het stelsel van Dre;;uet bet meest geschikt is om de 

schadelijke invlooden van do dyiiamïsche on dal vau Walker om die van 

dc statische eloktricilcil tc voorkomen, zoo zou ik do inrigting doeltrct-

feiul achten van oenen toestel, die niet eenige wijzigingen do hocdanig-

hoileu van die beide stolsels iu zich verecnigdc. 

Meu moei in dc seinkamer, UIUILM- het uog van den beambte, het 

glazen buisje mol hel daarin besloten con palm lange zeer dunne ijzer-

draad plaatsen cn buiten hol goOonw don onllador van Walker. De 

galvanische slroomcn zullen don hooftldraad van hel cenc station naar 

hel andere ongehinderd doorloopcn, en de loeslellcii bereiken zonder 

door dc punten to worden afgeloiti; dc sterke slroomcn, door dc almo-

splieiische cleklriciteil Ic weeg gebragl, zullen daareiilcgen, zonder dc 

draadomwindingen vau dc galvaiioinelors en dc clektroniagncten aan le 

doen, bet ijzerdraad smelten, en dc hlalisclic elcklricileit, die in den 

gcleidiiigsdraad is gedrongen, zal zich in den toeslel van Walker oni-



lallen, daar zij van dc punten uitstraalt, op de oppervlakte van den 

cilinder overgaat en door de metalen keten in do aarde wordt geleid. 

Het is niet overbodig te dezer plaatse aan le nicrken dat de toestel 

van Walker zeer kan vereenvoudigd worden. Het staafje, om lietwelk 

de van dc boofdleiding uitgaande fijne koperen draad gewikkeld is, kan 

vervallen, daar bel reeds in zicb zelf weinig werking doet en vidko-

men nutteloos wordt, zoodra bel door Hregucl voorgesteld ijzerdraad 

in de leiding is gebragt. Alle mcl punten voorziene sebijven kunnen 

weggelaten worden cn daarvoor kan men dc slaaf in bet midden van 

den cilinder van beboorlijke dikte nemen, en ilic van boven en van 

onderen in hetzelfde verticale vlak met punten voorzien; voorts kan men 

den cilinder vervangen door een langwcrpigen koker of kast met twee 

koperen vierkante platen aan de einilen , Iwcc horizontale koperen 

zijwanden cn Iwee beweegbare zijwanden van glas. Iedere jilaal 

aan hel einde heeft eene ronde ojicniug svaai-door de staaf gaat, 

die door ivoren .schijven van deu koker geïsoleerd is. Dc metalen 

wanden zullen dc elektriciteit der punten in de nabijheiil opslorpen, 

en deze zal zich door dc met de wanden verbondene keten in den 

grond verliezen. Zoo gewijzigd zal de toestel , behalve de vereen-

voudigde zamenstelling, nog dit belangrijk voordeel hebben, dal men 

zich ieder oogenblik van den loesland der imnlen kan overtuigen. 

F.enc sterke ontlading kan deze smellen of deeltjes daarvan losmaken 

en uitzetten , zoodat zij met de metalen wanden van den koker in 

aanraking komen , cn alsdan zou de galvanische stroom afgeleid en 

de telegraaflocslellen buiten werking gesteld werden. Zoodoende is 

hel gebrek in hel stelsel van Walker, dat men namelijk lüct be-

merken kan wanneer de punten door ontladingen zijn gedeerd , in 

welk geval hel niel mogelijk is daarm spoedig te voorzien, geheel 

weggenomen. 

Naar mijne overtuiging zoude elk telegraafstation van een toestel 

voorzien umelcn zijn, die zoo is ingerigl, als ik de eer heb gehad u 

te ontwikkelen ; tot gi'oolerc duidelijkheid voeg ik hier de afbeelding 

mcl de beschrijving bij. .Meer cn meer groeit hel aanlal der telegraaf-

lijnen aan, en daarmede ncnicn de gevaren toe, omdat, bij de ver-

scheidenheid der i)laalselijke toeslanden , zoo veel tc meer omstan-

digheilen kuimcn zanienkomen, die bet elektrisch evenwigt van den 

dam|)kring knnnen storen, en omdat dc wegen vermeerderen, waar 

langs de bliksem dc stations kan bereiken, de toestellen vernielen 

en hel leven der beambten in gevaar brengen. 

liet zij mij ten slotte gooorloold den wensch le uilen, dal bet l.om-

bardisch lusliluul, dat iu zijne technologische verzameling den telegra-

fischen toeslel van Morse bezit, in de ooslenrijksche monarchie in-« 

gevoerd, cen model van hel door mij voorgestelde bevciligingsstelscl 

daarnevens stelle, of wel dat van een beter, indien een ander lid dier 

akademie ecu zoodanig kan opgeven. 

De wcnsch van den boogleeraar .Magrini werd vervuld; de akademie 

benoemde iu dezelfde zilling van <S .lunij eene commissie om deze zaak 

te onderzoeken, welke terstond met genoemden hoogleeraar, wegens 

dc uilvoeriii^ van den door hem vnorgesleKlen locslel iu overleg kwam. 

Den Julij bragl dic commissic hel volgend verslag uil, over den 

toestel vau den heer .Magr.ni en dc daarmede genomen proeven. 

Vml(i(j (kv comnm'ie. 

Dc akademie heeft eeuc commissie benoemd, met don last om den 

door deu hoogleeraar Magrini voorgcstcldcn bevciligingstoeslel legende 
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schadclijke invloeden van de atmospherijche clektricitcit le onderzoc-

keu, eu, zoo het haar goed dunkt, te doen uitvoeren. De commissie 

heeft hare taak vervuhl, eu stelt u thans dien toestel voor oogcn zoo 

als hij door den werkinigkundigc Francisco (jrindel mcl zorg is ver-

vaardigd. Tevens deelt de commissic u mede, dal zij daarmede ver-

scheidene proeven genomen beeft, die de bruikbaarheid boven allen 

twijfel slellen. 

Het gedeelte van den toestel, dat men den afbreker kan noemen, 

bleek bij de aanwending van cen stroom van slechts 18 Wollaslonschc 

elementen, wanneer elk minder dan cen vicrkanien palm werkzame 

oppervlakte had, zeer geschikt te zijn, om do gcmecnsehap tusschen 

den telegraaf en de draadleidiug tc verbreken; daariloor worden de 

s|iiralen der elektro-niagnetcu beveiligd tegen de vernielende werking 

van de sterke .siroomen, door de almospherische elektriciteit voort-

gebragl, zonder dat de beambte de loesleilen behoeft aan le raken; 

deze is zoo doende buiten gevaar van door den bliksem getroHcn te 

worden. 

Ook het andere gedeelte van den toestel, dal men den aHcider kan 

noemen, werkte zeer goed; want de siianningseicctricitoit van eene 

gewone machine alsmede eene batterij van Icidschc nesschen ontlaad-

den zich daardoor volkomen. 

Op voorstel van den boogleeraar .Magrini nam de commissie voorts 

nog de volgende |U'oef: Tusschen den afieider cn de draadleiding wei'd 

ecu klein Dimscusch elenienl ingclaschl, welks stroom door den 

afbreker en door de sjiiraal van een gewonen galvanometer gevoerd, 

cn door twee, oji ouderlingen afsland van 15 ol in den grond gegraven 

koperen platen gedwongen was, tot de aarde terug tc keercii. Eene 

dezer platen was met de spiraal van deu galvonomclcr, de andere mei 

den [metalen koker van den afieider verbonden. De galvanomcler ver-

toonde eeno afwijking van ongeveer 50 graden. Terwijl de stroom 

voortduurde, werd eerst de positivo geleider van de elektriseermachine 

cn vervolgens de hiuneiihcklccding van de Icidschc fiesch met de draad-

leiding, de koker van deu afieider daarentegen met de in den grond 

gegravcne plaat, in verbinding gebragt. 

Thans ontlaadde zich de conductor der machine even als de Icidschc 

fiesch door de punlen, zonder dat dc galvanische stroom de minste 

verandering onderging. 

Daaruil blijkt, dat de op kosten van het instituut vervaardigde 

beveiligingstocstcl bet overseinen van bcriglen vcroorloofl, zelfs terwijl 

de staiiscbe elektriciteit zich onllasl. 

Op grond van dit alles is Uwe commissie van meening, dat do 

akademie het gebruik van dezen toestel aan hel bestuur kan aan-

bevelen. 

Dit verslag was onderleckend door de leden der commissie: Gio. 

Yeladini, l\iolo Krisiani, Cdiiscpiie Delli en Luigi Magrini. De proef-

nemingen werden met goed gevolg in tegenwoordigheid van de leden 

der akademie herhaald. 

Ilcschnjvhiij der afteeldiuijen. 

Kig. 22. UlibeiiiülJeidcr. 

.'1 It holle koperen cilinder van 50 duim lengte en 1 duim middellijn, 

boven en onder met twee rijen punten voorzien, die in hetzelfde ver-

ticale vlak liggen; deze zijn in den cilinder geschroefd, steken 5.5 

duim uit, en zijn verguld. Mogten derhalve door de ontlading sommigo 

van dic punlen beschadigd worden, dan kan men zc ligl door andere 

vervangen. 

1855.] 
}) E U l i is de kast, dic 15 duim hoog cn 10 duim breed is. De 

horizontale zijwanden D E en I I l i alsmede de verticale eindplaten E I I 

en I ) A'zijn van koper; eerstgcmeldc zijn van binnen verguld cn liggen 

op ongeveer 2 streep afstand van dc punten; Iwco beweegbare glas-

schijvcii sluiten de kast aan de zijden. De metalen platen zijn van 

Imiten vernist om ze legen roesten le beveiligen. 

o r s l , o' r ' s ' l ' zijn ivoren schijven, welke den cilinder van de kast 

isoleren, wanneer de gewone siroom er doorgaat. 

h' V' einden van den telegraafdraad, welke met de einden van den 

eilindcr verbonden worden. 

cc' zijn kegelvormige schroeven, welke die einden opnemen en 

hnnne verbinding mcl den cilinder verzekeren. 

j/ N is ecu koperen voet, door welken de kast op den paal bc-

ve.stiu'd is. 

Y' klemschrocven of ook gewone schroeven, waarmede de voel 

aan den paal bevestigd is. 

X ]j z cen kabel van koperdraden, welke met het eene eind aan 

den voel bevestigd is om de elektriciteit in dc aarde te ontladen. 

: p, j p', z p" een aantal koperdraden , die zich in een steeds 

voehiig terrein verlakken om de elcklriciteil tc verdeelen, en haar ge-

makkelijker af te voeren. 

Fig. 25. Afbreker van sierkc ih'iomen. 

111 n is cen vrij naauw glazen buisje. 

/)(ƒ, //q' metalen standaards. 

au' metalen kokers, waarin de glazen buis gevat is. 

j()f' een ijzerdraad van I palm lengte en ongeveer '/,8 streep dikte, 

ilai door de as van hel glazen buisje van de metalen kokers loopl. 

V' V' klemschroeven om hel ijzerdraad in de mclalen kokers te be-

ve,Migen. 

FF ' einden van den telegraafdraad. 

CC' kegelvormige schrocveu als in fig. 22. 

Fig. 21. Opstand van eene eindpJant van den afleider. 

A Ü C D eene van de beide koperen eindplaten met cirkelvormige 

opening. 

a b c d ivoren schijf, in de eindplaal gezel om do opening le 

shiiten en den mcl punten voorzicnen cilinder vast te houden cn le 

isoleren. 

p doorsnede van een der einden van den cilinder, dic door hel 

"liddeii vau de ivoren .schijf gaan. 

00 

gezien voorgesteld, terwijl uit de schels in fig. 27 blijkl boe de loe-

stel in de leiding wordl geplaatst, in oen zoo het schijnt van bo-

ven met eene glazen plaat gesloten houten kast, bevinden zich op 

eeno isolerende bedding vier kleine metalen s t a ndaa r d s / 14 ' , 

met klemschroeven aan de buitenzijde van ds kast in 

verbinding, in twee vau deze standaards /l.l' zijn horizontale, 

flaauw kegelvormige metalen punten geschroefd, dic naar het schijnt 

van voren met |)latina zijn voorzien ; vlak tegenover deze staan twee 

dergelijke punten, in een mclalen blok ŷ derwijze bevestigd, dat 

door middel vau de schroeven (/, d ' haar afsland van dceerstgcmelde 

punten naarmate van dc behoohe kan worden geregeld, terwijl zij door 

middel van de klcm.schrooven e, c in eiken stand kunnen worden 

vastgezet. Tusschen .1 en />, alsmede tusschen /Den />" zijn door 

klemschrocven dunne draden bevcsligd, schroefvormig opgerold, 

ten einde een grooieren wederstand te verkrijgen, zonder den af-

sland tusschen .1 CU D aanmerkelijk te vergrooten. In dc klem-

sehroeven ^ cn zijn de beiile einden der draadleidiug naar binnen 

gebragl; tus.schcn de klemschroeven a en zijn dc loeslcllen van hel 

station, zooals uit de schels fig. 27 kan blijken, ingelascht; hel metalen 

blok (j staat met de aarde in verbinding. Dij het seinen gaat derhalve 

de stroom uil den draad L' door de klemschroef ^ naar den standaard 

H, vandaar langs den dunnen draad W naar A, vervolgens door do 

klemschroef x cn door de toestellen naar de .schroefdoor A', langs 

den fijnen draad W' naar D' en eindelijk in dc andere draadleidiug 

L" . De almospherische elcklriciteil daarentegen zal deels de dunne 

draden afsmelten, deels van de punten a, a ' naar de punten c , c ' over-

gaan en den grond bereiken zonder de toestellen tc raken. 

Men kan aannemen, dat met deze inrigting volkomen helzelfde zal 

worden verkregen als mcl den door Magrini voorgeslagen dubbelen 

toestel; de schroefvormig opgerolde draden W of W ' doen daarbij 

dezelfde dienst als hel ijzerdraadje in het glazen bui.<;jo, hetwelk de 

heer Magrini voorstelt binnen do .seinkanier te |)laalsen. 

Dliksemalleiders als de hier beschrcvcpo waren ook gedurende 

korten tijd op de pruissischo lijnen in gel'rnik, doch sedert eenige 

jaren zijn zij vervangen door afieidcrs met cirkelvormige scherpe 

kanten. 

ZAMENSTELMXG l-)Kri IU.IKSI'MAFLKIDEUS IUJ DE OOSTEN-
Kt.)KSC11E TEI.t:c; 1 {AA1-T,I.IXEN. 

{'Adlachrift des dcutscli-Oatcirdrhifichcn Tdcijraphcn-Virdns, 
Octohcr lSr)4, S. 252.) 

(ri. V I , i i-. 2.1-27.) 

^̂ P pl. VI, figg. 25—27, zijn de toestellen afgebeeld, Icgcnwoor-

dig l 'ij de oostenrijksche teicgraanijnen gebezigd, om zc legen de 

- l̂mos;dlerischc elektriciteit te beschermen, 

n̂ lig. 25 is dc locslel van boven gezien cn in fig. 20 van terzijde 

XOTA OMTIll'XT EEXE NIEUWE WIJZE OM FOll.MEELEX UIT 

IMIUGGEN EN VlADUt TS Wt'/', TE XE.MEN, DDOll DEN 

]lEi:U iMAGDELA lXE, Conducteur der Brufj.jai en Wegen. 

[i:ln(jcmeur, 1 Ocloltrc ISVt, p. 18-1.) 

(l'I. V i l , lig-. 1- 4.) 

Hccils door vele ingenieurs is het nioeijclijke werk behandeld, hier-

boven aangeduid ; in ilcu laalsten tijd hebben de heeren Daudemoiirm 

cn Croizette-Dcsnovers cr zich bijzonder mede bezig gehouden (1) en 

(1) Du gciiocmilc hccrcn lichbcn in de Amndes des Ponls et C}inuss(fi!; 
van 184!» ccn htclbcl 1)ckcnd gemaakt, wnarliij het formeel rnst op zak-

ken zand, die men opent, zoodra men het formeel wil wegnemen. Do 

heer dc Lagrené, ingenieur der hrnggcn cn wegen, heeft, het dcnk-

hccld van die hccrcn ten grondslag leggende, ccnc gcwijzigilc toepas.«itig 

daarvan voovgcstebl in oen artikel, voorkomende in dc anngchaahlo An-
nales, Scjtt. ct Oct. 1852, blz. 245, hetwelk vertaald is medegedeeld in 

dc Ulttreksds, 1852—I8r..'{, t.lz. 88, en pl. XX l l I , ligg. 1—4. 

(Kcl.) 

20 
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in ccn opmerkelijk artikel, voorkomendein l ' I i u j é i n c u r , 1855, biz. 525, 

is door mijn ambtgenoot den heer Girai'd de Caudcmberg hel volgend 

vraagstnk oj)gcgcvcn: 

»Zonder scbokken en gelijkmatig al de deelen vaneen formeel tc 

doen zakken met ccne sncibcid, die men naar willekeur kan wijzigen.). 

W i j wenselien dil vraagstuk op te lossen door bet gebruik van zand, 

even als de beercn Oaudemoulin cn Croizettc-Dcsnoyers bcbben ge-

daan, maar met weglating van al den door ben gcbezigden kostbaren 

toestel, liet formeel moet, volgens hun slelsel, op ecnc bijzondere 

wijze zijn zamengesleld. Onder meer andere bijzonderheden vindt 

men in hel artikel van den heer Girard de Caudcmberg de volgende 

zinsnede: 

«De liggers, die dc bovenste deelen van het formeel dragen, moeten 

rusten op bouten blokken van 0'-''.55 in hel vierkant en O«'.40 hoogte, 

die op huime beurt oj» hel lager [laalwcrk rusten. Deze blokken moeten 

.slechts volkomen verticaal ziju ; zij dragen hel bovenste gedeelte van 

het formeel zonder eeidgc houlvcrbindiiig.» 

Deze inrigling geeft nicl die stevigheid, welke men gewoonlijk aan-

treft bij de zamcnslelling van lormcclen, waarvan al de deolcn zorg-

vuldig onderling zijn verbonden en versterkt door middel van klampen, 

inkeepingen, bouten, banden, enz. Volgens het stelsel der genoemde 

heeren worden de zakken zand eerst geplaatsl oj) bet oogenblik dat hel 

formeel moei worden weggenomen cn onder tegen de liggers gedron-

gen, door middel van wiggen; hel is dan onmogelijk, ze genoeg-

zaam aan le drijven, om het formeel te verhinderen eenige duimen le 

zakken, als do blokken door de timmerlieden worden weggehakt, cn 

bijgevolg hccfl reeds hel losraken van hei furmeel plaals, rvór dal noij 
hel zand ml de zakken is geloopen. 

De manier, die wij wenschen voor le stellen , zal geen der na-

deelcn hebben , welke hel slelsel van dc heeren l'.audemoulin cn 

Croizeltc-Desnoyers medebrengt, leder, die omlrent het hier bespro-

ken onderwerp praktisch is werkzaam geweest, zal zich daarvan 

gemakkelijk kunnen ovciliiigen , i:a inzage van dc afbeeldingen op 

pl. VI I, ligg, 1—4 en de ophelderingen , die wij hier zullen doen 

volgen. Ons slelsel is, naar wij mcenen, op alle reeds bestaande for-

meelen toepasselijk. Men behoeft de stijlen slechts 0''.55 af te nemen, 

en een stuk houl van 05 lengte aan le bi-engen op de liggers, 

die (lp de wiggen luslen; immers wij wenschen deze voorloopig le 

behouden lol dal do ecrbte beproevingen gedaan zijn. 

liet formeel zal in zijn geheel volgens lig. 1 zijn gesteld, d. i. 

zoo als alle gewone formeelon. 

De liggers b ^lig. 2) moeten plat liggen, rusten op wiggen en 

doorboord zijn mcl een gal G van 0''''.04 nnddellijn , rcgl onder 

eiken stijl. Men brenge oj) deze halkeu houten slokken « van 1'"'.05 

lengte aan, die in het vierkant dezelfde ahneling hebben als de lig-

gers. Die stukken worden er op bevestigd met twee bouten , en 

daarop worden Iwee eiken plaid%en van O-'. 10 dikte aangebragl, die 

even lang zijn als de stijl c . Deze planken moeteii O''.50 hoogte 

hebben cn worden mcl dc liggers b met jicn en gat bevestigd ; 

daarop spijkert men eiken plankjes D D ilig. 5), aan beide zijden tol 

op de hoogte van de bovenzijde der eiken planken; daardoor verkrijgt 

men houten kasten, waarvan de binnenwerkscho ahnetingen gelijk 

zullen ziju aan hel vierkant der stijlen. De houlen slukkeii a u worden 

van onder naar tioven Ireclitersgcwijze voor iederen stijl doorboord, 

do gaten I I , waardoor hel zand moet w(>gloopen, moeten gedurende 

den bouw van hel gewelf gcslolon zijn, door middel van ecnc kleine 

[ 1 8 5 4 -

horizontale ijzeren schuif van Oci.05 breedte, Oci.008 dikte cn Oci.25 

lengle (fig. 4). Deze schuif is aan haar uiteinde van een gal voorzien 

om haar, als hel formeel moet worden weggenomen, door middel van 

ccne ijzeren staaf er uil le kunnen trekken. 

De aldus gevormde houlen kasten worden met fijn, goed fjewasschcn 

en volkomen droog zand lol ccne hoogte van 20 duim gevuld. Aldus 

toebereid, ontvangen zij hel benedeneind der stijlen lol eene hoogte 

van Oci.50, en men gaal daarop voorl fiict het formeel tc vollooijcn. 

Men moet de voorzorg nemen een weinig vel of leer boven aan de 

kasten aan le bi-eiigcn, in de voegen die door de stijlen worden gevormd 

(fig. 5), ten einde aan bel regenwater den toegang le boletlcn. Op deze 

wijze zal hel zand volkomen droog blijven en goed kunnen loopen; 

mogl hel echter vochtig zijn, het zou toch uil de kasten loopen door do 

drukking van bet gewelf en het formeel, zoudi'a men de minste opening 

maakte. 

Na het nemen van deze maalregclen voltooit men het gewelf. 

liet losmaken van het formeel is im hoogst eenvoudig. Vooraf zorgt 

men op eene der zijden van de stijlen, te beginnen boven dc straks be-

sclircven kasten, door middel van streepjes, duimen aan te w'ijzen van 

1 tol 20, zoo als in lig. 5 is aangewezen. Daardoor zal men de be-

weging van hel formeel mcl groole naauwkenrighcid kunnen nagaan. 

Naast eiken stijl plaatse men ccn knap werkman, hetzij metselaar of 

timmerman, voorzien van een ijzeren koevoet cn een hanicr. Op een 

gegeven teeken moet deze de koevoet door de opening van dc ijzeren 

.schuif (fig. 4) steken, en daardoor eene drukking tegen den ligger 

veroorzaken, waardoor dc schuif uil de gleuf schiet. Zoodra dc schuif 

deze beweging maakt, zal het zand wegvlocijen in zoo groole hoeveel-

heid als men doelmatig zal oordcelen. Men kan de beweging van het 

formeel, indien men zulks verkiest (ten einde dc beweging van hel 

gewelf na le gaan), van 2 lot 2 duim doen ophouden"; daartoe heeft 

slechls ieder werkman de .schuif, door middel van een hamerslag, in 

haren oorspronkelijken sland terug te brengen; ook kan men hel zand 

zonder oponthoud doen wegvloeijen. Het losmaken der formeclen , 

dat gewoonlijk vrij lang duurt cn kostbaar is, zal slechls 10 minuten 

behoeven te duren, bijna niets kosten, en door middel van een enkelen 

hamerslag worden te weeg gebragt. De timmerlieden kunnen hel 

formeel op de gewone wijze verder losmaken door wiggen, zoo als in 

fig. 2 is voorgesteld; maar na de eerste proeniemingcn zal men ge-

makkelijk dc wiggen kunnen weglaten, waardoor men eenige bezuini-

ging verkrijgt; want ccn |iaar gewone wiggen kosl nicl minder dan 

10 francs. .Men kan ze dan door kleine stijltjes f/f/ (fig. 5) vervangen, 

welke met de liggers kunnen worden verbonden, waardoor de zamen-

stilling van het formeel aan stevigheid zal winnen. 

Saint-Lö, Maart 1851. 

lJi:SCIIIil.IVINR. V A N KEN TOKSTKL TOT H E T UIT-
TIJKKTCTCN V A N TALEN. 

(Alhjmmc naitzcUniuj, X I X . Jiihr}j. V I " Heft, S. ICT.) 

(Pl. V I I , flgg. 5 - 7 . ) 

Dij den bouw van de Lcinc-brtig, nabij hel dorp Grossfreden, iii 

den koninklijk hannovcrscheii zuidelijken spoorweg, bood het uittrek-

1855.] 

ken der palen van den vangdam groole moeijelijkheden aan , ten 

oevolge van de lagen, waaruil het terrein bestond; zij konden daar* 

door niet door middel van wrikken naar boven gewerkt worden , 

(ifschoon do sterkste ketenen werden gebezigd tot dal zij braken. Om 

nieltemin die iialen er uil le krijgen, wilde ik eerst den dubbelen haspel 

bezigen, die in K y l c l w c m praktische Anweisung zur Wasserbaulmnst, 
v; 10, S. 05 beschreven is, doch kwam spoedig lot de overtuiging, 

ij.it ook daarmede, in hel gegeven geval, hel doel niel zou kunnen 

worden bereikt, wijl de eerste beweging der inceste jialcn oj) deze 

wijze niel zou vei'krcgen woi'den. Zoo kwam ik op dc gedachte 

een eeiivoudigen hcitocstel met beweegbare achlerbeeiien daartoe te 

doen inrigten, zooals door de figg. 5 en O van jil. V i l is afgebeeld. 

Deze toestel, welke hier om dc eenvoudigheid mcl vier lakeis is voor-

gesteld , zou ook gemakkelijk zoo kunnen worden ingerigl, dal, in 

plaats van aan de Iwce bovenste takels, dc rollen onmiddellijk aan de 

looproedcn werden bcvestigil. 

De aldus gevormde loeslel kan gemakkelijk oj» twee aan elkander 

verbonden vaartuigen gesteld worden, en men kan daarmede le waler 

ligt bij iedcren jiaal komen. 

Deze geheele verandering van den heiloestel, welke to allen tijde 

met geringe moeite weder voor hel gewone gebruik zou kunnen 

worden ingerigl, kostte slechts O Th. 22 g.Gr. {[ 17.52). 

Daar ik nu do noodige werktuigen had, wilde ik oj) de arbeiders 

licsjiaren, en even als bij eeno kunst-hei de slagbeweging aanwenden, 

alleen met dit onderscheid dal ik in jdaals van een enkel of dubbel 

stül windassen hel windas voor hel riglen der [)alen bezigde, zooals in 

lig. O is voorgesteld \1). Oj) deze wijze liet ik dc in de volgende tafel 

onder 11°. 1—18 aangowezen jialon uittrekken, doch bevond daarbij 

dal eene groole valhoogte (2) slechls daar doelmatig was waar de jialen 

zeer vast stonden, en hel iu hel algemeen nog beter was ecnc ge-

ringere valhoogte le nemen en daarbij de slagen snel op elkander tc 

doen volgen, weshalve ik de inrigling zótj zamensteldc, als in fig. 7 is 

afgebeeld; mei dien loeslel heb ik niel alleen de palen n". 40—00 

van de tafel, maar later alle palen , zonder nioeijclijkheid uitge-

tiokkcn. 

Hel uittrekken der iialeii kostte gemiddeld 10 g.Gr. {[{).%) 

hel sluk, terwijl de jtaal n®. 8 mei wrikken reeds 2 Th. 20 g.Gr. 

(f 4.80) aan arbeidsloon had gekost, behalve de koslen voor de ge-

brokcne kettingen. 

Dc werking van een zoodanigen toestel laat zich zeer gemakkelijk 

herckcncii. 

Zij r de straal van hel kleine windas, 

/ de lengte van een hefboom, zoover die in werking komt, 

lol 

O hel aantal beweegbare schijven iu de twee takels, 

w het vermogen van cenen arbeider, 

dan is K de totale kracht, zonder te lellen op de stijfheid der 

touwen en de wrijving der assen, 

Iwa 

(1) In de lij;nnr G ziet men evenwel do roepen ilor lakeis aan bij/.undeiü 

^̂ 'indiusjcn verbonden en niel aan de rol vun dc achlerbeenen, zooals uit 

liet {,'czegdo in ilen tekst seliijnt to volgen. 

(lied.) 

(2) Het blijkt nict op welke wijs de sliij; van het liciblok medewerkt 

t'H het oiiheilcn der palen. Welligt werden er ligtc slagen op den paal aan-

K'cbragt, terwijl aan de takels getrokken word, zoodat de trillingen hier-

door voortgebragt den paal in beweging bragtcn. Het kan ook zijn dat 

vóór men aan de takels werkte, op den paal geslagen werd oin heni los te 

'»aken. Dit laatste schijnt het best met dc opgaven in (le medcgedceldü 

of overzigt ovcrcc!» tc komen. 

(Uod.) 

De stijfheid der louwen en de wrijving der assen voor de prak-

tijk in aanmerking genomen, is 

Iw a l w n 
3r 

'2 I w a 
3 r 

Dij den beschreven toestel is nu r voel, / r r 5 voel, (1 

cn 50 |)on(l aangenomen, derhalve is de kracht, welke een ar-

beider lot het o|)heiren van een i)aal uitoefcnl 

= K = ^ ^ ^ ^ = = 1800 pond, 
3 X j- ' 

cn daar hier aan twee windassen met acht befhoomen zestien ar-

beiders kunnen werken , zoo bedraagt de gezamenlijke kracht van 

deze zestien arbeiders 10 X 1800 =:; 28800 j)ond. 

Deze gezamenlijke kracht is echter stellig zeer zelden noodig, wijl de 

beweging der jialen, gedurende den slag benuttigd, de ophelliug ge-

makkelijk maakte. 

Dij minder vaststaande palen is vaak een slagwerk niet noodig, zoo 

als mcl dc jjalcn n". 1—0, 25—55, 50 en 00 van dc tafel hel geval 

was. Daarentegen is hel bij zeer vaststaande jialeii een lioofdver-

eischle. 

.Moeten de i)alen, gelijk meestal het geval is, in het water worden 

uitgetrokken, dan moet men vooral daaroj) lellen, dal dc vaartuigen, 

waaroj) de toestel staat, een behoorlijk dr?agvermogen bezitleii, zoo-

dat 'zij bij slei'ke krachtuitoefening der arbeiders geen water schep-

pen. 

Als regel voor de [iraktijk is de wrijving der assen en de stijfheid 

der louwen voor dc bcjialing van het draagvermogen der vaartuigen bij 

de berekening le verwaarloozen, voor de krachluitoefeiiing van eenen 

arbeider 00 in plaats van 50 jiond te stellen, en hel gcwigt van den 

toestel en van de arbeiders niet in rekening te brengen, wijl deze laul-

sten tijdelijk ccne veel groolerc kracht kunnen uitoefenen dan dio, welk(; 

voor den regelmatigen werktijd aangenomen kan worden, en hierdoor 

liglelijk, bij gebrek aan voorzigligheid, den ganschen toestel mei dc 

manschai)pcn cn al en het water zouden kunnen storten. 

W i j doen thans de straks bedoelde tafel volgen: 

(1) Deze rekenwijs is ten nilertte rnw en oppervlakkig. Waarschijn tijk 

is het verlies door de wrijving merkelijk grooter geweest. Men kan een 

voovl>CüM, imc do ticickcuuv^ iutcrigteu, vinden in § 370 van den tweeden 

druk der Statica van den mskuudijcn cursus voor dc K. AJaidmlc roor dc 
zee- cn landinatjt. (l>wl.) 
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Aanmerkingen, 

dm. lijn. idm. lijn. dm. lij 11. dm. lijn. 

1 »// // 12 8 // // // // // n / / n u // 
2 // / ' 12 7 // // n // // // / / n n n 
O 
Û // n 12 5 N // / / // / / // n n n n 
4 / / n 15 3 t! // n // // n n n U / / 

f) n n 18 4 n // n n // // n n n n 
1) // H M 22 5 // / / n n // // n / / n n 
r» 
( 12 3 n 2G 4 3 

Q n n 1 2 n / / n n 
8 8 20 2 G 35 8 G 13 n n 1 4 20 15 G 

9 12 20 3 G dO 10 (î IG 1 2 // 3 3 3G 10 

10 10 20 2 8 39 10 1) 15 1 1 9 3 33 11 y 

11 10 24 1 11 38 8 G 24 // 5 // n 
0 3 30 1 8 r 

12 10 22 2 1 37 11 G 22 1 / / n n 3 28 () 
13 10 10 2 // 3G 10 G 25 // 8 n 9 3 34 7 () 1' 

14 10 8 4 // 30 8 5 14 1 3 // () 3 20 24 n 

15 8 8 3 / / 28 8 5 14 1 // // 9 3 IG 22 3 

IG 8 10 2 4 28 G 5 20 n 9 // 3 3 20 21 G 

17 8 G 3 // 28 G 5 18 1 3 // / / 3 24 18 n 
18 8 10 2 () 28 9 5 IG 1 2 u 1 3 2G 20 3 

19 8 11 3 3 28 8 5 19 // 8 n 4 3 28 IG G 

20 10 IG 2 1) 2G 9 5 22 / / () // 3 3 3G 9 3 

21 10 15 1 9 2G G 5 24 / / 9 // 4 3 30 10 G 

22 10 18 3 10 2G 5 5 2G 1 1 // 3 3 33 10 3 

23 10 19 1 G 2G 5 5 28 1 // // 4 3 34 10 G 

24 // / / // 2G 3 // tr // // // / ' // n n / / 
25 / / // // 25 5 n It // n // // n n n 
20 // H / / 25 5 n n // / / // // n n n n 
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Grussfreden , 5 Januarij 1855. 

OVKU ZKLl-WKPvIvKNDl-: HlvMTOl-STKl.LKX VOOIi .Ki'DOirPUl.l-

NKN DOOU .MAUTIX KIKNKK, Jl>jh-ii,si,cdt'in- der sj,oorwe>ien. 

(Zdtschrijt des ihtcrrcicltlschen Jmjemcur-Verciues, .ltdi 18.54, S. 27-1.) 

(ri. V I I , figg. 8-11.) 

Oclijk door de zamensleHing der locomolieven de snellieid en de he-

lasling der Iroinen op spoorwegen wordl bepaald, en derbalvo lusschen 

deze en de wijze van aanleggen vau de baan eene zekeie overeenkomsl 

moei worden gehandhaald, indien de exploitatie mei voordeel zal ge-

schieden , zooals iu een vroeger iu hel X c i l s c h r l f l iles iislcnrichischen 

Ifigcnicur-Vemnes medegeilecid stuk grondig is aangetoond (I), en 

derhalve van de doelmatige keuze der inachinen en den daarmede over-

ccnslemmenden aank-g van den weg, ilo oiibrengst al'hankelijk is, even-

0̂0 is de veiligheiil vau hel verkeer en daarmede de verzekering van 

de geheele inrigiing tegen schade, door ongelukken en vernieling der 

"liddelen van vervoer to weeg gebragl, alhaiikelijk van dtMiiiddelen, 

door welke meu treinen, die iu beweging zijn, kan doen stilstaan. 

Indien men de ongevallen van eenig bidaiig beschouwt, die op do 

'̂orschillende spoorwegen hebben plaats gehad, en ile ongelukkige ge-

'̂olgen daarvan in hnniien oorsprong nagaat, dan zal meu iinmiM' 

''C '̂iiiden, dal hel ongeluk, hetwelk door de eene ol andere oorzaak 

uiilslond, veel minder en welligt in het geheel geen ongelukkige g(!-

^olgß" zou hebben na zich geslee|d, indien niel de aandrang der snel 

0) hrltiselie r>cmcrku)i(jeu zn dem Ikrivhlv der lint. Sicpluumm und Sn-iu-
^uru über den B a n von Eisenbuhnen in der Schmitz, gephuUst in N». .3 van 
'Icu .laargung 185|. 

Oe ingenieur, 

KL'LLMANN. 

voorlliowogen wagens de verongelukle of legengehoudeno machine 

voortgedreven en haar met tenderen al van den .spoorwegdam geworpen 

I of WL'I ze op elkander ge.schoven had of tegen een in tegengcslelde 

1 rigling aankomenden trein met geweld had doen slooten. liet gewigl 

, van (lil onderwerp werd ook door den diiilsclien E k c n h d l i n - V e r e m ' w . -

I gezien, en in de vergadering vau spoorwegkundigen, welke in Fclmiarij 

I 1851) plaats had, werd onder de andere algemeen verbindende voor-

schriften ook beraadslaagd over de bepaling van hel aantal der tol reni-

I toestellen ingerigte (of met hel remperscmeel bezclle} assen van een in 

I beweging zijndeii trein voor versehillemie gevallen, en in de algemcene 

, le Mcriijn j5ehondene vlM-gadering van 1850 werden de daaronitrenl 

Viisl̂ eslelde bepalingen goedgekeurd. 

Alaar, ook die ongevallen daargelaten, in deu laatslen tijd is, len 

govolge van den aanleg van spoorwegen met groote hellingen, al meer 

en meer ile behoefte gebleken aan eene inrigting, door welke de snel-

heid der Ireiiien doelinalig kan wordjii geregeld, zonder nutlelüoze 

verslijiiiig of oiiregelniatigheid in de beweging le veroorzaken. 

Tot nog toe heelt men zich tot dit tweeledig doel van de rcinloe-

slelli'ii bediend, waarbij men honlen blokken tegen deinmilrck der 

radtfirn door middel van eene schroef- of liefboiimvormige iiirigliii;;, 

op een door den eonducteiir tier locoiiiolitd'gegeven teekeii, aandrukt, 

waurdoor de radi reti verhindei'd worden vrij om le draaijen en des 

I I O I M I S kuniMMi gedwongen worden gelie(d stil te slaan, en dienIciige-

volge de wrijvingswederslaiid vau deu Ireiii zoo groot woi'dl, il;il de 

beweging, na zekeren tijd en nadat zekere afsland doorloopeii is, ĵ ê-

lieid ophoiidl. 

Xiio .ds uil de voiirafgaaiide beschouwingen blijkl, heefl eehicrdeze 

inrijjling niel geiioî gzaain voldaan om ongelukken le voorkomen. L)e 

'11 
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oorzaken daarvan liggen niel zoo zeer in den foeslel zelf, als wel in de 

wijze en de niogelijkhoid van hel gebruik. Deze oorzaken zijn boofd-

zakelijk dc volgciule: 

1®. Al zijn ook alle wagens van ccn Ircin niel rcniloeslcllen voorzien, 

zoo zou er locli ecu builen alle vcriiouding grool en voor de gewone om-

.•jlandigbcdcn volsirckl nullcloos ijersoncel noodig zijn, indien voor 

iedercn locslcl ccn man als opziglcr aanwezig was. Daarom wordl in 

den regel alleen de derde, vierde of vijfde wagen van een bcainblc 

voorzien, dic, des gevordci'd, dcu rcinloeslcl mocl doen werken. Daar-

iloor wordl eclilcr de door dc rcinloestelleu voortgcbraglc wi-ijvings-

wedersland in verboiiding lol dc massa van tien ganschen Irein zccr 

gering , en is in hel bijzonder bij ongelukken niel voldoende om den 

ircin spoedig le doen ophouden, hetgeen echter zoo noodig is. 

Maar bovendien wordt dc geringe kracht, die overblijft, nog zeer 

verminderd, en vaak geheel werkeloos gemaakt; 

door dat het door den conducteur gegeven teckcn bij lange 

treinen cn ongunstige plaatselijke omsiaiidighcdcn of slecht weder 

niet door hel gansche personeel wordl gehoord cn zoodoende dc rem-

toestellen voor een gedeelte onder zoodanige omstaiidighcden niel 

werken ; 

5'\ door dal hel dienstdoend personeel ten dcclc nog andere werk-

zaamheden beeft to verrigten , zoo als bijv. de conducteurs der reizi-

gerstreinen , die dc billcllcn moeten nazien, cii dus de remtocstcllcn 

verlaten cn niet in staat zijn, dadelijk gevolg te geven aan ccn ge-

geven teckcn ; 

4°. eindelijk, omdal, bij alle mogelijke opmerkzaamheid en be-

reidwillighcid van bet jiersoucci, dc behandeling cn hel doen werken 

der remtocstcllcn zelf ccn zekeren lijd vordert, gedurende wcikcn, 

bij dc snelheid, waarmede in het algemeen oj) ccn spoorweg alles 

moet gcscbicdcn, bel ongeval voor ccn groot deel reeds plaats ge-

vonden heeft. Voornamelijk is dit het geval iu den winter; dan is bel 

personeel, zoowel door de koude als door dc belemmering, die dc dik-

kere kiccding aanbrengt, minder vlug in dc behandeling der rem-

tocstcllcn. 

Maar ook zelfs om dc sncihcid van den Irein bij sterke hellingen tc 

regelen, zijn die rcmtoestcllcn uit hel oogpunt van spaarzaamheid, al 

waren zij het voor de veiligheid, gebleken niet voldoende tc ziju, want 

eensdeels moet ccn aanzienlijk personeel o|) den trein aanwezig zijn, 

waaruil grootc koslen voortvlocijcn, anderdeels wordeu zeer dikwijls 

op het door den coiulucleiir gegeven tcckcn de remloeslfllcii le sterk 

aangehaald, cn cr moet op nieuw ccn tcckcn gegeven worden om zc 

los tc lillen, dal wcdcrimi te plot.scling geschiedt, cn zoo gaat dit af-

wisselend voort, waardoor ntillclooze afslijling der raderen en rcm-

locslcllcii, en lastige onregelmatiglicdcn in dc beweging onlstaan, dic 

vooi' ile middelen vaii vervoer .schadelijk zijn. 

iXaar aanleiding van dezc omblandighcdcn cn de daaromtrent ver-

krcgene oudervinding werd door schrijver dezes reeds in het jaar 1851 

voorgcstidd, y.ellwcrkeiidc remtoeslclleii op (b' ooslciirijkschc i'ijks-

.spooi wegen in tc voeren, dic volstrekt uiet afhankelijk zijn van dc 

bobaiidcliiig doiu'mcnschenliaiidcu cn dic zoo siiel cn krachtig werken, 

ids ter regeling van di* snelheid van den Irein, zelfs om dezen geheel 

le doen .slilstaaii, noodig is. Na ccnigc nadere ophelderingen werd ik 

in 1855 door bet miuisteric gcin.igligd , bij wijze vaii proef zooda-

nige remtocslellen Ic vervaardigen , en verslag tc doen omtrent dc 

daarmede gedane prochiemingen. 

Dc eerste proeven zijn met drie wagens in den aanvang van i'c-

bruarij 1854 genomen, en, len gevolge van de gunstige uitkomsten, 

werden nog zes andere wagens volgens mijn stelsel ingcrigi en daar-

mede in .Mei verdere proefnemingen gedaan, die dc reeds verkregen 

uilkomslcn volkomcii bevestigden. 

De inrigting der rcmtocstcllcn is gegrond op hel beginsel, dat dan 

dc werking der toestellen wordt vcrcischl, als de wagens legen el-

kander dringen cn de stootkussens drukken. Zoolang dc wagens mei 

gespannen koppclkeltingen, of, gelijk op geringe hellingen vaak het 

geval is, geheel vrij loo|ien , is cenc remming niet noodig cn zou 

slechts een noodcloos verbruik van trekkracht en nooclcloozc afslijting 

van rcmtocstcllcn cn raderen veroorzaken. Worden cchler de stoot-

kussens tegen elkander gedrukt, dan mocl de werking der remtocslellen 

naauwkcurig in dezelfde male, als de drukking toe- cn afneemt, lot dal 

de raderen stilstaan toenemen , en lol dc remtoestel weder geheel 

los is afnemen. 

Deze werking wordt teweeg gcbragl in den loeslel, tlie op (d. Vil, 

ligg. 8—11 is afgebeeld. 

Aan de huiler- of kusscnslang (ib, fig. 8 is ecnc dubbele veer aange-

bragt, waarvan dc spiraalvccr sterk genoeg is, om bet stoolkussen na 

bet aandrukken terug te schuiven cn den remtoestel loste maken; dc 

veer van Dailli daarentegen is, bij de tol nu loe gebezigde sterkte, be-

stemd dc eigenlijke slootcn op tc vangen. Ddj c is aan de bullcrstang 

ccn duim aangcbragt, dic op den hefboom d werkt, zoodra het stoot-

kussen wordl gedrukt, cn dc as c zich in den stanel bcvitidl, die in 

figg. 8—11 is aangewezen. De hefboom wordt daardoor bewogen cn 

door midilcl van den arm i wordt de stang k zoo lang cn zoo sterk 

aangetrokken, als dc drukking op het sloolkttsscn bij« medebrengt, 

cn, is de drukking slcrk genoeg, tot dat dc raderen door den remtoestel 

stilstaan. Is dit het geval cn worden dc stootkussens nog meer gedrukt, 

dau geefl de veer aan de stang bij / zoo ver mede, dal alle beschadi-

ging hij hevige slootcn wordt verhinderd. Mocl nu de snelheid van 

ccncn trein gematigd worden of deze geheel stilstaan, dan beeft dc 

conducteur der locomotief slcchls den regulator le sluiten of den rem-

toestel aan den tender tcduen werken, en bierdoor zal van den tendci 

OJ) den ccrslcn wagen en zoo vervolgens op alle stoolkiissens juist die 

drukking worden overgebragt, welke noodig is om alle rcmtocstcllcn 

van den gcbeclcn trein behoorlijk te doen werken. 

De conducteur der locomotief heeft derhalve de regeling van den 

trein volkomen in zijne magl cu brengt die onwillekeurig, eenvoudig 

door dc regeling der machine, tol stand. 

Naardien cchler bij deze inrigling hel verschuiven van wagens ontno-

gclijk zou zijn, wijl tloor den druk der macbine alle remtocstcllcn 

tegelijk worden iiaiigctrokkcn, zoo is ccn middel oni den remtoestel 

buiten werking tc stellen aangcbragt, dal op de volgende wijze wcrkl 

(zie figg. 8—10). Wanneer men den aan beide zijden van dcu 

wagen op dc doorloopendc as (j aangcbraglcn bcfbooni h 180" om-

draait, dan wordt door middel van dc verbinilingstiiUkeii f, welke de 

lappannen der as c bevallen, en met dc as//door excentrieken ver-

bonden zijn, dc as c teruggetrokken, cn zal dc hefboom d zich zoo vci 

van den duim c verwijderen dal dc stoolkiisscns vrij spel hebben, 

zonder dat dc reiiitocstcllcm worden aangetrokken. Terwijl de trein 

iu gang is, blijft dc hclboom h slccds naar voren gcstebl. llcl rcm-

nieii uit dc baud bij wagens, dic in bet slation zijn gereed gezet, 

geschicdl als gewoonlijk door dc schroef »i, waarbij liet ouvcrschil 

lig is naar welke zijde dc hefboom li gesteld is. 

In fig. 11 is ccn andere toestel om den rcmtocslcl builen werking le 

stellen afgebeeld; bij deze kan men door middel van de van onderen 

met omgekeerde schrocfilradcn voorziene schrocfslang m de beide 

hefboomen f cn ij, waarvan f aan d cu .7 aan i vastzit, elkander doen 

naderen of van elkander verwijderen, en de zelfwerking door de stool-" 

kussens is in werking als de hefboomen /"en g stijf bijeen zijn; daar-

enteiïcn buiten werking als dc hefboom f tol op hel boveneind van 

(len schrocfilraad is opgeschroefd, dewijl aksdan de aanraking van 

den duim c mcl den hefboom d ophoudt, llcl uit de hand aanzetten 

der remloeslcllen geschiedt door ccnc schroef aan bel boveneind van 

de slang m aangebragl, waarvan dc moer in ccncn sleutel val -.-.oo 

als bij do rcmtocstcllcn met dubbele schrocfilradcn van Dicndii. Doch 

de hefboomen f cn tj moeten allijd vooraf bij elkander geschroefd 

worden. 

Dij dc prochiemingen is gebleken, dal de in figg. 8, 9 en 10 

voorgestelde inrigling mcl betrekking tol hel gemak in dc behande-

ling dc doelmatigste is. 

Dc vervaardiger heeft voor zijne inrigting octrooi genomen. 

Dal de druk op dc stootkussens zich werkelijk op alle wagens van 

een trein voortplant, cn alle rcmioestcllcn doet werken, wanneer de 

machine met ccnc betrekkelijk slechts geringe kracht tegenwerkt, 

blijkt uil dc volgende berekening. 

en die in U gelijk 
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Is dc drukking van dc machine of van dc andere wagens op een stool-

kussen van ecu wagen />, en verdei- dc hefboimisarmcn 

M l — u volgens tic teckcning = O duim 

n c = b 
U E = c 
E E ~ d 
fiJ - c 
I U = f 

— 22 
= 18 

1 /a.c , fi \ 

e / a,c.c\ 
' ' " 7 = ' ' ( 0 7 ) 

^oüris dc wrijvingscucnicient Vaii bout op ijzer (tusschen rad on rem-

= m =r '/ü '̂an ijzer op ijzer (tusschen rad cn spoorslaal) 

= " = '/g, zoo zal de krachl p op dc Irckslang C l ) ccne trekking uil-

'»efonen van 

n 

t-'n de trekking op dc vcrbindingsstang E C is 

r ii.C 

l-̂ e drukking op de remming in E is dan gelijk 

f ' \bM./ 

derhalve dc som van de drukking op dc beide remblokken: 

cn deze vergelijking, herleid zijnde, geeft " - - " f O + T + i ) - . 

dc wederstand aan den omtrek van hel rad ten gevolge van dc rem-

ming is 
= = ( 1 ) 

Dczo wederstand wordl op dc spoorslaven overgebragt, hindert 

dc voortbeweging der wagens, cn nccml in gelijke verhouding mcl dc 

kracht p loc, zoo lang tol dal het rad ten gevolge van dc reimning stil-

staat (2). 

Eene verdere toeneming van dc kracht p heeft op den door dtï 

remmingen tcweeggcbraglen bowegiiigs-wedcrsiami van den wagen 

geen invloed meer. Moet door dc krachl p slechts (•i'n wagen wor-

den tegengehouden, dan is dc wederstand D welke dc vertraging in 

den gang van dien wagen bewerkt: 

(t) l"n lict oorspronkclijlvc stuk is tloor den retlactciir \iii\ het Zcitschrift 
imngemcrkt tint de hier voorgedragen theorie niet dc juiste is, want dat, 

daar het gelieele stelsel om J hewcgclijk is, tle tlrukkiiigen hij J l en E 
even groot moesten wezen, hetgeen iu den tekst niet is aungeuoiueu. I\Iaai-

ook tlan uog zouden niet al dc voorwaarden van het evcuwigt vervulil zijn . 

dc drukkiiigeii in I I cu E zonden nog lijoregt tegen over elkander moeten 

staan. Ook is dc plaats van het punt 11 vrij willekeurig, het is geen draai 

of steuuinmt zt)o als E, liet moet eigenlijk het uiiddelimnt der drukking 

vau het hh)k tegen het rad aanwijzen, welk punt veranderlijk is naar mate 

van de stelling van U. 

Is bijv. G lager tlan ile omlerkaut vau het hlok, dan zal door dchevĉ -

tigiiig hij ./ alleen do (uiderkaiit van het hldk aandrukken eu da.nr dc 

plaats vau het piuit 11 wezen. Iets dergelijks zou phmts hclihcu als het 

l)unt IC heuedeii den tJiulcrkant van het reuihlok gephiat.-<t was, alsdan zou 

het 1)11111 1 eenigc drukking ondergaan. Doch zoo nis dc hetrckkclijkc ligging 

der dcelen iu lig. 8 is voorgesteld moet uien het punt I I in dc lijn G I 
vallen, derhalve is dan de dridiking iu A' 

" / . <• \ 

0. c 
' ' r r 

en in G eu 11 

tle som tlc/.er drukkingeii is dan eigenlijk 

en alzt)o de wcderstniul naii den omtrek van het r.nl tloor dc renimiiig 

7 =r p'" m -f 2 1 ^ 

Zoodra het rail uict meer draait maar op dc spt)orMavcn sleejit, oefent 

dc wrijving alsdan eotieii vedcM.-laiul Q« () dc drukking van het rad op 

het spoor zijnde; zoodra nu ij ~ Oji is, ilraait het rad niet meer uianr' 

glijdt; uUc vtivu\iiulcviug vau </ tiovcu tllo grcu: is uuiteloos. 

(Ucd.) 

(2) Dc overbrenging van tlezcii wederstand tjp het ?pot)r hestaat niet, 

maar hot rad wortll imii tien omtrek luet cenc kracht, itie met de door tU; 

reuihlokkcu veroorzaakte wrijving gelijk blaat, en tlaarmede ook tic wagen 

zelf tegcngchouileii, terwijl tle va.̂ te punten aau het wngeuslel dc steun-

punten voor dc remming aaiihieiten. 

(Noot van den Itcdaetcur vnn het Zcitschy't.) 



loi» 

p = /) + 7. 

Bevindt zicli daaracliler nog een tweede dergelijke wagen, dan 

wordt bij dezen door dc kraclit p aan dc stootkussens de gelijke 

wederstand 7 aan den oinirck van hot rad tewecggchragt. Door dc 

drukking der stootkussens tusschcn de licidc wagens wurdt echter ccne 

kracht p op den eersten wagen iu voorwaartsclie rigting uitgeoefend 

cn hierdoor dc ourspronkclijkc kracht p, wat lict doen stilstaan van 

den eersten wagen hctrch, tegengewerkt. Dc gezamenlijke wederstand 

bij twee wagens wordt deidialve 

P' = ( ! '-ƒ))+ 1' 

= (/' + (}) — 1 > + (ƒ' + '/) 

= p -f 2 7 

l.tij drie wagens wordt 

P " - P —/) + P 

= p i ö 7 

cn bij een getal van N wagens is. 

P. = /'-{- N 7. 

Daaruit volgt, dat zoodra 7 voldoende is om dc beweging van 

ccnen wagen tc regelen, dc kracht p standvastig blijft, uit bocvcel 

wagens dc trein ook moge liestaan; dat is: cr is, bij welken trein 

ook, geen grootere kracht p nooilig, dan om dc rcmblukken van den 

ccrslen wagen zooveel aan te trekken, dat dc beweging van dezen 

ccnen wagen behoorlijk geregeld worde (1). 

Substitueert men in de laatste vergelijking de waarde voor 7, dan 

heeft men: 

Substitueert men in deze vergelijking dc boven opgcgcvcnc lengten 

der hefboomsarmen, alsmede de wrijviugscocnicicntcn, dan verkrijgt 

men: 

= /< ( 1 4- N X O iö ). 

Kn bij een trein met lü wagens is: 

l - \ = p ( l + t.3) = 3.f)/;. 

r.aat nn een zoodanige trein met ID wa.icns over cenc helling 

van 1: 'D» en is bet bruto-gewigt 

. . 10(10 cent. 

2000 « 

[1H51 ^ 185Ó.] 

- = 00 centenaar = P„, 
40 

Q 

welk gewigt zonder rcmtocstcl door de macbinc moot worden tegen-

gewerkt. iMct behulp der rcmiocstcllcn wordl echter \\ 00 ==3.3 

cn derhalve 

p = 10.3 centenaar. 

Dc machine beeft dus in plaats van 00 centenaar slccbts 10.5 cente-

naar wederstand uit le oefenen. 

Ondersteld, dat de trein uit 20 wagens besla, dat is do bruto last 

20 wagens tegen 100 centcnaar 3200 cent. 

Delast int 200 •iOOO « 

7200 ccnl. Tc zamen. . . 

en hcl betrekkelijk gewigt op de helling van l : i O : 

180 cent. = ƒ)(! + 20 x 0.-13) 

m-px 10 

cn / )=18cen l . 

Dij ecnc helling van 1: 100 is hcl betrekkelijke gewigt van een trein 

van 10 wagens 
, , 3 6 0 0 _ . . . 

derhalve 30 = /Ul -j- 10X0.43) 

hieruil p = 0.3 cent. 

Kn bij 20 wagens is het betrekkelijk gewigt 

7200 
= / 2 cent. 

lUU 

10 wa;ens tegen 100 centenaar 

Dclasliii' 200 

Tc zamen. . . . 3000 cent. 

dan is het betivkkelijke gewigt, dal door dc reinmiiig moet wurdcn 

opgeheven, zonder dat men de wrijving.Nweder.standcn van den trein zelf 

111 rekuning brengt, dic hier Uin gunste werken, 

(1) lict niel in ic /.icn, vvajxroni eon nf incer wagens altijil .slcj'litj 

'lu eiikelo Uradit j) vnnlcreii. Hieruit zdu v(i1l:cii voor alle wagens, die 

«len laiit.-tcn voorafgaan, eene wmkiiig zonder oorzaak. Keiie Avij/.iging 

liicntniirenl veraiiduit do gelicele lierel;eiiing en liare uiikoni.>.teii. 

(Ued. van het /dfsr/,ri/l.) 
Deze zc(;r jni:1o oipniorking en hetgeen reeds in de eerste aaiileekening 

Is gozet:d, «iiitiieeiiit alle vaarde aan dc herekeiidc uitkonisteii in den 

'ck'ïl. /ij zijn cellier tiehoailen om den lezer gelegonhcid tc toeven, ilic 

iiitkom-len lo veru'elijken met helleen hieromireiit aan het slot van dit 

-fnk door ons is liij-evoe '̂it. (lied.) 

derhalve 72 = /;(l +20x^^-43) 

hieruit p — l.'l cent. 

Uil de vergelijking van deze uitkomsten volgt, dal dc grootte van 

den trein op den tloor de macbinc tc bictien wcilcrslantl slechls een 

zeer onbednidcntlcn invluctl iiech, cn dat men met dezelfde veiligheid 

ccnc helling kan afsloomen zoowel mcl zeer kleine als niet zeer 

grtiolc treinen. 

Dovcntlicn kan tle kracbl p niel slechts door den rcmtocstcl van den 

tendcr, maar ook duur dien van tien eersten wagen dour middel van de 

.schrucf worden teweeg gebragl; zoodat hel mogelijk is, ccn ganschcn 

trein zontler dat de machine werkt, alleen dour tic remming van den 

eersten wagen, tc regelen, cenc groote helling af tc rijtlen cn den trein 

naar believen Ic dt)cii stilstaan, bclwtdk van wezenlijk belang is vnor 

het geval dat dc remming van tien icntlcr onder hcl rijtlen oiiklaai 

werd, of dal bij hel stijgen van een trein een gedeelte losraakte, in welk 

gt.'val het volkomen voldtjcntlc is, slechts den remltieslcl van tien laatstcn 

wagen met ccn man tc bezetten; hetwelk geen bezwaar tiplevcrl, daar, 

uit het oog|iunt van vciligbtdtl, geen trein zonder gclcitlcml personeel 

mag wonlen afgezomlcn, en bij liet gebruik van tlezc reiiitocsltdlcn 

voor eiken hviii Iwec man, naimdijk de condiiclciir aan tleii eersten 

wagen cn een pakknecht tif smeenler ter bewaking van tle remlueslcllcii 

van den laatstcn wagen, voor alle gevallen voldoende zijii. 

Dil alh>s gtdtll voor hcl gtival tlal tic trein mcl gelijkmatige snelheid 

een hidleiitl vlak alloopt, en, iu wt^crwil van tic remming, de railereu 

der wagens nog omtlraaijen. Is hel ccbler daannii tc tlocii, den trein 

zoo plolstdiiig nitigelijk op tc boiitlen, dan muclcn al tic met remtofc-

slelleu voorziene radcn-n lol slilslaaii gebragt wonlen. Dij dein Oosten-

rijk gtdiriiiktdijke ai htwieligo wagens, is slechts tic iiclh van bet getal 

raderen met n-mblokken voorzien. Is derhalve (J bet bruto gewigt 

van een gt laden wagen , tlan is tle belasting op bet gcrcuitic gedeelte 

= — cn dc wederstand van dc geremde raderen op dc spoorstaven : 

7 = ü X /?. 

Dil dc vergelijking 

_ 7 

m 

en wanneer men voor 7 dc straks vermelde waarde substitueert 

hetwelk dc drukking op de slootkussens aanwijst, noodig om dc raderen 

IC doen slilstaan. 

Wanneer men dit op dc straks gegeven voorbccblcn : 

0 = 5()0 centenaar, = | en m = ^ 

cn de verdere opgcgcvcnc getallen toepast, is 

n = J ^ l ï A ^ = .iU.O centcnaar. 
1 2X^X2.72 

Dij een letligen vrachtwagen daarentegen, welks gewigl Q = 100 

cenlcnaar is, verkrijgt men voor 
IGOXf' nT 

V = »V. vv.-TT- = 22 cenlcnaar. ' 8X2X2.72 

Een daarmede ovcrccnkomcmlcn wederstand kan men des nood.s 

Ie allen ti/lc tc weeg brengen en wel den eersten tloor mitldel van 

dc remming van tien lentlcr cn bel omkceren der beweging, den laat-

stcn reeds door dc remming van tien lentlcr alleen. 

IIci is echlcr niel iiootlig, dal tic gebcclc wedcrslanti door de ma-

chine of tloor den ecrslcn wagen wonlc veroorzaakt. Zootlra namelijk p 
slcchts iets grooler wordl, dan in de voorafgegane voorbeelden voor 

cenc gelijkmatige beweging van den trein, dic van een bellend vlak 

afwaarls gaal, wenl berekend, gech 7 ccn overschot, waarinctlc dc 

kracbl p bij eiken wagen wonll vcrmccrdertl. Overigens is op tien 

ecrslcn wagen achler dc macbinc in elk geval de contlnclcur aanwezig, 

dic even spoedig als hel pcr.soneel tier macbinc den wagen, door middel 

van de schrod', geheel ka 11 remmen. 

Voor een trein van tien belaste wagens, dic ccne lidling van I: i0 af-

loopt, is vroeger voor cenc gelijkmatige beweging bcrcdvcnd p = 10.5 

cenlcnaar; daaruit verkrijgl men voor tien eersten wagen 

7 = ƒ) X m X 2.72 = 7.58 centenaar. 

Wonlt nu de remming van den Icntler, om tien Ircin tc doen stil-

staan, zooveel meer aangezet, dal/) = 20 centenaar wordl, dan vcr-

l̂ rijgt men 

7 = 20 X ^ X 2.72 = 0.07 centenaar ; 

daaruit volgt bij den eersten wagen ecu overschot van 0.07 — 7,58 

= 1.00 ccntcnaar, c-n tierbalvc is dc kracbl p tusscbcn den eersten cn 

den tweeden wagen = 20 -f 1.00 = 2l,(i0 centenaar. Hieruit 

hccfl men bij tien Iweetlen wagen 7 = 0.83, en derhalve aldaar ccn 

Wschot van 0.83 — 7.38 = 2.43 centenaar, en tusscben tien twee-

den cn denicn wagen is 

7 = 21.00 -I- 2.13 = 2 i . l i ccntcnaar, 

en zoo vcnicr volgens deze reeks, zoodal tic zesde wagen i'ccds geheel 

is vastgeremd. 

Hij bel ophouden op cenc horizontale baan, nceinl tlcze reeks sterk 

'00, naanlieii voor dc gelijkmatige beweging /) = Ocn 7 = 0 is. Wordt 

'Icrhalvc dc regulator gesloten, of tle rcmblokkcn van den tender aan-

ö'̂ zel, zoodal slccbts b. v. p = 3 centenaar wordt, dan is bij den eer-
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sten wagen 7 = 2.27 cenlcnaar, derhalve tiissdien den eerstenen 

tweeden wagen 

p = 3 2.27 = 7.27 centenaar, 

alsmede voor den Iweetlen wagen 7 = 3.20 ccntcnaar, cn tusschcn 

den Iweetlen cn dcnicii wagen 

p = 7.27 -f 3.20 = 10.30 ccntcnaar, 

cn zoo voorts, zoo lang bet te kort der volgende wagens niet beneden 

deze grens daalt. 

Cicraakl dc machine uit hcl spoor, cn wordl slcchts de stoom afge-

sloten, cn in allen geval nog dc rcmblokkcn van den tender aangezet, 

zoo wonll hienloor ecu wederstand tc weeg gebragl, dic minstens op 

30 cenlcnaar kan worden geschat. Dienvolgens zou/) = 30, cn dus 

7 = 1 1 . 0 cenlcnaar zijn, derhalve tusschcn den ecrslcn cn den tweeden 

wagen p = 41.0 cn bij den tweeden wagen 7 = 18.0, dus tusschcn 

tien Iweetlen en den denicn wagen p = 00.8 centcnaar, waaruil 

volgt, dal reeds bij den denicn en alle volgende wagens de raderen 

tol slilslaiul zoutien zijn gebragl. 

Deze toeneming van krachl, zonder toedoen van hel personeel, dat 

den trein bcgcleidt, is bet voornaamste voonicel dat deze rcmtocslellen 

oplevcien, ter voorkoming of vermindering van dc ongelukkige gevol-

gen, dic dc zoo veelvuldig jilaats hebbende ongevallen op sjioorwegen 

na zich slejicn. Dc beschouwingen, diehicrtbcorclisch zijn ontwikkeld, 

zijn dan ook volkomen bevestigd gcwonicn bij dc jirocvcn, mcl deze 

loeslellen genomen. Mcl de drie wagens namelijk, bet eerst met die 

toostellcn voorzien, wenicn den 0''̂ " Fcbruarij 1834 nabij Cralz, in 

Icgcnwoortlighdd van vcrschcidenc dcskuntligcn, cn tien 10'®" daar-

aanvolgende OJ» den Scmmcriiî ;, in tcgcnwoonlighdil van den heer 

W. Kngerth, proeven gcnoineii. 

Dij do jirocvcn te Oratz, bestond dc trein uit ccne machine van dc 

katcgoric Hl, een tender inel vier wielen, de drie wagens met zelf-

werkende rcmtocslcllcu, cn nog vijf antlcre acbiwielige wagens met 

gewone remmingen, waarvan echlcr bij dc jirocven geen gebruik 

wenl gcmaakl. 

Oj) ccne ncdcrwaarlschc helling van 1 :230 deed men tien trein stil-

staan bij ccnc sndbcitl van omstreeks 2 mijl en met ccn zwak aanzeilen 

der rcmining van den tender oj) 120 klahcr (228 cl), waarbij nog alle 

raderen omdraaitlcn. 

Dij ecnc sndbcitl van 372 niijl, het aanzetten van de remming van 

den tenderen hcl omkecrcn van dc beweging zomicr stoom te geven, op 

00 klafter ( M i el) afslantls, waarbij dc met zelfwerkende remmingen 

voorziene raderen stilstonilcn cn over dc sjiourslavcn sleepten. 

I'ij ccnc snclhdil van ongeveer 3 mijlen, hcl aanzetten van de rem-

ming van den icnilercn omkcering der beweging, waarbij stoom werd 

gegeven, oj» ccn alsland van 30 klahcr (03 d); bierbij stumicn insgelijks 

dc gercmtic raden-n stil. 

P.ij tic Jirocven oji tien Scniincring ojiden ll>''" Fcbruarij bestond de 

trein uit cenc nieuwe gcicvcnic machine van tle kalegoric 111, mcl een 

zcswidigen lentlcr, tle tiric wagens mcl zclfwcrkcnile rcmiocstcllcn , 

waarvan tle beide goetlercuwagciis midtldcrwijl belast wenicn, cn dn-

dtdijk uil ccn bdasteii goederenwagen mcl gewonen n'intoestel, welke 

'; echter bij dc jirocven niel gebruikl werd. 

Dij tien ccr.stcn gang van cenc helling van 1:40 lusschenKichbcrgen 

Payerbach, werd dc laalslvcrmcldc wagen achlcrgclatcn, en alleen ge-

bruik gemaakt van dc drie wagens met dc zclfwcrkeiitlc rcmtocsldlcn, 

men deed deze ccbler niet werken cn Iracbllc bij ecnc snelheid van 

0ii"cvccr 2 mijlen den Irdn mol den lendcrtoestd alleen tegen t--. 

28 
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lioudcn, hetwelk cclilcr nicl gchiklc, dnar dc rcmblokkcn wegens dc 

hevige jagtsnecnw niel genoegzaam vallen wilden. Tdj den icrnglogl 

werden dc zelfwerkende rcmlocslcllen in werking gehragl cn dc proef 

iicrhaald, waarhij de trein oj) een afsland van l;iü klafler (28ii cl) slil-

slond. 

l ï i j herhaling van deze proefnemingen op hclzclfde geilecllc van den 

weg, waarbij loenmaals dc remming van den tender genoegzaam va'le 

om den trein ook zonder bclinlp van de andere legen te honden, bleek 

dat de afstand met bclmlp van dc zelfwerkende rcmtoestellen altijd 

ongeveer 73 klafler (113 el) korter was dan zonder deze. 

Eindelijk werd ook de vierde insgelijks belaste wagen aangebangen, 

en bij ccne snelheid van 3 mijlen op ecnc ncderwaarlschc bclling van 

1 : iG, dc trein, lerwijl dc zelfwerkende rcmtoestellen waren aangebragl, 

alleen door dc remming van den tender tc doen werken op ccn afsland 

van 30 klafler (37 cl) tol stilstand gebragt. 

Na deze proefnemingen werd een trein zamengesleld nil dc drie 

wagens met zelfwerkende remtooGlcllcii, Iwec andere achlwieligc gela-

dcne goederenwagens, ccn ledigen achtwicligen Lowry-wagen, cn met 

cenc nieuwe Seinmcring-macbiiic van Paycrbacli naar Mürzzuschlag ge-

sleept , waarbij men van den boofdlunnel tut Miirzzuschlag zonder het 

gebruik van eene handremmi.ig eu zonder ouikeeren der beweging, 

alleen met den zelfwerkcndcn remtoestcl cn cenc zwakke aanzetting 

van de remming der machine, den weg allegde. 

Nadat nog zes wagens met de bedoelde rcmlocslcllen wareu voor-

zien, werden zij den O*'«" Mei 1851 over den Scmmering vervoerd 

cn den volgenden dag nieuwe proeven in tegenwoordigheid van deu 

heer Engcrlh lusschcn Eichberg en Payerbach genomen. Dc trein be-

stond bij het verlrck van Miirzziisehlag naar Dayerbach uil de macbine 

Vimloboiui met een zcswicligeii tender en uil acht wagens met zelfwer-

kende remtoestcllcii, waarvan de ecisti» een ledige wagen voor reizigers 

van de ilcrde klasse, de overigfi belaste goederenwagens waren met 

ccne bruto belasting van 3080 cenieiiaar. 

Ofschoon lie spoorslaven door bet regenachtige weder glibberig 

waren liep deze trein, alleen door rcgcling met den reiiiloestcl van den 

tender cn daardoor teweeg gcbragte werking van dc zelfwerkende 

rcmtoestellen, met cenc tamelijk gidijkniatigc snelheid over dc hclliii 

gen, die van I : 10 lot 1 :'200 afwisselen. 

Te Eichberg bail men hel ongeluk dal do machine, bij hel gaan over 

ecu nieuw gelegd en nicl bcbooi lijk gesloten wisselspoor, uil hel spoor 

geraakte en vier drijfwielen Inssehen dc sporen zakten. Dcor dezen 

wcilerstand waren oogenblikkelijk al ile raderen zoodanig geremd, dal zij 

slilstoiidcn cu de trein, die met cenc snelheid van o u g e v c e r m i j l 

liep, stond oj» ccn afstand vau 3 klafler (5.7 el) stil, eer nog dc con-

dnctcnr bcjiaald gemerkt bad, dal dc trein uil het spoor was, cn 

hel leekci! lol dc remming kon geven. 

D.ij de proeven op deu 7'''" .Mei besloud de trein uil ccne nieuwe 

Semmcriug-machiiie cn dc straks vermelde acht wagens cn bad der-

halve dezelfde bruto belasting van 5080 ceiiteiiaar. 

Nadat de trein van Eichberg afwaarts ecnc snelheid vau 27 j mijl had 

bereikt, werd de regulator gesloten cn de hefboom o[» hel midden ge-

steld en dc Ireiu bewoog zich met deze snelheid tamelijk gelijkmatig 

over de hellingen van 1 : 10 en 1 :40, zonder dat ilc remtoestel vau de 

machine gebruikt was geworden, alleen door deu wederstand der lucht 

in de afgesloleii cilinders cu den daardoor te weeg gebragteii maligen 

druk op de stootkussens, waardoor tevens dc zelfwerkciide remmingen 

werden aangezet, waarbij cchtcr alle radereu 1 leven draaijen. 

[ 1 8 5 1 -

Dij hel gaan over een gedeelte van den weg van 1:200 helling 

en waterpas, moest men om ccne gelijke snelheid le behouden 

eenigen stoom geven, waarop terstond al de remmingen zich openden, 

en nadat aan het eind van dat gedeelte op dc daarop volgende helling 

van 1 i-lO de regulator weder gesloten en de hefboom op hel midden 

gesbdd was, waren ook ter.stoiid de remmingen als vroeger aangezet, 

Z(mder bet omdraaijcn der raderen geheel te bidettcn , en de trein 

bewoog zich gelijkniali;^ mei cenc snelheid van 2'/, mijl voorwaarts. 

0|i dc helling vau l : 40 werd dc remtoestcl der machine ceu weinig 

aangetrokken, waarop de snellicid van den trein na verloop van ecnc 

minuul tot ongeveer 1 mijl daalde. Nadat die reniloeslel weder los 

was, berciklc de trein zeer spoedig dc smdheid van Tj^ mijl, welke 

daarop standvastig dezelble bleef. 

Op eeue volgende li(dling vau 1 :10 werd dc remtoestel van de 

macliinc vasl aangezet, zoiuler ccbteî  hel omdraaijcn der bcido 

radereu le beletten, cn de beslnrende hel boom naar achteren gelegd, 

waarop terstond door de zcllwcrkeiide reuiloeslellcn de raderen der 

wagens stil bleven slaan en de trein op ccn afsland van 40 klafler (70 

ei) ophield. Dij bet binneiirijdcu van Dayerbach met ecnc snelheid van 

ongeveer 1 n i i j l eu op ccne helling van 1 : 200 stond de trein op ccn 

afstand van 20 klafler (58 cl) stil, door bet aantrekken van den toestel 

der macliinc, cn bel omkecrcn der beweging, waarbij de geremde 

wagenraderen niet draaiden. 

Door deze uitkomsten zijn de hoven ontwikkelde llicorctisclie be-

schouwingen volkomen bevestigd geworden, en zij komen ook met de 

berekeningen omlrenl het rcnimcn vau spoortreinen overeen, welke de 

ingenieur Landauer, in N". 21 cn 22 van het Z c i l s c h n f l des öslerre'}-

chtsd'.en imjeiüeiiy-Vcre'nics voor 1853, tabellarisch heefl medegedeeld, 

In datsliik werd tevens dc doorNcwall, in Engeland, vervaardigde rem-

toestel ter sprake gebragt. Dc bier medegedeelde uitkomsten der |)roct-

nemingen slaau voislrekl niet ten achteren bij de engeksche uitvinding, 

on de eenvoudige conslructio, die aau eiken wagon ligt kan worden 

aangebragl en verder niet afhankelijk is van ecu zorgvuldig loezigl, 

mag voorzel.er voor de praktische toepassing dc voorkeur verdienen 

boven ccne inrigting, welke, ilaargolaten de kosten en dc moeijelijk-

heid om ze aau verschillend gevormde wagens gelijkmatig aan lo 

brcngcü, bij dc aankoppcling dor wagens zoor voel moeite veroorzaakt, 

en derhalve in den nacht en bij ongunstig weder onzeker en bij cenc 

sloornis alligl in hel geheel nicl werkt. Ecnc zoodanige onzeker wer-

kende inrigting kan jnisl aanleiding tot groolore oiigolukkm geven , 

omdat het personeel or zich op verlaat, niel voldoende opmerkzaam 

is op don trein , en deze ligl aan bet toeval is prijs gegeven. 

Met dc door ons behandelde romtoestellcii verkrijgt men daaren-

tegen, uil bet oogpunt vau voilighoid, vcid gunstiger cu 

wordt ook bet (lorsoneel beperkt tot datgene wat voor bet loezigl 

der remloeslellen volstndxt noodzakelijk is. 

Dc mcl deze locslellon in Februarij 1854 genomen proeven hebben 

aanleiding gogevon dal de heer hooldingeuieiir Salzniann, die toe-

vallig er bij tegenwoordig was, dit onderworp lol ecu punt van 

onderzoek maakte cn vecr-remmiiigen zameiistelde , welke onafge-

broken werken en aangetrokken worden door dc trekkracht, welko 

op dc koppelhaken werkt; hij hoefl voor deze inrigtingen octrooi 

genomen. 

Ilet is nicl le ontkennen dal het voordeelig zou zijn indien men 

dc noodzakelijkheid cener acbtcrwaartscbc bewoging dor machine ge-

heel kon wegnemen; men zou dil echler door cenc wijziging in dc 
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verbouding der hef boomen, in de boven behandelde remmingen, cn 

door eonc grootere speling der stootkussens len minste groolendeels 

kunnon verkrijgen , cn de terugwerkende kracht p nog veel kleiner 

maken, terwijl de voortdurende werking van oene slandvaslige rem-

krachl bij dc beweging over een waterpas vlak of oji geringe heUiiigen 

aanleiding geeft lol het nutlcloos verbruik van eeue aanzienlijk veel 

.»rooicrc trckkracht, die voor dc beweging vau den trein zelf nicl 

noodig is, eu lol dc vcrslijling van den ronitocstcl, juist daar waar deze 

niet bcliocfilc tc werken, aanleiding geelt. Eindelijk is daarbij cenc 

vermeerdering van dc rcuikrachl voor builoiigewonc gevallen niel 

mogelijk; zij neemt af, zoodra dc remblokkoii afslijten, daar, zoo als 

bekend is, de spankracht van iedere voer met hare uilzetting ahicemt. 

Wijl echter daarcutegen de spanning van icilcrc veer toeuocuit met dc 

zamciidrnkking, zoo wordl ook voor hel vrijmaken cenc voel grootere 

kracht noodzakelijk, dau die welke hij hel aanzetten werkl, cn hier-

door wonll ook hel vrijmaken nil de hand, helwclk ook bij dc 

vedcrrommiugcn plaats moet vinden, wanneer eon wagon op een 

station achtergelaten of versclioven moet worden, moeijelijkcr en tijd-

roovender. 

Aangenomen echter dal de veren ccne zoo lange speling hebben 

dal dc krachl nagenoeg als standvastig kan worden beschouwd, zoo 

kan toch de speling van den koppidhaak voor het aanzetten vau dc 

remming niet grooter gemaakt wurden dau de speling vau het stoot-

kussen bij do bovenbehandelde reiiitoeslclleii. Er moet derhalve 

dezelfde verhouding in de hefboomcn en dus ook in dc krachten 

plaats vinden. 

Voor het vastzetten van dc raderen vau een bclasteu gocdcrou-

wagen wonl boven p = 40.0 centenaar gerekend. Indien devedcr-

rommingen dezelfde uitwerking znllen doen, dau moet ook tol bet 

losmaken dezelfde kracht wonlon gebezigd. Op dc waleriiassc baan 

is echter dc trekkracht van ecu belaslen goederenwagen 500:250 = 1.5 

cenlcnaar. Derhalve moeten op den koppclhaak vau cciieii wagen, die 

in oiigoremdcn toestand slechts 1.5 centenaar krachl noodig beeft 

om hem te doen voortbewegen, 49,0 centcmiar werken om dc rem-

niingcn aan lo zetten, waarvan, zoo als duidelijk is, hel gevolg is, dat 

dc moeste wagens op die dcclcn dor baan , welke waterpas liggen 

üf sicchts weinig hellen, uog half geremd worden voortgetrokken. 

Wonlon daarcnlogon dc veren zoo zwak gospanuoii, dat dc gewone 

Irokkraclil roods voldocmle is om den remtoestel vrij te maken, dan 

zal daardoor, gidijk duidelijk is, de werking van dc remming zoo 

klein wonlon, dal zij Jiaauwclijks voklueiidc is voor de gewone rege-

ling dor snellicid, veel minder om den trein bij ccn ongeval snol te 

doon stilstaan. 

Men zou dil onderwerp cchtcr eerst met meer grond kunnen be-

handelen, na bekciiilmaking van de vorscbilleudc details vau do zamcii-

slclling CU van dc uitkomsten van proefnemingen in het groot, 

waarbij dc trekkracht door dynamometers zou moeten wurdcn be-

paald. 

Gratz, 11 Junij 1851. 

llijvocijseL 

Dohalve hetgeen in ecnc voorgaande noot is aangewezen, omtrent 

dc berekening van den wcderstainl, die door hot aanbroiigoii van cenc 

Ŝ ôCVOiic kracht p op den romtocslol wordl voortgidiragt, zijii ook 

verdere berekeningen, omtrent holgeon bij bet reiiimcn vaii wa-

Ŝ f̂is in ccncn spoortrein plaals hoeft, onjuist. Dc ware berekening 
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is merkelijk zamengcslolder, dan door den schrijver wordt voorge-

dragen. Ilcl volgondc geeft een denkbeeld van den gang der rede-

nering, waaruil de werking van hel remmen kan worden afgeleid. 

Wanneer een stoom- of andere wagen op een spoorweg gesteld is, die 

in cenc regie cu walorpa.ssc rigting voortloopt, dan is evenwijdig aan 

de rigting van den wog eonc zekere krachl noodig, om den wagon UÏ 

kunnen bewegen. Zij die krachl K, als hel gewigt van den wagen M is, 

dan leert de ondervinding, dal zeer nabij K evenredig aan .M is en hij 

alle snelheden nagenoeg dozolfile blijft. Dewcegl ccn wagen over zulk 

eenen weg mol ecnc vorkrogciic snelheid c, zonder dat er eenige trek-

kraclil plaals heeft, dan wordt dc beweging vertragend eu de vertra-

gende kracht is juisl zoo groot, als de krachl K, die tol hol in beweging 

brengen noodig is. Men kan, daar Iv slandvaslig is, uit dc formule 

waarin g de versnelling van ilc zwaartekracht (0.812 el) voorstelt, dc 

lengte s van den weg berekenen, waarbij dc beweging uitgeput of de 

wagen tol stilstand gobragl wonll. 

Werkl er daarenboven nog cenc vertragcudc kracht j i iu evenwijdige 

rigling aan den wog op den wagen, dau wordl dc vorige formule 

blijkbaar 

.M 

D.ij ccncn stoomwagen is de betrekking K : M niet dezelfde, als bij 

de goederen- ol passagierswagens, maar is K naar evonredighcid bij 

den stoomwagen grooter, wegens dc meerdere wrijvingen en bewe-

gingen, die dc onderscheidene doelen van don stoomwagen nioelon ver-

krijgen. Dewcegl alzoo een stoomwagen met oenen daaraan verbondenen 

gewonen wagen, eu doel meu dc werking vau den sloom plotseling 

ophouden, dan zal de gewone wagon den stoomwagen naderen, en do 

stootkussens komen in werking; hierdoor ontstaat ecnc drukking oj» 

don stoomwagen, die dezen versnelt, en ecnc evongroote drukking op 

den gewonen wagen, die hem vertraagt. Is .bijv. do drukking der kus-

sens togen elkander op zeker oogenblik =< / , dau is de vertraging 

vau den stoomwagen K — 7 on die van den gewonen wagon Iv'-f-7; 

als K' de kracht aanwijst, die in staal is den wagen in beweging te 

brengen. Doonlicn nu de vertraging van den stoomwagen vcrniindcrl 

cn die van don gewonou vermocnlerl, zoo zullen zij eens dezelfde 

vertraging omlervindon; op dat oogenblik bewogen beide wagens evcii 

snol, doch dc veorkrachl der kiissoiis blijvende werken , zoo wordl 

de vertraging van don sloomwagcii minder cu die van den gewo-

nen wagon meer; zij vi-rwijdoreii zich vau elkander, daardoor ver-

mindert wederom de werking der kussens op elkander, dc ver-

snellende drukking op don stoomwagen nooml af, even als dc ver-

Iragcndc op den gewonen wagon, dc wagens naderen elkander weder, 

tol dal op nieuw beide snolhcdeu weder dezelfde zijii gewonlcn. Er 

heefl alzoo eonc bciirteliiigsclie toenadering cn verwijdering plaats, 

lol dal de wagons eindelijk stil staan. 

Indien nu daarenboven door bel onislaan der drukking//tusschen 

de beide wagons er ecu renitoostcl iu werking komt, zoo als de in den 

tekst bcschrovone, dan oiidorviiidl dc achterste wagen nog eoiioii te-

genstand door dc wrijving dor romblokken, « een standvastige 

coi'flicicnt zijmlc, zoodal nu dc verlrageude krachl op don achlerslcn 

wagen wonll K' -j- 7 (I -}- a), terwijl die op den sl omwagen blijft 

K — 7 . Dc kracht 7 , gedurende dc beweging dor wagons veranderlijk 

zijnde, als afhangende van don bolrckkelijkcn wog door dc wagens 
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afgelegd, zoo kunnen de voorgaande formulen niet dienen om den 

weg s te berekenen, waarbij dc wagens tot stilstaan komen; de 

formulen , die de zoo even genoemde alsdan vervangen, vcreiscben 

le veel omslag, om bier te worden ontwikkeld; welligt is daartoe 

later gelegcidieid. Dc grootste drukking q door dc wagens oji el-

kander uilgeoi'fcnd, en die dienen kan om den wederstand te bere-

kenen, die dc stootliusscns moeten kunnen verdragen, wordtgevonden 

uit dc formule 

.M .M' ' 

waaruit volgt 

K M ' — K ' 

Is er centwceilc wagon acbter den eersten gevoegd, dan bebben 

tusschen dezen en den onmiddellijk voorgaandcn wederom dergelijke af-

wisselende toenaderingen en verwijderingen jdaats, als zoo even be-

schreven zijn tusschen den stoomwagen eu den eersten wagen. iJc ver-

tragende kracht op den slooniwagen blijft K — 7, maar dio op den 

eersten gewonen wagen wordt nu K' (1 ' l ' , fis 7 ' de 

drukking van den tweeden o|) den eci-stcn voorstelt. Deze drukking 

hangt nu wederom af van dcii afstand tusschen den eersten cn 

iwecden wagen, cn is alzoo even als 7 veranderlijk. De vertragende 

kracht op den tweeden wagen is nu 

K' + 7 ' { ! + « ) . 

Dc grootste drukking 7', die tusschen dc wagens ontstaan kan, is 

te berekenen uit dc formule 

iM' .M/' ' 

waarbij echter valt op Ic merken , dat 7 hier niet is dc grootste 

drukking tusschen den stoom- cn den eersten wagen, maar de 

drukking, dio aldaar plaats heeft als 7' zijne grootste waarde be-

reikt heeft. 

Uit dit bier ontwikkelde is gemakkelijk dc weg op te maken, dien 

men tc volgen hf:cft bij het berekenen der drukkingen tusschen 

wagens van groolcre treinen, en zal men daaruit zich kuimen over-

tuigen van dc weinige juistheid der berekeningen in den tekst. Dit 

neemt echler niet weg dat dc hier voorgestelde remtocstcl zeer 

veel voordeelen boven andere heeft en blijkens dc ondervinding zeer 

aanbevelingswaardig blijft. (Hed.) 

VlTvSLAC OMTUl^NT Di: l'UOEVKN', dK.XO.MEN IJIJ GI'J.KGO-

IIICIIJ VAN JIKT IN ONTVANG NKMKN VAX DKX GKGOTI-IN 

I.IZEltHX VIADt'CT OVKi; DKN lUtóNK,TfSSClIKN TAKA.SCON 

EX EEAT'CAlIlE, VEIJVAAllDKil) TEN DllCNriTE VAN DEN 

S1M.)()11WE(J, - ALSMEDE OM'J'UENT DE WAAUNEMINGEN DIE 

»;ED1END llElUiDN OM DEN INVEOEI) VAX DE WEi;US(iE-

STKEDHtilD EN DE HELASTINGEN, ZOOWEI. DE VOOliTDl.'-

Kl'NDE AES DE TOEVAELKiE, 01' DE liOGEX TE DEPAEEX; 

(;EVI)LGD Dooit I5I:S( IIORWINGEN ()VI:I: DE WIJZE VAN 
WI:DKI:STAXD I;X HET CKI'.UITK VAN GKGOTEN I.IZEK IN 
GV»oiVl'E in'ENl'.AllE WElUvf.N, DOdll DE IIEEUEN (.'OI.L.E't'-

MEYGUET EN DIISTEACES, Juiiaiieurs dvr JJriKjiiin cii Wajcn, 

[Aunahs dcx Poiilx d C/idtixsa-s, I S ' j I , l̂ai ct .Iiiin, p. 2 . ' ) 7 . ) 

(l'I. V l l i CU IX.) 

iHleuliii;]. — Do wet van .lulij 18io, waarbij concessie werd 

verleend voor hel aanleggen vaii den spoorweg van Marseille naar 
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Avignon, bepaalt, dal de maatschappij verpligt is een zijtak aan to 

leggen naar den weg van Deaucairc naar Cettc; dientengevolge is 

men genoodzaakt geweest een viaduct over den rdione le leggen, 

lu.«;schen de steden Deaucaire cn Tarascon. Het ontwerp van dit 

belangrijke werk, dal door den hoofdingenieur Talabol, directeur der 

marseillaansche spoorwegmaatschappij, is'ingcdieiid, is den 17''»» Fe-

bruarij 18iG goedgekeurd, onder voorbehoud, dal dc maatschappij niel 

gemagligd zou zijn de gegoten ijzeren bogen van den viaduct le stellen, 

alvorens de met bet toezigt over het werk belaste ingenieurs aan het 

hoofdbestuur verslag zouden hebben gedaan omtrent dc uitkomsten van 

dc proefneming, waaraan, naar aanleiding van een aanbod van dc maat-

scbapjiij zelve, het ontworpen stelsel van gegoteu ijzeren bogen in de 

steengroeven van Deaucairc moest worden onderworpen. 

Ten gevolge van de vertragingen en financiële verwikkelingen, dio 

door de omwenteling van Februarij 1818 werden tc weeg gcbragt, 

besloot dc maatschappij om aan het bestuur voor lo stellen, dc proef-

neming niet in dc stcongroeven van Deaucairc, maar in de ijzerhut van 

Fourcliambaull te doen plaats hebben, alwaar dc welfslukken worden 

gegoten; dit voorstel werd aangenomen, en de heer Doucaumont, hoofd-

ingenieur van hel depai'tement van dc Nièvre, werd gelast bij de proef-

neming voor le zitten, welke in Januarij 1851 plaats had, cn ten ge-

volge van welke hel ontworpen stelsel werd goedgekeurd, Nadat de 

viaduct van den Dhone in hel begin van Julij 1852 was voltooid, vroeg 

do maatschappij magtiging, om met den van die maand de ex-

ploitatie aan te vangen, waarop dc heer dc Montrichcr, hoofdingenieur 

van het de[iartemcnt der monden van den HhOnc, die met hel loczigi 

over de werken was belast, dil werk voorloopig in ontvang nam, en 

eene proefneming met rijdend materieel verzocht, welke den D.W'".lnlij 

plaats had, en volkomen voldoende uilkomslen ojilevcrde, zoodat dan 

ook de maatschappij onverwijld gcnagligd werd de c.\ploilaiie aan le 

vangen. 

De viaduct van den DliAne bevat dc grootste ijzeren bogen, die men 

lol heden toe heeft gebezigd; hij is volgens een weinig bekend stelsel 

vervaardigd, waarop dc gewone thcorelische formulen slechts zeer on-

voldoende kunnen worden toegepast. In dc zamenslelling zijn verschil-

lende onderdcelcn op eene geheel nieuw ĉ wijze aangebragt, cn dr 

viaduct verkeert, zoowel door het kliniaat waaronder hij is vervaardigd, 

als door het gewigt van het vervoer, in ccn geheel bijzonderen toe-

stand; bovendien moest men bij hel nemen van de proef mei jiiisllicid 

de bijzondere verschijnsclon Irachlcn waar tc nemen, die aan hel hier 

gevolgde stelsel van conslriiclic eigen zijn, en kon men niel volstaan 

met de verzekering, dal het vervoer eene voldoende veiligheid voor het 

publiek zou opleveren. 

Te dien einde hebben de ondergclcekendcn, belast, de ecu mcl hel 

loezigl over de werken, onder de bevelen van den heer dc Montriclicr, 

dc ander met dc vervaardiging van den viaduct, onder dc bevelen van 

den heer Talabol, zich met elkander verstaan, len einde dc middelen 

te bepalen voor de waarnemingen, het toezigt daarover te houden cn 

om d(! uilkomslen daarvan in dil verslag mede tc declen. Hoezeer dezi-

waarnemingen, die aan de maalsehappij veel kosten veroorzaakten, 

uit den aanl der zaak vele moeijelijkheden medcbraglen cn bovendien 

groolen spoed vcrcisehlcn, ten gevolge van dc nood/akclijkheid, dat de 

voltooijing der werken en di» exploitatie der .spoorwegen zoo weinig 

mogelijk werd vertraagd, hoezeer daarenboven de uilkomslen van eenigo 

van die waariiemingen als onzeker moesten worden bcsclioiiwil en dus 

niet in aanmerking konden komen, — zoo heeft men iiictlemin ccn 

nen bepalen, welken de afwisselingen van do luchigesteldheid en de 

üvcrtogl der treinen op hel werk uitoefenen. 

Daar wi j, om hel hier volgend verslag wèl te doen begrijpen, 

iiioetcn beginnen met dc beschrijving van het stelsel, volgens het-

welk dc bogen van den viaduct over den Dhoiio vervaardigd zijn , 

zullen wij nog een weinig uitvoeriger nioeten worden, met hel oog 

op lid gewigt van dit werk, cn ccne beknopte beschrijving van den 

gebeden viaduct medededen. 

1. Beknopte beschrijving van den viaduct over den Bhónc. 

De viaduct over den Rhönc beslaat uit acht cirkelvormige bogen van 

gegoten ijzer van GO cl opening en 5 cl straal. Dc oors[)rongen der 

bogen zijn geplaatst Ier boogie van den hoogslcn waterstand van den 

I I I H I I I C . D C bogen ruslen op pijlers van 2 1 el lengte en 1 ) el dikte 

(pl. VIH, lig. 1 en 2), die bij lederen oorsprong een vnornilspringend 

muurwerk van 1 cl dragen; zoodal do vrijo afsland lussdien dc twee 

opvolgende pijlers G2 el bedraagt en 71 el midden op midden. 

Pijlers. — Hel metselwerk der pijlers gaal lot eene diepte, welke 

tusschen 8 en 10 d beneden laagwaterstand afwisselt, zoodat Iiel eeno 

gemiddelde hoogte van 2i- el heefl; het rust onder hel walcr op ccnc 

bedding van beton, besloten binnen Iwec paalafdaiiimingcn, die cenc 

slcciislorling van geregelde blokken gehouwen sleen insluilcn, welke 

dk GOOO pond zwaar zijn eu die door ongeregelde steciistorlingen, 

welke glooijcnd aan de buitenzijde zijn aangebragl, worden be.̂ diermd. 

Dit stelsel van fundering, helwelk hel gebruik van krachtige stoom-

tuigen heeft gevorderd, zoowel voor hot iuhcijen der palen, al;; voor 

licl liaggerwerk, cn bij welks uitvoering men ernstige moeijelijkheden 

van allerlei aard heeft ontmoet, is huilen verwachting good geslaagd, 

en hoeft deze opmerkelijke uilkonist o|)geleverd, dat dc besdierming 

der pijlers aan de scheepvaart volstrekt geen hinder hed'l gedaan cn 

nagenoeg nicls aan onderhoud zal kosten, hoezeer do stroom in dil 

gedeelte van zijnon loop vaak bij een eukdeii was onigrondiiigen van 

14 el diepte veroorzaakt. Do pijlers wordtin nog over hunne gehedc 

hoogte van aditereii cn van voren door half cirkelvormige afrondingen 

ver.slerkl. Zij dragen dc drukking der gegoten ijzeren bogen door 

middel vaii kusseiislukken, beslaande uil granielblokkcn uil dc groeven 

des Martyrs (Aude), gcwelfvorniig bewerkt; de dikte des pijlers is ge-

noeg om lol landlioofd le sirekken, indien onverhoopt ccn der hogen 

niogt bezwijken. Voor eiken pijler zijn, ludialve de geregelde en oiige-

''Cgddo slcenslorlingen, gebezigd: 2 lUO le''ii. el beton, 1 700 leerl. el 

gcliuuwen steen, 75 leerl. el graniet, 1 illO leerl. cl metselwerk van 

breiiksteen eu 8 001) pond ijzerwerk. Depijlenip zidi zelf drukt op het 

z;uul waarop hij riist met eeii gewigt van 11 000 ton (van 1000 pond); 

VüC'gt men hierbij 1 700 ton voor hel gewikt van den aaiiî evulden 

ijzeren boog, 500 ton vom' het gewigt van twee gnederentreineii, dio 

over den boog loopen, en iicenil nien in aaniiieikiiig, dal hel grondvlak 

111 

.aantal fdtcn kunnen verzamelen, die voor de kunst on de wctcnsdiap ] figg. 1—5) uil adit bogen van D''.70 pijl, wdke evenwijdig zijn 

van den ingenieur van gewigt zijn, cn met zekerheid den invloed kun- aangebragt; dezes binnenbogeii zijn l"'25 midden op midden van 

elkander en de biiilenbogen van tic naast aaulig:.:i'iide l''.555, zoodat 

hel gewelf 8®'.Ü0 breedte heeft, gemeten tu.sseheii de as.<on van de 

builenbogen. Iedere bnog bestaal uil 17 aanccnsluili nde wel'slukkcn 

van 0"'.'J0 gemiddelde dikte, welke ilric iiilslekende randen hebben, 

cn elkander over hunne geheele hoogle twee aan twee sleiincii door 

volkomen juisl ge.schaafdo voegen van 0'-''..i0 breedte, die dom* acht 

schroeven vaii 0"''.05 inidddlijn aan dkander zijn Ijcvcsligd (ligg. 

0 cn O ) . 

Dc bogen zijn twee aan Iwco verbonden door twee sidsels van 

dwarsverbindingen , waarvan dc eene op den bovensten rand , de 

andere op den benedenrand der stukken rust. De bovenste ved)in-

ding wordt voortgeliragt door omgekeerde ijzeren bakken van 0"-"'.185 

hoogte, waarvan de wanden gemiddeld 0'̂ '.04 dik zijn, en waarvan 

de bodem een uitgehold vlak vormt van D'.-il5, sluitenilc legende 

buiicnzijue van dc welfslukken; de wanden hebben van binnen nit-

sjiringcndc randen; dc zijden van den bak, die tegen dc wdfstukken 

komen, zijn zoo gcniaakt, dal zij zwaluwslaartvoriiiige openingen 

vormen, waarin do stoolvlakken van twee aaugrenzeiido welfslukken 

slnilci), en zij eindigen in uitspringende stukken, die O'''.05 op O«'. 17 

hdlin;,' hebben en op oorcn ruslen, wdke aan hel welfstuk gegoten 

zijii; hierdoor ontstaat lusschen dc beide wdfstukken en do dwars-

verbinding eene dubbel zwaluwslaarlvormigo verbinding. Hel bene-

denvlak van de dwarsverbinding en do wanden, waarmede zij legen 

do wclfjliikken aankoiiil, zijn stevig ge.slcuud door ijzeren wiggen, cn 

de rcimlen daartusschen zijn aangevuld met een inasiik van ijzervijlsel. 

Dc lussdiciisliikken verhinderen tevens, dat dc bogen, twee aan iwee 

beschouwd, elkander naderen of zich van elkander verwijderen; zij 

Itczillen genoeg slijllieiil, om alle bcliekkelijke verplaatsing van eenig 

belang lii.ssdicn dc Itddo liogcn lo verhinderen, eu teven> genoeg \ecr-

kradil, om zich zonder bezwaar le vtiogcn naar eene betrekkelijke 

beweging van 2 lot 5 streep, in di3 rigling van de hoo,;te lu.ssdieii de 

beide Itogen. Do beiiedcnslo verbiiuiing wordl govoriml do'ir zeer ligle 

halve vcdiindingslukken, die slechls 0̂ ''.0-25 breed en O''. 10 hoog zijn 

cn dc twee aaneensluitende well'slukkeii van ecu zelfben l.oog niet \er-

binden. Zij zijn, op zooilauige wijze ingerigt, meer dan vohluende, daar 

z;j slechls diciicn loi hulp van de bovenste vcrbiiuliiigen, cn men liei-ft 

zelfs zonder bezwaar cr een op dc twee kunnen weglaten in dc vijf 

middenbogen van den viaduct. 

Dc sli'vigiieid van dit stelsel van verbinding der bo;on heeft hel 

noodeloos gemaakt zc nog doiu' schuins liggende kruissclioren te ver-

binden, met het doel om zo voor eeiic horizontale uitwijking le be • 

hoeden, dlc zoo ligt in op zich zelf staauilc hogen ontslaat. 

Men bail ecu stelsel van schuins liggende krui.sschoreii g(-reed ge-

maakt , gi'lijk aan dal van den viaduct van Ncvers, in de bogen van 

welken de kruisschoi'cn een oiimisbaar onderdeel van ile verbinding 

uilniaken , die door gegoten ijzeren buizen de toenadi'riiig en duor 

'̂aii den pijler eene oppervlakte van 200 vierk. d heel'l, zoo bevindt ij/<'reii bouten do uitwijking voiu-komi, maar do oiidirviiKiing heefl 

i'icii dal hel liiiulenng/.aiid eene liehisling draagl van 5 pond op il.-n gdeevd d;\l dk slelsd vim sehuiusdie. kruissrhoren noodeloos was bij 

'̂ierk. duim. Overigens blijkl dat dc ovcrtogt der livincii in dil cijfer de lu'u; 

cenc geringe waarde beeft, namelijk ongeveer '/j^. 

I J ' j r e n boog. — De boog bestaat uil een gewelf van gegolen ijzer, 

^̂ 'aarop zidi een gegoten ijzeren zameustcl verheft, dal het doorloo-

pend bruggendck, dc km'iiisseii cn leuningen draagt, dit* insgelijks 

gegoten ijzer zijn. Het gewelf is uilgdiohl cn bestaat (zie pl. VHl, 

van den Dlniiic, de daai toe in gcreeilheid gt bragle sliikkt 11 

zijn niel gestebl gewonlen. Daar eene vcrliealc beweging van twee 

opeeiivolgenilo bogen door tic verbiudingsslukkeu wonll verhinderd, 

•zoo wonll door tic acht bogen te zaïneii ctui le dezen opzigle to hiied 

geheel gcvormtl, om dio nitwijkingfU le veroorloven, tlie bij e<Mi op 

zich zdf staanden boog zouden plaats vinden. Dezo omslaiidiglidd is 

20 
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zeer opmoikolijk cn men mag cr wel de aandaclil op vestigen met 

het oog op helgecn met de hrng van Sonliiwark le Londen is gebeurd, 

alwaar de verbinding veel kostbaarder was en uit massieve platen ge-

goten ijzer van ü''.()7 dikte bestond, die al de bogen onderling ver-

bonden, cn dus van den eenen kant naar den anderen doorliepen; dit 

stelsel is gebli'ken onvoldoende tc zijn cn UiCn heeft tot schuinsche 

kruisschoren de toevliigt moeten nemen. 

ilreede kussenstukken van gegoien ijzer, op do granieten kussen-

stukken vastgeklonken, dienen om de drukking van hc( gegoten ijzeren 

gewelf over eene oppervlakte van 20.82 viei k. el op dc pijlers over te 

brengen, terwijl de doorloopeiide doorsnede van het gewelf zelf slechts 

1.22 vierk. (d bcdr.iagt. Aan de einden van lederen boog heeft men 

eene voeg, die O®'00 tot (VKU) dik is cn kan worden aangezeten 

geregeld Deze tui^schenruimtc wordt ingenomen door vijf stelsels van 

ijzeren wiggen, die ieder O''. 10 hoog zijn, cn den boog vastwiggen 

door aan den eenen kant legen hel w(dfstuk aan den oorsprong van 

den bmig te drukken, en aan den anderen kant legen hel kussenstuk, 

met b(diulp van eene tweede ijzeren wig met dubbele oogen, waarvan 

dc eene bestemd is om de wig weg te trekken, de andere om haar in 

het gegoten ijzeren kussenstnk te doen vasthouden. Dovendieii bevesti-

gen achl bouten van O '̂.OJ lengte hel sloolvlak van het welfstuk 

aan de oppervlakte van het kussenstuk en verhinderen alle dwars-

vcrschuiviiig van den boog op de wiggen. 

De l)eschi'even gegoten ijzeren gewelven zijn ineen gezel en gesleld 

op een vast formeel. Hel is niet van belang ontbloot ceiiige bijzonder-

heden van het ojKSiellen mede te deelen. 

Mi'ii hecfl ecu aanvang gemaakt met hel stellen van de welf-

stukken aan de oorsprongen der bogen; men plaatste tusschen deze 

en de knsseiislukken, in de tu.ssciieni'uimten der later aan te brengen 

wiggen, vier rijen voorloopigc wiggen cn legc.iwiggeii, die 0''.00.') 

korter waren dan de bepaalde. Voorts heeft men ter regtcr- en Ier 

linkei'zijde de wellsliikken ge|daalsl naar hel midden loe; hel sluitstuk 

is zooilanig geplaatst, dal aan beide zijden evenveel speling bleef cn 

men heelt achtereenvolgens al de welfsliikken legen hel sluitstuk aaii-

gcdre.ven door dc vei biiidiiigsbouten aan le schroeven en naar gelang 

daarv;in dc vom-loopig gestelde wiggen bij de oor.sjirongen aan te zetten. 

Om de regelmatigheid en de juistheid van de werking van de 

voor goed le stellen wiggen le verzekeren , had men vooral" al de 

wiegen eii tegenwiggeii volgens een cn hetzelfde model gereed ge-

maakt, en alleen het ondervlak van de legenwig, die op de kiisseu-

slukkcn moesl drag(Mi, niel op den bepaalden vorm af-:ewerkl. De wig-

gen hadden cenc standvastige dikte van l)«-'' Oi en van 0'='.0i2 aan dc 

uileinden, die bestemd waren om met de buitenzijde van hel sloolvlak 

gelijk le komen , zooilat zij eene helling hadden van 0'''.(l02 op 

O''.10 of O"' 005 0|i de el. dm de logeiiwiggen le stellen heeft men 

Of) de heide kaïilrn van de sloolvlakken de af>landen en N van hel 

kiissensliik lot hel welfstuk gemeten, nadat de welfstukken voor goed 

waren vastgebout cn de voorlonpige wiggen gesleld waren. Djenten-

gev(ilg(; bedroeg de dikte welke men aan dc beido uileinden van 

de tegenwi- moesl geven i\l — O'.010 en N — Ü"''.0i2, waaruit 

eene helling van M — N -f- 0 '̂ 002 over de lengte van 0"'.lO van 

de tci^eiiwig voortvloeide, liet oiidei'vlak van de te^enwiggen wei'd oj» 

de werkplaats zelve (i|) den bepaalden vorniaf gewerkt door middel 

van ef'iie kleine liamlhebaalmadiine, waarna de vuor goed te .stellen 

wig-en en tegenwiggeii werden geplaatst zonder dal zij werden aan-

getlieveii, maai' enkel het losgaan der voorloopigc wiggm toelieten. 
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Daarop werden dc verbindingsbouten der welfstukken van den oor-

sprong in de kiisscnstnkken aangcbragl doch nog niet aangeschroefd, 

cn men hield zich ijverig bezig mei de dwarsribben voor goed vast 

te wiggen, die, naarmate dal de welfstukken werden aangezet, op 

hunne plaats waren gebragl en voorloojiig met houten wiggen bovesligd. 

Van dal oogenblik af was het gewelf, om zoo te zeggen vimr een 

gedeelte incengeslolen en bragl op de |)ijlers een deel van zijn gewigt 

over, tei-wijl hel andere nog op hel formeel steunde door middel 

van vijf eikenhouten planken, die onderdo voegen wareii grplaaatsl; 

men zag ook van dien tijd af het gewelf bij den sluilsleen rijzen of 

dalen ten gevolge van ilc afwis.seling van temperatuur maar zonder 

hel formeel Ic verlaten, hetwelk "derhalve naar die mato ccn kleiner 

of grooter last te dragen had, lerwijl de welfstukken zich in mindere 

of meerdere mate tegen elkandei'en tegen de pijlers aansloten. 

Nadal dc dwarsribben legen ile welfstukken waren vaslgewigd , 

helwelk op den bej)aalden voiin geschiedde, zoodat dc onderlinge 

afsland van de bogen naauwkeurig geregeld was, koos men een 

oogenblik van lage temperatuur (over het al,.emeen van 5 lot O uren 

in den ochlcnd) om dc wiggen bij ile oorsprongen voor goed aan le 

zetten, liaartoe sloegen eenige arbeide.s met ijzeren hamers van 7 

lol O pond zv.'aarte op de koppen der wiggen, waardoor zi* eenige 

duimen diep langs de legcnwiggen drongen, waarop men weldra een 

wedcrslami ondervoml, dien men niel zocht le overwinnen ; alleen ging 

een der werklieden nog eens al dc wiggen langs om ze met den hamer 

tc slaan lot hij bij allen denzelfden wederstand gevoelde. Na alloop 

hiervan het men den boog warm worden in dc zon; imhen deze ccne 

verhooging van leni|)eraiuur van 10 tol 15 grailen te weeg bragl, 

steunde do boog volstrekt niel meer op de'iilaiiken van hel formeel, 

waarop men deze met dc hand wegnam, waardoor de boog voor geul 

van bet formeel ontdaan was; bedroeg de verhooging vaii Icmpt-

raluur niel meer dan 5 of O graden, dan rustte de boog nog \NCI 

eenigzins op de |)lanken van hel formeel, maar eenige hamerslagei 

waren voldoende om ze te vei'wijderen ; in dit geval waren 11 

man voldoende om binnen 20 tot 50 mimiten hel formeel uil ccn 

boog zonder moeite los le niakcn. 

j Vchlcn (Tympans) hoven dc bo(jen. — Op icderen boog verheft 

zich een gegoten ijzei'cn zanienstel, beslaande uit staanders en r.nncn; 

, lie slaaiiders zijn zeer weinig buigbare, hoezeer uilgeliolde stukken, 

; die l 'MO zijde hebben en rusten oj) dc sloolvoeg van Iwee aaiiccn-

I sliiilende wellslukkeii en op het bovenvlak iler beide dwarsribben, die 
I 

OJ) die sloolvoeg uilloopen. Vier gegoten ijzeren uitsteeksels, aan de 

dwarsribben bevestigd, verhinderen dal bij de zes eersle vucgen van 

den oors|uung af hel helh.'iid vlak dezer staamlers alglijde. lÜj dc 

pijlei'S heeft men slechts halve slaanders, die oj) de wellstukken der 

oorsprongen rusten, zoodal zij door de wigvlakken woj-den tegenge-

houden. Tusschen die staamlers en hel melsidwerk der pijlers is 

eene speliiig van 0"M)5. Zij worden tegen alle zijdelingsche uitwij-

king verzekerd door vier kleine gegoten ijzeren onderliggers, die in de 

pijlei'S zijn geklonken en twee aan twee sleuven \oor de velden vormen. 

De ramen zijn uilgeliolde en zeei- hgte stukken, die ongelijk van 

lengte zijn, zoodal zij de ruimte tusschen twee opvolgende slaanders 

naauwkeurig opvullen en in hunne geheele lengle op hel bovi'iivlak van 

een uelfsluk rusten, doch in hel midden alleen oji zijn hori/onlaleii 

lK\ar^kant; de i'amen, geplaatst bo\e!i de beide welfslukken het naasl 

aan de pijlers, zijn in hnnne hoogte in iwee stukken verdeeld, dic 

met elkander zijn verecnigil even als de ramen met de staanders. 
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Briujoendek, k o r n i s , l e n n l n g , bedding, weg. — Dc velden worden 

overigens gevormd door plalcn, ribben en kruisen. Do ribben zijn 

gegoten ijzeren holle liggers van I^'.IO zijde en O«'. 10 dikte, die in 

hunne lengte uil twee verbondene slukkcn beslaan, cn in eiken boog 

l,.n getale van vier aanwezig cn wel, aan beide zijden van hel vijfde 

welfstuk, van de pijlers afgerekend; zij rusten op de achl bogen cnzijii 

zoo geplaatst, dal zij het onderste gedeelle van dc overeenkomende 

staanders vervangen. 

De vloer (lig. 5, 1 en ü) beslaat uit platen van gemiddeld O«'.75 

lengte en O''.018 dikte, gebogen op een pijl van 0^''.09; zij zijn aan 

elkander vastgobout, en rusten op twee aangrenzcude bogen, terwijl 

zij in.sgelijks vastgeboul zijn, hetzij op de dragers, hetzij op do ramen, 

of ook m hel miilden van den boog op de welfstukken; hieruit ont-

staat een aancensluilend oppervlak van gegolcn ijzer, dal dc achl bogen 

op hel bovenvlak van de velden twee aan Iwee volkomen verbindt. 

Wij zeiden zoo even, dat de platen van den vloer in hel midden van 

den boog op de welfstukken geboul waren; immers boven de vijf 

welfstidvken in den top, dat is over ccne lengte van ongeveer 17 cl in 

hel midden van den boog, beeft men bij de lusscheidiggeude bogen geen 

ijzerwerk voor de velden, cn dus rusten de platen regtstrceks op de 

welfstukken; de bovenste dwarsribben zelf dienen voor zolderplalen. 

Deze inrigling beeft leii doel, de velden met de bogen zoo stevig mo-

gelijk le verbinden, de hoogte der velden bij de pijlers te verminderen, 

en dc belasting door de bedding bij het sluilsluk te vermeerderen; 

dit beeft ten gevolge, dal , hoezeer hel gewigt van het ijzerwei'k 

naar de pijlers toeneemt, de verlikalc lijn van In-t zwaartepunt van 

den balven boog, nadat deze is voltooid, en de bedding er op aan-

gcbragl, weinig afwijkt van de verlikalc lijn van het zwaarlepuiil van 

liet halve gewelf. Delialvc den ijzeren vloer, dic de velden volkomen 

verbindt, zijn dc beide langste staanders van eiken halven boog, van 

boog tot boog, doorgegoten ijzeren Sl. Audrieskruisen verbonden, dic 

gevat en vastgebout zijn in uitstekende schoenen, aan dc dragers vast-

gcgoten. 

Op de beide uiterste bogen draagt het veld eene kornis en ccne leu-

ning van gegoten ijzer; le dien einde verhelïen zich de slaanders der 

builcnbdgen 0 '̂'.87 boven dic der tus.schcnliggende, en hebben aan de 

binnenzijde ccne zwaluwslaarlvormige gleuf, waarin de pilasters van de 

leuning passen, lerwijl de ramen zich slechts 0 '̂'.20 boven die der 

Uisschenliggendc bogen verhelVen; dil ver.schil in boogie van 0''k58 

lusschcn de staanders en de ramen der buitenste bogen, wordl in 0 [ ) -

stand duor dc gegolen ijzeren kornis bedekl, waarvan elk gedeelte rust 

op Iwee aan een der slaanders gegolenc consoles, en aan dien staander 

is va.Mgetioiit. Do kornisslnkken steunen elkander twee aan twee, en 

zijn (liiderliiig aaneengdiout boven het midden van de ramen, maar 

geheel los van deze en eenige duimen vooruil. De leuning bestaal verder 

iiil ligl<5 iMiieelen, die in dc pilasters sluiten, geheel onafliankehjk van 

de ramen cn de korni.ssen. Dij deze inrigling heeft men bij de vebicn 

der buitenste bogen op de voegen van al dc wclfbtukkiM: slaanders, dic 

alleen de kornissen cn de leuningen dragen, terwijl dc ramen slechts 

^cslemd zijn, om de velden volkomfii te doen aaneciusluilen en dc 

vloerplaten le sicunen. W i j moeten nog opmerken, did de dwarsliggers, 

dic voor een gedeelte de staanders vervangen bij de tusschenliggendc 

Ijogcn, achter hel voorvlak der slaanders van de buitenste bogen blijven 

cn in den opstand niet nilkomen. Iluu noordelijk uiteinde steunt en is 

vastgebout op het bovenvlak der dwarsribben cn op een gedeelle van 

l»cl sloolvlak der welfslukken, terwijl hun zuidelijk uiteinde oprijst, 

n a 

zoodat het dc dwarsribben nicl raakt, cenc speling van 0"'.05 latende, 

cn des noods kan op en neer gaan langs de twee verlikalc bouten, 

waarmede bet aan den biiilenslen boog verbonden wordt. Deze inrig-

ling berustte oj) hel denkbeeld dat hel zuidelijk vlak van den viaduct, 

wat de binncnsic bogen betreft, veel spoediger den invloed van dehillc 

zou ondervinden dan dat len noorden, en dat de dwarsligger welligt 

dc doorbiiigiiig niet zou kunnen verdragen, welke ten gevolge van de 

betrekkelijke ophelling van het zuidelijk uiteinde zou onislaan. 

Dc gegolcn ijzeren vloer draagt ccne bedding (lig. 5, -1 en 5), ccne 

hoogte van O®'.02 boven de zoldering hebbende, cn waarin do ribbetjes 

der vloerplaten ter hoogte van O''.08 uitsteken. Doven de vloerplaten, 

die op de welfstukken zelve rusten, wisselt de hoogte van deze bedding 

lusschcn 0''.51 en O®'.91) af. Dij hel sluitstuk bedraagt zij slechts 

0"-"'.4G boven de welfslukken. Dc bedding, waarin de dwarsliggers ge-

plaatst worden, die de spoorstaven moeten dragen, welke volgens hel 

I stelsel en de spoorwijdlc van den spoorweg van Marscille worden ge-

! legd, rust niel legen dc huilensic bogen; oj» een afsland van 0«'.8(» 

van het midden dier bogen heeft men melsclwerk van gebakken 

! steen dal oji do zolderplalen rust. Dil metselwerk draagt tegenover 

1 elkander staande steenblokken, die onder het raamwerk van de leuning 

cn onafhankelijk daarvan en van dc kornis zijn aangebragl, en trottoirs 

, vormen, onder welke luchtverver.sching plaats hcell door dc boven aan-

! geduiilc spiding lus.«chen de kornis en de ramen. 

I De gegolen stukken van hel opstaand ijzerwerk zijn niet op al hunne 

, sloolvuegen afgeschaafd, zoo als die van het gewelf; men heeft slechts 

I bij het gieten aan dc kanten over de gehecle lengte van de voeg, oj) 

' afstanden van ongeveer U'-"'.50, gegoten stukken gelaten van 0'-''.05 

lengte en ter breedte van O«'.02 uitstekende, en deze stukken zuiver 

afge.schaafd, zm)dat zij volkomen legen elkander sloten; iloor bonten 

van l^''.027 lengte zijn die stukken verbonden, en de ruimten die in de 

' voegen nog overbleven zijn met een maslik van ijzervijlsel opgevuld. 

Over het geheel is hel gegolen ijzer van de ramen en dragers 

dik; dc stukken ludiben van O"'. 15 tol 0^'.55 bi-eeillc en aan de 

buitenzijde een uitsprmgenden rand, dic 0'''.08.) iiilsleekl, zoodat de 

i vlakken der voegen O''.2 breed zijn. De dragt der velden op het ge-

^ welf is verkregen door ijzeren wiggen, maslik van ijzervijlsid en bou-

' ten, welke laaiste le gelijkei' lijd door het voetstuk der velden, den 

vloer, dc dwarsribben cn door de bovenste horizontale randen van de 

welfstukken gaan. 

Vüorldurende behisling. — Wi j zullen deze hesehrijving eindigen 

met eene opgave van cijfers, benoodigd om op dil zamcnstel theorc-

lischc berekeningen te kunnen locpas.sen. 

Gemiddild vimll men iu eiken boog voor het gewigt 

van hel gewelf, de welf- en verbindingsstukken . 005 000 pond. 

; Gewigt van de vebleii, met inbegrip van de gegoten 

ijzeren vlo;'r, de balken en de Sl Audrieskruisen. 512000 » 

Gewigt der kornissen cn leuningen 47 400 » 

Gewigt der rollagen der lieddiiig in metselwerk van 

gebakkeu steen 20000 » 

Cicwigl van dc boveubedekkiiig, geschal op I 800 

pond de leerl. cl 507 OOO >» 

Giewigl van de spoorslaven, stoelen en dwarsliggers. 22 201) >. 

Gcwigi der sleenen van dc trottoirs 58100 » 

Gezamenlijk gewigt van den geheelcn boog . . . I 077 200 

Voortdurende bclasliiig van het gewelf . . . . 085 000 
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Dcrlialvo draagl licl gewelf nngcvccr van zijn eigen gewigl. 

De lengle van ilcn vluer Inssclien dc pijlers is ()0'"'..t2, zoodal in 

een lialvcn lioog hel zwnarlopiinl van de gelijkelijk verdeelde belaslin-

gen zi(di op Ui^Mo van de loodlijn van hel sinibink hevindl. 

Door de siclling van hel overhangend gedetdle bevindi zicb bel 

zwaarlepniil van hel linive gewelf, zomler eenige bidasling, jiiisi in 

dezelfde loodlijn op l;j'-''.iri afslands van de loodlijn van bel slnilsluk, 

en op M®'.r)9 van de loodlijn der geboorte aan de binnenzijde. 

rdndelijk hevindl zich liel zwaarle|)niil van den vollooiden balven 

boog, dal wil zeggen van bel gewelf niel zijne slandvaslige belasting, 

op lü el van de loodlijn van bet sinilsink; zoodat in weerwil van dc 

inaalregelen, ilie men beeft genomen om den last nabij bet slnilstiik te 

verhoogen, nit de ongelijke horizontale verdeeling van do velden, die 

een gevolg van hnnne ongelijke hoogte is, eene vcrfilaalsing van hel 

zwaarlepnnl voortvloeit van O'"'.naar de zijde van den pijler. 

I I . Procfnemiiiijen tii de werJiplaals van Fourchambanlt. 

VersJarj. — Op hel eind van het jaar 1^50, werd de heer Dou-

caumonl dc oudere, hoofdingenicnr van hel departement van dciMèvre, 

door den minister van ojicnbare werker, belast, om aan de gieterij 

van den heer Eiiiile Martin, te Fonrchambanlt, de noodige proehiemin-

gen te leidi-n, omlrcnt do deugdzaamheid van het .sIcLsel van gegoten 

ijzeren bogen, hetwelk door de idar.scille-.\vigiionsche spoorwegmaat-

schappij was voorgesteld. Drie van dic bogen werden op een formeel 

geplaatst in ccnc biiinenrnimte van dc werkplaats op i'-'̂ ^ü afstanils 

lusscben twee kanten van de rots, dic den natuurlijken grond vormt, 

welke vooraf volgens den hoek van «lo kussenstukken der pijlers 

waren behakt, zoodat die grond, dio uit oidilhi.scben kalksteen bestond, 

dc landhoofden vormde; deze drie bogen werden bij hunne geboorten 

vaslgcwigd cu toen hel formeel weggenomen, zoodat zij ccn gedeelte 

van het gegoten ijzeren gowidf vormden, maar de dwarsverbindingen 

noch dc velden werden anngf bragl. 

Men stelde merken v;ist om gemakkelijk en mcl juistheid de ver-

plaal.>ing van al dc voegen aan den biniienkanl tc knunen waarnemen, 

tc weten: 1°. cveuwijilig met do koorde; 2". borizonlaal maar rcgt-

slamlig op dl! koorde; vorlieaal; een Iheruiometer werd tegen 

eiken boog bcvesligd , waarvan de bol in ecu bad vau kwikzilver 

werd gedompeld, dat op een der horizoiilale kanten van ccn wclf-

sluk door iniddLd van randen vau maslik was gevormd. Terwijl 

men deu door die Iherinometers aangewezen warmtegraad als dien 

van den overeenkomstiijcti boog beschouwde, ging men de uitwerk-

selen van de warmte op de ver.sehillemh'bogen na; vervolgens ging 

men tot de hela^tiiig der drie bogen over. Door middel van eeuc bewe-

gelijke kraan, werden slnkken gegoten ijzer van bekende zwaarte 

er op iiedergelaten, zodihit daardoor aehlercenvidgcns de uitwerking 

werd te wei-g gebragt van de voortdurende belasling en van eene toe-

vallige overbelasling, jjrooter dan bij de gewone proef mei bewe-

genden last, voorlgebragt door iwec locomolief-lreincn. De geheele 

belasling werd lol .'lOO pond gebragt; men deed ecu gedeellc van 

dio belasling afwisselen, gelijk slaande met ."»UUO pond oj) de strek-

kende el van den vloer der drie bogen, zoodat achlerecnvolgens cu in 

alle mogelijke versehillende versidiikkingcn, het vierde deel, dc helft 

uf drie vierden vau dien vloer wierden belast, hetzij met de reeds be-

laste bogen , hetzij mcl de oululaste, cn men nam |)uut voor punt 

den vorm van dc binnriizijde bij aehl cn twintig van (lcz(! opeen-

volgende proefnemingen waar. Daarbij ging de heer Doucaumont van 
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de onderstelling nit, dal dc slandvaslige belasting voor iederen boog 

l-i7 855.55 jioiid zon bedragen; dit was dan ook te dier tijde zoo 

ontworpen, maar hij de uitvoering zijn die cijfers gewijzigd, gelijk wij 

hoven in jj 1 hehben opgegeven, zoodat de proefbelasling van Four-

ehanibault vergeleken met het cijfer bij de uitvoering in wezenlijkheid 

is zamengesteld guwcest: 1°. uit de slandvaslige belasting toegepast 

op drie bogen (-̂ j X 1)85 OI.K.) r::: 508 850;; en 2". uit eene toe-

vallige belasting van 251050 die het dubbele bedraagt van de gewone 

bewegende belastinjj, te weeg gebragt door Iwee locomolief-lreincn 

met hnnne tenders; want, wanneer men 2800 pond nccml voor hel 

gewigt van zoodanigen trein per strekkende el, dan vindt men voor de 

dubbele proefbelasling op drie bogen 2 X 2 X 00.52 X 2800 X 

— 251184. 

De niikomstcn, melde proehiemingen te Fourchaml'ault verkregen, 

zijn opgeteekcnd in bet verslag, door de heeren ingenieurs van het 

departement van de Nièvro den 20»'®" April en den 2 D"" Mei 1851 

ingediend, cn ook op dc daarbij behoorcnde prolillen. Die uilkomslen 

zouden de groolsle belangstelling verdienen, indien zij in al de onder-

deelen als volkomen naanwdicurig konden worden be.schouwd; onge-

lukkigerwijze blijkt uil iirocvcn, die een jaar later geiiomcn zijn aan 

den viaducl van den Dbone, cn waarop wij nader zullen terugkomen, 

dat de waargenonic!! warmtegraden als ten eenemale onzeker moeten 

worden beschouwd. Daardoor verliezen dc proehiemingen vau Four-

chanibaull voor oen grool deel hare wctcnscbappelijke waarde. iNiette-

min hebben dic iirocfiieniingen volkomen aan het doel beantwoord, in 

zoo verre zij dienden om het stelsel der bogen le beproeven; men heeft 

op grond van licl waargenomene bepaald, dat, onafhankelijk van 

alle belrekking Inssclien warmlegraad en belasting, dc bewegingen der 

bogen cen gegeven maximum niet te boven gaan, en dat bij den 

bouw vau den viaduct, die bogen zonder gevaar en met naauwelijks 

merkbare veranderingen in den vorm, dc afwisselingen van tempera-

tuur en belasting zonden kunnen verdragen. 

Uilkomslen. — Wi j doen hier dc voornaamste uitkomsten volgen, 

zoo als zij in het advies van den hoofdingenieur Doucaumont zijn 

mcdogedeeld: 

1". Dc invloed van de tempcraluur is naauwkeurig w\aargcnomen, 

en men heeft gezien dal elke honderddcelige graad eene rijzing ol 

daling van den top der bogen vcroorzaakl van O"'.0015 bij den 

onbelastcn hoog ; 

Van O'̂ '̂.OOlö, wanneer deze een last droogen, gelijk slaande mcl 

den slaiidvastigen last; 

Van O'-'.OOI, wanneer deze aan de proefbelasling onderworpen 

werden, waarvan het gewigt 0-5 500 pond heeft bereikt, standvastige 

cn toevallige belasting te zamen genomen. 

2". Do dalingen door de belastingen alleen (de temperatuur buiten 

rekening gelaten), waaraan men dc bogen onderworpen liccü, hebben 

bedragen : 

O"'.0005, toen de proefbelasling van 025 500 pond was aangebragl; 

O®'.0510, toen alleen de standvastige belasting, of -145 500 pond 

was aangiibragl. 

5". De dalingen hebben O''.0190 na hel wegnemen der belasting 

bedragfii. 

Wij moeten nog opmerken dal, behalve de onnaauwkeurigheid in 

de waariieming van de lemperaluur, cr nog eene andere oorzaak van 

dwaling bcstomi, namolijk: dal daar do ooiithischc kalksteen, dic lol 

landhoold diende, niel krachtig genoeg wederstand kon bicden aan de 

drukking der belaste bogen, hij een weinig is zamengedrukl on van 

vorm veranderd, zoo zelfs dat de ingenieur der maatscbajipij, die be-

last was ilc pioehiemingen tc volgen, eene veruieerderiiig van koorde 

van 0''k005 l icf l waargenomen. Daaruil volgt, dat de door den 

heer lloiieaiimoiit opgegeven dalingen te groot zijn genomen, en dat 

on- ĉtwijfeld de [lijl van O''.OIO, die do bogen na do ontlasliiig nog 

bezaten, vrij wat kleiner zou zijn geweest, zonder de uitwijking der 

landhoofden. 

Zitnder verder over de proefnemingen te Fourcliambaull uil te 

weiden, willen wij alleen nog zeggen, dat, indien al het hoofdbesliiiir 

cr door werd geleid, om de voorgestelde bogen als zeer voldoende le 

bcschoiiweii, zij aan den anderen kant de levendige bezorgdheid der 

maaisehappij gaande maakten, daar zij in bet gegoten ijzer eene veel 

grootere buigbaarheiil deden opmerken, dat dic men op wclen.schap-

pelijke gronden cr aan toekent, waardoor er zich in do bogen afwij-

kingen van vtuMii vertoonden, die men verre was van le verwachten, 

cn waarvan men zich door dit enkele feit ccn denkbeeld kan vormen: 

ccn boog, dio oj) dc ccnc helft eene overbelasting van sleehls 1000 

pond op de sirekkcnde el vloer had, heeft in de velden piiiiten ver-

toond, dio in betrekking lol elkander 0'i.02 gerezen, en in horizontale 

rigling 0^1.008 verplaatst waren geworden. 

111. Proefneminfjen aan den viaduct van den Ilhónc vóór dc 
beproeving van dal werk. 

Ten einde voor de vollooijing der ijzeren bogen eene behoorlijke 

aanwijzing le hebben, beijverde zieh de maaisehappij ile verschijnselen, 

waarop de proehiemingen le Fourcliambault haie aandacht liadden ge-

vestigd, meer naauwkeurig na te gaan, cn talrijke |)roevcn werden iu 

de werkidaal.sen van den viaducl to Tarascon genomen. Wi j zullen 

kortelijk eenige uilkoiiisten dier proefnemingen mededeelen, die ge-

schikt zijn om punten van vergelijking op te leveren. 

Werkelijke lemperatuur van hel gegoten ijzer. — Om dc uiterste 

Icmiieratureu le bepalen, had ile ingenieur vergclijkendo waarucmingen 

laten doen: 1°. op een thermonicter aan de noordzijde builen de zon 

geplaatst; 2®. opeen llicrinomcter iu een bad van kwikzilver i-eplaatst 

op een go^oleu widfsluk, volgens do le Foiircbambaidt govidgile wijze, 

die is voorgesleld in de figuren 1 eu 2 van plaal IX , en dic wij onder 

den naam van aanslnileiideii Ihcrnionieler (Ihermomètre adjacenl) zullen 

aanduiden; 5°. op een lliermomeler, in de vriji' lucht boven het wolf-

sluk opgebanî en, dien wij biiitenslen lliermomeler zullen noemen. Daar 

ï'-ich ciiiigc oiiregidniatigheden hadden voorgedaan, zoo meende men 

dal de aaiislnilendc thermometer niet do werkelijke temperalnur vau 

de massa gegoten ijzer aanwees, en men voegde bij de overige nog ecu 

vierden lliermomeler, dien wij biniieiisleii lliermomeler zullen iioeinen, 

die, zoo als lig. 1 aantooni, op de wijze wenl aan;iehragl, door deu 

'iccr llegnanll, lid van hel instiinnt, aangeraden. In den iKU'izonlalen 

i'and van een widfsluk wenl een gal gidioord, eu men bragl daarin deu 

bol van eeu lliermoiiieler met niet meer dan lid OOI zijdcling.':eh(ï 

spelingen op (lol.005 beneden ileii bovenkant vau den rand; men goot 

f̂ wik in dal gal rondom ilcu iherniouieler. en sloot de opening zoo digt 

'i'ogelijk met weik, terwijl men de tlieriiiouieterbuis beveiligde door 

'̂ Cn houten kastje, legen hel loodregte gedeelte v:in hel welfsink aan-

gebragl. Deze thermomeler leviM'de geheid ouverwaehlo uilkonis en op, 

•̂oodat hij uil eeiis tu.ssidieii deu buileiislen en den ;ianshiiteiiden ther-

'Jiometer sbmd, dan eens hooger dan beide, dan weder lager dan beide; 

''ion ten gevolge heefl men le gelijkertijd verschillende binuenlhcnno-
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meters waargenomen, op vcrsehillendc punten aan cen zelfde welfsink 

aangebragl, ten noorden, ten zuiden, in de schaduw, in de zon, in den 

logt, op eene besclinltc plaals, in één woord, in ile meesl vcr.schillende 

omstandigheden, en wel bij teni|icralnren van vier tot dertig graden in 

de vrije lucht; men beeft toen giv.icn, dal al de binnenihermomctcrs, 

die op een zelfde stuk gegolen ijzer waren aangebragl, allijd op het-

zelfde oogenblik dezelfde lemperaluur aanwezen op ecu verschil van 

D/j" na, welk verschil allijd geinakkelijk kon worden verklaard door 

omstandigheden van buiten, terwijl terzelfder tijde die Iheruiomclcrs 

van den huilcnlbermomcter of vau den aansluitenden thermometer in 

afwisselende mate verschilden tot 12° toe. 

Dc voornaamste uilkomslen van dc vergelijkende waarnemingen 

omtrent den ga::g der hniten-, liiiineii- en aansluitende thermometers, 

zijn de volgende, riediircndc de maanden Junij, Julij, Augustus, Sep-

tember cn Oelober 1851, is dc buitcnihcrmometcr niet beneden 5" 

gedaald eu niel boven 51" gc.slegon; ten O uur des morgens heeft de 

binncnthcrmomelcr slandvaslig la '̂er geslaan dan dc bnilenlhermome-

ter, en bel verschil is tot 0° geklommen ; len 7 uur des niorgens is 

het verschil lol de helft vermiiiilerd; van 8 lol 9 uur des morgens is 

bel verschil tol 0[) 1" na geheel verdwenen; van O lot 10 uur des mor-

gens heefl de hiiiiiciilherniometer 1° hooger geslaan dan de biiiten-

Iherniometer; na 10 uur is hel verschil loegenonien tot tusschen 2 en 

5 uur na den middag, als wauneer de binuciiilicrmomelcr voortdurend 

van O® lot 10" hooger heefl geslaan dan de builenthermomctcr; na 5 

uur is hel verschil, hoezeer laiijjzaaiii, afgenomen cn lusscben O cn 7 

uur des avonds stond ile hiimenlhcrmometer nog 4° tot 8" boven den 

builf'utlicrmomctcr. Dc aaiislnilendc thermometer stond bijna allijd 

lusscben dio heiden iu, nader hij den huitenthcrniomeicr als het ver-

schil gering was, en nader bij den i)iniienthermomclcr als hel aanmer-

kelijk was. De aanshiitende thernionieter volgde overigens den gang 

der omringende lemperaluur spoediger dan de binnenihcrniometcr. 

(Deze waarnemmgen zijn gedaan op een enkel afgezonderd, ruw cn 

oiigcverwd welfsink). 

Van den anderen kant beeft mon op twee gegoten stukken, in vorm 

en gewigt versehillend, in dezelfde oiiislandigheden waargenomen, dal 

bij deu hiniieiilbermometcr dc lemperatureii lol O" toe versehildcn, ter-

wijl bij den aansluilendcii tlier.'iionieler het onder.scheid niets of uiterst 

gering was. Dit deze uilkomsten nioclcii wij besluilen dal de binncn-

thermouieler de gemiddelde tempcraluur van do massa ijzer, waarin 

hij is geplaatst, tot op I".5 aanwijst, terwijl de aansluilende Ihermo-

meter eeue tcniperaluiir aanwijst, welke alhangl 6i vau de lemperaluur 

van de ijz.erniassa, éii vau dic van ile hnitenhiclil, cn vau die van de 

massa Incht, iu rust tegen liet ijzeren sluk, dic legelijkerlijd de uit-

straling dier massa cn van de oiiiringemie hieïit ontvangt. 

Derhalve kimiien, zoo als wij gezegd hehben, de te Fourcbambaull 

waargenomen lemperaluren niet met idkander vergeleken worden; zij 

vm'inen tii.sseben de tempeiMlunr van bot gegolen ijzer en diC van de 

omriiigeiido lucht een gi'iniddelde, dat iiiei r of min do ceno of de 

andere nabij komt, naarmate van liet tijdstip der waarnemingen en de 

mcleorülogi>ehe toeslanden, en liet is o:;mogelijk bij deze proehiemin-

gen te ondersclieideii iu lioevrrre men de vormverandering aan de 

lemperaluur en in hoeverre nirii die aan de belasting moet locschrij-

ven. Wij mogen eehler niet oiiitpgemerkt laten, dal dele Fourcliam-

haiilt waargenomen temperaturen niet beneden — 1" zijn gedaald en niet 

gestegen boven 17°, dat dc waarnrmingen, in Januarij en Febrnarij in 

ccn mistig klimaat plaats baddeii, cn nooit dan bij zwak zonlicht, en 
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dal, naar lictgcen wij siraks lieljbon gezegd, de waarger.omen Icmpe-

raliuir, o|» dun aanslnilenden lliermomeier genielcn, niel veel verschild 

moei hehlien van de lemperalnur dio een hinnenlhcnnomeler zou heb-

ben aangewezen. Deze 1'oul, op een verschil van 18° in de waarge-

nomen lemperalurcn loege|iasl, kan niel veel invloed hebben op de 

cijfers die uil de waarnennngen zijn afgeleid. Indien wij b.v. eene 

Ibul in de waarneming aannemen van in elke rigling, wal voorzeker 

te veel is, dan kunnen wij do uitkomsten als juist beschouwen, o|) 

na; de fout zou nog minder kunnen zijn, indien men alleen 

op waarnemingen gelet had, oji hetzelfde uur gedaan. 

Invloed van de veiw op de tcmperahiur van het ijzer. — De waar-

nennngen tc Fom-chambaull zijn even als die aan den viaduct van den 

UhOne bij dc proefnemingen op rnwe, ongeverwde stukken ijzer ge-

daan. Na de proefncnnngen zijn de bnilenkanlen van den viaduct staal-

grijs geverwd cn de binnenkanten zwarl nscl zand gemengd en ook 

met koollcer cn kalk. 

Ten gevolge van naauwkeurigc proefnemingen omlrent den invloed 

der verschillende kleuren, is deze wijze van beschildering aangeno-

men om zooveel mogelijk het verschil van verhitting te verminderen, 

cn gevolgolijk de betrekkelijke rijzing, welke het gevolg moest zijn 

van den invloed der zonnestralen op den bnilensten boog, die aan 

de middagzon is blootgesteld, en op de biiinenbogen dio door den 

huilenboog beschut zijn. Des nachts, des morgens en zelfs over dag 

bij ccne temjicratuur beneden 10°, is de invloed van dc verw van 

weinig belang; maar van O uur des ochtends lot des nachts en vooral 

bij eene brandende zonnehitte is dc uitwerking van de verwstof zeer 

sterk. Door middel van inter(»olatien bij tegelijkertijd waargenomen 

temperaturen heeft men kuunen bepalen, welke de inwendige tem-

peraturen zijn van een welfstnk, bij verschillende verwen en bij do-

zelfde temperatuur van dc omringende lucht, liet hier volgend over-

zigt zal doen zien wat wij bedoelen. In den namiddag, wanneer een 

therniomeler aan de noordzijde, buiten de zon, 30° zal leekenen, 

hetwelk overeenkomt met eeno tcmpcratiinr van ongeveer -10" voor 

een Iherniomeler, die aan liiclit en zon blootgesteld, vrij boven den 

lUiöne is opgehangen, zoo als vaak in Jiilij en Augustus plaats heeft, 

dan kan men aannemen dal de builenwelfslukken de volgende binnen-

lemjieralnren zullen hebben: 

oO" als zij met witte olievcrw zijn ge.schilderd. 

n goeie » » 

40° als men ze ruw laat zonder eenige vcrw of bedekscl. 

40° als zij met roestkleurige olievcrw zijn gt-schilderd. 

52° als zij met roode olievcrw zijn geschilderd. 

kleurige 

ü i " als zij met zand, koolleer cn kalk zijn bedekt. 

55° als zij met zwarte olieverw zijn geschilderd. 

Uit dil alles hccfl men aangenomen dat de bogen van den viaduct 

over den lUiùno aan afwis.^eliiigen van inwemligo leinperatimr van 

10° onder nul in den winter tol 50" boven nul in den zomer, zouden 

zijn blootgesteld , en dal de buitenste bogen van eenzelftle gewelf 

iiooil onder elk;mdor naar g-.'lang van de vevw meer dan 15° in 

inwendige lemperatunr zouden verschillen. 

Ucwegihii van tict gewelf cnlwl onder den invloed van de tempera-

tuuraveramleiitKjrn. — Gediii'eiide de maand Jnnij 1851 heefl men 

waarnemingen gedaan omtrent den invloed der dagelijkscho leni|)era-

luur, vaak van unr lol uur, van 4 uur des (k htemls bd 8 uur des 

avonds, door middel van regtstreeksche walcrpüssingen tusschcn hel 
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landhoofd en do sluilstukken der acht bogen van den gewelfboog van 

Deancaire(N°. 7), die van al zijne dwarsribben was voorzien, cn waar-

van het formeel weggenomen was, maar waaraan nog geen enkel ded 

van dc velden was aangebragl. .Men stehle zieh ten doel Icondei'zoekcii, 

niet slechls hoeveel het slnitslnk van <len boog bij eiken graad van 

lempcratuurverhoogiiig rees, maar ook om de vcr.schillen van rijzing 

bij do onderscheideno bogen na te gaan, die, naarmate van hunnen 

botrekkelijkcn sland, ongelijkmatig door de zou verwarmd werden; 

wij moeien er cchler bijvoegen dal bij dezo waarnemingen do bogen 

zich noch in de onKstandigheden als die tc Kourchambaull bevonden, 

alwaar de dwarsribben niel waren aangebragl, cn waar de belasting 

regtstrecks op do bogen gelegd deze verhinderde de werking der 

zon anders dan op ecu buitenkant to ondervinden, en de binnen-

bogen voor de hichtslroomen vrijwaarden , noch ook in den toe-

stand als bij de waarnemingen die op de voltooide bogen zijn ge-

daan, toen de viaduct aan proefnemingen werd onderworpen, omdat 

alstoen de veMen aan de buiteiizijden do binneiibogen gedeeltelijk 

voor de zou beschermden, zonder ze aan de speling der lucht Ie 

onttrekken De op het gewelf van boog 7 in Jiinij 1851 gedane 

waarncmiiigeii hebben lol volkomen overeenstemmende uilkomsten 

geleid, die hierop nedcrkomen: dc inwendige lemperatunr der 

bogen , alleen aan het sluitstuk waargenomen , heeft afgewisseld 

tusschen 12° en 50°, en de wijziging van hel sluilslnk van iedcren 

boog is allijil, op 1 of 2 strepen na, evenredig ge.weest aan do ver-

hooging van do lemperalnur van den hoog; de rijzing bedroeg ge-

middeld O'.00155 voor ieileren graad; hel verschil in lempcraluur 

van twee aangrenzende bogen heeft 5° iiiei overschreden; het ver-

schil in leinperatimr tusschcn de beide buitenste bogen heefl niel 

meer daii 5° bedragen, het betrekkelijk verschil in rijzing van den 

huilenboog ten zuiden en den daaraan grenzenden binnenboog is tol 

O"-''.0055 gcslegeii; hel betrekkelijk verschil in rijzing van twee aan-

grenzende binnenbogen tut O"'.002. In weerwil van de groule regel-

matigheid der verkregene uitkomsten kan men zc loch niel als 

volkomen naauwkeurig bescliouwen, omdat de temperatuur van iede-

ren boog slochts o|) een enkel punt is waai'genomen, eii elke 1,'inncn-

boog altijd over een grooter of kleiner gedeelte van den zuidkant, 

door de zon is beschenen geworden, lloc het zij, men is lol de ge-

dachte gekomen, dal dc dwai'sverbindingen vaii den eenen boog aan 

den anderen niet sleehls een gedeelte van hel verschil in tempe-

ratuur mededeelden maar ook een gedeelte van de lij/ing , en ilat 

later, wanneer de velden zouden ziju aangebragl en de boog voltooid, 

de eerstbedoelde werking zou verminderen , omdal de dwarsribben 

alsdan niet nicer alleen met de bogen in aanraking zonden zijn maar 

oük mei de groole massa gegoten ijzer van de velden, terwijl de 

laalslgenieldc werking zou loenemcn, omdal ilc velden, tegen de 

dwarsribben drnkkendo en zc met ecu aanzienlijk gewigt belaslende, 

die in stijfheid zonden doen loenemcn. 

Ilewctjinij van den boog bij het leggen van dc bedding. — De 

w a i i i ' u c m i n g e u , die men bij de proefnemingen met den viaduct had tc 

doen, komlen alleen op voltooide bogen gedaan worden, vlat is op ge-

welven bezwaard mei limine standvastige belasting, velden, bediling, 

ijzeren v»'eg en voelpatlen; men kon er niet aan denken, de uit-

werking van den slandvasligen last na le gaan, zooals men le Fonr-

chambanll had willen doen; om, ten minste voor een gedeelte, 

hierin le grmocl le kcmien, heefl men waarnemingen gedaan na hol 

leggen van de bedding oj) den vijfden boog. De bedding is ge.'̂ preid 
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geworden in drie lagen; elke laag is horizontaal gelijk gestreken, 

on alvorens dc volgende tc spreiden, heeft mcii de daling van eiken 

binnenboog bepaald , door roglstreeksche waterpassing tusschcn den 

B pijler cn hel viziertje, dal in de bedding op hel sluitstuk der 

t)0gcii \verd geplaatst; een binncnthermomeler, aan het sluitstuk 

van een der binnenbogen aangebragl, wees de temperatuur aan, en 

men wachtte voor het doen der waierpassingen een dag af, waaroj) 

nicl slechts de almosi)herisehc toeslandcn nagenoeg dezelfde waren 

als bij de eerste waterpassing maar ook een zelfde iherniomcler-

stand (25°) plaats had. De zes binnenbogen ondervonden op 1 of 2 

streep na, dezelfde daling en men vond voor gcmiddi'Mo daling: 

Oci.008 na het spreiden van de eerste laag, welker geheele belas-

ting 02 lecrl. el inhoud had en 105 000 pond woog. 

Gel.OIO na het spreiden van do Iweedc laag, de geheele belasting 

187 lecrl. cl inhoud hebbende en 550 000 pond wegende. 

Oci.025 na het spreiden van de derde laag, waarbij dc geheele 

belasting 282 lecrl. cl inhoud had cn 507 000 pond woog. 

JMCU had do beweging aan de bnilenbogcn niel waargenomen, daar 

deze op veel te onregelmatige wijze door de temperatuur cn dc belasting 

werden aangedaan. Gelijk men ziel was de daling nagenoeg êvenredig 

aan het toenemen der belasting, cii bedroeg ongeveer 0^.00175 

voor iedere 100 ton; zoodal indien dezelfde wet zicii had gehandhaafd 

gedurende hel aanbrengen der velden, de slandvasligc belasting, die 

985000 pond weegt, bij hel sluitstuk ecnc zelling van 0<ï^0i07 had 

moeten le weeg brengen. W i j moeten hier bijvoegen even als voor 

de waarnemingen betrekkelijk de bewegingen van hel gewelf alléén 

onder den invloed der warmte, dat de temperatuur op ccn enkel jiunt 

is waargenomen, en deilialve de opgegeven uilkomsien nict als vol-

strekt naauwkeurig moeten worden beschouwd. 

l Y . Waarnemingen op den viaduct van den Hhune hij dc proef-

nemingen mei beivegcnden last. 

E E U S T E C K D K K L T E . — Uitwerliselen der temperatuur. — Om de 

iem|)eratuur en dc door hare afwisselingen voorlgebragle beweging te 

melen, hebben wij de volgende maatregelen gelrolVen. 

Aan den benedenkant van den zuidelijken boog (opening 7) heeft 

men drie binncn-thcrmomelers a, h , c , geplaatst, een aan hel sluitstuk 

en twee andere iu de lendenen; hetzelfde heeft men geilaan voordo 

hogen 7, O, 5, 4, en 1 van dezelfde opening. (Zie lig. 1 vaii plaat Y l l l 

cii fig. 5 van pl. IX). 

Gedurende den 20^"" Jiilij van 7 uren des ocblends lol 7 uren des 

avonds, heeft men van uur tot uur do Ihermomelers waargenomen; 

legclijkertijd heeft men de beweging nagegaan, welke voor verschil-

londe gedeelten van den boog uit de tem|)eratnur afwi.sselingen voort-

vloeiden. Daar de laatstgemeldc waarnemingen op hetzelfde oogenblik 

•"''s de eerslgemcldc geschiedden, zoo kou men al de verkregen uit-

l̂ oinslen onderling vergelijken. 

Door middel van ecu dubbel stelsel van toestellen, kon men al dc 

''cwogingeii nagaan cn zc mot juistheid meten. W i j doen hier cenc 

lioofdzakelijkc beschrijving volgen. 

Oe op- en nederwaartsche bewegingen konden alleen op de buitcn-

Ijogen goed worden gemeten; voor de andere bogen was dc regl-

slrceksche meting onmogelijk, omdal men genoodzaakt was het verkeer 

P̂ den weg vrij le lalen; men moest cr zich dus toe bepalen hunne 
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betrekkelijke stelling na te gaan. Deschouwen wij dus eerst de bui-

tenbogen. 

Ondei'stellen wij dal in hot midden van den binnenkant der wclf-

slukken n°. 5, 5, 7, O, sluitstuk, 11, 15, 15 (fig. 1 pl. V l l l ) aan de 

beirjdeuzijde door middel van ccne kicmschroef een loodregle houlen 

liniaal stevig zij bevestigd, die oprijst tol eiMi vlak hoogor dan dat 

der pijlers, zoodal een waarnemer, op de pijlers geplaatst, door mid-

del van hichlbel-walcrpas de beweging van hel kleine in graden ver-

deelde vizier (lig. 5), dal boven aan de liniaal zit, kan nagaan. Dezelfde 

waarnemer zal do beweging van verschillende vizierljes kunnen 

volgen, die aan de geboorte np dezelfde hoogte zijn geplaatsl, Ier regter-

cn ter linkcrzijile van dc liniaal zoodanig nilspringende, dal men zo 

niel kan verwarren. Daar elk viziertje loodregt op een der straks aan-

gewezene punten van den boog is geplaatsl, zoo kan men ieder oogen-

blik zeer spoedig de kromming waaroemen, welke de buitcnbogci), 

onder den invloed der temperatuur, ondergaan. 

Hel plaatsen der loodregle linialen is in den aanvang met eenige 

moeijelijkheden gepaard gegaan; men heefl ze echter op dc beslemdc 

|)k\als kunnen aanbrengen, door zc le doen gaan door d(! ruimte, welke 

tusschcn dc kornis 'en dc aanvulling der velilcn overblijft, en zo ver-

volgens van eeno bogt te voorzien, om de leuningen le vermijden. Feu 

houten raam aan hel bovenste geileeltc diende om do liniaal iu lood-

regle rigling te houden, éindelijk om de plaatsing vaii deze verschil-

lende waarnemingslocslellen gemakkelijker le maken, had men hel 

leggen der voetpaden op den boog n°. 7 uilgcsteld. 

Door dc beschreven inrigling heefl men dc op- en nederwaarlsehe 

bewegingen der builenbogcn kunnen volgen; maar men moest ook dio 

der lussehenliggende nagaan. Daartoe heefl men onder aan hel sluil-

slnk van den boog ecu houlen rib gehangen, die met zijne beide uit-

einden aan de huilenbogcn verbonden was (zie ligg. O en 7) en die, 

tegenover eiken tusschenliggenden boog, een vei-grooliiigshefboom had, 

gelijk aan die , waarvan men zich te Fonrehambaull had bediend 

(lig 0). Terwijl de eerste reeks van waarnemingen dooi' middel van de 

in graden verdeelde vizierljes de betrekkelijke hoogte der verschillende 

puiileii van de bnilenbogcn deed kennen, zoo wezen de wijzertjes der 

vergrootingshelboomcn mei juistheid de slelliiig der tusscheidiggende 

bogen aan, met betrekking lot de ribbe, diode hiiitenbogen vereenigde. 

Zoo doende kende men de bewegingen van alle deelen van den bruggcn-

boog door de afwissclingon van do temperatuur le weeg gebragt. 

Eindelijk werden al de waarnemingen op dc beschreven loestcllen 

geconlrolecrd door regtslrceksche meting van de beweging aaii hel 

sluilstuk der hogen n°. 4 en 5. Te dien einde was een hangemi vizier 

(lig. 8.) op dit punt bevesligd, en een waarnemer, in de kleine 

galerij der pijlers gcjilaalst, volgde de beweging daarvan met een 

waierpas-inslrnment. 

De verscliilleiidü beschrevene waarnemingen hebben, gelijk wij ge-

zegd hebben , plaats gehad op den boog n°. 7, (aan de zijde van 

Deaucairc). Do verkregen uitkomsten vindt men in de volgende 

tafels. 
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TAFEL A. Opening n \ 7 . — Denedenlmfd. — Hoog n \ 8 . 

Uilwcriiing der lempcnümir. (;2G .Iiilij LS;J2.) 

[ i m -

^ fco 

H 
a c 
o 

l̂ iowcgiiigeii, gciiieleii aaii licl vi/.icrljc. 

7 

8 
D 

10 
11. 

12 
1 
2 
3 

4 

5 

0 
7 

1. 
X®. L.N". 2. N». 3.1 Sliiii- ii.'N«. G. 

stuk. 

ol. ol. I rl. Ol. 

7. 

CT tß ; = 
t- O I 
^ 5 I HP 
£ - ' 
2d S 

o 
O 

gfiidonj - I el. ... , ... 

0.000 0.(100 0.000 0.000 0.000 0.(100 O.OOO 22.50'(<«) 

0.000 o . o o l 0.0010.005 0.001 O.OO l 0.001 23.00' 

0.001 O.OOoO.OOl 0 001') O.OOi; 0.008 0.005 21.30 

0 . 0 0 - 1 o . o o ; ] 0 . 0 0 5 o . o o i ; 0 . 0 0 7 o 0 0 7 o . o o t ; l > i ; . oo : 

0.005 0.005 o . o o t ; 0.0(17 OOOll'O.Ol] 0.007 28.50' 

0.007 0.001) O.OOll O.Ol 1 0.01;; 0.013 O.OOS 30.IS3! 
0.007 0.01)8,0.010 O.OM 0.017 0.013 0.00,S 3 L75 

0.007 0 00!) O.Ol 1 0.015 0.017 0.013 O.OOS 30.55 

0.007 0.008 0.00!) O.OM 0.017 O.013 0.()08 31.33 

0.007 0.008 O.OOO 0.012 0.013|0.013 0.007 3 l .oo' 
0.007 0.008 0.00!) O.Ol 1 O.Ol 1 lo.oi ] o.ooi; ^j^.l 7 

0.005 0.()()7'0.0()!) 0.011 O.OOl) O.OOO O.OO l 20.33 

TAFEL 15. Opening n°. 7 . — Bovenhoofd. — Düog n " . /. 

UiliLcrliing der lempcrulnur. (20 .lulij 1852.) 

^ CD 

o 
c = 
<iJ 

O.OOl 0.005 0.008 0.011 0.007 0 . 0 0 7 , 0 . 0 0 3 2 7 . 0 7 

< 
8 
0 

10 
11 
12 
1 
2 

3 

4 

5 

0 

7 

OewpgiIlgen, gomelen aan licl vizierijc. 

1. 
iX". 4. 

X". 2. X®. 5.' Sluil-
.sluk. 

X«. 5. X». G. 7, 

re tß 
fe § 

S != 
13 

O 

c 

I 

1) 

ol. el. I ol. ol. cl. ol. el. graden 

|0.( )0() O.OOO 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . ( ) ( ) 0 | 0 . 0 0 0 2 5 . 1 7 

0 . 0 0 0 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 0 ( ) . 0 0 ( ) ( ) . 0 ( ) 0 ' 2 5 . 4 2 

0 . ( ) 0 ( ) ; 0 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 0 ( ) . 0 0 0 ( ) . ( ) ( ) 2 ' 2 ( ; . 4 2 

0 . 0 0 0 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . ( ^ 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 2 2 7 . 2 5 

l o . o o l ' 0 . 0 0 3 0 . 0 0 3 0 . ( ) 0 3 ; 0 . 0 0 0 ' 0 . ( ) 0 2 () . ( )()2 2 7 . 7 5 

|0.( ) ( )2 0 . 0 0 5 k ) . 0 0 5 0 . 0 0 5 ' ( ) . ( ) 0 2 | 0 . 0 0 5 0 . 0 ( ) 5 ' 2 8 . 0 8 

' 0 . 0 0 2 0 . 0 0 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 ( ) . ( ) 0 3 : 0 . 0 0 ( ; 0 . 0 0 5 2 7 . 7 5 

j o . o o l O.OOO 0 . 0 0 7 0 . 0 0 7 0 . 0 ( ) 5 ' 0 . 0 0 8 0 . 0 0 5 2 7 . 5 8 

0 . 0 0 4 0 . 0 0 7 O.OOO O . 0 0 8 | 0 . 0 0 ( i ; 0 . 0 ( ) 8 ' o . 0 0 5 2 8 . 1 7 

l o . o o l 0 . 0 0 7 O.OOO 0 . 0 0 8 ' o . 0 0 i ; 0 . 0 0 8 0 . 0 0 5 2 7 . 0 7 

j o . o o l ( ) . ( ) ( )7 OOOO 0 . 0 ( ) 7 ; 0 . 0 0 5 , 0 . ( ) 0 ! M ) . ( ) ( ) 5 2 7 . 2 5 

| 0 . ( ) 0 1 0 . 0 0 7 0 OOO 0 , 0 0 5 . 0 . 0 0 1 O.OOS 0 . 0 0 5 2 0 . 0 2 

0 . 0 0 3 ^ 0 . 0 0 5 0 . 0 0 5 , 0 . 0 0 1 0 . 0 0 4 0 . 0 0 0 : 0 . 0 0 3 , 2 5 . 5 7 

[n) Do njfcrs der kolonnncn, Itctrenende dc Itewegiofren van de vizierijes, 

geven dc rigling der ver.«fliillen(lc punten vau den Ijoog, die door de tem-

])eratuur is tc wccg gebragt, tcn o])zigtc vau den längsten stand. 

(o) Dczelfile aanmerking is hier van toepassing als hij 'Jafel A. 

De in dc beide voorafgaande lafcls opgegeven lemperalurcn zijn afgeleid uil de bier volgende algcmccnc lafd van waarnemingen, 

lAI'EL C. Opening n'^. 7 . 

Waarnemingen der (emperalnur. (20 .lulij 1852.) 

tD 

uren, 

7 

8 
0 

10 

11 

12 

1 
2 
'I 
ij 

d 

5 «; 
7 

Temperalurcn. 

Doog 11°. 8. Doog 11°. 7. Doog 11°. 0. 

Lende I Lende Lciidc | Lende Lende' Lende'Lende 
Taras- Sluit- Deaii- Taras- Sluit- Doa'i- Taras- Sluit- Dean- Taras-

Doog n". 5. 

con. stuk. cairc. con. stuk. 

jiraib'u 

22. 

23.00 

21.20 
20.00 
28 00 
30 50 

30.00 

30.50 

31.00 

33.50 

32.00 

28.75 

27.50 

grad(Mi 

22.50 

23.(1S 

21 50 

2i; 00 

28 50 

30.50 

32.25 

30.50 

3.1.00 

33.50 

31.50 

20 50 

27.50 

radon 

22..')0 

23 00 

21.50 

20.00 
20.00 
31.50 

.'):;.00 

3.1.05 

35.00 

35.00 

33.00 

30,25 

28.00 

pradon graden 

22.75 23.25 

23.00 23 .',0 

23.75 23.00 

21 50 21.50 

27.50 25.25 

20.00 25.75 

2i;.50 20.00 

27.50 2(i.75 

2S 00 l̂ 7.L'5 

2S.0() L'7 50 

2S 00 27.25 

27.00 20.50 

20.50 25.75 

caire. con. 

u'railon 

23.50 

23..')() 

21.00 
21.75 

25.50 

21').50 

27.50 

28.75 

2S.75 

2.S.75 

2S.25 

27 50 

25.75 

i; rade 11 

'22.50 

22.75 

23.00 

2 1.00 
25.00 

25.50 

25.50 

20 50 

27.50 

27.00 

27.00 

20.50 

25.50 

stuk. cairc. con. 

;,M'adcu 

23.75 

23.75 

21.50 

21.75 

25.50 

25.75 

25.00 

l'0.75 

27 00 

1^7.50 

27.00 

2''». 50 

25.75 

graden 

21.00 

21 .00 
2d. 50 

21.75 

25.50 

20.25 

211.50 

27.00 

27.25 

27.50 

27.25 

21). 75 

20.00 

Sluit-

stuk. 

u'radon «iraden 

22.75 23.50 

23.00 23.75 

21.50 21.2') 

21.25 21.75 

20.00 25.25 

25.50 25.50 

25.7') 21').00 

21') 50 20.50 

27.00 2i;.75 

20.50 27.00 

20.r)() 20.75 

20..'')0 20.2') 

25.25 25.75 

Doog n°. 1. 

Lende Lende 
Dicaii- Taras-
cairc. con. 

graden 

21.25 

2d. 25 

2d 50 

25.00 

25.75 

2.S.50 

20.50 

27.00 

27.00 

27.00 

27.00 

20.ÓO 

20.00 

radon 

23.00 

23.25 

23.50 

21.00 
21.50 

21.00 
25 50 

2(').00 
20..')0 

20.50 

20.50 

20.25 

25.50 

Lende 
Sluit-' Deati-
stuk. I cairc. 

Doog n°, 1. 

Lende 
Taras-
con. 

I Lende 
Sluit- Deaii-
sluk. cairc. 

grailcn graden graden graden graden 

23.75 24.00 21.25 25.50 25.75 

21.00 21.00 24..50 25.75 20.O0 

2 1.50 24.25 25 50 20.5O 27.25 

25.00 24.75 20.50 27.25 28.00 

25.50 25.50 27.00 27.75 28.50 

20.00 25.75 27.75 27.75 28.75 

2().25 20.00 27.50 27.00 28.25 

20.50 27.00 27.00 27.50 28 25 

27.00 20.75 28.00 î S.OO 28.50 

27.25 27.00 20.75 28.00 28.25 

20.75 20.75 20.50 27.50 27.75 

20.25 20.25 20.00 20.75 27.10 

25.75 25.75 25.00 20.00 20.00 

(ii) liet 5'mi geiiiakkfi'.ijk zijn deze tiilel vonr dc gohecle ojiouintr nil te breiden. Do temperatuur dor hogen w . 5 en -1 is ougcveer dezelfde cn kan 
.lok bc.-chouwd worden al." di.; viui dc bngen n". ;i cn 2, Avaiiromtreiit geen AMuinicniiiigcn zijn gedaan, lies morgens tct 8 men is de booir n". 1 aun 
de ?,onuesir»len blootgesield.. cn van b uren tot 7 uren des avonds dc hoog n». 

1855.] 

TAFEL D. Opemng n^. 7 . 

Uitwcrhing der (emperalnur. (26 Julij 1852.) 

1 DcwcRinK der tnsscbonliggonde bogen ten opzigte van do c rt CJ ? . 
ribbe, die dc huitcnbogcu verbindt. to 

Dnog Doog Doog Doog Doog Doog 
O 

9J -
7. n». (j. n». 5. n°. 4. n°. 5. 11". 2. ra < 

cl. d. cl. d. el. 

7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

8 0.0000 ! 0.0001 0.0000 ; 0.0000 O.OOOO O.OOOO 

9 0.0002 ' 0.0003 0.0002 1 0.0001 0.0001 0.0001 

IC 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 0.()002| 0.0002 

I J 0.0004 o . o o o i ; O.OOOO 0.0003, 0.0004 ().0003 

12 0.0004 0 o o o o o . o o o o 0.0003 0.0003'0.0003 

1 0.0005 0.0007 0.0007 0.0005 ' 0.0005 00002 

2 0.0005 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0002 
O 
Cf 0.0005' 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005 0.0002 

4 O.OOOir 0.0007 0.0007 O.OOOO 0.0005 0.0002 

5 0.0005 0.0005 0.0005 0 0004 0.0004 0.0002 

0 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 

7 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002: 0.0002| 0.0001 

(o) De ncvcusstaaudc getallen duiden aan, hoeveel dc tusschcnliggcndo 

l)Ogcn zakten, met betrekking tot de ribbe, dic do buitcnbogen verbindt, 

op het oogenblik der "waarnemingen. 

Wij willen dil ovcrzigl van de uitkomsten der waarnemingen op 

den boog n". 7 voltooijcn met dc opgave der bewegingen aan liet sluit-

stuk van dc bogen n°. 4 cn 5, afgddd lictzij uil roglstrccksdic 

waarneming, bctzij nit de gegevens, verval iu dc lafcls A, D cn D, 

ondersteld, wal bel laatste geval betreft, dat bet waai'gcnoincn (mul 

op dc regie ribbe blijft, die dc buitcnbogen n®. 1 en 8 verbindt. 

TAFEL E. Opening n \ 7. 

Uilwerking der lemperaluur (20 Julij 1852.) 

I'.cwcging der bogen 4 en 5 

aan liet sluitstuk, volgens 

to •" c n 
e 

c CJ 
ü c rcgistrcek-
D sdie waar- berekening. 

noming. 

d. el 
7 0.000 0.00000 
8 0.003 0.00300 
9 0.005 0.00-105 

10 0.005 0.00175 
11 0.005 0.005-15 
12 0.008 0.00815 
1 0.000 0.001)05 
2 O.Oll 0.01 lOO 
3 0.012 0.01 li lO 
4 0.010 0.01005 
5 0.008 0.00015 
G 0.008 0.00830 
7 0.008 0.00770 

Aanir.erl:ingen. 

"Wij zullen ous oiUhoudcn hier 
dc temperatum- op tc geven 
der hogen u». -1 eu ."j, cn dic van 
hel gcheelc booggewelf. Dc be-
weging der bogen n". 4 cu .0 is 
even als dic van dc tusschcnli'j;geoile 
bogen een met dic der buitcubtigeo; 
cr kan vau eene eigen tempcraluur 
slechts biiinen zeer beperkte grenzen 
sprake ziju, nuuo- niettemin moet 
men aan ileze het vcr.>;chil toeschrij-
ven , dat in dc heide kolommen van 
dc tafel wordt oiigemerkt. 

Wanneer men de uitkomsten i.agaal der waarnemingen , in de 

voorafgaande tafels medegedeeld , dan koml men lol ccne eerste 

•'̂ lolsom: dat ieder booggewelf nagenoeg zoo is zaïnengesleld, dal de 
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dwarsribbcn, die dc bogen onderling verbinden, er eene bijna vd-

komciie stijfheid aan geven. Zoo blijfl dc ribbe, die dc buitcnbogen 

verbindt, cn bij den aanvang der proeniemingcn dc lusschcniiggcndc 

bogen raakt, bijna volkomen rcgt, zoo lang de prochiemingen duren. 

Dc bewegingen dor tus.«cbciiliggende bogen volgen dic van don buiten-

boog iu cvcnrcdighciil van bunnen afsland tot dezen llcl verschil, 

tussclicn dc hetrckkclijkc sleHing, door dc vcrgroormgshofboomen 

waargenomen, en die uit verhouding vau den afstand berekend, bereikt 

geen 7io gcbccle beweging van 

(icn boog 0''.0I2 bedraagt. 

0|) grond vau dit eerste fdl wordt men er toe geleid tc erkennen, 

dal dc bewegingen der lusscbcniiggcnde bogen vau dic der buitcnbo-

gen afbankdijk zijn. In het algemeen hebben deze laatste, vooral dc 

strooniafwaart.sdie door zijne ligging legen het zuiden, ccnc boogerc 

temiicratuur dan dic der lusschcidiggcnde bogen. Iliiunc bewegingen, 

door dc afwisselingen van warmte voorlgebragl, bepalen, tengevolge 

van dc verbinding, dic wij zoo even aaiiwozcii, dc beweging der tu.s-

schenliggcndc bogen; alleen moot men opmerken, dat door dezelfde 

oorzaak, waardoor dc buitenboog op den binnenboog wcrkl cu dc 

grootte zijner bewegingen vermeerdert, wederkcerig deze laatste den 

builcnboog ti?gcnwerkt en dc werking van zijne temperatuur ver-

mindert. 

De verschijnselen, door ons aangewezen, en de vergelijking van de 

uilkomslcn der waarneming doen nog zien dat, wanneer de tcm|)cra-

tuur van een der buitcnbogen veel boogcr is, uict alleen dan die der 

tussdicidiggendc, maar ook dan die van den anderen builcnboog, de 

beweging van dezen laatsten invloed zal uitoefenen op dio van den 

eersten, zoodat zij voor den ccncn boog zwakker zal ziju dan bet geval 

zou wezen, indien dc lcm|ioraluur cr vrij op kon werken, terwijl zij 

bij dcu andcroii boog intogciidccl sterker zal zijn. 

In zoodanige omslaiidighedon wordl bol dus zccr moeijelijk te zeggen, 

dal ecu zekere warmtegraad op ccncn boog ccnc bepaalde uilwerking 

hccfl. Al wat men uil dc waarneming kau allciden is, dat dc iu lafd G. 

opgctcckcndc afwissdingcn vau temperatuur op bel goheelc boog-

gewelf dc bewcgiiigoii tc weeg brengen, dic in dc lafcls A, D», 1) cn E 

ziju opgclockend. Men kan er nog uil alldflen, dal dc tafel A dc 

minste uitwerking op den boog doet kennen vau de in tafel G. ojigc-

Icckcndc tcmpcratuurafwi.ssdingcn , terwijl tafel D daarentegen de 

sterkste bewegingen aanwijst of dc grootste tiilwerking op den boog 

van dc in tafel (i opgctcokcndc tcmporaluurafwispclingcn. 

Alvorens dc slol.sommcn, dic wij hciiben aangcwezou, in getallen le 

brengen, zullen wij ccnigc andere middelen van waariicming beschrij-

ven, dic op hot booggewelf 11°. 5 ziju gebezigd; daarna zullen wij de 

uitkomst der waarnemingen, waar loc zij geleid hobben, nicdedoeicn. 

Tegenover dc opening n». 5 was op bel lijilslip der prochicmingcn 

dc loopbrug uicl woggoiiomoii. Moii hccfl daar dus kleine stdgcrljcs 

(fig. 0) kuuueu aanbrengen, waarop zidi waarnemers plaatsten, die 

moesten meten: 1". dc vcrtioalc beweging vau dc hiiiiicii-wdnijii aan 

het sluitstuk en dc Iciidcnoii; 2". dc Icmpcratiiiir. Dc bewegingen 

werden gemelen door middel van ccnc naald, dic met cenc kb'iuscbroef 

op bet wolfstuk was bevestigd, cu zich voor ccn verticaal vicikant 

bord bevond, dat door het stiMgorwork der loopbrug werd gedragen 

(fig. 10). Dc tborniouiolcrs worden biniicii iu hol ijzerwerk geplaatst, 

nabij ilc waarncmors. Do waariicmingcii ziju gedaan dcu 20^'"' Julij 

van uur tot uur, van 7 uren des morgens, lol 7 iiron dos avonds. Wi j 

zullen cr dc slotsom van mededeelen, na Ic hebben herinnerd, dal zij 
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hebben plaals gebot! op tk î bnihMilioog sh'oomafwaarls of 8 van bel 

hooggewelf 11°. ,'), lielwelk door de luopbrng It'ii deele legen de wer-

king der zonneslralen werd beveiligd. 

T.\FI'X V . Op nuui Ü. — Uovcnlmfd. — Jloorj ti". 
i ' i l w e r k i n g der I m p m i l m w . çjl) .Inlij 1832.) 

Uren 
van 

waar-
neming, 

Lendenen. 
Zijile van 
Taraseon. 

r.ewe- Tempo-
raliinr. 
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üe waarnemingen hebben op belzclfde nnr en denzelfden dag vóór 

de openingen n». 7 en 3 plaals gehad; maar voor de loopbrug bij 

deze laaUsle is de boog n° 8 van de opening n°. 3 veel minder warm 

geworden dan de boog n®. 8 van ile opening n". 7. Van den anderen 

kanl hebben de lussebenliggeude hogen en de boog n". 1 van de 

ojiening n» 3 in dezelfde gesleldheid verkeerd als de overeenkomslige 

deelen van de opening n". 7. Zij hebben gcvolgelijk in dc beide o|)cnin-

gen dczcllde lemperalnur moeien hebben. Wanneer wij nu dc ge-

middelde icmpcralmir van den boog 8 der opening n". 3 mcl die 

van dc hogen n° 7, O, 3, en 1 der opening n®. 7 vergelijken, dan 

zien wij dal de vcrsehillcn op dc ondcr.scheiilen nren van den dag ge-

ring zijn, Icrwijl dc maxima en minima nagenoeg dezelfde zijn. Wi j 

kunnen dns, zonder groolen misslag, aannemen dat de lemperalnur der 

verschillende deelen van dc opening n°. 3 zeer wel wordl vertegen-

woordigd door die van den hoog n". 8 van die ojicniiig; dcidialvc zijn 

dc bewegingen van dien boog noch versterkt, nocb verzwakt, door 

den invloctl van dc andere deelen van hcl booggewelf Deze bt we-

gingen, mei dc temperaturen vergcb'kcn, zidicn ons dci'balvc met de 

meest mogelijke naauwkeurigbeid dc i'ijzingen of dalingen van den 

boog aanwijzen, die hcl gevolg zijn van ecnc bepaalde afwisseling van 

tempérai uur. 

Nn blijkt uil dc voorafgaande tafel, dat bel minimum van de waar-

genomen gemiddtdde tem|ieratuur bedraagt 22".33, cii liet maximum 

van dc gemidileblc lempcratuur van den dag 27".07; bel verschil bc-

draagl 3".3i (I); mcl dit verscbil kond eene rijzing van bel sluitstuk 

van O''.OOO overeen, gelijkstaande mcl eene rijzing van (K'.OOI 123 

op eiken honderddccligcn graad verliooging in de gcmiddcldo Icnijic-

raluur van den hoog. 

Nemen wij thans weder dc lafel A 1er bami, dan zien wij dal het mini-

mum der gemidih ldc temperatuur is 22°.30 cn bel maximum 30".33: 

vcr.scbil l i".03. Met dit verschil komt ecnc beweging aan het sluitstuk 

van O«'.013 overeen, waaruit men afleidt dat dc gemiddelde rijzing 

bcdraagl 0''.001007G op eiken bondcrddechgcn graad verliooging m 

dc gemiddelde Icmiicratuur van den boog i;°. 8 van dc opening n». 7. 

Deze uilkomst is, naar men ziet, iels minder dan die bij den boog 

n®. 8 van de opening n». 5. 

Ten einde de verschillen, welke in deze uilkomsten zich voordoen, 

le verklaren, verwijzen wij naar hclgecn wij boven hebben gezegd 

omtrent den invloed, dien bet verband der vcrscbillcnflc dcclcn van 

het booggewelf 0]) elk van dic dcclcn nitocfent; cn bij vernieuwing 

komen wij tol de slotsom, dat, om de wezenlijke werking van dc 

warmte op hcl booggewelf te vinden, de waarneming moet geschieden 

als al de dcclcn op hetzelfde oogenblik dezclhlc lemperaliiur bebbcn. 

Daar nu dit alleen voor hcl vijfde booggewelf hcl geval is geweest, 

zoo zullen dc gedane waarnemingen ons dc zekerste cn meest bepaalde 

uilkomst opleveren. 

Dij de rijzing, die wij zoo straks hebhen aangewezen , wordi 

ondersteld dat dc velden en de zoldering reeds zijn aangcbragl even 

als de bedding en de weg, dal in één woord op bel oogenblik van 

de waarnemingen de hogen onderworpen zijn aan hetgeen dc hoofd-

ingenieur Doucaumunt standvastige belasting {elinrge permanente) 

noemt. Alleen is er in het voltooide booggewelf oneindig meer wt.'der-

stand, meer zamciihaiig, meer eenheid dan er kon bestaan lusschen 

de drie bogen, in dc werkplaats vaii Fourchanibaull beproefd, 

cn dic zelfs niet door dwarsribben verbonden waren. Dc boog, 

tusscbcn dc slciinpunlon vrijstaande, zet zich zoodanig ui l, dal bet 

sluitstuk O®'.00101 per lioiulcrddeeligeii graad rijst binnen ecnc grens 

van 00''; dil zou het gevolg wezen van de toepassing van den coclTi-

citMil van uitzetting van gegoten ijzer (O''.0000122 per cl cn graad), 

ondersteld dal de liong cirkelvormig blijh (1), cn dit is ook, oj) 0^1.0011 

na, de uitkomst der waarnemingen van den beer Doucaumont, tcFour-

chambanlt; hcl is op 0'''.OÜ03 de uilkomst der waarnemingen o|i hel 

gewelf der voltooide opening n°. 7, waarbij do velden nog niet waren 

aangcbragl, terwijl do dwarsribben reeds aanmerkelijkcn invloed op 

elkander uitoefenden. Dc boog, aan de standvastige belasting onder-

worpen zijnde, waarhij deze bestaat uil massa's gegoten ijzer zonder 

onderlinge verbinding, verlieh zich niet meer dan 0^.0013 voor eiken 

graad verbooging; ook dil is door den lieci' Doucaumont opgemerkt, 

cn wij iiiccucn dat bij niet ver van dc waarheid verwijderd is, welke 

ook de wijze zij, waarop hij dc tcmporaluur hccll waargenomen. 

Eindelijk, wanneer dc standvastige belasting bestaal uil aanshiitcndc 

velden, vercenigd dour zoldcrplalcn, dic onderling cn mcl dc velden 

door bouten vcreenigd zijn, terwijl dc velden zelf sterk door dwars-

ribben zijn verbonden cn op dc wclfstukkeii bevestigd door middel 

van bonten, wanneer er in ccii woord volmaakte zamenbang tusscbcn 

alle dcclcn van bet hooggewidf bestaat, dan is dc rijzing bij het sluit-

stuk, ten gevolge van ecnc verbooging in dc gemiddelde temperatuur 

, van den boog van een houderildcehgen graad, niet moer dan0'''.001123. 

Ziedaar dc nitkonisl, lot welke ons dc eerste reeks van waarnemingen 

voert, betrekkelijk do uitwerkselen van ilc Icuiperatimr op dc boog-

gewelven van den viadiut van den Dhónc. Wij zullen thans verslag 

doen van dc proeven, genomen bij dc overname van dit grootsche 

werk, en dc bewegingen doen kennen, veroorzaakt door den tijdelijkcn 

vasten of bcwcgendcn lasl op den weg. 
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proeven mol den viaduct van den Uhóne zijn den 10'"'" Julij 1832 

genomen. Do maatschappij bad twee treinen Ic onzer beschikking 

gesteld, elk zamcngcslcbl uit vijf aangemaakte kicomoticvcn met hunne 

tenders. Elke trein was 00''.371 lang, en slreklc zicb derhalve ccn 

weinig verder dan hcl briiggendck van bel booggewelf (Of>'' 32) uil; 

het gezamenlijk gewigl der beide treinen was 530000 pond; gevende 

ecnc gemiddelde belasting op dc strekkende el van 2800 pond. 

Wij hebben vooreerst opgemerkt, dal de pijlers gccnc beweging van 

cenig belang ondervonden, dc ligle trilling bij liet overgaan der treinen 

buiten rekening gelalen. Dij hel doen der waarnemingen beeft 

men cersl ccn trein op elk spoor acbtcrvolgens doen loopcn , daarna 

de beide Ircinen in tegengestelde rigting. De waarnemer, op een 

eiland in den Dbùnc geplaatst, volgde, door middel van den kijker 

op ccn hoekmeter, dc bewegingen van een verdeeld vizier, waterpas 

op bel vooreinde van don jiijlcr geplaatst. De snelheid der treinen , 

bij deze ccrsic reeks van waarncmingcii, is grooter geweest dan 50 

mijlen in bet uur. Wi j bcbbcn cr aan geliccht, mcl groote zorg na 

te gaan, of dc pijler zich al dan niet verplaatste bij do aannadcring of 

de verwijdering der treinen , ten einde ccne vergelijking Ic maken mcl 

dien van den viaduct van Nevcrs, welke alsdan aanmerkelijk beweegt. 

Wij bcbbcn bij den viaduct van den Dhone aaiigcteckend, dat, wanneer 

een trein op ecu booggewelf komt, bet daaropvolgende nog niel belaste 

gewelf eonc zwakke en langzame trilling ondervindt, die overigens op 

den tusscbengelcgcn pijler onmerkbaar is, zoodat dc kusscnslukken 

van dien pijler dc trillende beweging overbrengen, zonder dat dc 

pijler zelf cr den minsten invloed van ondervindt. 

Dij de daarop gevolgde proehiemingcn hebben wij dc beweging 

der bogen loodregt op dc lengte van den viaduct, de beweging der 

voegen in dc rigting van den viaduct, cn eindelijk de verticale be-

weging der bogen onder een rustenden of bewegenden lasl gemeten. 

Dc waarnemingen zijn gedaan met een Lewegenden trein op ieder 

spoor afzonderlijk en met twee treinen naast elkander, voorts met twee 

treinen naast elkander, welke stil stonden op bel vierde gedeelte, op 

de helft, op drie vierde gedeelten van hel booggewelf ofwel dit geheel 

besloegen, alsmede met twee of vier treinen, dic den aanvang van clkcn 

lialvcn boog diagonaalsgcwijze belastten. 

De middelen, door oiis gebezigd, om do verschillende bewegingen te 

'neten, zijn dezelfde geweest als die, beschrcvcn voor ilc lem[icratunr-

waarneming. Alleen zijn dc door dc bcwcgciule treinen veroorzaakte be-

wegingen niet kunnen worden waargenomen op dc kleine vizicrijcs van 

het booggewelf n°. 7, uilboohie van do veranderingen in hel waterpas, 

te weeg gebragt door de triHingcn van bet landhoofd ton gevolge van 

den overgang der treinen. Maar zij zijn genieten door den waarnemer, 

'lie zich in dc galerij van den pijler n°. O bevond, en dic, zoo als wij 

RW.egd hebben, dc beweging volgde van cenc tusschcn hel sluitstuk 

der hogen n". 1 cn 3 o|»gehangen verdeelde liniaal cn le gclijkcr tijd 

"3pi"g, of het booggewelf ecnc zijdcrmgschc of heen- en wedergaandc 

beweging ondervond. Dc waarnemingen werden gcilaan bij den aanvang 

'̂iin, gedurende en na hel overgaan van den trein, zoowel aan hel sluit-

shik als aan dc lendenen van den boog n^ 8 van bel booggewelf n®. 5. 

ï'c door ons gevolgde mclhode is dic, welke wij iu jj A van dit verslag 

(••öo-Oeii 10) hebben bescbrevcn; wij konden daarmede nieten: 1°. dc 

'lonzontalc beweging van de drie punten, waargenomen in dc rigting 

van dc Iengle van den viaduct; 2°. hunne verticale beweging; 3°. liiinnc 

''orizontalc beweging in dwarsche of hccn-cn-wcdcrgaandc rigting. 

Ziehier de uitkomsten van deze beide reeksen van waarnemingen. 
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Waarneming iu dc galerij van den jiijler n» 0. 

Uitwerkselen van de tijdclijlie belasliitg (lÓ Januarij 1832.) 
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l i l deze eerste reeks van proefnemingen volgt, dal dc dwarsche ol 

hcen-cii-wedcrgaandc beweging zoo goed als nul is bij den overgang der 

Ircincn; ccnc enkele keer heeft men bij den overgang van een Ircin 
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eono zoodanige uilwijlving van O '̂.OOI kunnen waarnemen. Rij alie 

andere overgangen was dc beweging onmerkbaar. De bewegingen in 

dc lengle hebben bel cijfer van (j"'.U02 niel overschreden en mecslal 

waren zij le zwak om Ic worden waargenomen. Dc vormveranderingen 

van hel booggewelf in grondvlak onder den invloed van de bewegende 

treinen zijn dos zonder belang. Wat dc verlicale bewegingen hoircft, 

deze hei)bcn afgewisseld tusschen O®'.002 cn 0'''.010 aan het sluitstuk 

der bogen n®.-ieno van hel liooggewelf n°. 7 en tusschen O cl en 

0*'.0il aan het shdlsluk van den boog n®. 8 van liet booggewelf 

n°. ö. Dil laatste cijfer geeft het maximum der bewegingen van den 

boog aan het sluitstuk; het is waargenomen bij den overgang van 

ccn locomolieflrein, loopendc op het spoor rivicrafwaarls, dat is op het 

spoor, dal hel meest nabij don waargenomen boog lag. 

Dij de proefnemingen van rourchambault was de lijdelijke belas-

ting zoodanig berekend, dal zij gelijk stond mcl het dubbel van hel 

gewigt van den locomolicftrcin. Maar daar deze belasting noodwendig 

standvastig is, zoo is het noodig de uilwerksclcn cr van te vergelijken 

met die, in dc voorafgaande tafels medegedeeld. 

liet is niet van belang ontbloot, dc uitwerking, die door den 

overgang van stccnkolentrcincn wordt teweeg gcbragt, In verge-

lijken met die , door den overgang van goederentreinen veroor-

zaakt. De twee treinen, die over iicl spoor rivieropwaarts lie-

pen , hebben op de bogen n°. -i en o aan het sluitstuk , eene 

daling van 0''.0t)l en O'-'̂ OOü in écu geval, en van O ^ ' . O O O cn 

0''.002 in ecu ander geval, op hel booggowclf n®. 7 le wccgge-

bragt. OJ) den boog n°. 8 van bet booggewelf n°. ü heeft de ovcr-

togt van een goederenlrcin (17) eeno daling van hel sluitstuk van 

O''.001 teweeg gcbragt. Deze tremen liepen mcl cenc snelheid van 

ongeveer 2') mijlen in het uin\ Zij besloegen hel geheele boogge-

welf gedurende een vrij ruim tijdsverloop, en geven dus het maximum 

aan van de uilwerking, welke de gang der gewone treinen op de 

booggewelven van den viaduct kan teweeg brengen. 

Gaan wij thans tot hel Iwc-ede gedeelte der proefnemingen over: 

daarbij heeft men niet dc bewegende treinen waargenomen , maar 

treinen, die op verscbillemlc gedeelten van hel booggewelf o|)hielden, 

waarop men de door den last teweeg gcbraglc uitwerking waarnam. 

Op het booggewelf n°. 7 hadden wij dezelfde middelen van waar-

neming als dc beschrevene voor het nieten der uitwerking van de 

temperatuur op hel niel belaste booggewelf. 

Wij hadden gemeend ons van de viziertjes le bedienen, len einde, 

op hel oogenblik van de lu'oefneming, den vorm van de kromming der 

buitenste bogen to bepalen cn dien mcl don vorm vóór dc proefneming 

le vergelijken; maar zulks is ons onmogelijk geweest, ten gevolge 

van de bewegingen, die door den gang der ti'cinen in de verschil-

lende declen werden teweeg gcbragt. Men had do viziertjes moeten 

stellen nadat dc trein had stilgestaan on de nnjling vóór cn na elke 

waarneming doen. Ongelukkigerwijze konden wij dc locomotieven niet 

langer dan zes uren le onzer beschikking houden, zonder dc dienst 

te storen. Derhalve hebben wij de |iroefncnnngen zoo veel mogelijk 

moelcïi bekorten, en ons bepaald oiu de licwegiugen der bogen tc meten 

door de middelen, waarop de gang der treinen geen invloed had. 

Zoo hebben dc vcrgroolingshefboomeu ons dc beweging der tus.schen-

gelegene bogen doen keimeu met dc betrekking lot de lijn, door 

dc buitenbogeu besebrevcn. 

Dc waarnemer, in de galerij van den pijler n°. O geplaatst, beeft 

regtstrccks dc beweging aan hel sluitstuk der bogen \\\ 4 en 5 

gemcten; hij heeft ook opgemerkt, dat in licl booggewelf n®. 7 geen 

zijdclingsche of been- en wcdcrgaande bcNvcging had plaats gehad. 

Andere waarnemers waren belast met liet optcckcncii der temperatuur 

van de bogen, gedurende de proefnemingen. Evenwel zijn de slot-

sommen, in dc hiervolgende tafels vervat, opgemaakt, zonder de af-

wisselingen der tcmperaluur in aanmerking te nemen. 

Wal hel booggewelf n». 5 betreft, de wijze van waarneming was 

daarbij geheel dezelfde als bij het waarnemen van dc uitwerkselen 

der temperatuur. Men heeft gemeten op geruit lo plankjes, door mid-

del van cenc wijzernaald, die aan den buitcnboog n°. 8 bevestigd 

was. De waarnemers zelf waren geplaatst op lictstcigcrwcrk van de 

loopbrug, dat met den viaduct in geen verband stond. 

Wat de gesteldheid der treinen bij dc verschillende jiroefnemin-

gen betreft, deze zal in de volgende tafels in de kolom aanmerkin-

gen worden gegeven. Die tafels wijzen de maal der bewegingen aan, 

ontslaan door de tijdelijke belasting in dc vcrscliillende stellingen 

die zij kan innemen. 

TAFKD I. Ojieiünij /i"'. 7. — Procfnemintjen. — THsschcmjekgen bogen. 
Waariiemingen door do vcrgroornigshol'hoomen. 
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Waarneiningen op dc loopbrug. 

Vitwerkselen van dc tijdelijke belasting { \ i ) Julij 1852.) 
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(") Stilaiaan vnn twee treinen op bet vierde gedeelte van het booggewelf. 

m r H U . I. X midden " " " 

' It II 'I drie vienlen » « 

('') " " « !> » bet l)ooggcwelf, geheel behist. 

- • .1 „ „ dc halve booggewelven, diagcimnlpgc-
^̂ 'jzc belast. 

De lafel 1 doel zien, dal onder den invloed der belasting, even als 

ö'Hler den invloed der temperatuur, dc ribbe, die de beide builenbogcn 

123 

vercenigt cn tegen dc lusschcnbogen stcunl, geen aanmerkelijke ver-

andering van vorm ondergaal. Zoo is do grootste daling van de tus-

schenbogen onder de regio lijn, die de builenbogen verbindt, van 

eene streep geweest , gemeten op den vergroolingshefboom van dc 

opening n». 5, loon bel geheele booggewelf door twee locomolieflreinen 

was ingenomen. 

Dc lafel K doel er daling aan hel sluilsluk kennen van de bogen 

n°. 4 en 5 van het booggewelf w". 7. De beweging heeft een maximum 

van 0<--'.()l bij de pr<iefneiningon bereikt, zoo wel toen het booggewelf 

OJ) van zijne lengte en als locn bet geheel belast was. Uit deze lafel 

blijkt ook, dal er gedurende den gehcclcn loop der proefnemingen 

geen liecn-cn-wcdcrgaande beweging aan bet booggewelf n°. 7 heeft 

plaats gehad. 

Al dc cijfcrs, iu dc voorafgaande lafcls medegedeeld, zijn verkregen 

door middel van twee waarnemingen , gedaan zonder tijdelijke be-

lasting, vóór den overgang of het slilslaan van dc Ircinen en op hel 

oogenblik van dien overgang of stilstand. De getallen wijzen dus de 

volstrekte uitwerking van de tijdelijke belasting aan, onafhankelijk van 

! de uitwerking der tcniperaluur, daar deze geen merkbare verande-

ringen heeft kunnen ondergaan gedurende den korten tijd, dat icilcre 

proef duurde, liet is dus alleen om dc vcrdceling der warmte in het 

booggewelf aan to wijzen, dal wij in tafel L de uilkomslen der waar-

neming van dc Icinperaluren in de verschillende declen van het boog-

gewelf n°. 7 hebben mcdegrdcchl. 

De lafel M wijst ilc daling aan, teweeg gcbragt door het stilstaan 

der treinen op bel booggewelf i r . 5. Men heeft dc nielingen op den 

huilcnboog .slroomafwaarts of n". 8 gedaan. Dc golallen, door deze 

reeks van waarncining(Mi verkregen, zijn in volmaakte overeenstemming 

mcl die, iu lafel Iv voor c?nc overeenkomstige stelling der stilstaande 

treinen opgetcckend. Er linslaat alleen verschil in de uilkomslen 

(1er proefnemingen n". 11 cn 17 ten opzigle van dc diagonaalsgc-

wijzo op twee halve bogen geplaalslo treinen, en dit moest wel het 

geval zijn, ten gevolgo van dc plaatsing der punten van waarneming, 

vergeleken met die van dc op iedt ren boog slilslaaiide treinen. 

Men vindi nog in tafel .M dc waarnemingen van dc becn-en-wcder-

gaande beweging in den boog n^ 8 van de opening n". 5. Deze be-

weging, die in den boog n. 7 n i c l beslond, heeft hier het cijfer van 

()''.005 bereikt. Dil vérschijnscl was overigens geheel toevallig cn 

heeft zich slechts bij eciio enkele proefneming voorgedaan. Ilct bestond 

niet in atditercenvolgcndo sehiiddingen, maar iu een enkelen plolsc-

lingen sehok, die do wijz(,rnaald iu het plankje dreef. Wi j hebben deze 

ongewone beweging loege.schrcveii aan de uitwerking van do remblok-

kcn van eenen loconinii.il'lifiu, die le plolseling werden in beweging 

gcbragt op hel oogenblik dat do trein zijno standplaats verliet. Eigenlijk 

is er geen heen- en wedcrgaando beweging in dc tusschengelegenc 

bogen; maar wanneer er ecu schok of cenc builcugcwonc iilolselinge 

beweging iu een bo'.ggiwvelf plaats heefl, dan zal dc naasthijgclcgcn 

builcnboog, die lid meest onafhankelijke gedeelte van het zamcnslel is, 

dien schok door eene oogenblikkelijkü trilling doen blijken. 

Ecue regtc lijn, vóór de proefnemingen ()[) ecu der balken van den 

boog 110. 7 getrokken, is verscheideno malen bij den overgang der 

ireincn waargenomen, ineii heeft altijd gezien dal dc lijn zoo goed als 

rcgl bĥ cf boven do tusschcngelegeiic bogen, men heeft geene bui-

gingen van '/, slrcep kunnen waarnemen. 

Men heeft insgelijks opgemerkt, dal dc balken volstrekt niet ge-

gleden zijn langs do verticale bouten, die zc met den builcnboog 

32 
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8, die naar liel zuiden is gekeerd, verlnnden; men lieefl daariiil 

afgeleid, dal de siieling. die meu in dil gedeello van hel zameiislel 

heefl gelalen (zie g 1) noodeloos was, dal de halken, als dwarsrih-

hen, veerkraclnig genoeg waren, om de helrekkelijke beweging van 

den zuidelijken buileidioog le volgen, en dal er volslrekl geen gevaar 

in gelegen is, de sehroofboulen slerker aan tc zetten. 

Kindelijk heefl een waarnemer, in dc brugvelden geplaalst, gedu-

rende den ganschen loop der proefnemingen den afsland genieten van den 

halven drager van een der biuneiibogen, lol deu pijler onder do zolde-

ring, en hij heefl geene bewegingen waargenomen, die 1 slreep be-

droegen; zoodal er volstrekt geen gevaar in schijnl gelegen lezijn, 

om do velden over hunne geheele hoogte in hel metselwerk te vatten. 

V. Vergelijhing van dc n'Uhomslen der verschillende reeksen 
van proefnemingen. 

De straks medegedeelde uilkomsten kunnen gemakkelijk mei die 

der proefnemingen van Fourchambanlt worden vergeleken, daar zij be-

trekking hebben op dc zwaarlc van de verschillende deelen van hel 

gegolen ijzeren booggewelf, met inbegrip van het sjioor en toebehoo-

ren, zoo als die in g 1 zijn opgegeven, en op hel gewigl der loco-

molieftreineii, die voor de proehiemingen hebben gediend. Dij de be-

proeving van den viaduct bedroeg dc standvastige belasting, het ge-

wigl der bogen er niel onder begrepen, voor ieder booggewelf 1)80 000, 

en derhalve voor lederen boog 122 050 pond. Te Fourcliamhault 

was dc zoogenoemde belasting gesteld op 415500 pond voor drie 

bogen, of voor eiken boog 117 855.55 pond. In deze omstandiglicden 

was do uitwerking der tomperatunr, dal zij, bij de proehiemingen aan 

den viaducl, het sluitstuk deed rijzen ten bedrage van O®'.001125 voor 

eiken honderddeeligen graad, dien de gemiddelde temperatuur in de 

gegolen ijzeren massa steeg, eu 0«'.0015 bij de proeven le Foiircham-

bauli. Dil verschil moei voor een groot deel daaraan worden loegc-

schreven, dal te Fourcliambault de standvastige belasting gevormd 

werd door stukken gegolen ijzer, die op de beiuoefd wordende bogen 

werden geplaalst, maar noch onderling, noch met de bogen in verbin-

ding waren. .Vau den viaduct van den Ulióiie heefl meu bevonden, 

dal hel enkele gewelf, zonder de velden, bij hel shiilslnk eene rijzing 

ondervond van O"'00155 per graad; deze rijzing i.«, sterker dan die, 

welke hel voltooide booggewelf ondervindt, heigeen men niel alleen 

kan verklaren door de stevigheid aan het zameiislel door hel aanbren-

gen lier velden bijgezet, maar ook door de uitwerking van het aan-

zienlijk gewigl, dal op hel gewelf drukt, wanneer de belasting voltooid 

is, en wij moeten aannenien dat, daar de theoretisch berekende rijzing 

van O'-'llJOIO vermiiulerl tol 0^"'.00112 in hel voltooide gewelf, deze 

vermindering alleiigskens jilaals heeft naarmate van de vermeerdering 

der belasting. De rijzing van O'-"'.0015, te Fonrchambaull op de 

onbelaste bogen waargenomen, is grooler dan die van den viadnct op 

hel gewelf alleen waaivenomeu, en echicr blijft zij nog beneden hel 

theoretische cijfer; deze verschillen moeien worden toegeschreven 

aan ile uilwerking van het onderling verband van hel zanicnst(d, welk 

verhand le Fourcbanibault, alwaar de bogen niet met elkander in ver-

baiiil stonden, gering was, lerwijl hel aan den viaducl van den DhOne, 

alwaar al de dwarsribben waren aangebragl, reeds aanzienlijk was. 

Dü lijdelijke belasliiig beslon<l bij dc proefnemingen aan den viaducl 

uit een trein van vijf locoiiiolieveii op elk spoor; zij bedraagt voor de 

beide sporen 558 012 JKMUI = 2 X 2800 X 00 '̂'.52 en voor iederen 

hoog 42 501 pond, nJsde beide sporen geheel zijn ingenomen. Tc Four-
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chambanll is hel maximum van de tijdelijke belasting, die door de drie 

bogen gedragen werd, 180000 pond geweest, dal is 00000 pond voor 

iederen boog, en 180000 pond voor hel booggewelf. Nu ziet men, dat, 

bij dc i)rochiemingen vau den viaducl van Tarascon, hel ma.\imum van 

daling bij hel sluitstuk, te weeg gebragl door deu overgang of hel stil-

slaan der treinen op hel gewelf, O®'.01 en OcHHJl beeft bedragen, 

lerwijl le Fonrchambaull, onder eene lijdelijke belasting, die bijna de 

helfl sterker was, de voortgebragle uitwerking slechts 0«10050 heefl 

bedragen, het verschil tusschen dc daling van O®'.0G05, teweeg gebragl 

door de gelijktijdige werking van dc tijdelijke en de standvastige be-

lasting, en die van 0ci.05i0, teweeg gebragl door dc standvastige be-

lasting alleen. De te Fourcliambault verkregen uitkomsleii zijn, gelijk 

men ziel, verre van overeen le slemmen met die, bij de proehiemingen 

aan den viaducl van Tarascon verkregen. Wi j zullen len aanzien van 

dil verschil in eenige ontwikkelingen Ireden. \Yij hebben aangeloond 

in ons verslag omlrenl do waarnemingen, aan den viaduct van den 

Dhônc vóór de proehiemingen gedaan, dal in de cijfers, die men te 

Fourchanibault voor de tem|)eraluren, cn gevolgelijk voor de vormver-

anderingen van deu boog beeft verkregen, geen fout kon zijn, grooler 

dan 7;.5 van hunne waarde; indien wij de foul slechls % stelden (hei-

geen aan dal maximum vrij nabij komt), ten aanzien van hel cijfer der 

daling, door de standvastige belasting alleen le weeg gebragl, dal is 

Oci.0510, dan zullen wij, na de verbclering der foul. Oei.0457 ver-

krijgen, welk cijfer, afgetrokken van 0^10005, of dc d.ding door de 

gansche belasting Ic weeg gebragl, 0^.0108 zou geven voor de uit-

werking van dc lijdelijke belasting van 480000 pond op het boog-

gewelf, en dit zou vrij wel overeenkomen met dc cijfers, bij de proef-

nemingen met den viaduct verkregen. Aldus zou de onldeklc foul in de 

waarneming van de temperatuur, door middel van een aansliiitcndcn 

thermometer, gemakkelijk verklaren, waardoor hel cijfer van Fonrcham-

baull zoo verschilt van de iiilkoinslcn der proehiemingen, die oiizes in-

ziens op 7)0 zeker zijn. Wi j haasten ons er bij te voegen, dal wij niel 

gelooven, dat de te Fourchambaull waargenomenc temperaturen zulke 

groole verschillen kunnen opleveren, omdat bepaaldelijk voor de cijfers, 

waarvan wij spreken, de toestand van den dainjikring cn de uren van 

waarneming nagenoeg dezelfde zijn geweest ; wij hebben het onbe-

stemde willen aanwijzen, dal aan deze waarnemingen verbonden is, cn 

thans willen wij er bijvoegen, dat de te Fourchambaull begane dwaling 

zeer goeil verklaard kan worden, zelfs indien de waargeiiomen tempe-

raturen als juist worden beschouwd. Hel zal voldoende zijn le herin-

neren, dal meu te Fourchainbaidt eeno uitwijking der landlioofden van 

OckOOö heuft waargenomen, cn le doen o|)inerkei;, dal met deze uil-

wijking eene verlenging van deu niiddenboog van minslens Ocl.005 

gepaard heeft moeten gaan, en gevolgelijk, als men ile hierna mede te 

deelen tafel i\ nagaat, eene ilaliiigvaii hel sluitstuk van niiusteusl>''.01. 

' Deze daling is niel plotseling ontslaan; de geringe uil wijking der land-

lioofden heefl een vri j lang lijdsverloop gevorderd, en is waarschijnlijk 

langzamerhand toegenomen, vooral onder de lolale bidasting; men heefl 

de daling, die hel gevolg was van de standvastige belasting, eerst waar-

genomen na de tijdelijke belasting le hebben weggenomen. Tusschen 

die beide waarneiniiigeu zijn 14 dagen verloopen, en dus is dc daling 

van O«'.01 zeer wel bijna geheel kumieii ontslaan in dal lijilsverloop 

tus.schen dc waarnemingen, die de cijfers O''.001)5 en 0'-''.0510 hebben 

opgideverd, zoodal hel cijfer O''.0510 zeer wel 0 '̂'.01 le groot kan zijn. 

Wanneer wij, volgens deze verklaring, het le Fourchambaull ver-

kregen cijfer van Oci.0510 in ü'-''.04i0 verbeteren, dan zullen 
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0.1.0150 verkrijgen als uitwerking van de lijdelijke belasting; maar deze 

bedraagt 480000 pond voor hel booggewelf, lerwijl zij 550 000 pond 

bij do "proefnemingen van den viaducl bedroeg; lot dit cijfer vermin-

derd zou zij deze uilkomst hebben opgeleverd : 

u .yjiuu /N 

Indien dc dalinsen evenredig waren gcwcesl, namelijk aan de be-

lasting zonder uilwijking dor landlioofden, zoude le Fourchambaull 

voor eeuetijilclijkc belasting van 550 000 pond eene daling zijn waar-

genomen, nagenoeg gelijk aan dc grootste daling van O '̂.Ol 1, waar-

genomen bij de proefnemingen aan de brug over den Dhaiie. Men 

nierkc op dat dc getallen 0'-''.OiD'> en 0«'.0G05 inderdaad op zeer weinig 

na evenredig zijn aan de overeenkomstige belastingen van 415 500 

cn G20 500 pond. Overigens is dc daling van O"'.011 slechts eene 

enkele maal bij dc proefnemingen met den viaduct, onder de geheele 

lijdelijke belasting van 550 000 pond, waargenomen, terwijl de daling 

van O'i.Ol een aantal malen ouder diezelfde belasting is waargenomen, 

en wij trekken daaruit hel besluit dal eene zelfde lijdelijke belasting 

ccne daling beeft teweeg gebragl, die bij dc booggewelven van de brug 

over den l\hóiic een weinig minder was, dan bij dc bogen le Fourcham-

banlt, hetwelk zeer goed verklaard kan worden, gelijk wij reeds, spre-

kende over de uitwerkselen der temperatuur, hebben opgemerkt, door 

de stijfheid van dc velden van dc brug over den rdiöne, lerwijl de 

bogen tc Fourchambaull met onderling onafhankelijke gewigieii wer-

den belast. 

Na aldus, hoewel niel zonder moeite, ofschoon door beschouwingen 

die eene groote male van waarschijnlijkheid voor zich hebben, de 

waarnemingen bij do proehiemingen en die le Fourchambaull lol eene 

voldoende overcensleniming tc hebben gebragl, wal de lijdelijke be-

lasting aangaat, zoo moeten wij nog daarmede vergelijken dc waar-

neiningen, die aan den viaducl van den Dlionc zijn gedaan, toen de 

bedding werd aangebragl. Wi j hebben gezegd dal de daling van hel 

sliiitsliik, door hel leggen der bedding le weeg gebragl, bedragen heefl 

O î.OOn bij elke toevoeging van 100 ton, die gelijkmalig over den 

vloer van hel gewelf werd verspreid. De daling van 0«'.0ll bij de 

pniefnemingeu, waargenomen onder de lijdelijke belasting van 550 000 

pond, komt overeen met eene daling van 03i.0052 voor iedere belas-

ting van 100 ton. De daling vau U-^UlHiO, die wij berekend hebben 

dc uilwerking te zijn van eene lijdelijke belasting van 180 000 pond 

op dedrie bogen te Fourchambaull, komt overeen met eene daling van 

l>'.005G voor iedere belasling van 100 ton. Findelijk komt die van 

iMdUü, die wij beschouwd hebben als dc uilwerking van eene stand-

vastige belasling vau 445 500 pond op de drie bogen te Fonrchambaull, 

overeen mei eene daling vau 0'^'.0058 voor iedere belasling vau 100 

Ion op de acht bogen. Dus hebben dc dalingen voor 100 Ion, over 

hel booggew(!lf verdeeld, een minimum van 0''.0052 gegeven, 

\vaarbij men dc groolslc stevigheid, maar iiiet de grootste belasling 

l'iiil, daar de gezamenlijke belasting Ic Fourchambaull voor hel gewelf 

Pen gewigl van meer dan 2500 ton beilraagt, lerwijl bij de proef-

"Cming met bcwegcndeu last bet voltooide booggewelf slechls 1000 

lol lOUO toii weegt. Het maximum der dalingen isO^'.OO'H, waarbij 

men eene grootere stevigheid, dan te Fourchambaull had, maar de ge-

f'iigsle belasling, daar de standvastige belasling te Fonrchambaull voor 

'•Cl gewelf een gewigl van meer dan 1800 ton bedraagl, terwijl hel 

g<i\veir met dc velden zonder bedding minder dau 1200 ton weegt; 

verschil lusschen de gelallen O--''.0052 en 0«'.0017 schijnl aan lo 
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duiden, dal hel gegoten ijzer zich al minder en minder zamcndrukt, 

naarmate hel meer belasl wordt; welligt is het gelal ü'-"'.00i7 wal 

overdreven door de eene of aiulerc omslandigheid bij ile waarneming, 

die ons is ontgaan, lerwijl hel gelal O«' 0052 de grootste waarborgen 

vau zekerheiil bezil ; de beddinglagen kunnen vochlig zijn geweest, 

en meer dan 1800 pond hebben gewogen; eene kleine verwarming 

der bogen kan onopgemerkt zijn gebleven; maar de vergelijking der 

verschillende waarnemingen laai niel toe tc twijfelen dat dc daling 

per 100 ton door hel leggen der bedding le weeg gebragl niel veel 

grooter is dau O«'.0052. Deze vermindering van zamendrnkking in het 

gegolen ijzer, 'naar gelang van dc vermeerdering der belasling, komt 

voor hel overige volmaakt overeen met dc vermindering iu nilzelting 

te weeg gebragl door de verhooging der temperatuur, mei ccne gelijk-

lijdig loenemende bekisting, gelijk zulks insgelijks uil onze vergelijkin-

gen schijnt le volgen. 

Zonder de onzekerheden, die bij onze waarnemingen aanwezig zijn, 

le willen loochenen, en onder herinnering dal de cijfers, aan den 

viaducl bij de proefnemingen verkregen, waarborgen vau zekerheid 

bezillen, die gedeeltelijk aan de overige waarnemingen ontbreken, 

moeten wij evenwel niel nalaten eeno sterke overeenkomst op tc 

merken lusschen al de gelallen, die wij hebben medegedeeld, en wij 

zijn cr loc gekomen om de volgende uilkomsten als volkomen praktisch 

juist lo beschouwen : 

1. Dc gegolen gewelven van de brug over den RliOne rijzen aan hel 

sluitstuk, bij iedere vermeerdering van 1° in hunne lemperaluur, lot 

een bedrag dal grooler schijnl le zijn dan O®'.0015, wanneer zij vol-

strekt niel belast zijn, en dal stellig grooler is dan O*''.0011 en minder 

dan O'̂ '.OOlo als de booggewelven zijn vollooi(i ; de rijzing per graad 

vermindert naarmate de belasting der gewelven in gewigl en stijfheid 

toeneemt. 

2. De gegolen gewelven van de brug over den Dhùne dalen aan het 

sluitstuk bij iedere vermeerdering van belasling van 100 Ion gelijkelijk 

over deu vloer verdeeld, lol een bedrag dal grooler schijnl te zijn dan 

0'-''.00i als zij volslrekl niel belasl zijn, en dal slidlig grooler is dan 

O''".005 en kleiner dan 0''.0055, wanneer de booggewelven voltooid 

zijn ; do daling voor iedere belasting van 100 ton vermindert naarmate 

de belasting der gewelven iu gewigl en stijfheid toeneemt. 

V I . Tlieorelisvh ondenoek naar de dalimj van het shiitstuk 

onder dc procfbelasting. 

Zonder dat wij uit ons verslag nieuwe grondslagen willen afleiden 

voor de berekening der bewegingen van bel gegolen ijzer, in groole 

hoeveelheid gebruikt, voor werken als de viaducl over den Dlióne, zoo 

gelooven wij, dat het toch werkelijk van belang is de gegevens, aan de 

omlerviuding ontleend, mei de aanwijzingen der theorie tc vergelijken 

en aan le wijzen, hoe weinig men dc verkregen uilkomslcii kon ver-

wachlen. 

W i j zullen bierbij, als vreemd aan ons onderwerp, de theorelische 

beschouwingen 1er zijde lalen, die de ingenieurs d(>r maatschappij er 

toe badden geleid, om in hun ontwerp de vastgestelde inrigtin^'en cn 

rifiiielingeu van den viaduct over deu llhone aan le nemen; wij zullen 

alleen zeggen, dat men bij dit ontwerp de gegoten ijzeren ovcrsiianning 

als een gewcll had beschouwd, en dal ook werkelijk de bogen als ge-

welven werklen, cn niet als enkele gebogen stukken, op twee steun-

punlen geplaalst. De bouten, die dc wclfslukken twee aan twee, eu de 

welfslukkeii der geboorleii mei dc kusseiislukkcn verbinden, hebben 

Li 
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Ion (locI, om hot omlding voilmml tiervorschillcnilcstukkenzeorslerk 

le maken, en legeijsland le hieilen aan de uitwijking dei' hogen, dooi 

van huilen weidvendo /.ijdelitigsc.he kraehlen, strekkende om een ol 

meer welfsinkkon opde stoolvoegen, ol' hij de wiggen aan de geboorte 

Ie doen glijdrn. [̂n dienen volstrekt niet tol overbren-

ging der dnikkiiif^en; licl bewijs ilaarvan is, dat nit verscheidene ge-

welven de fornieeli 11 zijn genomen, zonder dal de bouten zijn aange-

schroeld gewonlen, dat ook na de vollooijing verscheidene boulen niel 

zijn aangedreven geworden, c!) dal zich imoil de minste sti'ekking tot 

alschuiviiig IKC I I vei-ldiniil. novendien heelt men bij de iiroefnemingen 

le Foiirchambaull in zekeren zin de verplaatsing der drukkingen oj) de 

slootvoegen, naar tjclanĵ  van de btdasling gevolgil, door in de voegen 

eene zeer diiniie suilen plaat te plaatsen, met eene helling vanongeveei 

InsscliiMi hare IxVide zijden. Deze plaal drong meer of minder dieji 

in de voegen door, iiaarinale van den vnorlgang der belasting, zoodat zij 

geheel overeeiikiunsligdo theorie, de nadering van het mitldelpunt der 

drukkiiigeii naar de hiiiih-Miweinijn of de buitenwelllijn aanwees. Wan-

neer men zegt, dal do nvorspaiiuingen van de brug over den Dbuneals 

gegolen ijzeren gowclveii weiken, die lasten dragen, dan wil dil zeg-

gen, dat in de verseliillende ninslaiidigheden, waarin die gewelven, 

gedurende buimc zanu'iisU-Hing cn bumic beproeving, hebben verkeerd, 

alsmede in die, waarin men kan voorzien dat zij ooit zullen verkeeren, 

de door dc belastingen tc weeg gebragle drukkingen op de welfslukken 

van punt lot punt worden overgebragl, zonder dal dc middelpunlcn van 

drukking dc dwarsdoor.Miede van den boog verlaten, en zonder zelfs bij 

de uilersle voegen toll i i j de einden der kussenslukken te naderen. Dil 

is inderdaad deslotsoiij, die voortvloeit nit hel onderzoek van hel werk 

en uit al de waariiemiii;;en, daar de velden niet legen de |)ijlers sleiinon, 

daar de vijf reeksen ijzfivti wiggen der geboorten de eenige oppervlakten 

zijn, door welke de bo()|jgt \velven door de pijlers worden gedragen, en 

eindelijk daar in geenerlei omstaiidiglieid cenc dezer reeksen wiggen 

schijnt te heblien op^elKMiden, op den pijler een gedeelte van hel gc-

wigi van het booggewelf over le brengen. 

In de leerboeken der iiû -baniea als ander.«?zins stelt men nog de bogen 

der melalen boogigewelven met prismatische stukken g<dijk, waarvan 

de as krom is en dic belast zijn; men past cr de door Navier gestelde 

beginselen op toe. Wij lieLlieii willen nagaan, welke buiging dooideze 

methode zou woi dcii aanjAcwezen voor een der bogen van den viaduct 

over den Ubrui.'. \Vaiiiiecr men den boog besehoiiwl als enkel bestaande 

uil dc as door liet zwa;n1i'i)imt der doorsneden gaande, en die as als de 

ongedrukte vezel le zijti, die al zoo voor de brug over den lUiuiie be-

slaat uil (enen cirkelbon '̂, met een siraal van 'JÖ'̂ '.ÖGO beschreven, dan 

hebben wij de formule : 

[185^ 

V = X 0.000 00ISÜü, 

waarin 

V is de daling aan liel sluilsluk; 

P hel gewigt van ileii boog per strekkende el; : 

\\ de straal van den bdog door hi't zwaartepunt der doorsneden; | 

Ki de nioduhis der veerkraelil van het gegoten ijzer; i 

M bel momeiil van Iraagheid van de doorsnede, dal voor oen 

enkelen boog bedraagt (1.0120. 

Ondersteld dal de boog een gewigt heeft van ö.'iOO |iond voor elke 

el lengte van den boog, hetwelk voor 8 bogen geeft 1 OtSO000 pond, 

en ongeveer oveiieenkoiDl met hetgeen bij de voltooide booggewel-

ven hel geval was, en riemende voor hel door Navier gegeven 

cijfer van 12 000 000 OOO, dan hebben wij voor dc daling Y eene 
waarde gevonden van 0"'.002;), dat is naauwelijks Vjv v̂aar-

genomen daling (zie noot Daar wij in dc bogen van den viaduct 

over den Dhoiic gewelven en geen gebogen staven hebben, zoo konden 

wij door dc theorie van dc buiging der gekromde slaven niel lot eene 

uilkoinst geraken, die geheel met de waarneming overeenkwam, maar 

hel scheen natuurlijk dal de buiging van eene enkele gebogene slaaf, die 

in de jdaats werd geslehl van hel gewelf door een der bogen over den 

lihoiie gevormd, weinig zou verschillen van de buiging van dat gewelf, 

en dat zij ongetwijfeld gmotcr zou zijn dan deze. Dc theorie is hier 

volkomen in strijd met de iialunrlijkc verschijnselen, cn men moet zich 

afvragen, waar de theorie iKvaall Wi j hebben twee redenen gevonden 

om de theorie der buiging, als nicl toepasselijk, Ier zijde te laten cn 
wij zullen deze aanwijzen. 

Vooreerst wordl, om dc waarde van hel moment der veerkracht in 

eene gebogene slaaf te be|mlpn, doorde theorie als beginsel voorop gesteld 

dal ei' cenc lijn van ongedrukte vezels beslaat; deze onder.< t̂elling, die 

proefondervindelijk juisl is licvonileu voor staven, die oorspronkelijk regt 

waren cn daarna zeer weinig doorbuigen, is nooit bevestigd geworden 

voor g(d)0ĵ eu slaven, en uit alle bekende feilen schijnl le volgen dat zij 

niel is aan le nemen. Indien onze bogen uit een enkel gebogen stuk be-

stonden, zou zeker dc binneiiwclilijn door dc buiging niet langer worden, 

maar korter, even als de Ijiiilenwelllijn, en de as van <len boog zou er 

eeno in zekeren zin gemidilelde verkorting door ondergaan ; in onze 

bogen, dic uil welfstukken bestaan, door wiggen aangezet, zoodat er 

eene drukking en wel eene sterke drukking op al dc voegen plaats 

beeft, is men u fovllorl verzekerd, dalai de concentrische lijnen korter 
moeten worden. 

Ten tweede om, dc Ibcorie der doorbniging toe tc passen, neemt 

men cvenwigfs-vcrgclijkin^n'n aan lusschcn krachten in omslandigheden 

die niel gelijktijdig plaats hebben. Men nreint dc momenten iler uit-

wendige kraehlen met betrekking lol een punt van de oor.sprunkelijke 

slaaf, en men vergelijkt ze mei hel moment der veerkracht mei be-

trekking lol hetzelfde punt, lerwijl deze laalslgcmelde kraehlen zich 

alleen door de vormveramlering ontwikkelen, cn de waarde van haar 

moment alleen zou moeien woi'den genomen met betrekking lot hel bij 

do vormverandering verplaatste punt; men zou de momenten der uit-

wendige krachten moeten nemer, met betrekking tot het verplaatste 

punt zelf, waardoor dc lierekcningen lioogsl ingewikkeld zouden 

worden, en dil is dan ook door geen meelknmlige beproefd. 

Ti l deze opmerkingen trekken wij het besluit, dat dc iheorie der 

doorbniging niel in hel algeineen kan worden genomen, en dal men bij 

iedere toepassing moei nagaan, of dc hypothesen met dc door de onder-

vinding verkregenc gegevens in overeenstemming zijn. Daar b. v. dc 

waarden van K, proefondervindelijk afgeleid uil do evenredige uil-

rekking, met biMrekking lol de uitrekkende kracht waargenomen in 

eene regllijnigo slaaf, in dc rigting der lengte uitgendvl ofzamen-

gedriikt, bij de proeven ouk gelijk is bevonden aan de waarden van 

K, die men verkreeg uil ile theoretisclie formulen, waarin do door-

bniging voorkomt, en waarin de waargeuomeiic doorbuiging in rcgt-

bjnige slaven, op twee sli'un|iuiiten geplaatsten overdwars belast, werd 

in plaats gesteld , zoo is liel zeker, dal men voor alle dergelijke 

gevallen van regllijnige slaven , die binnen de grenzen der veer-

kracht belast zijn, zich van dc aangenomen theorie kan bedienen; 

maar voor slaven , die oorspronkelijk gebogen waren, hetzij gcwelfs-

gcwijze, hetzij volgens eene kellinglijn, is het onmogelijk zich aan 

1855.; 

deze theorie tc houden, omdal de belasting werkelijk cenc verkorting 

of verlenging in al dc vezels van dc staaf teweeg zal brengen (1). 

De berekening der buiging van prismatische slaven mctgchogene as, 

ter zijde lalcnde, hebben wij in de theorie der gewelven een middel 

gevonden, om door berekening de daling der booggewelven van dc 

brug over den lUiönc, met het oog op dc belasting, Ic bepalen; cn wel 

op deze wijze: 

Eene daling of rijzing van het sluitstuk ontslaat door ccne wijziging 

in de lengte van de bogen der concentrische cirkels dic hel profil van 

hel gewelf vormen. Deze wijziging in lengle ontstaal, in geval do 

teinpcratuur geen afwisselingen ondergaat, uit cenc wijziging in de 

oorspronkelijke drukkingen, waaraan dc welfstukken zijn onderworpen. 

Daar ieder welfsluk in evenwigt en op zijne plaats wordl gehouden, 

door de terugwerkende drukkingen van dc beide gedeellen van het 

gewelf, waarmede hel in aanraking is, zoo verkeert hel in een slaat 

van drukking, die de lengte der onderscheidene bogen van zijn profil 

bepaalt. Indien cr cenc verandering ontslaat in de drukkingen, welke 

dc weHslukken op hunne sloolvlakken ondergaan, dan zal delen|;tc der 

oorspronkelijke bogen achlercenvolgens veraiidercn , cn daarnit zal 

cenc daling of ccne rijzing van hel gewelf aan het sluitstuk ont-

staan. Indien men de veranderingen in de drukkingen op de slool-

vlakken, dic bet gevolg zijn van de veranderingen in dc belasting, 

juisl kon bepalen, dan zou men dc verandering in lengte van de hogen 

van het prolil door dc wetten van uitrekking cn zaïncndrukkinjj knii-

iien berekenen cn daaruit de veranderingen van hel sluilsluk alleideii. 

Deze over hel geheel zeer ingewikkelde wijze van berekenen kan op 

de bogen van de brng over den Hhonc worden toegej)asl, met hehulj) 

van eenige onderslellingen, waardoor de uilkomsten nog evenwel 

naauwkeuiig genoeg blijven. 

Daar vooreerst elk welfstuk eenen pijl hecfl, kleiner dan '/jj^ van 

zijne lengte, zoo kan hel zonder bezwaar met een j)risma worden gelijk 

gesteld; voorts, daar men bij de proefnemingen noch doorbuî ingen 

noch veranderingen in lengte van eenig belang heeft waargenomen 

in de voeglijncii, zoo kan men de verschillende bogen van hel 

profil beschouwen als aan den middenslen boog verbonden door on-

buigbare normalen van standvastige lengte. .Men kan onderstellen 

daldc loodregle drukkingen op de sloolvlakken op dien nnddenstcn 

hoog zijn overgebragl, daaruit dc veranderingen in lengte be-

palen van het gedeelte van den middenslen boog in elk welfstuk, 

met inachtneming van dc verandering in dic loodregle drukkingen, 

(1) Dc onjuistheid der onderstellingen van Xuvier, in zijne tlicurio van 

dciMvcder.stand van vcerkraohtige gcho};en staven, vindt menâ ul;;ĉ vei'.en 

in den 2"> drak van dc Vcrhauddbuj over dc rccrkmchtiijc sfdcen, van 

r. Dclprat, hcncvcns de korte aanwijzin}?, hoe dic berekening hclioort 

te worden gemaakt. Ditzcll'dc is naderhand ook gedaan in ccne vcrhaade-

''ig van tien iiigenictn- Hresse, Jiechen hcs nmdi/liinics sur la jltuiou d la 
r^étawc des jiilrcs courbes, l'aris 18.')4, -Ito., waarin dit ondervcri) zeer 

mtvocrig ca scherpzinnig is hehandeld; aldaar vindt nion hl. 103 hcrokead, 

welke dc daling van dc Iwgcn in den viaduct van Tarascon oiulcr dcge-

gcvcnc lieUvsUag votgcus de theorie had moeten wcz.en, en gevonden 

•̂•.0300 voor elke 100 ton helasting. Dc proeven in dc wcrkjilimt̂  van 

l'ourchamhault gaven 0.02SS per 100 ton. Na de voltooijiiig is l)lijkens 

het hiorlmvcii aangevoerde dc daling per 100 ton gchlevcn tusschen 

•̂'•0256 cn 0'i.03Ö. Jlet gemiddelde uit dc drie getallen 0.()2.')C, O.Ü2S8 

cn 0.033 is 0.U3ÜS, zeer mibij met dc berekening ovcrceiikomcmte. 

(lied.) 
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en aanncfnen, dal do verandering in lengte van den middenslen boog 

eene overeenkomstige in de lengte van al de bogen van het profil len 

gevolge heeft. Daar verder dc normale drukking, tusschen twee opeen-

volgende sloolvlakken van het profd, afwisselt tusschen dc drukking 

Q, die dc normale drukking op dc loodlijn van het sluilsluk is, en 

de normale drukking op dc kussenstukken, dic tol waarde heeft 

Q cos«-l- D sin door P hel gewigt van het halve gewelf cn door« den 

halven hoek in het middelpunt voorstellende, en in aanmerking nemende, 

dal in de bogen, die '/la PÜ' hebben cn nagenoeg gelijkmatig belast 

zijn, de beide normale drukkingen immer zeer weinig versehillen, 

zoo kan men rekenen dat al de normale dnikkingen onderling even 

groot cn dus aan dc gemiddelde + .sm« 

Zij nu A do lengte van den middelslen boog, overeenkomende mei 

het gcwigi P, Q' dc drukking overeenkomende met het gewigt P' bij 

het halve gewelf mei eene nieuwe belasting bezwaard, en A' de lengte 

van den middelste boog overeenkomende met P', dan zal men de ver-

korting van den middclstcn boog d — A—A', kunnen beschouwen 

als onislaan door ccne drukking, gelijk aan 

Q -f- (i' fos « -f 1" sin « — (Q -j- (j cos«-)- P sin a) 

2 
_ (Q' — Q) (1 -f cos «) - f (1" — 1') sin « 

— 2 ' 

dic gewerkt zou hebben op de middelste doorsnede van een regt-

lijnig prisma. Zij S dc lengtedoorsnede van hel gegolen ijzeren ge-

welf en E de zoogenaaimle modulus der veerkracht, dien men liever 

moest uocnicn den coëHicicnt van wederstand legen de uitrekking, omdat 

hij het gewigt is, dat noodig zou zijn om ccn prisma van cencgegevcne 

slülïc dubbel zoo lang tc maken , indien dit mogelijk ware zonder 

de grens zijner veerkracht te overschrijden. Wij zullen dus kunnen 

stellen : 

A / (Q'-Q)(l+cossc)-|-(P--r)sia:c 
d — A - A _ ~ , 

Om nu de verkorting van den middelslen boog tc bepalen , zal 

men slechts dc drukkingen U en Q', overeenkomende met de gc-

wigten P en P' van hel halve belaste gewelf hebben le berekenen. 

.Men oiulerslelle, dat in al zijne verschillende vormen de middelste 

boog steeds een cirkelboog blijve; ilaar de koorde niet verandert en 

de lengte van den boog A' ~ A — d bekend is, zoo zal men gemak-

kelijk den straal en gcvolgelijk den pijl kunnen berekenen. Deze pijl, 

vergeleken met dien van den oorspronkelijken boog A, zal de daling 

van bet sluitstuk aanwijzen (l). In hel gewelf van dc brug over den 

Hhonc is 

a 180I I ' 50".105l; .sin « ~ 0.52; cos « 0 . 0 1 ; S r r 1.22. 

Wi j nemen altijd voor A de lengte van den iniddelslen boog van het 

ontwerp, d. i. van den middelsten boog, overeenkomende mei ccn 

siraal van de binncnweinijn van 02'-''.50 en eene boogslengte van 

00''.52; daar de boog, dic door hel zwaartepunt gaat, ccn siraal heeft 

van 05'''.550, zoo hebben wij 

Om de pijlverminderingen /"uit de verkortingen van den niiddelslen 

boog af tc leiden, maken wi j , bij in-de-plaals-sleHing, van de bier 

volKcnde tafel N gebruik, dic berekend is op grond van de gege-

(1) Men zal in het aangehaalde werk van don ingenieur IJresPO cenc 

meer naauwkcin-ige uamr ook omslagtigcr rekenwijs omtrent dit onder-

werp, op hetzelfde voorbeeld toegepast, vindeu. (lied.) 
33 
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vcns van den Iderliovcn bepaalden middelslen boog, door den pijl met 

een geheel gelal duimen le verminderen, en voor eiken nieuwen pijl 

den nieuwen slraal en de nieuwe lenglc van den boog Ic berekenen 

TAl-KL N. 

d 1 ' 
. f Vorkor- lOvoroon-

Pijlver- tiiigen vau k(unstige 

mindorin- don iiiid- verlaging 

gcn. delsloii van lom-

boog. peraluur. 

graden. 

0.0000 0.0000 0.00 

0.0100 0.0051 O..SS 

0.0200 0.0092 12.29 

O.OoOO 0.0132 17.70 

0.0400 0.0182 21.;34 

0.0500 0.0224 30.08 

0.0000 0.0202 35.33 

0.0700 0 0509 41.47 

o . o s o o 0.0351 47.13 

0.0900 j 0.0;]95 52.95 1 
0.1000 1 0.0129 58.77 1 

Amimcrh'wgen. 

Annncnicndc, dat liet {rccjotcn ijzer 
(l'i.OOOOI2 2 i)cr cl voor icdcrcn lion-
derddeeHpcii jxraad zich vcrlenu't, en ook 
dat de vornivcrandcrinfrcn viin don niid-
delstcn hooj; door dc tciniicratiinr even-
eens |)laats hchhcn als door de drukkiiip;, 
terwijl dc cirkelvorm hehoiiden blijft, 
berekent men, dat, om dc vormvcran-
derinticn, in de beide knlonnncn yen d 
aanf̂ cwczcn, to verkrijf^cn, dc ilaliii^rcn 
Ier tempcratmn- volgens kolom l noodig 
zouden zijn. 

Voor hel gewelf alleen hebben wij P = 510800 pond. 

Voor bel vollooidc hooggewelf P' = 8 5 8 000 pond. 

En voor het booggewelf, belast mei twee locomolief-treincn P " = : 

1 008 100 pond. 

Wi j moeien nu nog dc ovcrcenkomsligc waarden dor drukkingen 

Q, Q'en Q' afleiden. De drukking Q van bel gewelf vloeit geheel 

voort uil de omstandigheden van dc zamenslelling, het wiggen en bet 

wegnemen van bel formeel; zij verschilt in grootte cn plaals voor 

eene zelfde waarde vau P, ton gevolge van de lemperatuur; men kan 

dus moeijelijk hare juiste waarde nasp(U'en, maar men kan haargrenzen 

stellen. Daar in alle om.standighcden, die met dcgowigten P, P ' ,P ' ' 

overoenkomon, hot gewelf ecu toestand van evcnwigt beeft verkre-

gen, zoo blijfl dc veelhoek dor drukkingon lunncn hel profil der bogen 

l)egropon; dns is dc ware drukking begrepen lus.schcn de grootst moge-

lijke drukking (die, welke zou werken op dc biuncnwolllijn bij dc 

voeg in den top en deu voelboek der drukkingen op dc biiilenwolflijn 

hij do geboorte zou overbrongon), cn dc kleinst nmgelijke (die welke 

zon werken op de builciiwciniju in de voeg op den lopen den veelhoek 

der drukkingcu o|) dc binnen zou overbrengen.) 

In dc bogen van dc brug over den llhAne niooleii do binnonwolfhjn cn 

dc builenwellliju genomen worden op de uiterste wiggen cn nicl oi)hel 

wellstuk der geboorte; cn daar in do vorschillendc toestanden P, P', 

P'' men goenerlei verandering vau belang heeft waargonomon in 

dc oorspronkelijke aausluiling dor vijf wiggen, zoo is het zeker, dal 

aan hel shiilstuk even als aan de goboorie, dc drukkingon plaals 

hebben in dc tusschcnrnimtc van de uiterste einden en zelf op eon vr i j 

grooten afstand van die kanten, zoodal mon de grootsie en de kleinste 

drukking veel nador bij elkander zou kunnen brengen. W i j vorgoiine-

gcn ons met tc onderstellen dal deze drukkingen kunnon overgaan 

toV aan licl uilcindc der uilcrslc kanlcn, derhalve op O®'.20 vau dc 

bnilonweltVijn, cn op O«'. 10 van dc binnenwelflijn aan de geboorte 

cn aan bol sluitstuk. Dit aannomondo, kunnon wij gomakkolijk tot dc 

grootste eu kleinste waardon 0. O'. O'' bosluiten, ten gevolge van ecnc 

cigonschap van den veelhoek dor drukki ngen, die gemakkelijk is aan 

le bewijzen, cn die mon als slelling volgcndcrwijzc kan forinuloroiir dn 

[ 1 8 5 4 -
cen gewelf in evcnwigt is hot moment der drukking, die onder-

steld wordt op dc voeg in den lop tc werken, genomen met betrek-

king tol een punt van oulmoeling van den veelhoek der drukkingen 

met ccne stoolvocg, gelijk aan lict moment van het gewigl van het 

gcdoelle van het gewelf, begrepen lusschen de voeg in den top 

cn dal sloolvlak, genomen met betrekking lot hetzelfde onlmoctings-

punh (1). 

Als men dc momenten neemt inelbclrckking lot dc stoolvocg der ge-

boorte, en dc afmelingen nagaat, die in de l®̂® afdccling zijn opgegeven, 

of wel die van de schets in fig. 11, dan vindt men voor dc grootste 

cn kleinste waarden van Q: 

14.62 

4.90 + U-OO —0.0'J 

en P X 
4.90 4-0.10—1.42 

310.800 X 

G.31 

15.0: 

3.58 

= 805 500; 

== 1 459 800 ; 

= 1 827 700 : 

voor dc kleinste cn groolsie waarden van Q'; 

cn voor dc kleinste cn grootste waarden van (J" : 

0.87 X 838.GOO 

P " X 

29.72 4 - 0 . 0 3 — 15.13 X 
IG9.500-f.83S.GOO 

4.90-4- 1.5 0 — 0.09 = 2 220 000; 

daar wij thans ecnc onderstelling moeten maken om eene waarde aan 

dc werkelijke drukkingen (), (V, Q " loc tc kennen, lusschen hare 

grootste cn kleinste waarden in gelegen, zoo zullen wij onderstellen, 

dal zij gemiddelden zijn tusschen dc groolsie en kleinste , waardoor 

men verkrijgt. 

O r::: 1 151 050 pond, derhalve D.92 p. per vierk. duim doorsnede, 

Q' := :2570050 - . 2.10 » » . » 

Q " — 5 1.50 700 • « 2 5G » H . » 

Deze waarden overbrengende in de formule, die de waarde van rf 

voorstelt, vinden wi j : 

A " = 

74 084 344 

iö 

102 317 G74 

ÏÖ • 

Als men E = 1200000000 nccml, gelijk bij dc door Navier 

gcgcvciic waarde en in hel algemeen dom' alle schrijvers over die 

onderwerpon wonll aangoiiomen , dan hoeft men : 

tl' — O''.00017, en mcl inaolilneniing van tafel N : 

ƒ"• — 0'-''.012 voor de pijlvoniiinderiiig , door dc standvastige be-

lasting te woog gobragl ; alsmede </" = O«'.0085 on f " = r O®'.018 

voor de pijlvermindoring, door do gozaiiienlijkc slandvaslige en tijde-

lijke belasting le weog gebragt. 

Men moet daaniil aficidcn ilatde tijdelijke belasting alleen (dal is te 

zoggen dc twee procftrcincn van locomolieven) ccn pijl van 0''.018— 

(1) Deze ci.ïcnschap kenmerkt ileü veelhoek, gevormd door dc resul-

tanten der drnkkiuî cn in een ;,'CMcir iu evenwirrt; zij kan dienen om dc 

kronnuon der drukkin<?cn in vcr;:clijking tc brcnfrcn; zij is onafhan-

kelijk van alle hy|iotlicsc omtrent de wijze, wimrop de drukkiujj; zieb ont-

wikkelt; zij is slechts een frcvnl}; vau het cvcn\v|;j;t. .Men kan baar ier.«toml 

vinden door dc som der moiiiriitcii vnu alle kraehicn, ilie op bet gcwcU 

werken, gelijk md te stellen, als nioii die momcnicn neemt met betrek-

king tot het middci|ium der (trukUiiijçen van de benedenste stootvoog. 

1855.] 

0'i.012 = O®'.000 moei te weeg brengen. Nu volgt uit het ovcrzigt 

van onze onderling vergclekenc waarnemingen (zie dc V*̂ " afdccling), 

dal dc standvastige belasling, meer dan 900 ton bedragende, eene 

daling aan het sluitstuk van minstens 9 x 0®'.004 i r : O '̂.OSO heeft 

veroorzaakt, en dat do lijdelijke belasting, meer dan 500 ton bedra-

gende, cenc daling aldaar van minslens 5 x 0®'.005 = O®'.009 heefl 

veroorzaakt; dus hebben wij door berekening dalingen verkregen, 

die ongeveer de helfl bedragen van de door ondervinding waargo-

noniene. 

Waaraan moeten wij dit verschil toeschrijven? Kan het voortvlocijen 

uit de onderscheidone onderslellingcn, die wij verpligl zijn geweest in 

onze berekening le brengen? Men kan dil zonder bedenken onlkcniicnd 

tieanlwoordcn ; want al die onderstellingen hebben er ons loc geleid, 

berekening ccne lo groole waarde voor dezamendrukkingf.' 

le vinden, cn gcvolgelijk de berekende waarde van /"legrootte nemen. 

Inderdaad hebben wij elk wellstuk met een regllijnig [irisma gelijk 

gesteld, zamcngedrukt door dc drukkingen die op de stoolvlakkcn 

werken, lerwijl, len gevolge van dc schuinsheid der drukkingen en 

van het gebrek aan evenwijdigheid iu dc stoolvlakkcn, een zeker ge-

deelte van die krachten loodrcgl op den middelhoog moet werken cn 

de zaniendrukking in overeenkomstige mate verminderen. 

Wi j hebben aangenomen dal dc boog over zijne geheele lenglc dc 

kleinste doorsnede der welfslukken had, cn gcvolgelijk in dezelfde 

male moest korter wonicn in al zijne deden, die dezelfde gezamenlijke 

drukking ondervinden, lerwijl er over zijne Iciigle een grool aantal 

stoolvlakkcn zijn, in doorsnede viermaal zoo grool als do aangciiomenc, 

zoodal in die gedeelten dezelfde gczauienlijkc drukking, zich over ecnc 

grootere oppervlakte venicelcude, noodwendig eeue mindere zamcii-

drukking zal tc weeg brengen. Vervolgens hebben wij bij al dc wcll-

slukkcn ccne drukking op dc voegen aangenomen gelijk aan hel 

gemiddelde lusschen dc normale drukking in dc denkbeeldige voeg 

aan don lop en aan dc stoolvocg der geboorte, alsof hel wellstuk van 

licl sluiistuk werd zamengcdrukl door twee krachten, gelijk aan de 

denkbeeldige drukking aan den lop, lerwijl deze krachl op geen enkele 

stoolvocg werkt, maar zich mcl hel gewigl van hel sluitstuk verccnigt 

om eeue sterkere drukking op dc stoolvlakkcn van bel wellstuk vau 

hel sluitstuk le weeg le brengen. Verder hebben wij den miildelsten 

boog beschouwd, als moetende bij de vormverandering loch steeds eon 

cirkelboog blijven, terwijl in dc werkelijkheid do van vorm veranderde 

boog altijd iu de lendenen een weinig meer aan den oorsproukelijken 

nadert dau ccn denkbeeldige cirkelboog zou doen, waarvan dc jiijl 

ondersteld was dezelfde le zijii, zoo als dc waariicmingen IcKonrchani-

haull zoowel als die aau den viaducl, bij do prootnemingon hebben 

bewezen. Daaruit volgl, dat dc zamengedruktc niidilolboog in werke-

lijkheid als omhuHing dient van dien dcnkbcoldigcn cirkelboog van 

oClijken pijl en langer is dau deze, cn dat, wanneer de berekouiiig ons 

Jo ware lengte van den zamengodruklen midihdboog gecfl, wij eene le 

Scriiige vermindering van |)ijl vinden, als wij die meten bij eenen 

cirkelboog, zoo getrokken ilal hij de lenglc beeft van don zaniengc-

^Iruklcn middelhoog. Kiinbdijk, indien wij zonder bezwaar voor dc 

waarde vau dc oorspronkelijke drukking 0 do gemiddelde kondon 

•icnicii tusschon dc gniotstc on dc kleinste waarde die meu cr aan kan 

loescbrijvoii, omdat dil het waarschijnlijkstc is eu zich zeer wel in ilc 

Pi"»klijk kan voonloon, zoo konden wij evenzeer voor O' cn U " dc 

l^cniiddcldeii nciiien lusschen hunne grootste cu kleinste waanlcn, 

zonder van dc werkelijkheid af te wijken, omdat dc drukking Q, zoo 
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als zij door dc zamenslelling van hel gewelf is ontwikkeld, dc waarden 

van O' cn (}" bepaalt. Zoo doende hebben wij aan de verschillen 

Q'—Q, cn gcvolgelijk aan dc verkortingen d cn dc dalingen /', tc 

kleine waardon toegekend ; want in het booggewelf van de brug over 

den Dh()ne doet eene vermeerdering van belasling bet punt van dnik-

king bij het sluitstuk rijzen cn bij dc geboone dalen ; waaruil volgl, 

dal, als Q gelijk is aan de gemiddelde tusschen zijne grootste en zijne 

kleinste waarde, (J' kleiner zal zijn dan ile gemiddelde tusschen zijne 

ma.ximum- en minimum-waarde. Deze daling aan dc geboorte van hel 

punt van drukking, naar gelang dc belasling vermeenlert, kan zeer 

goed worden waargenomen, wanneer men de veelhoeken van drukking 

in bel profil van den gogolcn ijzeren boog tcckcnl; dit feit is bovendien 

bevestigd door het onderzoek der wiggen aan dc geboorle van dc ge-

stelde bogen Ic Kourchambault, welke wiggen dc dubbolc helling 

hadden van die aan den viaducl cn die, deswege, veel minder gevoelig 

waren en niel met volkomene gelijkheid hadden kunnen worden aan-

gezet. 

W5j hebben al dc onderstellingen onzer berokcniiigen nagegaan 

cn gezien, dat zij alle strekten om voor dc zamendrnkkingen van 

den niiddclslcn boog en gcvolgelijk voor de dalingen aan hel sluit-

stuk, te groole waarden le geven ; deze waarden zijn betrekkelijk nog 

meer te grool als bet bogen geldt, die onderling verbonden zijn en 

velden dragen, dio veel stijfheid hebben. Indien derhalve dc uitkomsten 

der berekening ile helft bedragen van dc waargenomene afmetingen, 

dan moeten wij daaruit afleulen, dal dc numerieke coëfficiënt in deze 

formulen onjuist is, en derhalve, dat wi j voor K, den modulus van 

veerkracht van gegolen ijzer, eene waarde hebben genomen, die onge-

veer het dubbele is van dc ware. 

Inderdaad, als men E — OOfJOOOOOOO neemt, verkrijgt men 

O*'.0125, waaruil /" :z=0''.027, welk getal nog minder is dan de 

waargenomene daling, cn d " = 0'''.017, waaruit f " ~ O"''.057; dit 

geeft ["—[' = O®'.01, juisl zuo als wi j bij de proehicming met be-

wegcnden lasl hebben gevonden (I). 

Vil. Ddschouwhujcn over de veerkracht en den wederstand van 
gegoten ijzer. 

Gegoten ijzer beeft ecnc veerkracht, ongeveer het dubbele 

I van die, welke uit de gebruikelijke formulen voortvloeit ; dc mo-

dulus van veerkracht is op zijn hoogst 0000000000 in plaals 

vau E = 12 000000000; dit is het gcwiglige gevolg, dal men uit 

dc voorafgaande beschouwingen kan Irckken en dal men, naar ons 

voorkomt, mot volkomene zekerheid uit de waarnemingen aan dc boog-

gewelven van de brug over don Dlnuic kaïi alloidon. 

Aard en oorsprong van het beproefde gegoten ijzer. — Wij hebben 

hel noodig geacht don aanl le doen kennen van het gegoten ijzer, 

waarop men die waarde van E heeft berekend, cn bel vau belang be-

.schouwd na tc gaan, of die waarde bij regtslrooksche waarneming kon 

\ worden gevonden eu ol zij vatbaar was voor algemecne toe|»assing. 

Daar dc slukken gegolen ijzer vervaardigd waren onder hel voorl-

lurcnd toeziet vau den ingenieur der maatschappij en daarbij al de 

I (l) Dc scbrïjvcr heofi aungcnomcn, dut werkelijk de bogen als gewelven 

! te l)eschouwcn waren, alwaar bij geen ecnc voeg de drukking op dc stool-

voeg builen die voeg, oj) haar verlengde kon vallen. Doch dit î  bij ijzeren 

lujgcn, nhvimr dc gcwclfstukken tegen elkander geschroefd zijn, geenszins 

bet geval. Men kan dit nader uiteengezet vinden in het aangebuablc 

werk van den ingenieur Ihcsso. lUcd.) 
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gebruikelijke proefnemingen omtrent den wederstand van hel materiaal 

tegen schokken en doorbuiging hadden plaats gehad, zoo was het na-

tuurlijk, dal men in de verslagen omtrent de uitkomsten van die proef-

nemingen hel middel zochl om dc hoedanigheid van hel gebezigde 

gegoten ijzer te bepalen. Laten wi j eerst nagaan wat men bij dc ver-

vaardiging heefl kunnen waarnemen, en wal uit hel onderzoek der 

bedoelde rapporten volgt. 

De insschengelogen bogen zijn vervaardigd te Fonrehambaull 

(Nièvrc) cn gegoten in tweede gieling nil een mengsel, in gelijke deelen 

voortkomende van cenc smelling met houtskool en van eene met coke 

uit de (imslrekcn ; bij het beproeven van dil ijzer heelt men cenc 

volmaakt gelijksoortige, grijsachtige, vr i j donkere breuk gevonden, 

zeer fijnkorrelig, maar zeer afwisselend wal dc porositeit bclreft. 

De buitenste bogen zijn vervaardigd le Torteron (Nii>vre) cn gegoten 

in eerslc gieting, nagenoeg zoo zamengesleld als die le Fonrehambaull; 

bij de beproeving heefl men ccne breuk verkregen even als de voor-

gaande, maar in het algemeen meer gesloten. 

De velden zijn vervaardigd le Tamaris, nabij Alais (Gard), en ge-

goten in tweede gieting, uit ccn uicngscl in den koepeloven, lor helft 

voortkomende uil eene gieting met coke van Palmesalade, eene zeer 

goede delfstof uil dc omstreek, cn ter helft uit gieling met coke, in 

gelijke deelen zamengesleld uit de delfsloflen van mindere hoedanigheid 

uit Anduze eu Saint-Juricn, in de nabijheid gelegen, l'.ij de beproeving 

heeft nicn over hel algemeen eene volmaakt gelijksoortige, ligt ge-

vlekte, njnkorrcligc breuk verkregen, en weinig minder grijs dan tc 

Fourchambaull: 

Proe[ncmhi(jcn in de werhjihalscn. — Uilhonisfen en (jevolglreli-
k i n g e n . — lu dc werkplaatsen te FourchambauU cri le Torteron be-

proeft men het gegoten ijzer door schok en door buiging. De beproe-

ving door den schok heefl plaats met slaven van O«'.01 zijde in hel 

vierkant, lang O''.20, waterpas liggende oj) dc twee scherpe kanten 

(O®'. 10 van elkander) van een gegoten ijzeren aambeeld, geplaatst op 

ccn volmaakt gelijken zandgrond. De schok wordl le weeg gebragt 

door deii val van een kogel, zwaar 12 pond, die op hel midden van 

de slaven valt van hoogten, achtereenvolgend toenemende met O'''.05, 

te beginnen mol 0<-'.05. De proef iloor buiging heefl plaats op slaven 

van O"'.'155 lengte en Oei 0815 zijde in het vierkant, door middel van 

den toestel van iMonge, waarhij het ecnc einde van de slaaf wordt 

bevestigd, en het andere einde belast door middel van een hefboom die 

de schaal eeiier balans draagt, waarin men gewigtcn plaalsl. De 

zwaarte en de afmetingen van de verschillende deelen van den toestel 

daarbij iu aanmerking nemende, en als men hel gcwigt in de schaal ji 

noemt, vindt men door de bekende formule voor den wederstand van 

ecnc bevestigde en op het eind bclasle slaaf: 

PL, U = 2 020000 + 25-110 X p , 

voor den coeflicicnl van den wederstand van breking voor hel be-

proefde ijzer. 

Tc Fourchambanll hebben de proeven, die gedurende den ganschen 

loop der vervaardiging genomen z i ju, de volgende uilkomsien oji-

gcleverd : 

Dc staaf, die den sterkslcn wederstand bood aan den schok, is gebro-

ken hij eene valhoogte van den kogel van 0®'.85, 

Die, welke den minsten wederstand bood, brak bij eene val-

hoogte van O''. 70. 

De gemiddelde valhoogte van al dc proefnemingen is geweest O«'.75. 

11 = 50110400. 

11 = 14880400. 

1 1 = 1 9 085000. 

[1854-
De slaaf, die aan de buiging den sterkslcn wederstand bood, is 

gebroken bij een gcwigt in de schaal van/) r r 100 pond, hetwelk 

overeenkomt met den coënkicnt 

Voor de minst wederstandbiedcndc bij 

/ ) n 5 5 1 , was 

De gemiddelde van al de proefnemingen door 

buiging was, bij p z z z l V Ó 

Dij hel in ontvang nemen van het gegoten ijzer, heefl men van dc 

staven van dezelfde gieling die de proef met den schok hadden door-

gestaan, ccn wederstand verlangd bij ecnc valhoogte van 0^"'.75, en 

van die door buiging be|)roefd, een wederstand tegen een gcwigt van 

700 pond, waarbij dc co(=llicienl van den wederstand van breking op 

19 000000 pond wordt gerekend. 

Tc Torteron hebben de [)roefnciningcn dc volgende uitkomsten 

opgeleverd: 

Dc slaaf, die den sterkslcn wederstand bood aan den schok, 

is gebroken bij ccne valhoogte van den kogel van . . . 0®i.59. 

Die, welke den minsten wederstand bood, brak bij eene 

valhoogte van 0'-i.70. 

Dc gemiddelde valhoogte van al de proefnemingen is geweest O®'.75. 

Dc staaf, die aan de buiging den sterkslcn wederstand bood, 

is gebroken bij p z = : 1250 pond, waaruit . . . U z r 51 757 290. 

Dc minsl wederstand biedende bij p z=: 025 

pond, waaruil D ^ r 17 979 120. 

De gemiddelde van al de proefnemingen door 

buiging was, bij p = 971 pond U rz: 25 080 240. 

De voorwaarden voor het in ontvang nemen waren dezelfde als 

die tc Fourchambault. 

In dc werkplaats te Tamaris beproeft men dc staven zoowel door 

schok als iloor buiging, maar de proehieiningcn hebben onder andere 

omstandigheden dan de siraks vermelde [ilaals. 

Dij den schok hebben dc staven 0'-"'.04 zijde in het vierkant cn 

O"'.40 lengle; dc afstand der sleuniiuntcii is O®'.25; de kogel wecgi 

15 pond; men vermeerdert zijne valhoogte mcl 0''.05, te beginnen 

mei O®'.25. Dij de proef door buiging hebben dc slaven 0 '̂'.015 zijde 

in het vierkant cn 0'-"'.40 lengte: zij worden gelegd op twee steun-

punten, die O®'.50 van elkander verwijderd zijn; de druk wordl lo 

weeggcbragl op hel midden van dc slaaf, door middel vaneen hefljoom, 

die dc schaal cener balans draagt, liet gewigt van den hclboom cn den 

loeslel gcefl op de slaaf eene belasting van 200 pond; men vermeer-

dert die achtereenvolgens van D) tot lOjiomJ, door het plaatsen van 

gcwiglcn iu de schaal. Den last van breking V stellende, en de formule 

K6 l ' l . 
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bezigende, vindt men 

D = 155555 X D. 

Te Tamaris hebben de lu'oeven, die gednrentlc den ganschen loop 

van het werk genomen zijn, de volgende uilkomsten opgeleverd. 

De slaaf, die den niecslen wederstand bood aan deii schok, 

brak bij ccne valhoogte van O«'.00. 

De minsl wederstand biedende bij ccne valhoogte van . O"'.55. 

De gemiddelde der proefnemingen koi\il overeen wel cenc 

valhoogte van O''".45. 

De staaf, die aan de buiging den ineeslen weder-

stand bood, brak bij ^) iz:510 pond, waaruil. D 5 5 2 0 0 4 4 0 . 

Dc minsl wederstand biedende bij p = r 220 

pond, waaruit D = 54 400 420. 

1855. 

Do gemiddelde der proefnemingen koml overeen 

,net p = 501 pond, waaruit R 47 020 404 

Voor hel in ontvang nemen van dc gegoten ijzeren stukken heefl 

men gevorderd ecnc valhoogte van <">«'.45 bij den schok, cn ccne be-

lasting van 250 pond voor de buiging, waardoor de coëfilciënl van den 

wederstand van breking meer dan 55('0'i OOO pond bedraagt. 

Dc waarden van W, dio men in de werkplaatsen van het depar-

tement dn Hard heelt verkregen, zijn ongeveer eens zoo groot als de 

waarden van U , verkregen bij dc proefnemingen in hel deparle-

menl van dc Nièvre, terwijl de wederstanden legen den schok vri j 

wel schijnen overeen te komen. Zou daaruit volgen , dal hel ge-

goten ijzer van Tamaris den dubbelen wederstand biedt tegen dc 

buiging, vergeleken met dal van Foiirchambanlt cn Torteron, terwijl 

beide ijzersoorlcn nagenoeg gelijken wederstand bieden aan den schok? 

De ingenieur der maatschappij is niel van die mccning geweest, en 

daarin is hij geleid geworden door de mccning van al de practici, 

die het gietijzer van bel deparlemcnl du Gard een weinig beneden 

dal van de Nièvre stellen, niet slechls wal den aard der slof he-

trefl, maar ook omdal hel eerste met coke wordt gegoten, het tweede 

half met coke, half met houtskool. Eerst heeft hij dal verschil toege-

schreven aan onjuistheden in dc toestellen voor de proefnemingen; 

deze alle zijn met de grootste zorgvuldigheid opgenomen, waargenomen 

en geregeld, maar bij geen enkelen hadden de onnaaiiwkeurighcden 

in de waarneming verschillen in de uilkomsien van meer dan '/»o 

kunnen le weeg brengen; men heefl de oorzaak dus elders moeten 

zoeken. Dc eenige aannemelijke verklaring was, dal de afmetingen 

der beproefde slaven vcrscbilden. Te Fourchambanll en te Torteron is 

de doorsnede O"' »SI 5 in het vierkant ; te Tamaris bedraagt zij slechts 

O"'015. Niettemin schijnt men bezwaarlijk le kuunen aannemen, dat 

hel enkele verschil in ahnetingen in dc waarden van U ccne verhouding 

van 1 :2 zou kunnen veroorzaken. De ingenieur der maalschappij heelt 

(Ie ondervinding le hulp geroepen: acht slaven zijn le Tamaris uil 

dezelfde gieling vervaardigd: vier volgens de ahneliiigen bij de proeven 

van Tamaris, en vier volgens de afmetingen bij de proeven van Torteron. 

Acht staven zijn op dezelfde wijze le Torteron gegoten: vier volgens 

dc afmetingen bij de proehiemingen van Tamaris cn vier volgens de af-

metingen bij die van Torteron. Men heeft te Torteron op deiizelfden 

dag de vier lo Tamaris en dc vier le Toj-leron gegoten staven be-

proefd ; cn insgelijks le Tamaris, de vier le Torteron en de vier le 

Tamaris gegoten slaven. In de volgende lafel zijn de uitkomsten dier 

proefnemingon opgeteekeiid , en zij toont duidelijk aan , dal het ver-

ï̂ cliil in afmotiiigen de wezenlijke oorzaak van het verschil in dc 

v̂aarden van W is. 

_^TAFF . L J L 

Wederstand tegen den schok. 
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Wederstand legen de buiging. 

Drekingsgcwigl en coëflicicnlcn 

van den wederstand van breking 

door buiging, die er uit vooilvloei-

jen voor slaven van 0''.I)15 zijde 

bij 0''.40 lengte, heprochl le Ta-

maris, met een afstand lusschcn 

do steunpunten van O""' 50 en cenc 

drukking op hel midden. 

Drekingsgcwigl cn coëllicienlen 

van den wedersland van breking 

door buiging, die cr uil voort-

vloeijcn voor slaven van Oci.0815 

zijde bij 0«i.455 lengte, beproefd 

te Torteron, met den toestel van 

Mongo. 

Gegoten 

to Torteron. 

Gegoten 

te Tamaris. 

Gegoten 

le Torteron. 

Gegoten 

te Tamaris. 

Valhoogte van breking voorsta- Vallumglo van breking van sta-

ven van U'i.Ol zijde bij D'='.40 ven van O"'.01 zijde bij Del.20 

lengle, beproefd le Tamaris, te j lengte, beproebl le Torteron, te 

beginnen mcl eene valhoogte voor i beuinnen iiwl eene valhoogte voor 

den schok van (K'.25. 

Gegoten 

leTorteron. 

Gegoten 

tc 'Vamaris. 

den schok van D^'MO. ^ 

Gegoten 

'r.unM'is. 
Gegoten 

IcTorleron. 

el. 

0.r)() 

0.50 

0.55 

O.OO 

O 

el. 

.4,') 

0.45 

0.50 

0.55 

el. 

0.80 
0.85 

0.85 

0.90 

0.80 
0.80 
0.80 
0.85 

P I li I P n P U I P I ]\ 
2<0 'M .300 000 '270 .-̂ n 000 000 810 21 900 000 790 21 44.'J 000 

:{()0 .'{O 000 000 2!)0 :{.s OOO 000 840 22 000 000 8öO 22 8.'30 000 

I .'JOo 30 900 OOI) .'̂ 00 .'iO 900 000 850 22 850 000 ^9() 2.'} 7.70 000 

1310 41 300 000 310 41 300 000 tfóO 22 650 000 ,910 24 250 000 
i I : 1 I 

Uit deze proefnemingen volgt, dat hel gietijzer van Tamaris minder 

rcgelmalig is dan dat van Torteron, dal bel ecu weinig minder weder-

, sland biedt aan den schok, dat beide gemiddeld denzelfdcn weder-

' stand bieden aan de buiging cn dat deze gemiddelde wederstand 

j legen dc buiging, die tusscbim 58 500000 en 40 000000 jiond af-

' wisselt, voor stukkon van 0'''',015 doorsnede in hel vierkant, slechts 

,22000000 lot 25 500 000 pond bedraagt, als men dc doorsnede tot 

0 '̂'.0815 in het vierkant brengt. 

In weerwil hiervan heeft de ingenieur der maalschappij, alvorens in 

dien zin le beslissen, het noodig geacht proefondervindelijk na te 

gaan of er overeenstemming bestond lusschen dc waarde van II, af-

geleid uit dc buiging v:in eene aan hel tVne einde bevestigde staaf, 

zooals bij dc prochicmiiigen te Tarascon het geval was geweest, en de 

waarde van D, afgeleid uit de buiging van eene staaf, ruslendcoptwee 

sleun|)unten, terwijl beide staven dezelfde doorsnede hadden. Twaalf le 

Tamaris gegoten staven van O«'.01 zijnde in hel vierkant on (>'.70 

lengte zijn te Tarascon o|) de werkplaats van deo viailuct beproefd 

geworden; zij rustten op twee sleiinpnnten, dieOV.'iO van elkander 

waren verwijderd; zij braken hij gemiddeld 58 jiond en alle oj) minder 

! dan 1 pond na van dat cijfer, hetwelk geeft U = 57 700000 pond. 

, Twaalf slaven, te Tamaris te gelijkcr l?jd en onder dezelfde afmetingen 

gegoten, zijn te Tarascon bi^proehl, gedeeltelijk bevestigd in ccn nujur 

en slechts uitstekende, terwijl hel gewigt op Oei.21 van den 

muur werd geplaatst; gedeeltelijk op dezelfde wijze belast maar slechts 

volgens het stelsel van den loeslel van Moiige bevesligd; gedccllelijk, 

eindelijk, geplaatst op twee steun|)uuten op een ouderlingen afstand 

van O'''20 eu op de beide uiteinden belast op Oei 21 van desleun-

punten; zij braken gemiddeld hij 28 pond en alle op minder dan 4 pond 

na van dal cijfer, hetwelk geeft K = 40 520 000 pond. Deze uitkom-

sten komen zoowel onder elkander als met de uitkomsten der tc 

Tamaris :.;enomen proeven genoegzaam overeen, dat men geivgtigd is tol 

het besluit, dal hel verschil in de wijze van proehieming zeer weinig 

invloed heeft gehad op de waarden van U. Hel is vaii belang deze 

uitkomsten te vergelijken met die, welke door dc beroemdste waar-

nemers verkregen zijn. Do volgende lafel behelst al diegene, welke 

in de Lei'ons d c mécauique pralüiue van den heer Arihur Morin (1855) 

zijn opgelcekcnd: 
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TAFEL P. 

Naiûcn. 

Soort 
vau het 

onderzocht 
gietijzer. 

Afinetingen 
der beprocltle staven. 

Leuçto 
van ïict 

bo|)rocfde 
gedeelte 

der 
staaf. 

Doorsnede. 

« 
Ü 

fi 

llodgkinson, vermeld 
ijl het verslag der eii-
gelsche Staats-com-
missie omtrent liet 
gebruik van ijzer. . 

liodgkinson. . . . 
(icniiddelde van de 

l)roefneminpcn be-
trekkelijk den via-
duct over den Rlióne, 
tc Torteron in 1S52 
genomen en hierbo-
ven omschreven . . 

idem 

liodgkinson. . . . 
Morris Ötirling. . . 

Blaenavon.| .1.12 («) ().077ü 0.0775 

Blacnavon. j 2.07 (Ä) 0.0770 0.0775 

Torteron. 
(Nièvre). 0.075 (f),O.OSl5 0.0815 

0.075 (f/) 0.081510.0815 
• U I 7 5 {c) O.07S0 0 .0«) 
l . l ü ( / ) 0.07(12 0.0;JS1 

l losking, onder be-
stuur van Stephenson 

ücmiddeklc van twaalf 
overeenstemmende jH'oc-

vcn, penooK-u te Ta-
rascon, op (lewerk-
plaatsvan den viaduct 
over den Klione in 
i8.'j2 

Gemiddelde der proe-
ven omtrent den via-
ducl over den Ulione,' 
genomen te Tamaris 
h i l S52, en hierboven 
omschreven. . . . 

klem 

Gemiddelde vau t waalf' 
ovcreenstennnendc proo-
ven. genomen te Ta-
rascon . op de werk-
plaats vaiulen viaduct 
over den Khune in 
1S52 

< Tamaris. 
: (CJard). 
Blaenavon. 
(ieinengd. 

40 vcr»elii|li'U(le 

»ui)rlt'iivaii(;.el-J 
! ijier, >uiniiii(;u ƒ 
lliard, (untiiiige 
IgcMciiKJ. som..' 0.915 {(j) 0.0251,0.0251. 
I miK« gCfruion i I I 

[luiü l iectBlu.' l i t, 

de umlcrf inci 

koude lucLt. ' 

Tamaris. . 
(Gard). (//) 

Tamaris. 
(Gard). ;0.30 (ï) 

Torteron. 
(Nièvre). 

Tamaris. 
(Gard). 

O.SO O') 

0.01 0.01 

0.0150 0.015 

0.0150 0.015 

0.21 (>{•) 0.0100 0.01 

b, 4) 

^ r 

ë.r, 
O r; a a 

â ^ § 
H HT..Ë, 

«'S ü 

1G303 000 

19 020 000 

22 550 000 

23 071000 

23 155 000 
2n 102 000 

20 880 000 
minsie. 

32 110 000 
middelste. 
10101 000 

hoogste. 

37 700 000 

38 550 000 

39 550 000 

10 320 000 

(a), (b) Dc staaf rust op twee stennpnnten. — (r) , (</) ("iclicèlc lengte 
O..!:')'), Dc staaf is met het cenc einde bevestigd, — (t)—(jf), de staaf rust 
op twee steunpunten. — (/.•) Dc staaf is met het ceno einde bevestigd, 

Wij aarzelen niet, le heshiiten, dat dc vergelijking der waarden van 

U mei de ahnelingen der slaven bij elke reeks van proehiemingen aan-

leiding geelt om le ondcrsicllen, dal al hel beproefde gietijzer, hoezeer 

in aard on herkoinsl zeer verschillend, nagenoeg dezelhie coënicicnten 

van wederslaud zou hebben opgfdeverd indien bij dc proehiemingen al 

de ahnelingen dezelfde waren geweest, cn dal daarentegen voor elke 

soort vau ijzer iu hel bijzomler men zeer versehillendc coëllicienleu van 

wederstand zou hebben gevonden, indien men bij dc proefnemingen 

zeer versehillendc ahnelingen had genomen. In andere woorden de 

wederstand van hel gietijzer verschilt veel ndnder naarmate hel uil 

[1854-. 

deze of gene erts allNomslig is of naar de wijze waarop het wordl be-

handeld, dan wel naar de ahnelingen waarin hel gebruikt wordl. 

Deze waai-neming is opmerkelijk cn kan cr loe leiden om de 

vroegere |)ruehiemingcn anders te verklaren of wel de nieuwe anders 

in tc rigten. 

W'annccr men zich herinnert dat men op de breuk van elk stuk 

gietijzer aan den omtrek der doorsnede eene laag van 5 A i streep 

, dikte opmerkt, die veel fijner van korrel is dan het biimenslö ge-

' deelte, dan kan men zich dc opgemerkte eigenschap zeer goed ver-

klaren. Del is daartoe voldoende, om eensdeels dc buitenste laag als 

een gehard ge<leelte te beschouwen , dat zijnen eigenen wederstand 

heeft, voornamelijk van dc verkoeling der oppervlakte afhangende, 

dic door de afkoeling aan de wanden der vormen spoediger plaats 

heeft, en anderdeels de binnenste massa aan le merken als hebbende 

eenen zeer verschillendon wederstand, overeenkomende met do minsie 

digtheid, hetwelk daarvan bel gevolg is, dal zij langzaam en niet vrij 

verkocll daar zij binnen dc reeds verharde builenlaag besloten is. Nu 

mogen stukken gietijzer ongeveer dcnzelfden wederstand in hel buiten-

metaal en ook dcnzclhlen wederstand in het biiiiienmetaal bezitten, 

zij zullen in den gezameulijkcn wederstand cen zeer aanmerkelijk ver-

schil opleveren naarmate van de belrekkeijke hoeveelheid van buiten-

en binnenmelaal, dal is le zeggen naarmate van de ahnelingen. Men 

zal dus lusscben twee stukken gietijzer van zeer verschillende her-

komst, die dcnzelfden vorm hebben , cen aanmerkelijk verschil in 

wederstand kunnen waarnemen, even als men dit waarneemt Inssclien 

twee stukken ijzer, dic even goed bewerkl, maar uit verschillende 

erts genomen zi jn; dil verschil kan lot zelfs hel derde gedeelte van 

den kleinsten wederstand beilragen; maar men zal geen vei'scbil in 

wederstand waarnemen lol een dubbel bedrag, zoo als kon plaals 

vinden indien men stukken van dezelfde gicling maar van verschil-

lende afmeling neemt (1). 

Na dit gesteld te hebben was het natuurlijk, aan te nemen , dat 

de modulus der veerkracht ook iu de stukken gietijzer moesl ver-

schillen naarmate van den vorm, en wjj hebben moeten nagaan 

of hel mogelijk was, op die wijze den coëHicicnt E < O 000 000 OOO 

te verklaren , die uit de proeinemingen aan de brug over den Hhone 

voortvloeit. 

W i j hebben eerst onderzocht, of eenige van de menigvuldige waarne-

mingen die gedurende den bouw van den viaducl gedaan zijn, bepaalde 

waarden voor den coëlTicient van veerkracht konden opleveren. Dc 

reeds vermelde proeven, in 1852 le Tarascon op twaalf te Tamaris 

gegoten staven genomen, die 0*'.01 zijde in het vierkant hadden cn in 

het midden over eene lengte van O'̂ '̂.iiO belast waren, cn op twaalf 

slaven van hetzelfde gietsel en van dezelhie doorsnede, die aan hel 

eene einde bevestigd en op 0ei.2 i afsland van het punt van bevestiging 

belast waren, zijn de eenige, waarbij men de doorbuigingen heeft op-

gelcekend. Dij de twaalf staven, die in hel midden der slcuniiunten 

belast waren, heeft dc pijl, waargenomen omler eene belasting van 

50 pond, die de veerkracht niet scheen tc hebben benadeeld, afge-

( i j In het in den tekst naugehaald verslag der engclschc staatscommissie 
zijn proeven opgegeven vnn den ingenieur kapitein II. .lamcs met s taven, 
genomen nit het binnenste gedeelte van zware staven, w a a r u i t is gebleken 
dal dc wedcibtand op don vierkunten duim bij staven van driu duim zijde 
slechts het ^Vj, gedgoltc bcJi'oeg van den wedcrslund bij staven van een 
duim zijde. 

(lied.) 
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wisseld tusschen O«! 007 en Oei.0085, waaruit voor E oene waarde zon 1 

voorlvloeijen, begrepen tusschen 12 592 OfjO OOO en 11020 000 000. ; 

Bij dc twaalf slaven, die op 0'''.21 afsland van het punt van bevestiging 

belast waren, heeft de pijl, waargenomen onder eene belasling vau 

14 pond, dic de veerkracbl niel scheen te lidiDcn benadeeld, afge-

wisseld tussehen Oci 0075 en 0f>.0125, waaruit voor E eene waarde zou 

voorlvloeijen, begrcjien tusschen 10 521000 000 en 0 195 000000. 

De waariicmingcu omtrent de twaalf staven, die aan het eene einde j 

belast waren, nagaande, hebben wij opgemerkt: 1. dal de vier slaven, ! 

die in een muur waren bevcsligd, onderdo Ijclasting vau 14 pond do 

pijlen 0^'.0075, 0''.008, 0 '̂'.0085 en 0«i.08 liadden aangenomen, en | 

gebroken waren onder do belastingen van 2l), 28, 28 en 50 pond; ; 

2. dat do vier slaven aan dc beide uileinden belast met eene tusschen- | 

ruimte van O''.20 tu.«;schen de beido stemipiinlen, onder de belasting ' 

van 14 pond de pijlen 0'=i.012. Oei.Oll;], en Ooi.0125 hadden 

aangenomen en gebroken waren onder de belastingen vau 28, 28, 20 

cn 50 pond; 5. dal de vier staven, aan één uileinde belast, volgens 

hel stelsel van deu toestel van .Moiigo, waarbij de afsland der steun-

punten voor sommige O'"'.25, voor de andere 0''.05 was geweest, onder 

dc belasting vau 14 pond cen pijl van.O"'.012, 0«'.OI25, 0'''.0I2 en 

0^1.0105 hadden aangenomen, cn gebroken waren onder do belastingen 

van 52, 52, 50 en 28 pond. Del is ons uil dczo waarneming voorge-

komen, dat do wijze van bevestiging cen aanmerkelijken invloed had 

uitgeoefend op de uitkomsten, en dal dc jiijl bij 14 pond en hel 

brekingsgewigt hadden toegenomen, naarmate de slaven minder stevig 

133 

waren bevcsligd geweest. liet is zeker, dal deze reeks van proeven op 

voorwerpen van le kleinen omvang is genomen om cr cenc groole 

naauwkeurigheid aan lo kunnen loekennen, maar hel is eveneens zeker 

dat de fouten in de waarneming niet zooveel invloed op dc uitkomsten 

konden hebben gehad, dal cr waarden voor E uil voortvloeiden, die 

tot hel dnbbele bedroegen, zoo als hoven is gezegd. Wi j hebben er dus 

dit uit afgeleid : I. dat voor een zelfde stuk gietijzer dc modulus der 

veerkracht zeer verschillende waarden verkreeg, naarmate de meerdere 

of mindere stevi,^hcid van bevestiging; 2. dal de coèfiicienl E = 

0000000000, dic nit de jiroefnemingen aan den viaduct is afgeleid, 

wel gesehikl kan zijn voor gietijzer, dat, wat afmelingen en steunpunten 

betreft, in gelijke omslandigbeid verkeert, als in de booggewelven van 

dien viaducl plaats heeft. 

Proi'fneminijcn in de werkplmlsen van Arles viet slaven van sterke 
afn\etinijen. — U i l l m m t e n cn gevohjlreklilngcn. —Tot hiertoe genaderd 

hebben wij hel noodig geacht dc gegrondheid onzer mcening door 

waarnemingen van eenig belang te onderzoeken, en wij hebben lot de 

le nemen proeven zes ijzeren slaven genomen van 5 e! lengte cn 

en O''".05 zijde, waarvan gedurende den bouw van den viaducl twee te 

Tortei-oii, twee le Tamaris en twee tc Fourchambanlt gegoten waren 

cn die door don ingenieur der maatschappij afzonderlijk waren gehou-

den in hel vooruitzigt dat men regtslreeks den wederstand van hel 

gebruikte gietijzer mogt willen bepalen. De volgende tafel geeft de 

uitkomsien dier proeven, die mcl de groolsle zorg genomen zijn. 

fAFEL 0. Proefnemingen in de werkplaatsen van den spoorweg te Arles, in April 185o. 

Aanwijzing der beproefde staven, 
vau luui gewigt jj i»cr s t rekkende e l , 

van dc wijze van belasting, 
van den afstand 1. der s teunpunten, 

van dc b,;lastiug 
cn van dc fornuden , 

gebezi'ïd om U cn K tc berekenen. 

« Ü'i 

u « 

y z 
S « 

s-E Ji l i l O — s 

= I I 
- CJ tl 3 

„ a ' 

.iji 

SI 
5 2 
5 ^ 
ÏÎ-Z 
5 , 
« u ; 
O 'tc 
"3 '3 
« j 

- ' 

O 3 s 
:: 3 u 
O -3 — 
tL O i: ii ~ 
k « s 

tc I 3 

• ï l l .= 
O 
«. c 

ïklodtdus 
vnn veerkracht , 
voorlvloeijende 

uit dc 
geheele belasting. 

Coëiru-ieut 
van dca 

wedcrstiiu»! 
van 

tjrcking. 
Aanmerkingen. 

Fuiircliiivibdult. 

W'cdcrstand tegen dc zamcn-
drukking in dc rigting der 
lengte. 

A 

Wederstand tegen dc iloorbui-
ging, waarbij dc staven plat 
gelegd waren op twee steun-
Puimen on op üc einden 
belast. 

1.00. 

J ./ 'ibU^ 

]>(in(l 1 
0.88 1 5 OOO i 0.88 / ' 

2 7 500 1.35 / / 

3 10 OOO 1.80 n 

1 5 OOO 0.83 n 

'2 7 1)00 1.31 n 

3 10 OOO 1.80 / ' 

1 tl // 1.40 

2 158 M . 5 0 2.70 
O 
O 370 32.00 3.80 

450 30.40 4,00 

1 r // 1.20 

2 i : )8 13.25 2.00 

3 370 20.75 3.12 

4 500 33.40 3.00 

0.88 ' 2 700 000 000 

1.35 2 738 000 000 

1.80 2 738 000 000 

0.83 ' 2 008 000 OOO 

1.31 : 2 820 000 000 

1.80 , -2 738 000 000 

// 
11.80 

28.80 
32,40 

ff 
1 1 . 2 5 
2 0 . 0 3 
20.80 

4 588 000 OOO 

4 201 000 000 

4 512 000 OOO 

4 812 000 000 

4 543 000 000 

5 435 000 000 

f = r F/, — F ' „ is dc vccrkracli-
Itigc verkorting. 

S = o.llo.-) X o..')0 = d c d o o r -
Micde der beproefde staven. 

Dc staven hadden :i el l eng te , 
maar dc zamcndrukking is slechts 
waargenomen op tle lengte van 'i'^flO 
door er ccnc andere gegoten sta»\f 
Jjovcii 0]» te plaatsen. 

ƒ = Pn - F'» , 
ö = o«'.ioir), /i == o'̂ o.'). 

Dc modulus van vccrkracht is be-
rekend nit den vccrkrachtigen pij l , 
dat is d io , welke zich zou voor-
doen , indien dc belasting afwisselend 
werd weggenomen eu wederom gc-

\pluatbt. 
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Aanwijzing der beproefde staven, 
van Imn gewigt p per strekkende ol, 

van de wijze van l)elasting, 
vflu den afstand L der steunpunten, 

van de belasting 
cn van dc formulen, 

gebezigd om K cn E tc berekenen. 

a « tc 
p 0.5 
u » s 

5 uj- -
S O SIS 

Fourchambn uU (vervolg). 

Zelfde proef, waarbij de sta- \ A 
ven op den kant werden 
geplaatst. 

Zelfde formule. IJ 

Wederstand tegen de doorbui- \ 
ging, waarbij de staven ])lat 
gelegd waren o]) twee steun-
punten cn in het midden 
l)elast. I 

A / 

I. = 2..50, 

M 

1{ = P X 
3L 3y)L» 

46/.=« 4 6'/i*' 

Zelfde proef, wa.irbij de staven ; 
op den kant werden geplaatst. 

Zelfde formule. 

A 

Zelfde waarde. 

Tortcron. 

Zelfde proef, dc staven plat 
gelegd. 

c 

rs 
a ^ 

2 O 3 O Cl. 
<y 

tf. O 

C 

i g if 
O W 

r* C 
O 'tn 
O'5 O 
'S O 

to 
c 

„Tc 

> = 

S r ' 

0 I c 
,tc I O 
.He « 
g uj 

1 II ö 

Modulus 
van veerkracht, 
voortvlocijcndc 

uit dc 
gchecle belasting, 

li. 

Coefficient 
van den 

wederstand 
van 

breking. 

Aanmerkingen. 

1 ff / / 1 . 0 0 ff ff 
2 1 5 8 3 . 8 0 1 . 0 0 2 . 8 0 8 0 ( U 0 0 0 0 0 0 
3 3 7 0 7 . 0 0 1 . 0 0 G.GO 5 8 7 7 0 0 0 0 0 0 
4 4 5 0 8 . 2 0 1 . 3 0 G . 9 0 G 5 0 9 0 0 0 0 0 0 
5 ßOO 9 . 2 0 1 . 3 0 7 . 9 0 ! 7 1 3 8 0 0 0 0 0 0 
() 7 5 0 1 0 . 7 0 1 . 4 0 9 . 3 0 7 3 0 8 0 0 0 0 0 0 
7 9 0 0 1 2 . 3 0 1 . 5 0 1 0 . 8 0 7 3 4 G 0 0 0 0 0 0 

1 ff ff 0 . 5 0 ff ff 
2 1 5 8 3 . 4 0 0 5 0 2 . 9 0 7 7 8 3 0 0 0 0 0 0 
3 3 7 0 7 . ( ) 0 0 . 5 0 7 . 1 0 ' 5 4 0 3 0 0 0 0 0 0 
4 4 5 0 8 . 4 0 0 . 0 0 7 . 8 0 5 7 5 8 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 9 . 5 0 0 . 8 0 8 . 7 0 G 4 8 1 0 0 0 0 0 0 
G 7 5 0 1 0 . 1 0 1 . 0 0 9 . 1 0 ' 7 4 ( )8 0 0 0 0 0 0 
7 9 0 0 1 2 . 0 0 1 . 3 0 1 0 . 7 0 7 4 1 5 0 0 0 0 0 0 , 

1 ff ft l . G O ff / / 
2 4 2 4 1 9 . 0 0 2 . 5 0 I G . 5 0 8 9 7 7 0 (X) 0 0 0 
3 5 7 0 2 7 . 0 0 3 . 0 0 2 1 . 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0 
4 7 3 9 3 4 . 8 0 3 . 7 0 3 1 . 1 0 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 

1 ff f! 0 . 5 0 ff l ff 
2 4 2 4 1 7 . 2 0 1 . 4 0 ' 1 5 . 8 0 9 3 7 5 0 0 0 0 0 0 
3 5 7 G 2 3 . 8 0 1 . 8 0 ^ 2 2 . 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 7 2 9 3 1 . 5 0 3 . 0 0 2 8 . 5 0 7 8 7 5 0 0 0 0 0 0 
5 1 3 0 0 gebroken ff ff u 

1 ff ff 0 . 0 0 ff ft 
2 4 2 4 4 . 5 0 0 . 1 0 4 . 4 0 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 
3 5 7 0 G . 0 0 0 . 3 0 5 . 7 0 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 
4 7 2 9 7 . 0 0 0 . 5 0 7 . 1 0 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 
5 8 7 2 9 . 2 0 0 . 7 0 8 . 5 0 8 1 7 8 0 0 0 0 0 0 
G 1 0 2 2 1 1 . 0 0 0 . 9 0 1 0 . 1 0 7 9 8 2 0 0 0 0 0 0 
7 1 1 7 1 i 1 2 . 7 0 1 . 1 0 1 1 . 6 0 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 
8 2 9 0 0 gebroken ff / / ff 

1 ff f! 0 . 2 0 ff ff 
2 4 2 4 5 . 0 0 0 . 3 0 4 . 7 0 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 
3 5 7 0 0 . 8 0 0 . 1 0 G . 4 0 7 3 9 0 0 0 0 0 0 0 
4 7 2 9 8 . 5 0 0 . 0 0 7 . 9 0 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 
5 8 7 2 1 0 . 0 0 0 . 9 0 9 . 1 0 7 0 3 8 0 0 0 0 0 0 
G 1 0 2 2 11..SO 1 . 1 0 1 0 . 7 0 7 5 3 5 0 0 0 0 0 0 
7 1 1 7 1 1 3 . 8 0 1 . 3 0 1 2 . 5 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 

1 

1 // If 1 . 0 0 ff ff 
2 1 2 4 1 0 . 7 5 ! 2 . 2 5 1 1 . 5 0 11 7 9 8 0 0 0 0 0 0 
3 5 7 0 2 3 . 0 0 3 . 0 0 , 2 0 . 0 0 9 7 ( ) lM ) 0 0 ( ) ( ) 0 
4 7 2 9 3 0 . 2 5 3 . 5 0 2 0 . 7 5 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
5 8 7 2 3 8 . 5 0 , 0 . 0 0 ' 3 2 . 5 0 8 741) 0 0 0 0 0 0 
G 1 0 2 2 : 1 8 . 0 0 8 . 5 0 3 9 . 5 0 8 3 7 2 0 0 0 0 0 0 
7 1 1 7 1 i 0 0 . 0 0 1 3 . 0 0 ' 4 7 . 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 
8 1 3 M ! 7 0 . 2 5 , 2 1 . 0 0 5 5 . 0 0 7 0 3 9 0 0 0 0 0 0 
9 1 4 0 0 1 gcbnioii 1 ff ff n 

b = 0''.05 It = 0«M015. 

i Deze proefnemingen hadden de 
fvcerkracht der staven A cn l i niet 
Ibenadeeld. 

i ^ O'i.lOlS, /i — 0'i.05. 

p = 36..'54 pond. 

IN OOR AAA ' proefneming had de veer-
i y 00^ UUÜ (kracht der staaf A niet benadeeld. 

2 0 4 7 3 0 0 0 

De breuk vees eene slechte gie-
ting aan, was ongelijk van korrel 
en met kleine aders {jwils). 

6 = O'̂ .O;'), /i = o«i.lül5. 
p = 3G.54 pond. 

Ilicr geldt dezelfde opmerking al.«; 
voor dc breuk der staaf U; de korrel 
van de stauf A was echter van be-
teren aard. 

Dezc proefneming had dc veer-
kracht der staaf 13 niet benadeeld. 

2 1 2 5 G 0 0 0 

i = 0«1.102, /i Ü«1.0&. 
p ™ .3C.72 pond. 

' De breuk was vrij voldoende. 

1 3 5 

CJ ü tc 
? 5 
. „ V S 

\;uiwij'/-hig der beproefde staven, 
vuu' Inm" /' pcr strekkende el 

van de wijze vau belasting, 
van tien afstand 1. der stetmpuutcn, « s = 

van dc belasting r- o ^ 
cn vau dc formulen, 

gebezigd om 11 cu K tc berekenen. 

i s 
tt c-

= O 
c S-2 
-I'S « 
O " s 

^ B 
O ff 
O tl.' V 

O M 

.K! 

O 2 
O « 

? G 
O To 

I M 
- u 
« 2 

M) 
« = 

O O c 

tu « 
2 'S w 
k S = 

ISIodulns 
van veerkracht, 
voortvloeijende 

uit do 
gcheelc belasting. 

E. 

Coëtlicient 
vnn den 

wederstand 
van 

breking. 

Aanmerkingen. 

I— 

Torlcron (vervolg). 

Zelfde formule. 

Zelfde waarde. D 

I 

Zelfde proef, dc staven op O 
den kant geplaatst. 

Zelfde formule. 

Zelfde waarde. D 

1 
2 
0 

4 

5 
G 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
() 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

/ / 
4 2 4 
571) 
7 2 0 

4 2 4 
5 7 0 
7 2 0 
8 7 2 

1 022 
1 1 7 1 

4 2 4 
5 7 0 
7 2 0 
8 7 2 

1 022 
1 1 7 1 
1 4 5 0 
1 7 1 1 
2 0-13 
2 3 1 2 
2 0 3 0 

1 4 . 5 0 

2 1 . 5 0 

28.10 

3 . 0 0 
4 . 5 0 
G . 0 0 
7 . 5 0 
O.OO 

1 0 . 7 5 

ff 
4 . 8 0 
G.OO 
7 . 5 0 
0.20 

11.00 
12.80 
Ki.OO 
20.00 
2-1.80 
3 0 . 4 0 
gchrukcn 

1 . 5 0 
2.00 
2 . 5 0 
3 . 0 0 

0.00 
0.00 
0.10 
0 . 2 5 
0 . 5 0 
0 . 7 5 
1.00 

O.OO 
1.10 
1 . 5 0 
1.80 
1.00 
2.00 
2.10 
2 20 
2 . 3 0 
3 . 8 0 
5 . 2 0 

1 2 . 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 . 0 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 
2 5 . 1 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 

3 . 0 0 11 8 1 3 0 0 0 0 0 0 
4 . 1 0 H ) 5 0 7 ( ) 0 0 0 0 0 
5 . 7 5 110 OOS 0 0 0 0 0 0 
7 . 0 0 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 
8 . 2 5 0 7 5 3 0 0 0 0 0 0 
0 . 7 5 ! 9 2 7 5 0 0 0 0 0 0 ] 

/ / 

3 . 7 0 
1 . 5 0 
5 . 7 0 
7 . 3 0 
9 . 0 0 

1 0 . 7 0 
1 3 . 8 0 
1 7 . 7 0 
21.00 
2 5 . 2 0 

10110 000000 

1 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 

9 9 3 4 0 0 0 0 0 0 
9 3GOOOOOOO 
8 9 0 1 0 0 0 OOO 

b = O«'. 10, h = 0«l.05. 
1 p 3G pond. 

Dc veerkracht der st.^if D was 
uict benadeeld. 

6 = 0«i.or>, /i = O«». 102. 
p = 30.72 pond. 

I De veerkracht der staaf C w.is 
'u ic t benadeeld. 

6 = oe>.or), /t = 0»'.10. 
p = 30 pond. 

2 0 0 7 7 8 0 0 0 < 

De breuk was vrij voldoende, 
ccn weinig minder gelijkslachtig »tan 
dio van de staaf C. 

Tamaris. 

ZoltUc proef, de staven plat 
gelegd. 

Zelfde formule. 

Zelfde waai-de. 

1 
2 
3 
4 
5 
() 

7 
8 
9 

10 
11 

'̂ «lAle proef, dc staven op ^ K 
'•cii kant geplaatst. 

ff 
4 2 4 
570 

7 2 9 
8 7 2 

1 0 2 2 
1 1 7 1 
1 3 1 4 
1 4 0 3 
1 5 5 7 
1 0 5 0 

f! 

4 2 1 

5 7 0 

ff 
1 4 . 2 5 
1 0 . 2 5 
2 4 . 0 0 
2 9 . 5 0 
3;'). 5 0 
1 2 . 2 5 
4 9 5 0 
5 3 . 5 0 
5 7 . 0 0 

(.ebroken 

ff 

1 3 . 0 0 
1 8 . 5 0 

0 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 7 5 
2.00 
2 . 7 5 
3 . 5 0 
5 . 0 0 
G . 5 0 

1.10 
1 . 5 0 

1.00 

7 2 9 2 3 . 7 0 2 . 3 0 

12.75 11 508 000 OOO 

17.50 n (194 000 000 

22.00 10 959 000 000 

20.75 101)74 000 000 

32.00 10 345 000 0 0 0 ) 2 5 128 000 

37.25 1012SOOOOOO 

43.00 9370ÜOO000 

Dc brcTik voldoende. 

/ / 
4 L M 

5 7 0 

7 2 9 

8 7 2 

1 022 

1 1 7 1 

IF 

3 . 8 0 

5 . 3 0 

0 . 7 5 1 

8.(10 ' 
9 . 5 0 I 

1 0 . 5 0 

0 . 0 0 
0.25 

0.50 

0.75 

0.90 

1.00 

1.00 

1 2 . 1 0 , 1 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

1 0 . 9 0 ' 1 1 i ; o 7 o o o o o o i 

2 1 . 4 0 1 1 3 8 3 0 0 0 0 0 0 ) 

o . ; ) 5 1 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 
4 . S 0 1 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 
0 . 0 0 : i O 1 0 7 0 0 0 0 0 0 
7 . 1 0 ' 1 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 
8 . 5 0 

9 . 5 0 

9 8 5 1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 

6 = O-'». 1008, /| = 0''.0r). 
I p = 3G.29 pond. 

I Dc veerkracht der staaf 1' was 
^net benadeeld. 

p == 3(1.210 pond. 

Dc veerkracht der staaf K wa? 
,niet benadeeld. 

31 
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Aar.v.ijzing der lieproofdc stnvcn, 
Tan hun g e w i g t p e r strekkende cl , 

vnn '1' wijze van helasting, 
van den afstand L der steunpunten, 

van dc l)Cla>iiiig 
cn vr.n dc fov uilen, 

gebezigd om I I en L tc berekenen. 

[185-1 

« 2 -c 
< Û .z 

^ s 

I s i 

i l : 

l i l ^ " IO 

Tamaris (vervolg) 

Zelfde formule. 

ra 
a w 

«Si 5 
« 3 O — 

« O 
tfc-
s w 

.li 

O O 

s -
C 2 
5 ti; 
a 
?J ttP 
p s 
O Tl) 

" s l 

1 1 

iO 
c 

-Tc 

5 è c O , 
s " 
a's ' 
k 5 

c 

:=> c « 

Modtdus 
van vecrkraclit, 
voortvloeijcndc 

uit de 
gelicclc belasting. 

L'. 

Coeflicicnt 
van den 

wederstand 
van 

l>rckljig. 
Aannierkiiigcn. 

Zelfde waarde. 

FourchambanU, Torteron, 
Tamaris, 

Vt'cdor.'tand togen do dofirlmi-
ging, terwijl' do staaf ran 
cle ecnc zijde bcvo'tiird en 
nan Imnr ander r.itcinde be-
last wus. 

Kcrstc proef, vanrbij de sta-
ven plat gelegd vuren. 

L = 1.00, 

— ^ h L * ^ U l ' 

B'; 

• A' 

'.I'wcecle proef, do staven op 
(leu kant gelegd. 

2 
O 
O 

1. 

5 

6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 

14 
15 

16 

// 
424 

57() 

720 

872 

1 022 
1 171 

1 450 

1 744 

2 043 

2 3-12 

2 520 

2 054 

2 810 
2 020 
3 212 

3.50 

5.10 

(5.40 
7.00 

0 . 2 0 
lO.öO 

1 2.20 
15.40 

18.20 
21.50 

2-1.00 
26.00 
27.20 

28.80 
gclirukcn 

0.20 
0.20 
0.30 

0.40 

0.50 

0.70 

0.80 
1.00 
1.20 
2.00 
2.50 

3.00 

3.80 

4.20 

5.00 

// 

// 
3.10 

4.00 

5.80 

6.00 
8.30 

0.30 

11.00 
14.00 

16.00 
18.80 
20.80 
22.00 
22.80 
23.60 

n 

11 828 000 000 
10 402 000 000 

10 331 000 000 

10 2 2 000 000 
0 014 000 000 

10070 000 000 

// 

// 

ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 
ff 

23 842 000 

h = O'l.Oó, U -
p = 36.29 pond. 

O'', loos. 

Do breuk wa.s vrij voldoende, 
een weinig minder gelijkslachtig dun 
dio van dc staaf K. 

i ? 

424 24.20 2.50 21.70 
600 38.00 3.00 34.20 
700 45.40 5.50 39.90 
780 gelirokea If ff 

424 21.00 0.50 20.50 
600 33.40 2.60 30.80 
760 (tcliroken ff ft 

424 20.00 1.00 19.00 

600 29.80 2.80 27.00 
800 49.20 9.00 40.20 
900 66.00 ff ff 

1050 golirokeii If ff 

424 16.00 ff 16.00 
600 25.50 2.00 23.50 
800 40.50 4.40 36.10 
900 49.30 6.20 43.10 
950 {«'elroki'ii ff ff 

m 6.50 ff 6.50 
600 8.80 If 8 80 

800 13.00 0.80 12.20 
1 000 17.30 1.50 15.80 
1 150 (jflirokcn ff ff 

4 2d 7.70 0.80 6.90 

800 14.20 1.80 12.-10 
1 000 17.00 3.U0 14.00 

1300 ßoloukeii // If 

6 160 000 000 
5 531 OOG 000 

5 531 OOÜ 000 

ff 

18 427 000 

6 518 000 000 ) 

6 142 OOÜ 000 ) 17 882 000 

'' ) 

7 001 000 000 

6 072 000 000 

6 243 000 000 )24 706 000 

ff 

8 413 000 000 

8 105 000 000 

7 035 000 000 ; 22 G19 000 

6 620 000 000 
ff 

4 001 000 000 

5 557 000 000 

5 017 000 000 

4 841 000 000 

ff 

4 701 000 000 

4 855 000 000 

5 465 000 000 

'f 

13 398 000 

15 145 000 

b = 0''. 101.0, /j = : 0«».05. 

Zelfde breuk nis bij A. 

Zelfde breuk als bij B. 

6 = 0«M02, h = 0''.05. 

Fraaijo breuk. 

6 = 0«U008, // = O'i.Oi. 

Zelfde breidt als bij F. 

6=:0«k05, A =r 0«'.I01.̂ . 

Zcor sleolito breuk, ilc koïiels 
Izccr los cn kleine aders. 

b = 0«'.05, A = O«'. 102. 

Onrcgclmatigo breuk, hoereer eeo 
Vweinig minder dan bij A'. 

1855.] 

Aanwijzing der beprocfdo staven, 
vin) hun gewigt p jicr strekkende el, 

van do wijze van belasting, 
vnn den afstand L der steunpunten, 

van dc belasting 
en van do fornmlen, 

gebezigd om 11 cn K te berekenen. 

137 

Foiirchambault, Torteron, 
Tamaris (vervolg). 

Zelfde formule. C'! 

Zelfde waarde. 

Ù 
§ 2 t c 
ii 5.S 
»- a 

7 tS 
S = % 
s « u 
5 tc ». 
3 0» 
P S3 
O - s 

rs 
C tZ 

5 a 3 
0 ^ 

' l i - ' 
. y 

M 
Ji 2 

1 5" I—I 

5 « 
i f 
s ^ 

rt "" . 
t if.'̂  

5 
O TD 
"o s O s: JZ l-" g 

tD 
a 

c 

Ï S ï 
tf. - sr b O 

3 

JL 

1 i 

P-if̂ Ïo 1 

11.5 1 

^ 

Moduhis 
van veerkracht, 
voortvlocijende 

uit de 
geheele belasting. 

Coeflicicnt 
van den 

wcder.!tand 
van 

breking. 

1 424 3.60 fi 3.00 8 872 000 000 
1 

2 800 8.80 fi 8.80 6 848 000 000 

3 1 000 11.50 ff 11.50 6 550 000 000 

4 1200 17.00 0.60 16.40 5 512 000 000 : 22 491 000 

5 1400 25.80 3.10 22.70 4 650 000 000 

6 1 600 29.00 5.50 23.50 5 08G 000 000 

7 1 950 gtfbroken ff t) tf 
1 

1 424 5.20 // 5.20 6 350 000 000 
1 

1 2 800 9.20 ff 9.20 6 792 000 000 , 

3 1200 14.40 ff 14.40 6 509 000 000 21 967 000 

1 4 1 600 20 80 2.00 18.80 6 048 000 000 

5 1850 gebroken If // ff ) 
1 

Aanracrkingcn. 

t=0«>.05, A c= Od.102, 

Minder IVaaïjö breuk dan bij C, 
Ier vertoonden zich ccnigo adcra. 

I De breuk was ccn weinig uiittder 
^gelijkslachtig dan bij F. 

Bij deze laatste proefnemingen behoeft men het gewigt der staaf niet 

iu rekening tc brengen; daar do drukkingen in een horizontaal vlak jdaats 

hadden, zoo zijn A' cn A", B' en B", C' cn C", V ' cn F" dc beide 

helften der staven A, B, C, F, dic bij dc vorige proefnemingen gebroken 

zijn, toen zij op twee steinipunten gcidaatst waren. -Men moet dc ver-

mindering der waarden van JC niet daaraan toeschrijven, dat dc veerkracht 

(Icr ins.schcn twee steunpunten gebroken staven geleden zoude hebben, 

omdat in gelijke omslamlighcden cngelschc onderzoekers, cn met name 

Ilodgkinson, voor de halve staaf ecnc waarde van K vinden, grooter dan 

voor dc gcbcelc staaf, wanneer zij in beide gevallen do proef nemen met 

ceue belasting tusschcn do beide steunpunteu. 

rit hetgeen uit de breuken valt op te maken, vloeit voort, dat de st.ivcn 

A eu B van ccnc onregelmatige gieting zijn, en aders (yw's) bevatten, 

die zich vooral aan het ccne einde ophoopcn, zoodut men tle betrekkelijke 

waardon U niet als normaal moet beschouwen; wat ilc waarden vnn E 

betreft, deze zijn waarschijnlijk slechts zeer -»veiiiig gewijzigd, vooral v.-ai 

aangiwt dc zamendrukking aau het einde en dc boiiisting tusschcn do twco 

steunpunten. 

Dc staven C, D, K, F zijn vrij gelijk van korrel, zoodat men de 

daartoe betrekkelijke waarden van 11 en K algemeen kan nemen. 

Al de staven luuhlcn oorspronkelijk cenc ligtc kromniing, gelijk men 

zien kau als men de jiijlen nagaat, dic zij onder hun oigcu gewigt bozatc». 

NVat de, liet is waar, weinig talrijke waarden vanR aangaat,die 

uit onze waarnemingen voorlvloeijen, dc getallen van tafel Q komen 

vrij wel overeen met lietgeen wij gezegtl hebben bij gelegenheid van 

den wederstand tegen breking, zoodat wij op dit punt niet verder 

behoeven aan le dringen. 

Wal de waarden van E betreft, uit onze waarnemingen afgeleiil, 

\vij vinden in lafel Q moduli van veerkraclil, die verschillen: voor het 

ijzer van Fouicbambanll lusschen 8 338 000000 cn 4 082 000000 

cn zelfs 2 800 000000, als wij de zamendrukking in tle Iengle be-

schouwen; voor hel ijzer van Tortcroii Uisschen l O 203 000 000 en 

233 000 000, cn voor het ijzer van Tamaris tusschcn l O O i7 000 000 

fn 0210000 000. llel is zeker, dal, wanneer wij onze proeven hadden 

genomen op slaven van Fourchanibaull, zoo gaaf als dic van Torlcron 

n̂ Tamaris, wij de waarden van E voor hcl ijzer van FourchambanU 

lot dc overeenkomslige waarden voor hcl ijzer van Tortcron cn Tamaris 

'ouden bcbbcn zien naderen. Derhalve blijken uit onze proehiemingcn 

dc volgende feilen; 1". gegolen slaven uit oiulerscheiiicnc werkplaatsen, 

onder dezelfde omstandigbeden bc|)rocld, geven waarden van E, die 

weinig verschillen; 2". cenc staaf gcefl zeer verschillende waarden 

voor E, naarmate zij plat of op den kant is gepkiiitsl; slaven uil 

dezclhlc werkplaats geven zeer vcrscbilicndc waartien E, al naarmalc 

van dc gesleldheid der verbindingen; op twee stcunpiinlen geplaatst 

cn in bet midden belast, geven zij groolerc waarden van E , ilan 

wanneer zij, op twee steunpunten geplaatst, op dc cimicn belasl worden, 

of wanneer zij, aan hcl ccnc eiml bevestigd cn op hcl andere belasl 

zijn, cn in dit geval geven zij groolerc waarden van E, dan wanneer 

zij opslaande zijn belasl, dal is in dc rigting der lengte zijn zaïncn-

gedrukl. 

Vergelijken wij dc door oiis verkregen uilkoinslin met die, afgeleid 

uil de proefnemingen, vermeld in dc Leiyjis dc mccanuiuc praliquc 

van Arlhur iMorin. 

I I 
A 
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TAFEL K. 

Proefnemingen. 

Soorten 

van 

beproefd 

ijzer. 

Aard der proefneming. 

Wijze 

van belasling. 

L(Migle 

van liel 

beproefde 

gedeelle 

(1er 

slaven. 

Coëfl'icienien 

van veeikrachl 

n i i de 

proefnemingen 

afgeleid. 

llodgkinson RIaenavon. 

, ld ld. . . 

Gemiddelde van de proeven, aan de werk-

j)laalsen van den spoorweg te Aries in 

'1855 genomen IK 

ld. 

.iFoiircbambaull 

ld. . . . 

bl. . . . ld 

ld 

ld 

ld 

ld ; 

id iTamaris 

. I J ld. . 
tiemiddelden der proeven le Tarascon in 

^ ld. . 

'orleron 

•185'2 genomen . 

llosking onder dc leiding van Slepbenson. 

llodgkinson 

ld ; ; 

llosking onder de leiding van Siepiienson' 

llodgkinson 

Gcnnddelde der proeven Ic Tarascon in 

185"2 genomen 

Gemiddelde der proeven le ArIes in 1855 
genomen 

ld 

lü Morlcii pielljicr v.iii 
vornrliillcnilo licrkumtl 
cn Imwcrkiiig 

|ln de lengte uitgerekt. . 

j ln dc lengle zamcngedrukl. 

ld 

LiKgemle op twee itcun|)iiiitt'n, I cl 
van olkituik-r verwijderd, du Iic-| 
laso'tig u|) 'Ic riiiJoii, waiinluurj 
iTUc kiuiiiiiiiiig nuar bovoii üiiuia.it. i 

ld 

Aan een eind bevestigd 

DIaenavon. . . ld. 
ld ld. 
hl ld. 
ld ld. 

Tamaris . . . ld 

ld ld. 

ld. 

Torleron . . . ld. 

ld ld. 

Fourchambaull . ld. 

ld ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

Lippende o|> iwec ileuoiiuntcn cii in 
livt iiiidJun Lulust 

1 5 . 2 5 

5 .ÜÜ 

5.00 

1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.01) 

1 00 
1.00 

l0.025i 0.0251 

0.0251 0.0251 
oooooooooo 

8 081000 OüO 

0.1000 0.0500 2 800000 000 

ld. 

ld. 

ld. 

ld. 

Men kan deze tafel moeijelijk nagaan zonder gclrofTcn le zijn door 

iiel verscbil dal cr lusschen sommige van onze waarnemingen mei die 

van dize lafid bestaal, met name tusschen onze proehieming mei eene 

slaaf van O-̂ MO bij O,,.05 in dc lengle zamengedrukl, en die van 

Slepbenson met eene staaf van 0e'.025/i. in hel viei-kant in dezelfde 

J'igting zamcngedrukl. W i j verkrijgen voor E eene waarde die weinig 

jueer bedraagl dan hel derde van de door Slepbenson opgegevene. 

l'Len zoo groot verschil moesl lol twijfel aanleiding geven, en wij 

hebben^ onze waarnemingen cn onze cijfers met de meeste naanw-

gezelheid moeten nagaan; wij blijven van hunne juistheid overtuigd. 

Kenige verklaring zal voldoende zijn om le doen zien, dal zij met 

al onze waarnemingen in o\creenslemming zijn. Vooreerst, daar 

Slepbenson lol 7 800 000 000 een cijfer lia.l verminderd, hetwelk 

door verschillende deskundigen op 12 000 000000 was gesleld , 

eenvoudig omdal hij proeven had genomen op slaven van 0'̂ '̂.0251 

zijde, terwijl zijne voorgangers gewerkl hadden met staven van Od.Oirj 

zijde, zoo nioL'Sl men inderdaad verwacblen een minder cijfer le 

Ninden, wanneer men met «naven van grooter afineliiigen proeven 

i'iitn; wanneer men b. v., gelijk wij gedaan hebben, slaven nan) 
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van O '̂.IO bij (>i.05, die vri j wel mei dc zamenslelling van dc wclf-

slukken der brug over den rdione overeenkomen. Voorls, daar wij 

overluigd waren, dal hel cijfer Fzz : 0000 000 000 hooger was, dan 

de werkelijk ontwikkelde veerkracht in de gewelven van de brug 

over den lUióne bij de |)roehiemingen met bewegenden last, toen 

door de stijfheid der velden , den vorm der gewelven en onder-

scheidene luidere omstamliglieden, hel ijzer een gedeelle zijner veer-

kracht moest hebben verloren, zoo waren wij verzid^erd, duor de regl-

slreeksche zamendrnkking van onze staven, waarden van E te zullen 

vinden, aanmerkelijk minder dan OOOOOOOOOO. Wi j moeten er bij-

voegen, dal, indi( 11 men de daling van 0®'.04 bad willen verklaren, die 

wij hebben gemeend dat uit dc proehiemingen van Fuiireliambault 

voor het gewelf van den viadu(;l over den llhonc alleen, ouder eene 

belasling van 100 ton, voortvloeide, en zulks volgens dezelfde nielhode, 

die ons heeft geleid lol hel cijfer van O 000000 000 voor de procl-

nemingen met bewegenden last, men gebragl zou zijn lot de waarde 

van E 4 222 000 000 , waaruit men lot een minder cijfer had 

knnnen besluilcii voor het geval vau de slaaf, zamenge-

drukl. Indien wij niel eerder van deze slotsom E ~ 4 2'22 000 000 
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hebben gewaagd, dan hebben wij di l nagelaten omdat zij deelt in hel 

onbestemde, dat al dc proefnemingen van Fourcliambault kenmcrkl, 

cn wij alleen hebben willen hechten aan die proefnemingen op den 

viaduct met bewegenden last, die volstrekt niet aan twijfel onderhevig 

zijn. Deze terugblik schijnl ons levens geschikt om een bewijs tc geven, 

dal de cijfers, uil de proefnemingen van Fourchambaull afgeleid, vrij 

Nvel met dc feilen overeenkomen, en gezag bij tc zetten aan onze jiroef-

ncmingcn op staven, in de lengte zamengedrukl. Hoe hel zij, indien 

,le cijfers van lafel U niet alle geschikt zijn om de gevolgtrekkingen te 

bevesligen, die wij uil de lafel Q hebben afgeleid, zoo is er toch geen 

die zc rcglslreeks tegenspreekt. 

Zoo verschilt de waarde van den modulus der veerkrachl van bet 

gegoten ijzer minder omdat dit van deze of gene herkomst is, dan 

omdal het in dezen of genen vorm wordl gebruikt en onder ver-

schillende trappen van beweeglijkheid in de verbindingen aangewend is. 

Men kan zich dezen staal van zaken verklaren, als men dc beide 

metalen, die wij bij het beschouwen der breuk in een zelfde sluk giel-

üzer hebben onderscheiden, als ongelijk in veerkrachl beschouwt: wij 

bedoelen hel builenslc metaal, dat den meeslen wederstand en dc 

minste veerkrachl bezil, cn w a a r b i j dus E dc grootste waarde heefl, 

en de binnenslc massa die den minsten wederstand en de meesle veer-

kracht bezil, en waarbij dus E de minste waarde beeft. Inderdaad leidt 

men uil deze onderstelling af: 1°. dal vau twee gelijksoortige slukken 

gietijzer hel dikste de minste waarde van E zal geven; 2°. dal een 

zelfde sluk, op dezelfde wijze belasl en onder dezelfde verbindingen, 

naarmate van de zijilc waarop het rust, verschillende waarden van E 

zal geven, afhangende van hel moment van traagheid van hel binnenste 

der doorsnede, vergeleken mei hel moment van traagheid aan deu om-

irek; dat in een zelfde sluk gietijzer men voor E ccne des le kleinere 

waarde zal vinden, naarmate men in de sloolvoegen cn door dc wijze 

van belasling een grooter gedeelte van den omtrek vri j zal lalen, eu dus 

een grooler gedeelle van het builenslc, cn minst veerkrachtige, metaal 

door het binnenste, het meest veerkrachtige, zal worden medegevoerd 

in plaals van het tegen te houden. 

Om derhalve op bel gietijzer, even als op hel bout en het gesmeed 

ijzer, dc wellen der doorbuiging toe le passen, vinden wij ons er toe ge-

leid om elke doorsnede van een sluk ijietijzer tc bcschouwen , als ver-

loonende twee verschillende metallieke doorsneden, de eene aan den 

omtrek, dc andere iu het binnenste , waarvan de laalslc mindere 

waarden van D cn E heeft dan dc eerste. Gevolgelijk zou men aan-

leiding hebben tc onderzoeken, of. van eene zekere soort van gietijzer, 

die standvastige waarden U en E voor het builenmetaal en andere 

standvastige waarden r en c voor hol binnenmelaal bezal, men eene 

standvastige dikle voor hot builennielanl in allo mogelijke stukken zou 

l̂ iimicn aannemen, of wel moeien onderstellen, dat die dikte naarmate 

van den vorm der slukken verschilde. Zonder le willen trachten een 

vraagstuk op tc lossen, dal geheel buiten onze middelen vau waar-

neming ligt, zoo meenen wij loei», dal men do formiilen vau door-

buiging bijna even prakliseh op hel gietijzer als op het bout en hel 

ijzer zou kunnen toepasselijk maken: 1°. door voor hel builenmetaal 

eeno standvastige dikle van 0'"'.005 aan tc nemen; 2". door de waarden 

D en E door middel van vierkante staven van 0'-''.01 zijde le be-

piden. Men zou den invloed van liet biiineumelaal in die slaven als 

""I kunnen aanmerken, daar men ze lioofilzakelijk zou belaslen om E 

^̂  bepalen in gevallen van groole stijfheid, b. v. door ze aan beide 

^'"den le bevesligen op een geringon afsland, hoogstens van 0'-''.50; ijzer slechls in bepcrkic afinelingen heeft gebezigd , en derhalve 

5°. door de waarden van r en e van hol binnenmelaal te bepalen op de 

slukken van dc in dc praktijk groolsl mogelijke afmelingen, in welke 

men den invloed van bet bnilenmetaal als nul aanmerkte, en daarbij 

te zorgen dat men c , niet even als r, op een op twee sleun|)unlen 

rustend stuk bepaalde, maar op een lang stuk, iu de rigting der lengle 

zamengedrukl. 

Na deze voorafgaande opmerking en met hel oog op de verschillende 

proehiemingen, waarvan w i j verslag hebben gegeven, zullen wij op de 

volgende wijze de waarden van D, E, r , e voor bel gietijzer van Four-

cliambault, waaruil hel gewelf van de brug over den Dhonc is zamen-

gesleld, bij benadering kunnen be|Kilen : 

U — of > 40000 (Jl)O , daar de slaven van Fourchambaull en van 

Tamaris onder dezelfde afmelingen steeds nagenoeg gelijke waarden 

van D hebben gegeven, cn de slaven van Tamaris van O'-'.Ol, op twee 

sleunpuntcn rustende, U = 4 0 5 2 0 0 0 0 . 

E : z : o f > 12O0O00O0Ü0, waarbij dezelfde ojunerking geldt, 

r = o f < 20000 OOO, daar onze proefnemingen op staven van 5 el, 

zwaar O"'. 10 en 0"'.05(dal zijii dus reeds zeer groole) slechls waarden 

bebben opgeleverd die niel dal cijfer ongeveer gelijk of hooger staan. 

e r z of < 5000000000, dal zijn nagenoeg de waarden, waarge-

nomen op de slaven van 5el, zwaar O ĵ. 10 en O*-'.05, in de rigling 

der lengle zamengedrukt. 

W i j zouden nagenoeg; dezelfde waarden voor hel gietijzer van 

Torteron en Tamaris stellen; en in bet algemeen, zijn wij van 

mcening \ûor geen der in gebruik zijnde soorten er aanmerkelijk van le 

moeten afwijken. 

Nemen wij dienvolgens aan dal voor dc gebruikelijke soorlen van 

gietijzer de gemiddelde wederstand tegen breking door doorbuiging 

altijd minslens is D r r : 20 OOO 000, en toeneemt naarmate het sluk 

kleiner is of meerder uithollingen heefl, en lol 40 000 000 stijgt, 

terwijl de vecrkraclil, welke eigenschap omgekeerd evenredig is aan den 

coëflicicntdoorE aaiigewozen, op zijn niinst overeenkoint met eene ver-

korting van O.OOO 08 per strekkende el voor eene drukking van 1 pond 

op den vierkanlen duim doorsnede, dal is met E 12 0(J0 000(300, 

eu toeneemt naarmate bol sluk grooter ahnetingeii heefl en ook naar-

mate de verbindingen minder slijfhcid geven, en stijgt tol eene ver-

korting van 0'-''.00055 per strekkende cl voor eene drukking van 1 pond 

op den vierkanten dniin doorsnede, dal is lol E = 5000000000 

(zie nota D.) 

Het is le bejammeren dal wij, na een zoo uitvoerig onderzoek, lot 

geen meer bepaalde nilkonist hebben knnnen geraken. Wel verre vau 

dc cnëllicienleii, dio door verschillende schrijvers gegeven en zoo vaak 

verkeerd zijn, ic verbctoren, hebben wij den twijfel vermeerderd, die 

omlrenl deze waarden bestaat, door hare grenzen uit tc breiden, door 

aan lo tooiien, dal voor eene zelhle soort vau gietijzer dc wederstand 

verschilt vau l lol 2, en ile veerkrachl vau 1 lol 4, soms in tegcii-

geslelden zin vau elkander, en in alle gevallen naarmate van den vorm 

en dc wijze van gebruik. 

En iiielleiniii, hoe onbepaald onze slotsom moge wezen, zoo werpt 

z i j , naar hel ons voorkomt , een wezenlijk en geheel nieuw lichl 

op hel gebruik van bel gietijzer in het algemeen. W i j bedoelen 

namelijk dil: de mecning van de meesle bouwkundigen is d.il hel giet-

ijzer een zeer stijf nielaal is, dal aan de drukking sterken wederstand 

biedt, maar zeer ligt breekt en over hel geheel zeer gevaarlijk is 

in het gebruik. Deze ineeniiig is oorzaak geweest, dat men hel giet-
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onder de minslc ontwikkeling van vcerkraclil. De waarnemers hcb-

hon alleen slokken beschouwd, die op ecnc weinig oordeelkundige 
wij/e waren gebezigd : zij bebbon gesleimd op dc waarde K = 

1'2 000 000 UOÜ, door dc natuurkundigen opgegeven. Ongelukkiger-

wijze voegde zich daarbij, dat, terwijl men aau elk stuk gegoten ijzer 

de minste mate van veerkracht toekende, men cr tevens den minsten 

wederstand aan toeschreef, ongeveer D = 20 OOO OOO. Ecu werk, 

waarin aanmerkelijke stukken gegoten ijzer noodig waren, werd als 

cenc vermetele onderneming boschouwd, die men ni'jt moest navolgen. 

Was zoodanig wei'k wel geslaagd, dan schreef nicii zidks toe aan ecnc 

volkomenheid van fabrikaat, die men onmogelijk algemeen kon maken, 

terwijl de ooi'zaak in ecu meer oordeelkundig gcbruilNvan het materiaal 

was gelegen. En inderdaad, zonder deu wederstand logen dridding of 

doorbniging Ic verminderen, omdat mon dieu al dadelijk als op zijn 

minimum had aangenomen, had men dc veorkradit knnnen verdub-

belen , verdrievoudigen , ja zelfs verviervoudigen, dat wil zeggen: 

zonder gevaar trillingen mogelijk maken van ccne viervoudige uitge-

breidheid, CU gcvolgelijk in gelijke mate dc kanzen van breking door 

een schok kunnen verminderen. 

Dij dc door ons opgegcvenc getallen zal, telkens nis e r van wederstand 

tegen doorbuiging of zamcndrukking sjtrakc zal zijn,het gietijzer een ze-

ker voordeel boven bet gesmeed ijzer o|)lcvoren; waiil gesmeed ijzer van 

gelijk gewigl kosl minstens anderhalf maal hetgeen hel gietijzer kost; hel 

wordl in dc praktijk beschouwd dc ma.xinuimbelasliiig le dragen als hel 

belast is met O pond op den vierkanten duim, mcl \vell< gewigt men met 

dezelfde goriisthoid gogolcn ijzer kan belasten; de veerkracht van ijzer 

is sicchts O'-'.OOOOO per strekkende el bij eene drukking vau 1 pond op 

den vierkanten dinm dooi'siicde, ici'wijl die van hel gegoten ijzer lol 

O'̂ '.OOOÖÖ kan stijgen, zoodat het ijzer vrij wat nnndcr geschikt is voor 

de inwendige verdecling der vei-andcrlijke belastingen cn vr i j wat meer 

geneigd om van vorm te verandoren. Eindelijk, en dit is ecnc hoofdzaak, 

hel ijzer bederft langzamerhand als het aan liillingen is blootgesteld cn 

verliest zijn wederstand door ccne zeer bekende werking in dc mole-

culen, lerwijl men in het gegoten ijzer niets dergelijks heefl waarge-

nomen. Wij willen bier een voorbeeld vermelden, waaruil blijken kan, 

hoe gevaarlijk dil langzaam bederven van hel ijzer is. 

Volgens dc waarnemingen van den heer.\rnou.\, doorden heer Arthur 

Morin medegedeeld, bezitten de voren der diligences geen genoegzame 

zekerheid meer, als zij 00000 mijl hebben doorloojien ; in de viaducis 

met ijzeren liggers zijn gedeelten, die bij deu oveigaiig der treinen tril-

lingen ondervinden ouder o-nstandighodon, die stellig even ongunstig 

zijn als bij dc voren der diligences. Er zijn liggers, waarop hel verkeer 

zoodanig werkt, dal zij gcnndibdd drie ndnuten inhei nur in trilling 

zijn; na verloop van twaalf tot vijftien jaren zullon die liggers gedurende 

een tijdverloop getrild hebben, dal, le zamcn genonicn , even lang is 

als dc tijd, waarin dc (hligonccs 00000 mijl hobbon lioorloopcn. Kan 

men daaruit niet hel gevolg trokken, dal, na twaalf of vijftien jaren, hol 

mcercndeel der ijzeren ondcrdeelcn geen gcnoogzanic zekerheid meer | 

7.A opleveren ? 

Dc redenen , waarom hel gietijzer bovon hel ijzer staal, waar bel 

den wcilersUuid logen doorbuiging on drukking goldl , veroorzaken , 

men moet hel erkcimen, bij den wedeistaml logen nilrokking juisl hel 

logendccl. De uitrekking, zoo veelvuldig bij dc werkliiigon, is vri j zeld-

zaam in dc werken vau burgerlijke bouwkunde of die vau den ingenieur; 

zij vindt alleen plaals voorstukken vau ondergeschikt belang, zoo als 

bouten uf schoren , terwijl dc boofdbcslanddcclcn , die door buiging 
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cn zamcndrukking wederstand bicden, zeer gepast zijn voor het gebruik 

van gietijzer. Dc viaducis van spoorwegen schijnen daarvoor bepaaldelijk 

geschikt tc zijn , cn uil hetgeen wij gezegd hebben bl i jk l, dal, terwijl 

men de liggci's boogvormig maakl len einde den wederstand tegen druk-

king te doen ontstaan, men niettemin aan die bogen eene groote bewe-

gelijkheid kan laten. Men hcefl legen dc booggewelven van gegolen ijzer 

hel bezwaar ingebragt, dat cr veel materiaal noodig is om erdc ver-

eisehte stijfheid aan le geven, maar die groote stijfheid is volstrekt 

nicl noodig. Hoe ligter de dragers, in den gewonen zin van hel woord, 

zijn, des tc minder zullen de stukken gevaar loopen, door den schok 

te breken; dc veerkrachtige vormveranderingen behoeven den con-

structeurs geen vrees aan te jagen. Dc holle welfslukken van dc brug 

van Auslcrlilz zijn zoo vaak gebroken, nicl omdal hel gegoten ijzer cr 

te zwaar belast is, gelijk sommige schrijvers beweren, maar omdal hel 

gegolen ijzer c'n te stijf in de verbindingen én onder te kleine afme-

tingen is aangebragl, waardoor dc vccrkrachl lol haar minimum is 

gebragt. 

Sedert den bouw van dc D n l l a n m a kokerbrug, is cr cone over-

dreven voorkeur onislaan voor liggers van slaafijzer en geslagen ijzer; 

volgens hetgeen wij hebben gezegd zijn die liggers af tc keuren, dio 

alleen in geval van nood moeten worden gebezigd, bij bepaalde 

hoogte, wanneer hel onmogelijk is anders le handelen. Dc ver-

schijnselen, bij den viaduct van den Dlionc ojigemcrkt cn die ons tol 

zoo wijdloopigcrodcncringcn hebben aanleiding gegeven, moeten, naar 

hel ons voorkomt, lol een meer algemeen gebruik van gegoten ijzer 

leiden in die bouwwerken, waarin men over het algemeen tol nog 

loc huiverig was hel te bezigen, cn tevens lol bet aannemen van ecnc 

ligtbcid cn buigzaamheid, die men vroegerjuist met dc grootste zorg 

heeft vermeden. 

in één woord, wij zijn van mecning , dal de coëfTicicnl E ~ 

0000 000000, Ihcorctisch afgeleid uil dc proeven mcl bewegendcn 

lasl aan den viaduct van den Rhone, in volmaakte overeenstemming 

is met de vcrschijnsolen, die dc natuur aanbiedt, cn dal die coëfTioient 

zelfs lusschen 5000000000 cn 4000000000 beeft moeten liggen, 

toen dc gewelven alleen vollooid cn dc velden nog niel aangebragl 

waren. Naar onze mecning moeten de bouwkundigen die waarden op 

gegolen ijzer, in dergelijke omstandigbeden, toepassen. 

Vlll. Derelicuinij van de werking der lijdelijke belastinijen en van 
de veranderingen m i lemperaluur op de hooggewelven 

van den viaducl over den lihönc. 

i'ilwerkftelen der lemperaluur. — Met bohuI|) van onze beschouwin-

gen omlrenl dc veerkracht van gegolen ijzer, kan men gemakkelijk dc 

werkingen berekenen, die in de booggewelven van dc brug over den 

Hbunc plaals vinden onder den invloed der Icmporaluursvcranderingcn 

CU der tijdelijke bolastingcn. Hel zou voorzeker belangrijk zijn, voor 

de uitzelting van gegoten ijzer onder den invloed der warmte een 

dergelijk onderzoek le doen, als wij voor dc veerkracht hebben ge-

daan ; alles leidt er ons loc om aan te nomen, dal dc coëllicienl der 

uilzelling niel dezelfde is voor het binnen- als voor hel buiten-

metaal ; dal wil zeggen, dal de schijnbare uitzetting afhangt van dc 

doorsnede van hel stuk. Doch dit onderzoek was tc ingewikkeld voor 

onze middelen van waarneming. Daarenboven daar cr voor de uil-

zetting van gegoten ijzer niel zoo uilccnloopcndc coëniciculcii bestaan, 

als voor den wedersland cn dc vccrkrachl, daar dc door de naUiur-
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kondigen opgegeven waarden voor dc uilzelling van gogolcn ijzer cn 

,elfs 'van slaafijzer slechts afwisselen lusschen dc verlengingen van 

0«i.0000110 en 0'-'.0000150 per graad en per strekkende cl, zoo gc-

luovcn wi j , dat ile veranderingen van dezen coëllicienl van weinig 

belang zijn. cn dal men bel gewone cijfer van O .̂OOOO 122 kan aan-

nemen, zonder dal de daaruit afgeleide gevolgtrekkingen merkbaar van 

dc feiten zullen afwijken, of daarmede slrijden. 

Oil aannemende en naar onze uiteenzetting in dc vorige afdeelingen 

verwijzende, willen wij kortelijk cn zonder iu redenering tc treden 

dc vcrschijnsclcn nagaan, die in de booggewelven van den viaduct 

over den Dhônc, bet gevolg zijn der vcranilcringen in dc Icmpcra-

nuir on den ovcrlogt der treinen (zie nota 0.) 

UUwerking v a n de stamlvaslige belasling. — Als wij hel vollooidc 

booggewelf zonder lijdelijke belasling beschouwen, en oiidcrslcllcu 

dal hel sedert het wegnemen dor formcelcn nicl van temperatuur is 

veranderd, dan weten wij dat dc horizontale drukking, die in slaal 

zou zijn een der halve gewelven in cvenwigl tc honden , begrepen 

is tusschen 5 520 200 cn 1 827 700 pond. In dil geval isdc druk-

king iu den lop begrepen lusschcn 2.72 en 1.40 pond op de vier-

kante streep ; dc drukking op bet kussenstuk verschilt weinig daar-

mede; zij is begrepen lusschen 5 504080 cn 2 502002 of 2.78 

en 1 88 pond op dc vierkante streep. Dc wijze van zamenslelling 

der gewelven maakt dat dc verdceling der drukkingcu zoo nabij 

mogcliik koml aan die welke zou voortvlocijen uil het naasl elkander 

plaatsen der welfslukken zonder andere krachl dan hun gewigt, zoodal, 

vóór het aanbrengen van dc velden, de veelhoek dor drukkingen 

praktisch moet zamcnvallcn met den middelslcn boog, die op zijne 

beurt zich niet meer dan 0''.05 verwijdert van ccne parabool die 

dezelfde koorde en denzelfdcn lop bcefl. Door het aanbrengen der 

velden is hel zwaarlcpunt van hel halve gewelf verplaatst, bet mid-

delpunt der drukkingen van het kussenstuk naar dc binncnwclfiijn 

gebragl, cn bel middelpunt der drukkingen van hel sluitsluk naar de 

buitenwclfiijn gerezen; gcvolgelijk komt dc verdecling der drukkingen 

na het aanbrengen der velden overeen met cenc drukking in den top, 

minder dan bel gemiddelde 
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of 2.10 pond op de •vierkante streep , cn met ecnc drukking op het 

kussenstuk minder dan bet gemiddelde 

3.104 080 + 2 302 002 _ ,, ^̂  , ^ 

of 2.55 pond oj) dc vierkante streep. Dus blijft in hel voltooide boog-

gewelf, zonder tijdelijke belasting, cn zoolang de tcmpcralnur geenerlci 

invloed beeft uitgeoefend , dc gemiildcldc drukking per vierkanle 

slreep van dc doorsnede der gewelven, waarschijnlijk beiicdcn 2.50 

pond, cn bereikt zij stellig nicl hel cijfer 2.78 pond. 

l'it dc buitengewone veerkracht, die wij in het gegoten ijzer hebben 

v̂aargcnomcn , vloeit voort tlal dc drukkingen zich moeten verdcelen 

over al de vicrkanje slrcpcn van ccne doorsnede, doch niel geheel 

gelijkelijk, maar met ccne zeer geringe vermeerdering naar dc middcl-

Puiiicn van dc drukking ; inderdaad heelt de verplaatsing van den veel-

•'oek dor drukkingen, door bel aanbrengen der velden le weeg gobragl, 

"ocli hel openen cener voeg veroorzaakt, noch ook cenc aanmerkelijke 

^ennindcring in aansluiting van ecnc der wiggen aan dc geboorte(1). 

(O Ook bier wordt wederom de tnisslag begnnn om do dridikingcn 

gelijkmatig over dc gedrukte oiipervlakkcu tc verdeden, uicttcgciutaaudo 

M l 

Het booggewelf blijfl nicl in dezen toestand van cvenwigl; cn daar hel 

gewelf des morgens isgowigd, zoo wordl bet melden dampkring war-

mer, cn ondergaat, zoodra bel vrij slaal, den invloed der temperatuurs-

veranderingen. Wi j hebben dc grootste verandering van temperatuur 

die zich voor dc builenhogen kan voordoen op 00° gestold cu op 15» 

bet grootste verschil dal op ccn gegeven oogenblik kan bestaan lusschen 

dc temperatuur van den builenboog ten zuiden, ofn°. 8, en die van den 

aangrciizcndcn binnenboog, of n" 7. Wi j oordccleii dus over dc groolsie 

vormveranderingen, die do temperatuur zal kunnen tc weeg brengen, 

wanneer wij onderstellen dat die veranderingon terstond ontstaan , 

als of hel gewelf, dos morgens bij de temperatuur O» gewigd zijnde, 

terstond o|) diezelfde temperatuur had kunnen worden vultooid, als of 

het in den loop van denzelfdcn dag lol cenc gelijkmatige temperatuur 

van had kunnen stijgen, eu, als of eindelijk dc boog !i°. 8 alleen 

cenc temperatuur van 00"̂  had verkregen. Tor verniijiliiig van be-

rekeningen zullen wij aau tafel N dc lempcratiircn onlloenen, die hol 

naasl bijkomen aan do vermelde, namelijk 4 1°.47 in jdaals vau 45° 

voor die lol welke hel geheele booggewelf moet stijgen, en 58°.77 in 

plaats van 00» voor die lot welke vervolgens dc boog n». 8 alleen 

moet geraken. 

Dc uitrekking van elk der bogen bij 41°.47 zou 0.050 O zijn als zij 

vrij werkte; de ondervinding hcefl ons doen zien, dal, ten gevolge van 

dc verbinding der bogen, de stijfheid der velden en alle andere omstan-

digheden in dc zamenslelling, clkc boog 41.47 X 0.001 1 = 0 . 0 1 5 0 

rees, hetwelk ovcrccnkoinl met ccne uitrekking van 0'-'.020 5; ge-

volgelijk vloeit uit deze verschilleiitle ouistaiidighcdcn voort, dat de 

lemperaluur van 41°.47 zich in don boog nicl ontwikkelen kan, dan 

door ecnc zamcndrukking vau O '̂.OIO 4 te weeg le brougon, hetwelk, 

bet cijfer E O 000 000 000 aangenomen zijnde, op clkc vierkanle 

streep van de doorsnede cenc vermeerdering van drukking voorstelt, 
, , 0.010 4 XGooo . . . , 

ten bedrage van = 1.02 pond. 
01.00 

Men moet opmerken dat dc veelhoek der drukkingcu in bet boogge-

welf is verplaatst; de vermeerdering van dc drukking, gelijkmatig over 

elke voeg verdeeld, voegt zich bij dc drukking die uit hot zamenstel 

alleen zou voortvlooijon, en, bij de uilkomsl, is bel piiiil vau werking 

nader bij don middolstcii vezel, hetwelk gunstig is voor ilc stevigheid 

van hot zamenstel. Men moet verder opmerken dal de veelhoek der 

drukkingcu niet meer aan bet statisch theorema boaiilwoordl, dal wij in 

dcVlMfdceling hebben gesteld, cn hetwelk nu niet meer voldoende is om 

dc uiterste grenzcu dor drukking aan te wijzen; dc veelhoek der drukkin-

gen kan zich bijna midden in den boog bevinden, en niettemin kunnen 

de drukkingcu sterker zijn dan die, welke or uit zouden voortvlooijcn, 

wanneer de veelhoek door de biimouwtdllijn van hot sluiistuk cn de 

buitcnwciniju van dc geboorte ging. De metalen gowolven verschillen 

daarin groolelijks van dio, welker bouwstollcn door de warmic nicl 

slerk nilzcttcn. Indien men do uitzetting kan vorwaarloozeu, dan kan 

men uil dil enkele feit aOoiden, dal e r i n bol gewelf grenzen beslaan, 

binnen welke de drukkingon zijn begrepen. Maar als men dc uitzetting 

in rekening moei brengen, kan men de grenzen der drukkingon niet 

aanwijzen , zonder dc lompcrahiur te kennen, waarbij hel gewoU'bij 

den bouw aan zich zelf is ovorgclaten geworden. W i j moeten er bij-

voogen , dal ingeval men bouwstollcn hcofl gebezigd , waarvan de 

zamcndrukking niel kan verwaarloosd worden, men zelfs geen gren-

ilie drukkingen niet in bel midden maar uabij dc einden dier opî crvlakken 

werken. 
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zen meer aan de drukkingen kan stellen, indien liet zamenstel niet zou 

is ingerigt dat er vóór liet wegnemen der formeelen geenerlei zamen-

drukking lieeft plaats geliad. Indien men bijv. in plaats van de wiggen 

van den viaduct over den Hlioiie slechts genoegzaam aan le zetten om 

al de stootvlakken juist te doen sluiten en den boog vervolgens door 

zijne uilzelling alléén van hel formeel vri j le maken, men de wig-

gen sterker had aangezet, dan zou dit eene aanvankelijke zamendrnk-

king der bouwstof hebben le weeg gebragt, geheel zooals zulks voort-

vloeit uit de verhooging van temperatuur, wanneer de uitzetting wordt 

verhinderd , en men zon geene gegevens gehad hebben voor de 

ontwikkelde drukkingen en vervolgens voor de stevigheid van hel 

zanienstel. 

Indien de boog 8 niel slechts onafhankelijk was van de zeven 

andere bogen, maar ook in staat om zich vr i j nil Ie zeiten bij de 

lempmlnur van , dan zon hij eene uitrekking van Ü®i.01'20 

ondergaan. Indien het geheele booggewelf tot de temperatuur van 

58°.77 steeg, zon het in den top ;38.77 X Ü.0011 = O.OGil) rijzen, 

hetwelk met eene uilrekking van 0.0282 overeenkomt. Dus zou 

dc boog n". 8, indien hij den invloed van de temperaliiiir der andere 

bogen niet ondervond , ccne lotale zamendrukking ondergaan van 

0®'.01i7 , hetwelk eene vermeerdering van drukking van l . i i pond 

geeft. Doch, zoo gebeurt het niet; als wi j de tafels A. D. C. nagaan, 

dan zien wij dat, wanneer er in den boog n". 8 alléén cenc vermeerde-

ring van temperatuur plaats heeft, hel sluitstuk rijst met betrekking tol 

dal van den tegenovcrgeslelden boog n°. 1, tot een gemiddeld bedrag 

van 0®'.0000 voor iederen graad ; voorts zien wij dat de boog n°. 8 

niel alleen rijst, en dal de sluitstukken der bogen n°. 7, G, 5, i , 7>, 2, 

zich plaalscn op de ribbe, die de sluilstukken der bogen n°. 8 en 1 

verbindt, cn daarbij slechts zooveel beneden die ribbe blijven, als over-

eenkomt mcl dc afwisselingen in het hoogere bedrag der temperatuur 

van den boog n°. 8 boven die der andere bogen, dal op zijn hoogst gemid-

deld 0„i.00007.'j per graad is. Als de boog n\ 8 rijst voert hij den boog 

n°. 7 in die beweging mede door de verbinding van de dwarsribben; 

de boog n°. 7 voert evenzeer den boog n». O mede, en zoo vervolgens, 

zoodat cr eene nieuwe verdeeling van drukkingen ontstaat, omdat de 

bogen zich niel vr i j kunnen uitzetten. De drukking wordt in den boog 

n®. 8 grooter, dan zij zou zijn, indien hij niet met de andere bogen 

doer dwarsribben was verbonden. Zij wordl daarentegen in dc andere 

hogen minder, dan zij zou zijn, indien zij niet onderling en met den 

boog n°. 8 door dwarsribben waren verbonden. Uit onze waarnemin-

gen blijkt niel juisi, of dc boog n». 1 is gerezen cn hoeveel; ondersteld 

zijnde dal bij dc hoogte bcho»idt, die mcl zijne eigene lemperatunr 

overeenkomt, indien het geheele booggewelf dezelfde temperatuur 

heeft, dan zullen wij de grootste vermeerdering van drukking vinden, 

welke de boog n®. 8 kan ondergaan. Voor het verschil van 17°.50, 

dat wij tusschen den boog n». 8 cn de overige bogen waarnemen, zal 

dc hoog n". 8 met betrekking tot den boog n°. 1 tol een bedrag van 

17.50 X 0.00(10 (H.(11058 rijzen. De hoog n^ 7 zal een weinig 

minder rijzen; hun verschil iu hoogte zal zijn y x 0.010 58 

O®'.ooi .18, waarbij zal kunnen komen het maxiniiim van uitwijking op 

dc lijn der uiterste bogen 17.5(1 X (l.0{j0 07.'i = 0.00 120; dus zal 

de boog 1 1 ° . 7 ininsteiis 0'-''.(l07 (»1 rijzen, hetwelk ccne verlenging van 

minstens (̂ ''.Oo5 8 eu eene vermindering van drukking van minstens 

0 57 pond aanwijst Kveivzeer zal dc boog n°. (»minstens O''.OOOl 5 

rijzen, derhalve: verlenging O''.0050, vermindering van drukking 

(120 pond; 

; boog n". 5: O '̂.OOiO;), verl. 0^''.0025, vcrm, van drukking 0.22 p.; 

' « .. 4:0«'.00517, « Oei.OOiri, » » . 0.1ö\' 

.. .. 5:0^''00100, D 0«'.0008, » .. - 0 .08» 

» .. 2:0^''.0(J02l, » Oci.0001, - » 0.01 « 

Dil gcefl te zamen 1.12 jiond vermindering in de drukking der 

bogen, waarop boog n°. 8 werkt. De boog n°. 8 is, om 0̂ 1̂.01058 te 

rijzen, O®'.005 langer geworden; indien hij niel door dwarsribben ver-

bonden ware geweest mei dc overige bogen, dan zou hij O®'.0282 

langer zijn geworden; de invloed der overige bogen is dus deze geweest, 

dat zij eene 'zamentrekking van 0®'.0252 hebben tc weeg gebragt, het-

geen ecnc loencming van drukking van 1.15 pond doel kennen, welk 

cijfer juist overeenkomt met dat van dc vermindering van drukking, te 

weeg gebragt door dc werking der dwarsribben op de overige bogen. 

Ten slotte, wanneer wij dc zeer geringe verschillen verwaarloozen, 

daaruit voortvloeijcndc, dal dc boog n°. 1 den invloed moot ondervinden 

van de rijzing van den boog n°. 8 tol een bedrag hetwelk wij nict 

hebben kunnen bepalen , cn dat al dc binnenbogen zich nict even ver 

verwijderen van dc ribbe, die dc bnilenbogcn verbindt, dan zullen de 

vermeerderingen van drukking in hel booggewelf deze zijn: 

Op bet booggewelf n". 8 2.57 pond 

» n Q » 7 0.05 1» 

» » " » 0 . . . . . 0.75 » 

. 5 0.80 u 

n n H tt <1 0.87 >' 

» « H „ 5 O.Oi n 

. 2 l.Ol « 

« » - « 1 1.02 « 

wanneer hel booggewelf zich, wal dc temperatuur aangaat, in den 

meest ongunstigen toestand zal bevinden, namelijk: 

Ecnc verhooging in lempcraluur van 41°.-17 voor dc bogen l , 2, 5, 

4, 5, O en 7 cn van 58°.77 voor den boog n®. 8 vergeleken met de 

temperatuur bij het wegnemen der formeelen. 

LUiuerkmj v a n iJc tijdelijke bclastin(j. — Onderstellen wij thans, dat 

hel voltooide booggewelf onderworpen wordt aan de proefneming met 

twee bewegende locoinotieftrcincn, alvorens het door ecnc Icmperatiinrs-

verandering cenc verandering van vorm hcbbe ondergaan. Het zwaarte-

punt van het halve booggewelf en de middelpunicn der drukkingen 

zullen zoo verplaatst worden, dal waarschijnlijk het middelpnnl der 

drukkingen van hel kussenstuk zich naar de binncnweinijn zal ver-

plaatsen. De verdeeling der drukkingen zal overeenkomen mcl eene 

normale drukking in den top, minder dan de gemiddelde 

2 2 2 0 G O O 4 - 4 0 4 0 S O O „ , 

^ ^ ^ '90, 

of 2.50 pond per vierk. streep, en mcl cenc normaio drukking op hel 

kussenstuk, minder dan dc gemiddelde 

2 400 050 - ^ 4 120 044 -
r r :o2üü4üO, 

of 2.08 pond per vierkante streep. Derhalve zal door dc aanwezigheid 

van Iwec locomolieflreinen op het booggewelf de gemiddelde drukking 

per vierkante streep ongeveer 0.40 pond kunnen toenemen, cn in het 

geheel 2.(i8 pond niel tc boven gaan. Deze vermeerdering der druk-

king van 0.40 pond zon, als men den coeiricient E = r 0 00()000000 

aanneemt, eiken der bogen, indien hij vrij stond, doen inkrimpen tol 

een bedrag van — 0.00108, aanwijzende eene daling in 
( jUUÜ 

den loj) van O«'.00(12. 

En inderdaad zoo is het ook nagenoeg; hel waargenomen cijfer Oci.Ol 

1855.] 

IS slechts een weinig meer, hetgeen aantoont, dat de waarde van E een 

weinig le groot is ondersteld. 

Men moet o|)merkcn dat de proefneming met bewegenden last, de acht 

hogen niel gelijkelijk belast; de houten dwarsliggers van elk der sporen 

belasten regtstrecks di-ic bogen, waaiuit volgt, dat de twee middelste 

ttogen meer belast zijn dan dc daaraan grenzende, cn deze weder meer 

dan de huilenbogcn. Inderdaad blijkt uit dc waarneming , dat de 

iiiiddelsle hogen 0.00075 dalen cn de overige van 0.0004 lot 0'-''.000ß 

n)ct belrekking lot de lijn, die dc buitenbogen verbindt. Dil verschil 

III daling van O''.00075 toont een verschil aan in de inkrimping van 

0«'.00057 en een verschil in de daariiitvolgende zamendrukking van 
fl.fl037 X cono .. I I . - . I . . 1 
— - r r 0.0.:)ü pond , dat is tc zeggen , dal ten gevolge 

van de stijfheid, die de dwarsribben aanbrengen, het verschil lusschcn 

den meest en den minsl belasten boog zelfs niet een twaalfde van de 

;,'cmiddelde belasting bedraagt. 

Gaan wij thans na wat er gebeurt, wanneer zich slechts een loco-

molicflrein op een der sporen bevindt. Indien dc vier bogen, die onder 

liet bclasle spoor zijn, niel door dwarsribben in verbinding waren met 

de vier bogen onder hel onbelaste spoor, dan zouden zij in deozelfden 

toestand verkecren als hel gansche booggewelf onder de werking van 

twee locomolieflreinen, dal is te zeggen, dat de vier bogen oj) '/is na 

gelijkelijk zouden zijn belast en eene vermeerdering van drukking 

zouden ondergaan van gemiddeld 0.40 pond op de vierkante streep. 

De zanienhang, door de dwarsribben tusschen de acht bogen tc 

weeg gebragt, brengt eene aanmerkelijke wijziging aan; wanl uil onze 

tafels van waarneming volgt, dal dc builenboog, die zich het naast bij 

hel belaste spoor bevindt, in den top 0^1.008 daalt, de andere huilen-

boog 0^'.002, de lusschcn gelegen bogen tot aan de lijn, die de buiten-

bogen verbindt, tol op Oci.0007, en dal derhalve hel midden van het 

booggewelf 0''i.005 daalt, terwijl, wanneer de beide sporen belast zijn, 

de daling O®'.01 bedraagt. Uit deze feilen blijkt, dat er eene verdeeling 

van belasting over de acht bogen bestaat, welke men kan ontleden, zoo 

JIS wij hebben gedaan toen wij over cenc verhooging van lemperatunr 

in den boog n°. 8 alléén hebben gehandeld, en dat men vindt: 

Voor den boog nv 8 , indien deze de huiteiiboog is hel 

naast bij hel belaste spoor. . . O.50 

7 . . . . • 0.55 

O 0.20 

^ r 5 0.25 

• . . . 4 0 21 

• • - 5 0.10 

^ ' 2 O 12 

1 0.01) 

'.iezamenlijk is het voor de acht bogen eene vermeerdering van 1 81 

poiid oj) de vierkante streep, gelijk ook zou voortvloeijcn uit de ge-

'niildclde vermeerdering van 0.40 pond over de vier bogen van hel 

''Plaste spoor als zij vri j waren. Derhalve is de meest belaste boog nô  

'A niinder belast dan wanneer de bogen onder hel onbelaste spoor niet 

door dwarsribben in verbinding stonden met de bogen onder hel be-

laste spoor; dit is een aanmerkelijk voordcel, dat nil de slijiheid dei 

dwarsribben voortvloeit. 

Oe boven gi maakte opmerking omtrent dc onafhankelijkheid lusschen 

do drukkingen, voorlvloeijende uit hel gewigt der deelen, en lusschcn 

drukkingen, die door de verandering van temperatuur worden te 

gebragt, is volkomen van toepassing op de onafhankelijkheid 
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lusschen de drukkingen, te weeg gcbragl door de tijdelijke belastingen, 

en de drukkingen, die hel gevolg zijn van de temperatuursverande-

ringen. Zoo zou men eiken toestand van het booggewelf, die zich mogl 

voordoen, kunnen bepalen door achlereenvolgens de belasting en de 

temperatuur na tc gaan, gelijk wij voor do uiterste toestanden hebben 

gedaan, cn dan de uitkomsten bij elkander moeien voegen. W i j bepa-

len ons bij de opmerking, dat in de zomerdagen, bij den overgang van 

een trein op hel zuidelijk S j i o o r , de boog n°. 8 gemiddeld belast kan 

zijn met ongeveer 4.50 jiond per vierkante streep; dat, in dil geval, 

er tusschcngclegene bogen kunnen zijn, die mcl slechts ongeveer 5 

pond zijn belast, en dat eindelijk in de meest ongunstige omstandig-

heden voor de zamenstelling, de gemiddelde drukking in geen der 

bogen 5.80 pond op de vierkante streep mag te boven gaan. 

De dwarsribben tusschcn de bogen spelen ccne gcwiglige rol in ile 

liooggewolvcn van gegoten ijzer ; in het algemeen vormen zij den eeni-

gen hinderpaal tegen die zijdelingschc heen- en wedergaandc beweging, 

die wij hebben aangewezen als het hoofdgebrek in deze soort van wer-

ken, waaruit volgt, dal men aan de dwarsribben in de waterpasse rigling 

niet te veel stijfheid kan geven, 

De stijfheid der dwarsribben en de zanienhang der verschillende 

declei: van hel booggewelf, zoowel als de massa zelve van het zamen-

stel , hebben nog dil gewiglig gevolg, blijkende uit al onze waar-

nemingen, dal de uitwerking, te weeg gcbragl d.ior treinen, die mei 

ecnc snelheid van 50 mijl in bel uur loopen, zoo goed als dezelfde is 

als die, welke zij veroorzaken, als zij op de booggewelven slilst.ian. 

Dc door ons medegedeelde bijzonderheden hebben doen zien welke 

de invloed van dc stijfheid dor dwarsribben in de verticale rigling is; 

deze stijfheid is voordeelig wanneer het booggewelf ccn bijkomend 

gewigt moet dragen, zij is nadcdig, als ile verschillemle bogen aan 

ongelijke temperiiluren moeten worden blootgesteld. Dij dit verschil 

in uitkomsten was het van belang, juist te kennen de wijze, waarop 

de dwarsribben in den viaduct van ilen Uhrme werken, cn wij hebben, 

ten slotte, getracht den wederstand te bepalen , die zich in dezo 

deelen ontwikkelt 

liet gebeurt meermalen, uit onze waarnemingen kan het blijkeji, 

dat, ten gevolge van de ongelijkheid van tem|)eratunr in de bogen, 

er tusschen de sinilsinkken vai: d(! twee buitcidjogen van een zelfd«̂  

hooggewelf een verschil in hooglo van O-'.OOO tol (Vi.OII (/ntslaal. 

Dus kan er op eene dwarsrih eei'sl eene helling van x (' 011 r r : 

(>•'.0010 plaats hebben; vooits kunnen de tusschengelegen hogen 

(H.00075 omlor de lijn der buitenbogen dalen, men kan dus in ge-

wone gevallen aannemen eene helling van O"'.0025 lot O' 0024 voor 

eene enkele tlwarsrih W i j hebben nagenoeg gelijke hellingen 'jpge-

leekond, toen wij over de lijdelijke beldsling hebben gehandeld, en 

zelfs lol D"'.0055, die op dc dwarsribben der biiilenbogen zijn waar-

genomen; hel is waar dat locn dit laatslo cijfer is waargenomen de 

velden niel oj) de dwarsribben ilruklen, zoodat zij minder vast waren 

ingesloten. 

Hoe dit zij, nemen wij eene helling aan van O''.0021 en onderstellen 

wij', dat zij is te weeg gebragt op eene der stijfste ilwarsribben, 

die welke niel mei m\ buUcnboog iu verbinding zijn. De verticaal 

opstaande randen zijn dc deelen van de dwarsrib ilie aan de door-

buiging wederstand bieden; zij zijn aan beide einden bevestigd oj) 

eenen afstand van (H.85; zij hebben eene hoogte / ( r=0, i i . l5 ; zij 

verkecren dus in dezelfde voorwaarden van teuensland, als slaven die 

j aan één uiteinde bevestigd zijn en slechts de lengte hebben van L ~ 
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= O«'.42;.) en lot pijl zouden hebben f — ^ ^ ^ ^ = OÜI.001-2 

onder den invloed van een gewigl P, aan hel andere uileinde ge-

plaalsl. In dezen staat van zaken moet men, ^ de breedte der randen 

noemende, en U' dc grootste drukking op dc eenheid van opper-

vlakten dic zij werkelijk ondergaan, hebben: 

• ' ' iÜL 
'i-T^aT' 

waaruit men verkrijgt 

K 2 L ' 0 . 3 C 1 2 5 

Ï F = 3 / 1 

Indien men voor 

11' ß ĥ  
L = — en 

0.45 X ƒ 

de waarde van 12000 000 000 moesl nemen, 

an zou men moeten besluiten, dal dc dwarsribbcn werkelijk met 

12 000 000 000 

ÖG9 
W' = = 17 000000 belast zijn; dal zou zijn ccne be-

lasOng van 17.00 pond op de vierkante streep, en deze ontzaggelijke 

drukking zou de veerkracht vau het gegolcn ijzer niel hebben bena-

deeld? Men moet bel niet onmogelijk achten, dal ccnc drukking van 

17.00 pond door buiging kan plaals bcbbcn in ccn stuk gegoten ijzer 

zonder de veerkraclil te benadcelen, daar wij voor de breking waarden 

van \\ hebben waargenomen, die ongeveer twee en een half maal zoo 

grool zijn, maar wij gclooven dat deze omstandigheid zich niet voor-

doet in de slukkcn waarover wij handelen, waarvan de randen over bet 

algemeen O®'.01 dikte bcbbcn, en waarvan dc veerkracht niet veel meer 

moet bedragen dan die der wclfstiddcn. W i j vinden het eenvoudiger 

aan le nemen, dal de lot dezc stukkeii betrekkelijke waarde van E daalt 

tol dc helft van het gemelde cijfer van 12000000000, dal doordc 

handboeken over dc werktuigkunde wordt opgegeven, en waarvan wij 

dc afwijkingen hcbbcn doen kennen; wij stellen gevolgelijk, dal de 

drukking, in dc dwarsribbcn voor de gegeven gevallen zich ontwikke-

lende, hel cijfcV van O pond niel bereikt. W i j gclooven zelfs, dal dil 

cijfer tot op '/i kan verminderd worden, wegens de omstandigheid dal 

dc dwarsribbcn geval zijn in ijzeren kastjes van O'". 17 lengte, die zelf 

zccr veerkrachtig zijn en aan de gebcclc doorbuiging deel kunnen 

nemen. W i j nemen dus aan, dat de dwarsribbcn onderworpen zijn aan 

ccnc doorbuiging ten gevolge van eene drukking, dic gewoonlijk lol 

<) en 7 pond oj) de vierkante streep bedraagt, en die, in zekere builen-

gcwonc omstandigheden, tot O pond moet toenemen. 

Overzhjl cn besluU. 

WIJ hebben achtereenvolgens de waarnemingen medegedeeld, die 

op den viaducl van den lUiOnc zijn gedaan omtrenl de bewegingen der 

gegoten ijzeren hogen, teweeg gebragt iloor dc temperatuursverandc-

ringcn en de standvastige en tijdelijke belastingen. Om dc uitkomsten 

daarvan loe tc passen, hcbbcn wij de waargenomenc uilwerkingen 

moeten vergelijken met dic welke zouden voorlvlocijen uil de aangc-

nomcnc ihcoricn, omtrent den wcdersland en de vecrkrachi van het 

gietijzer in de bouwwerken. 

Uij deze vergelijking zijn wij lol bet besluit gekomen, dal de modulus 

van veerkracht in bet gietijzer mocl verschillen naarmate van de wijze 

van verbinding cn zamenstcHing der dcelen cn vooral van hunne vor-

moit cn afmcliiigcn. l lcl verschil kau van 1 lol 5 bedragen. 

WIJ hebben vervolgens rcgistrcckscbc proeven genomen met zware 

staven van dezelfde dikte als de welfslukkcn, die in de booggewelven 

van dcu viaduct zijn gebezigd. 

WIJ liebbcn zoodoende gezien, dat de modulus van veerkracht van 

gietijzer van hel door de natuurkundigen aangenomen cijfer van 

1 8 . 5 4 - . 

12 000 000 000 kan afdalen, niel slcchls tol dat van 7800 00001 Kt, 

hetwelk uit de procnicmingcn van Slepbenson voortvloeit, maar lot O, 

4 ja zelfs 3 OOO 000000 in sommige omstandigheden, gelijk zich voor 

de onderdcelen van dcu viaducl van den UliAue licOben voorgedaan. 

Tot dil punl genaderd, hebben wij moeten nagaan welk onderscheid 

bet bij onze proefnemingen gebezigde gielijzcr opleverde mcl betrek-

king tot dat hetwelk men lot beden had beproefd. Dit onderzoek heeft 

ons getoond, dat, hoe kleiner de afmolingen der beproefde staven zijn, 

dc modulus van veerkracht des le grooter is; dat dit ligt tc licgrijpcn 

is, als men ccn stuk gietijzer beschouwt als in zekeren zin uit twee 

verschillende metalen bestaande, waarvan bet eciie, bet buitenste, zich 

eensklaps verkoelt cn verhardt tot ccn zekeren graad, waardoor bel in 

wederstand toenecml cn in vcerkraclil vermindert, terwijl het andere, 

bet binnenste, langzamer verkoelt, porcuscr blijfl, en gevolgelijk 

minder wederstand cn meer vcerkraclil bcboudl. Nu bcbbcn dc slaven, 

die door dc natuurkundigen zijn beproefd, geringe afmetingen cn dus 

is het binnenmetaal daarin in geringe verhouding aanwezig. In de 

welfslukkcn van den viaducl daarentegen even als in destaven, die wij 

in dc laatste plaals hebben onderzocht, heefl hel binnenste metaal de 

overhand. 

Deze wijze van vorming van het gietijzer aannemende, hcbbcn wij 

uil onze proeven, vergeleken mcl de tol heden loe gcnomene, kunnen 

afleiden, welke do grenzen zijn, binnen welke de modulus van veer-

kracht en dc cocflicicnt van den brckingswcderstuiid van gietijzer af-

wisselen naar gelang van dc omstandiglieden , waaronder het wordt 

gebezigd. 

liet viel toen gemakkelijk, rekenschap le geven van de werking van 

gietijzer in groole bouwwerken, en le zien, hoevele waarborgen 

voor dc slcvigheid dil oplevert, len gevolge van de vecrkrachi die hel 

bezit, als bet zware afnictingeii beeft, en ook van de stijfheid die men 

aan de verbindingen lusschcn dc stukken onderling kan geven. 

Op grond van dil alles zijn wij cr loe geleid, eenigc beschouwingen 

mede te deelen omtrent dc wijze, waarop men, onzes inziens, gesmeed 

en gegoten ijzer in bouwwerken behoort Ic U^zigcn. 

Eindelijk hebben wij onzen arbeid geëindigd met, volgens hetgeen 

onze rcgtstrceksche waarnemingen ons aan dc hand gaven, al wat men 

aan den viaduct van den Ubónc als gevolg van lempcratuur of be-

lasting bad waargenomen, Ic verklaren. Wi j licbhen daaruil afgeleid 

bet ma.ximum der bewegingen, dic de booggewelven kunnen onder-

vinden, en, bij gevolg, dc krachten, waaraan de verscbillende dcelen 

vau het werk onderworpen zullen kunnen ziju. Zoo zijn wij terugge-

komen lot het doel, dal wij ons reeds bij hel begin van dil verslag 

badden gesteld, en dal wij, naar het scheen, uil hel oog liauden ver-

loren, omdal wij genoodzaakt waren nieuwe verscbijnselcn le ver-

klaren, cn eenigc algemeen aangenomenc denkbeelden le bespreken en 

tc bestrijden. 

N O T A S. 

. \ 0 T . \ A . 

Zie hier op welke wijze vvij de algemeenc formiilen hebben bepaald, 

die op het werk toepasselijk zijn : 

Wi j nemen voor de positieve coordinaleii-asscii (pl. IX, fig, 12) dc 

twee lijnen C x en Ci/O. W i j slellen: 
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OD = 00 ~ n 

boog DmC = a 

hoek GOD = n 

CD = b. 

j, is bot gewigl van bel booggewelf ACD per cl lengte. 

• m als een veranderlijk |)unt bcscbouwcmie, slellen wij : 

bock COm = 9, 

boog Cm = S, 

d;iaruii is 

Cu — X — Dp = U sin <p nin = y = D — D cos cp. 

Dc boog, zamcngesteld uit cenc slof, wiens cocfiicienl van veerkracht 

is E en waarvan de dwarsdoorsnede lot moment van traagheid heeft 

met betrekking tot eene as door hel zwaartepunt M = f i ' Vw ,had 

o o r s p r o n k e l i j k den vorm ACmD. Hij is gesteld lusschcn ile bolde on-

veranderlijke steunpunten A en D en verandert van vorm onder de 

werking van zijn eigen gewigl; hij neeml den vorm AC'wi'D aan; de 

voorwaarden van hel cvenwigt van hel gedeelte m'W kan men uitdruk-

ken door de som der momenten van al de krachten, op dil gedeelte met 

betrekking tol helzelfde punt, m ' bij voorbeeld, werkende, gelijk nul 

tc slellen ; deze krachten zijn : 

1. Do veerkracht , ontwikkeld door de vormverandering op het 

punt m', die bet gedeelte ?«'D zamendrukkcu, en waarvan hel moment 

met betrekking lot het punt i n ' is EM (Navier, hlz. 440). 

2. Het gewigl van den boog mW, dal gelijk is aan /)D («—9), wer-

kende op het midden V van den boog »;il.< en waarvan dc hefbooms-

arm is; 

iV = VO - Oi = D sin ^ - D sin q . . 

3. De loodregte terugwerking van het punt D, dic p lU bedraagt cn 

die lol hefboomsarm heefl /;D = DD — D/; = D sin « — D sin (f . 

1. Dc horizontale terugwerking van het punt lï, waarvan wij dc 

geiallen-waai'dc O zullen noemen, en waarvan dc hefboomsarm is 

mp = CD ~ Cr = 6 — (D — D cos 7 ) . Zoodal men, dc rigling der 

draaijing van elk motnenl in aanmerking nemende, beeft : 

-j- sin «—U sin <,)-(j[,3_(D_i{ cos (f)] 

.'fi aanmerking nemetide dat d S = \\d(f en ook dal ,ï = D — D cos « 

is, en ontwikkelende, vindt men : 

KM (d(p' — sin <f> sin -f q, sin q — u sin 

X dq QD« (cos q' — cos (i)dq 

''Il integrerende verkrijgt men : 

\'M ) = C -f /dP f (. sin - q , sin -f v sin q -

.145 

( i u = '!J}1Ï = en d sin q. als sin sin y , dan verkrijgt men cos p 
dy' d}! 

.«in sin p </S (/S '('/'—<('/ 'h'—d;/ 

' cos p cosp cosp cos t l s X d x dx 
7u 

dj/—d;i 
tl cos pdp' 

Men vindl gevolgelijk: 

EM { d y ' — d n ) = p l { ' ( 4 sin 14-2«cos-"-!- i q c o s ? ^ -f s in?— 

2 u cos^-^-* — 1 sin*̂  ")̂  q cos«/—ur^sin«) cos qdq -{-QD' (sin q 

— q cos «) cos qd(p. 
En integrerende verkrijgt men: 

(,y'_,y) _ C' -}- p\V' (^4 sin ^ sin q -|- 2 « cos ^s in «?' -f X 

q COS — : s i n ^ - i r p s i u cos<r-f-cos -, cos q -

—.. sin n) dq -f OD- X f (cos q — cos «) dq . 

waaruit : 

T̂  H" ® < • 
cos ^ — 4 sin KM ) = C 4. 2 »cos + 2 q 

— q COS <r -V sin q — u q . X slu + OD' (sin q — q COSu) 

op hot punl ('. hech men q ' = t = 0 , hetwelk voor dc slandvasligc C. 

?eoli: 

C = ; ) D ' ( ^ 2 « c o s ^ + 4 s i n - ) . 

Als men q — als ecnc dinercniiaal (/rji hescbotiwi, hetwelk gccfl 

tc • ( P - \ - . , 3 . . 8 V - h a . , 4 

^ sm sm 9--}- - Sin — 3 « cos — ^ sin 7) -l - « x 

sin — ^ cos q — ^ cos q sin <p — ^ v ' —«90 sin « sin q — 

u sin « cos q"^ OD' Q sin -q—q cos « sin q—m « cos q^ ; 
daaruit vindt men den pijl, f = : ! i ' ~ y , slcllcnde q z = : 0, 

E M f = C/-f- p cos J + ^ « sin ̂  — « sin « ) — O D' cos.. 

Om de slandvasligc C' te bepalen, is hel voldoende in de algemeenc 

vergelijking qj = a le stellen, hetwelk geeft: 

C' r r /)H* «sin « cos« 4- — sin' f< -f - -h sin 'u — 4 sin'' 
' ' 3 0 4 'J 

sin «< —2ocos-~sin « —•^cos^t^-h UD' (cos^<-{-«sin«cos« — 

-^sin 

cn door in plaals stelling. 

/ = ^^^ i + i " 2 2 " " " 36 " 4 + 

« « s i n ' — (tsin «-{- c o s 4 sin -Jsin« + - « cos-^sin (t) 

. OUV • . » N Oli'/ , I . \ J'll* 
-f- sm «cos « -I- cos ' u j — ( cos«-f- - s i n J = . A 

KM ^̂  K.M-'̂ -

Om de getallen coî nicicntcn A, 1', C, D te berekenen, moot mcr 

slellen « = 18°, 44', 50".4052, hclwelk gccfl: 

A = 2.118 545 7 C = O.OOO .550 4 

D = 2.110157 4 D =0 .0980150 . 

Dczo getallen, in de waarde van fin dc plaats gesteld, geven 

U» 

/ = k S ï 200 5 X /dl - 0.002 285 5 x 0.) 

liczc vergelijking bewijst het verkeerde van de uitkomst, wanl er 

vloeit uit voort, dat /'afneemt naarmate O toeneemt cn bovendien kan 

/"er negatieve waarden door verkrijgen. 

Om deze formule loc tc passen, zou men dc drukking O moeten 

kennen zoo als zij in het zamenslcl beslaat. Men kan dc grenzen dei 

drukking niel juist bepalen, omdat zij veranderlijk is len gevolge van 

de omstandigheden van dc zamcnstelling. Om ecnc toepassing in ge-

tallen te maken, onderstellen wij de drukking jnisl gelijk aan die. 
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welke zou voortvloeijen uit dc tljcorie der gewelven, door den kapitein 

der genie Fabré, in de l i c v u e génévalc de l'architecture et des t r a v a u x 

publics (Daly, 18iG), gegeven : 

pxU namelijk 0 = tang a 

/»U-» 
waaruil f = ~ (0.002 20ü 5 - 0.002 285 5 x 

UuiRa' 

en voor t anga zijne waarde 0.901081 50 stellende, heeft men : 

pW 
( 1 ) 

NOT.\ D . 

Dc beschouwingen, welke wij in dit gedeelte van onze verhandeling 

hebben ontwikkeld, zijn reeds uiteengezet in het verslag van cenc 

commissie, door de engelsche regering benociml om een onderzoek in 

tc slellen omtrenl het gebruik van geslagen cn gegoten ijzer in spoor-

Avegwerken. De door ons zelf waargenomen feiten zijn van dien aard, 

dat zij die hese bouwingen ten eenemale bevestigen en huiten twijfel 

.stellen. 

Reeds was door dc [)roeveri, onder de leiding dor connnissie geno-

men, gebleken dat dc veerkracht en dc wedersta/id van het gegoten 

ijzer in aanmerkelijke male verschillen naar gelang van de ahneting 

der gebezigde stukken. De conimi.ssie had daaruit afgeleid : 

Dat wanneer men overeenkomsten sloot voor het bunwen van werken 

van gegolen ijzer, men zou moeten bepalen dat bol metaal cen zeker 

gewigl zou moeten kunnen dragen, in plaats van te trachten ccn mengsel 

van gietijzer van ccn bepaalden aanl te verkrijgen ; 

Dat om den wederstand van eene bijzondere soort van gietijzer tc 

berekenen, waaruit men stukken van groote ahnelingen zou moeten 

vervaardigen, men aan dc jtrocfslavcn ceno dikte moest geven, gelijk-

staande met dic van de dikste deelen van hel ontworiicn werk ; 

Dal door de ahnelingen der staven en de massa van het werk le 

vermeerderen, men ouk den wederstand tegen schokken vergrootte. 

lür vloeide nog uit voort dat de uitwerking van de massa der bewe-

gende treinen veel grooter is dan dio vau eene standvastige belasting 

van hetzelfde gewigt in zeer ligte werken, maar dal deze uitwerking 

nagenoeg dezelfde bleef, wanneer men de massa en bet wederstands-

vermogen der liggers deed toenemen. 

Al deze gevolgtrekkingen kunnen evenzeer uit ons onderzoek worden 

gemaakt. Zoo zijn de grootste bewegingen , waaj-genomen bij den 

overgang van locomoticftrcinen met eene snelheid van 50 mijlen in het 

uur, nagenoeg gelijk bevonden aan die, welke het booggewelf licch 

(Midergaan, toen de treinen stilstonden 

NOTA C . 

De omstandigheden, die de ingenieurs der maatschappij er toe geleid 

hebiicn mn den viaduct van den lUiftne zoo zamen te stellen als geschied 

is, om de bogen onderling te verbinden cn de deelen hoven de gewelven 

zoodanig zamen te stellen, verdienen in herinncring le worden gebragt. 

Dit overzigl zal doen zien van welk gewigl het voor constructeurs is, 

pniefondcrviudelijke gegevens te hebben van dien aard als indi l verslag 

zijn oi)getecken(l, en hel zal voor dc ingenieurs der maalscha|ipij tevens 

(1) tn lict reeds iian-clumldc werk van den ingeniunr IJre.'̂ se zal men 

eene betere tbeoretisclii' Iicsclionwinü vmi dit onderwerp vinden. 

(Ued.1 
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eene aansporing kunnen zijn, om dc bron aan tc wijzen van de ge-

gevens, die hen hebben geleid bij hel vaststellen der inrigting van het 

werk. 

D.ij het ontwerp van den viaduct, in 1815 aangeboden, werd onder-

steld dat de lendenen der gewelven geheel met gebakken buizen waren 

opgevuld. Deze verbinding, die ten doel had de massa van het boogge-

welf zeer zwaar te maken, met betrekking tot het gewigl der treinen 

stemde geheel overeen met de zeer zwakke vormveranderingen, die 

men onderstelde, dat de overtogl der treinen in het booggewelf moest 

te weeg brengen, met het oog op den coëfiicient E r r : 12 000 000 000, 

welke toen ter tijde de eenige was die in de handboeken der werktuig, 

kunde was aangenomen. Wat aangaat de uitwerkselen der temperatuur 

op den buitcubuog met betrekking tot de overige bogen, men had zich 

voorgesteld middelen te beramen , om ze to bestrijden, hetzij door de 

buiteiibogen van het gewelf door afzonderlijk staande bogen vau dun 

gegoten ijzer of van jilaatijzcr, bij wijze van scherm, te bescliutlen, 

hetzij door de buitenbogen zelf onalhankclijk van de ovengc bogen te 

maken, door dwarsribben met geledingen. In beginsel wilde men 

middelen bezigen, die onderling geheel onafhankelijk waren, aan de 

eene zijde om het gewelf te beschutten tegen de uitwerking van de be-

trekkelijke verwarming der aan de zon blootgestelde zijden; en aan den 

anderen kant om het gevaar weg tc nemen van de vormveranderingen 

van bet gewelf, onder de belasting en onder den op alle hogen werken-

den invloed der temperatuursveranderingen ; waarbij men die vorm-

veranderingen ter naauwernood op het vierde stelde van hetgeen zij in 

werkelijkheid hebben bedragen, onderden invloed der belasting, ter-

wijl men ze vrij juist beeft geschat voor zoo ver dc temperatuur 

aangaat. 

Uit de onderzoekingen in de bijzonderheden bleek de noodzakelijk-

heid, om de lendenen der gewelven niet geheel te vullen en de stand-

vastige belasling bij het sluitstuk le vermeerderen. Men liel hel denk-

beeld om mei gebakken steenen buizen te vullen varen, en men 

onderzocht de zameusteHing van gewelven in baksteenen, rustende oj" 

de hogen; men hoople genoeg veerkracht le vinden in zeer ligt metsel-

werk, van afsland tot afstand in onafhankelijke massa's gescheiden, 

len einde het gewelf vr i j te laten in zijne vormveranderingen. Degt-

streeksche jirocven op tongewelven van 1«'.20 opening en door 

pijlers van ü*'.00 gescheiden, loonden aan, dat het metselwerk begon 

te scheuren op hel oogenblik dal twee aangrenzende pijlers meer dan 

O^'.Ol uit hel waterpas geraakten. Volgens deze uitkomst was het 

niet voorzigtig deze wijze van zamenstelling le bezigen hij hel vooruil-

zigi dat de uil wijkingen uil bet waterpas meer dan (H 001 tot IH.002 

konden bedragen; men zag af van dc gewelven iu metselwerk en men 

kwam op het denkbeeld een vloer van gehouwen steenen aan te 

brengen door ccn gegoten ijzeren zamcnstel gedragen. 

Tot deze denkbeelden was men bij het onderzoek in 1818 gekomen, 

toen, door tnsschenkomst van den heer Slephenson , dc heer Talabol 

de proehiemingen vau deu heer liodgkinson leenle kennen, die laler 

door do engclschc commissic zijn openbaar gemaakt. Volgens deze 

proefnemingen had het gegoten ijzer eene uitzetting en zamcn-

drukking , die ccn weinig mcl de belasling toenamen , en overeen-

kwamen mcl '/sooo van de lengte voor cen pond drukking op dc vier-

kante streep. Derhalve moesl men voor de lengle van een boog van 

de brug over don Dhönc en voor eene drukking van 4 pond eene 

inkrimping van ongeveer 0«'.05 verwachten, en daar cen verschil in 

lemperatuur van 25° lusscben den huitcnboog en den daaraan gren-
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zenden den eersten ongeveer Oei.018 langer doel worden, zoo moest 

„icn deze verlenging beschouwen als overeenkomende met eene ver-

meerdering van drukking van 2.40 pond. 

Men leidde daaruit het besluit af, dat men de hulpbogen zou kunnen 

missen , bestemd om de buileiibogen tegen dc zon te beschuiten, en 

deze registreeks zou kunnen bloolstcllen. Inderdaad, daar de drukking 

.i pond in den middelsten lioog bedroeg, zoo zou indien zij lol O 

pond steeg in den buitenboog, die ondersteld werd 25° sterker ver-

Nvarmd te zijn , er geene vormverandering van belang in dien huilen-

boog plaats hebben. Indien men nu onderstelt dat de buitenboog op 

oene onveranderlijke wijze met de overige bogen verbonden is, dan 

/.al bij, verwarnul wordende, dc overige bogen medevoeren, en ze 

zoodoende van ccn gedeelte der op hen rustende drukking bevrijden 

en zijne eigene belasting vermeerderen. Uit die verbinding zal dus 

voorvloeijeu dal de zamcndrukking in dc middelste zal verminderen 

en dus in de buitenbogen toenemen , zoodat dc vorm zich in alle 

bogen zal wijzigen en dal er len slotte geene andere verandering zal 

plaats hebben dan die, welke hel gevolg is van de aangenomen wijze 

van verbinding. 

Zoo werd in beginsel vastge.stcld het weglaten der hulpbogen en de 

verbinding van al dc bogen op eene wijze dal de vermeerdering van 

drukking van den een op den anderen werd ovcrgebragt. iMcn nam 

toen hel stelsel aan van de velden en den vloer van gegolen ijzer, 

difi zeer geschikt zijn om de betrekkelijke vormveranderingen te volgen. 

Kort daarna hadden de proefnemingen van Fourcliambault plaats. 

Do groote vormveranderingen, die men waarnam, schenen le bewijzen 

dat hel gegoten ijzer werkelijk kon worden zamengedrukl, niet alleen 

zoo als liüdgkinson reeds had aangewezen, maar in eene nog veel 

grootere mate; niettemin daar er omtrenl de juistheid der waarnemin-

gen van Fourcliambault eenige twijfel bestond, hield men zich aan 

cijfers van den engelschcn waarnemer. 

De groote gemakkelijkheid van vormverandering, bij de jiroehie-

mingen van Fourcliambault waargenomen , deed het als nomizakclijk 

beschouwcn, dc gegoten ijzeren velden goed aan.shiilend cn stijf le 

maken; men achtte hei gevaarlijk toe te lalen, dat de vormverande-

ringen vrij aanmerkelijk werden, omdal men nog niet do geheelo veer-

kracht van bet gegoten ijzer had leereu kennen. Thans, nu de proef-

nemingen met bewfgcnden lasl onbetwistbaar bebben doen blijken dat 

het gietijzer der bogen van de brug over den UhOne zamendrukbaar 

IS tol eeu bedrag van ongeveer 0"='.00055 in de lengte voor een pond 

drukking oii de vierkante streep (in plaats vau 0'-''.0ü0125, welk cijfer 

door liodgkinson en zelfs van O«'.00008, dat vóór hem is aangenomen), 

zou men cr zooveel gevaar niel meer in zien aan dc bogen eeuc groolere 

speling voor vormverandering te laten, en indien bet werk nog moest 

worden gemaakt, zou men waarschijnlijk minder zwaarte geven aan de 

hovenste deden der booggewelven. Men zou insgelijks de verbinding 

door de dwarsribben zonder bezwaar stijver kunnen maken, als men 

besloot, do ongelijkheid vau de verdeeling der drukkingen bij de 

veranderingen van temperatuur en belasting te veruicenleren, om do 

helrekkelijke vormveranderingen der bogen te vcrminden'n 

Mcu zal uil deze bijzonderheden ontwaren vau hoeveel gewigl hel 

's eene juiste kennis le bezitten van de veerkrachtige eigenschappen 

van het gietijzer; men zal er uit begrijpen dal de ingenieurs der 

'naatscbappij, nog wel niet de geheele uitgestrektheid van dit ver-

siihijnsel (eerst later geheel en al gewaardeerd, nadat de viaduct in 

dienst is gesteld), hebbende lecren kennen, maar ten minste lol een 
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gemiddelde tusschen de aangcnomene denkbeelden en de werkelijkheid 

gekomen zijnde, in hel werk zamenstellingen hebben gemaakt, dic 

volkomen gehikt zijn, in strijd met de op hel tijdstip van hel ont-

werp algemeen geldende denkbeelden , en die Ihans alleen uit hel 

oogpunt vau zuinigheid nog slechts eenige gelukkige wijzigingen zou-

den kunnen ondergaan. 

MiCDEDKEhINn O M T l l E N T D E S C I I E E V E l i l lUG V A N GEGOTEN 
MZEl l V A N V l L L E N E U V E - S A l N T - G E O n O E R , JN D E N S r O O l t -

WEG V A N r A l U . I S NAAK L Y O N , DOOR DEN H E E R 
.T. r O l l l É E , Imjcnieur der Brwfjen en Wegen. (1) 

[Aumltü des Ponts el CluiussL'es, 1854, Mai et .Iiiln, p. 308.) 

(Pl. X en XI . ) 

Deze brug, waarvan dc verschillende onderdeelen op plaal X cn XI 

zijn afgebeeld, is in 1810 cn 1817 te Villeneuve-Saint-Gcorges ge-

bouwd, om den spoorweg van Darijs naar Lyon over de rivier de 

Yères te doen gaan. Dil werk beslaat uil drie schecve booggewelven 

van gietijzer van 15 cl opening, met een pijl van'/,(,, en gesteund 

door pijlers (!U landhoofden van nictsclwerk. 

Volgens eene lot nog loc niel gebruikelijke inrigting dragen dc zeven 

bogen, waaruit ieder gewelf bestaat, regtslreeks op hunne boven-

kanten eenen doorloopenden vloer van gegolen ijzer. Do buitenzijden 

zijn, van hel eone landhoohl naar hel anden», met gegoten ijzeren platen 

bekleed, waaroj) eene kornis, die de leuningen draagt. De daardoor 

govormtlo bakken zijn met ballast gevuld tot dc hoogte van het vlak, 

hetwelk door de bovenkanten der kornissen gaat. Zoo doende zijn de 

velden gevuld even als bij een gemetseld werk het geval zon zijn. 

De verschillende moeijelijkheden, die met het bouwen van dc brug 

gepaanl gingen, hebben cr toe geleid om deze inriglingen aan te nemen. 

Op de plaats, waar hel werk moesl worden gemaakt, liggen de 

spoorstaven slechts 8 '̂'.40 boven laagwaterslaud en 2«'.50 boven hel 

hoogt) rivierwater. Dovendien beschrijlt hier do weg cen boog van 

1000 el sti-aal, waarvan de koorde, voor den boog door de lengte van 

do brug ingenomen, met do as vau de Yères cen hoek van 00® maakt. 

De kromming van den weg was niet aanmerkelijk genoeg om de 

brug niet regtlijnig te doen blijven. Om aan het eerste bezwaar te ge-

moet te komen, is bet voldoende gewcesl do breedte tusschen de bui-

tenzijden iets grooter te nemen. Door den afsland tusschen de leuningen 

te nemen, beeft men aan do nevenpaden op de smalste punlen 

nog do breedte van l' '.20 kunnen geven. 

Wal de beide andero bezwaren betn-ft, men kon daaraan alleen te 

gemoet komen door hel gebruik van gietijzer. 

Steenen booggewelven zoiideu inderdaad, bij do boven o|)gegcven 

afmetingen, aaii het sluitstuk eene dikte gegeven hebhon, die hinderlijk 

zou zijn gewcesl voor de scheepvaart, terwijl hel gebruik van gietijzer 

veroorloofilo, dic dikte slcchls op 0^'.55 te stellen. 

In dtï tweede plaats zou de schuiuto van 51^, die de brug moest 

verkrijgen , de noodzakelijkheid hebben doen ontslaan om voor het 

metselwerk een vau de in dergelijke gevallen gebruikelijke steenver-

handen to bezigen, dio zeer zamengesteld zijn en waarbij men in de 

uiterste gevallen moeijelijk er mol zekerheid in kan .slagen, de druk-

(1) Ovor üi'beeve bruggen eu booggewelven vindl uien mcdedoelingeo in 

Ue IJittrcks'ds, I i.5'.> —isr,.3, blz. l ' i en 1S.')3 - l^f)-!. blz. I I V 



kmgeii eveiiwijtlijj aan de bnitenzijden le doen blijven. Hol gielijzer 

daarenlegen, hoe scheef een gewelf zij, veroorlooft steeds, de stool-

vlakken zijner bogen rcgthoekig op de bnitenbekleedingcn der land-

hoofden te stellen. 

Eindelijk zou hel gebruik van plaatijzeren balken moeijclijkheden 

hebben opgeleverd met hel oog op dc kromming van den weg. Deze 

wijze van constructie was overigens in Frankrijk weinig gebruikelijk 

op het tijdstip, dal het ontwerp van het hier bedoelde werk werd 

vastgesteld. 

Derhalve was de keuze van het gietijzer door dil alles gereglvaar-

digd. Wat de voorkeur betreft, door den beer Jullien geschonken aan 

oen massief werk boven een ligt en veerkrachtig zamcnslel, daarvoor 

schijnen de volgende redenen te hebben beslaan : 

In werken, die beslemd zijn, om een spoorweg le dragen, is liglheid 

geen verkieselijke eigenschap; het aanmerkelijke gewigt en de groole 

snelheid der op dien weg loopcnde wagens doen aanzienlijke trillingen 

onislaaji, welker venncicndc uitwerkingen toenemen naarmate de 

massa van het werk vernnnderd wordt. Is hel zamcnslel ligt en stijf, 

dan kunnen de doelen ligt breken ol uiteen wijken; is het ligt en 

veerkrachtig, dan kan het vormveranderingen ondergaan, die met der 

lijd de stevigheid benadeelen. Uil dit oogpunt is bet dus voor bruggen 

ni spoorwegen voordcelig, de massa van het werk le vergroolen binnen 

zoodanige grenzen, dat de spaarzaamheid en de regelmaat der vormen 

er niet onder lijden. 

liet voor dc brug van Villencuve-Sainl-lleorges gevolgde stelsel 

koml ons voor, zoo goed mogelijk aan deze drievoudige voorwaarde te 

voldoen. De standvastige belasting, over de gewelfopening verdeeld en 

reglslreeks op de bogen ruslende, verandert voorzeker dc buiging niel, 

die zou voorlvloeijeii uil eene bepaalde zamendrukking van hot giet-

ijzer onder den invloed van een stil liggend gewigt; maar deze belas-

ting heeft de strekking, binnen zeer naauwe grenzen hel gcdcello der 

i)uiging tc beperken, dal uit de vormveranderingen der bogen voort-

vloeit, en vooral doet het de trilliiigen cn schuddingen verminderen, 

die hel zamenstel onder hel gewigt van een bewegendcn last ondergaal. 

Men moet er nog bijvoegen, dal de aangenomen inrigling, waarbij 

t'on eidicle vloer de bogen verbindt, de onderlinge schoring veel 

sterker maakt dan hij op zich zelf staande deelen; de volmaakte een-

heid en zamenhang van het geheele bogenstelsel, die men aldus ver-

krijgt , verhindert de zijdclingsche uitwijkingen, begunstigt eene 

regelmatige verdeeling der krachten, en doet alle gevaar van ge-

docltelijke vormveranderingen of breuken verdwijnen. 

Hel is, aan den anderen kaïil, waar, dat de vermeerdering van 

gewigt, die het gevolg is van de zwaarte der bedding binnen dc velden, 

dc noodzakelijkheid medebrengt om de bogen en landhoofden zwaarder 

le nemen; doch daar de gunstige verhoudingen van wederstand , 

waarin zich het melaal bevindt, veroorloven, dat men de drukking lot 

een hoogcr cijfer brengt dan men bij andere stelsels doen kan, zoo 

vloeit er len slotte eene slechts vrij geringe vermcci-dcring van zwaarte 

\oor het gietijzer uil voort; en wal de lanilhoofden aangaat, zoo komt 

dc vereischtc vermeerdering van dikte alleen voor het irmncnmclscl-

werk in aanmerking, waarvan de prijs niel hoog is. 

De gemaakte bezwaren zouden alleen van gewigt zijn voor ope-

ningen, waarvoor hel stelsel met kan worden toegepast. Alleen moet 

men opmerken, dat, len gevolge van dc ongelijke verdccling der 

kmalige dikte voor 

verdeeling van gewigt, in verband met de werking der tijdelijke 

belastingen, is de dikte der bogen, die aan hel sluitstuk op 0«'.5;) 

is bepaald, bij dc geboorten lot Ü*'.70 gcbragt. 

I i e t a i l s . — Wi j hebben reeds gezegd, dal iedere ovcrsjianning uil 

zeven bogen beslaat. De binnenste bogen bestaan uit slechts drie welf-

slukken. Do builenbogen beslaan uil vijf stukken, ieder de overecn-

komstige gedeelten dragende van de platen der velden, die met de 

welfslukken in één stuk gegoten zijn (pl. X, figg, 1, 2 cn .'>.) 

Op de jiijlcrs worden de bogen van de eene naar do andere ojiening 

! gesteund door gegoten ijzeren dragers van trapezoïdalcn vorm (pl. XI, 

figg. 23 en 21.) Aan dc beide buitenzijden rust op die dragers een 

vierkant stuk dal aan de naburige deelen der velden aansluit en 5 duim 

vooruitspringt (pl. X I , tigg. 1, 2 en 10.) Eindelijk steunen aan de 

buitenzijden deze dragers een vierkant stuk, dal met dc pijlers profi-

leert (pl. X. figg. 1 en 2 en pl. X I , fig. 10.) 

Ilct verband van de sleenlagen der landhoofden, waarop de stool-

vlakken der bogen uitkomen (pl. X, lig. 0), is zoo ingerigt, dal de 

stoolvlakken en de lagen of loodregi oj), of evenwijilig aan de rigling 

der drukking loopen. Achler de buitenbcklecding zijn platte gewelven 

aangebragl om dc drukkiiigcn tegen dc buitenbcklecding uitgeoefend 

over het geheele opviilliugsmctselwerk over te brengen. 

Dinnen tegen de buitcn|)lalcn van de brug zijn kleine muurijes van 

drooge slecnen (pl. X , fig. •!) aangebragl, opdat hel zand niel onl-

snappe, wanneer door eenig ongeval een der deelen van de velden 

kwam te breken. 

De afwisselingen van tcmperaluur brengen, gelijk men weet, vrij 

aanmerkelijke uitzettingen en inkrimpingen in hel gegoten ijzer te weeg. 

jVii de gegoten ijzeren bruggen hebben die uitwerkingen voornamelijk 

jilaats op dc buitenzijden, die reglslreeks aan dc werking der zonne-

stralen zijn blootgesteld, en cr bestond te meer reden om dit punt bij 

de brug van Villcncuve-Saint-Cieorges niel ui l hel oog te verliezen, 

omdal hel gegolen ijzer aan de buitenzijden geheel gevulde oppervlakten 

vorml. 

Om hieraan te gcmoct te komen zijn de platen der velden, in plaats 

van met de vierkante ligchamen boven de pijlers en landhoofden vast 

te zijn verbonden, in groeven gevat (pl. X, fig. 8 en pl. X I , fig. 10, 

doorsnede M N), waarin de verlicale rand van de platen ecu weinig 

speling heefl, als dc bogen rijzen of dalen. Hel is jammer, dal boven 

de landhoofden de kornis en de leuningen niel in dergelijke groeven 

zijn geval. 

W i j zullen niel verder over de details van hel werk uitweiden. 

! daar zij uit de platen genoegzaam kunnen blijken. 

Het gewigi aan ijzer, gebezigd voor de bonten, schoren, wiggen, 

schrocvcn, enz., bedraagt öïiOT jiond. 

Dat van het gegoten ijzer beloopt 272 120 pond, verdeeld als volgl 
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' . . . . I .1 I I . 1 ..::.. I lii.>lilL-f>lpl ntilv: 
iiiQt tolkciis bet water om bet daarna weder nil to wer-

plaals 
vinding, verdiensten cn b(?schcidenheid bekend zijn. 

OVI-Tv VKTÏSCLLLLJ.KNDH O O K Z A K K X , D I K I N V L O H I ) I ILCNDEN 

01' D K N AALLL) 1)I:K WATKUSTLLA I .KN K N O V E U D E 

ZA.MHNSTKL.L.LXCJ D K U I .UC IRRKKTKLS I X HL-ZR 

NI.IZOXLJEK, DOOU W. M.VDDKLEY. 

[ . \ M o m r s ' ' Maf/aziue, Tart CCCLXXXI, Vol. L X I , p. a4(i.! 

(F. W. VAN UHXDT ,10/.., 15. L. K. I.) 

(l'l. X l l , n-g. 1-7.) 

lucblkctel ontvangt telkens het water om bet daarna weder uil te wer-

pen en dc walerspiegel c f is gestadig- op- cn nedergaande; dc slroomen 

nemen dc riglingcn aan, die dc jiijlcn aanwijzen, en lusschen hunne, 

rcspcclicvc bewegingen is slechls geringe tegenwerking. In vele ge-

vallen heeft men de opgaande pij[) door eenen uitgang bij l i (zie 

fig. 2) vervangen en deze inrigling is verre weg tc verkiezen, daar 

de ruimlc, door dc opgaande pijp ingenomen, dan bij de capaciteit der 

luchlkamer komt cn men evenmin botsingen tusschen de in- cn uil-

gaande strooiucn le vrcczen heeft. 

Kunnen wij de oude pcrs()omp als een der beste voorbeelden van 

eenen luchlkclel aanhalen cn iJerhalve aanbevelen, zoo verdient dcin-

l)c lucht is in de hydraulica, wal hel drijfwiel in dc mechanica is, cn rigling der nieuwere brandspuiten afgekeurd te worden, daar ons geen» 

beide werken in zekeren zin lol helzelfde doel. Zij zijn regelaars cn slechtere conslriictie bekend is. Fig. ô geeft de doorsnede van eenen 

bewaarders van kracht, wanneer deze te veel tocn(»emt, om nuUig ' spheroïdalen liiclitkclel, zon als deze in do beste nieuwe brandspuiten 

tc zijn zoodra de kracht te kort schiet; zij zijn voorbehoedmiddelen ^ wordt aangetrolTcn; de walerslroomen, die beurtelings door dclweepom-

tegen het stooten en schokken, waaraan allo onvecrkrachtige lig- pen worden aangevoerd, ligten dc kleppen, worden door eene pijp;/ge-

diarnrn bij eene snelle beweging blootslaan. De locpassing dezer nulligc ' perst en aan het einde h mot geweld rcgihoekigomgcvocrd en in tweern 

hulpmiddelen vercischl veel overleg, indien men van alle mogelijke | gedeeld. Hel eene gedeelte gaal omlaag naar de reglhockige onilasling.s-

voordcelcn, die daaruit kunnen voortvloeijen, partij wil Irekkim . i pijp i, cn hel andere rijst in de hichtkamcr/»; e/'stelt, even als in de 

liet rigtige gebruik van het drijfwiel heeft in hooge male de aandacht ' voorgaande figuren, den op- en nedergaandcn waterspiegel voor. 

vün verschillende schrijvers over de werktuigkunde getrokken, terwijl i Üij dc verandering van werking in dc pompen, ontmoclen de op- cn 

men den luchlkctcl over het hoofd heeft gezien. Een Amerikaansch • ncderwaarlsche slroomen elkander, en de eene werkt den anderen 

schrijver over dc hydraulica zegt: «dat men aan weinige deelen van | legen; de ncderwaarlsche siroom ontstaat door de terugwerkende 

• een werktuig minder aandacht wijdt, dan aan den luchlkelcl.« Daar | veerkracht der zamcngcdrukle lucht. Deze ncderwaarlsche siroom 

ik bij ccne vroegere gelegenheid (1) over hel gebruik van luchlketels j wordt op zijne ijeurt tegengewerkt door de vcrnieuwdo werking der 

bij zuigpompcn gehandeld heb, zal ik ihans trachten een overzigt le j pompen; bij zulk ccne inrigling des luchlketels. waar een enkele door-

geven Van do eigenaardigheden van eenige soorten van hicliikelels, die ; gang zoowel voor het in- als voor het uilgaan dient, heeft men een 

voor perspompen gewoonlijk gebezigd worden, om daarna de grond-| hevigen cn gestadigen strijd in den doorlogt voor het walcr lusschen 

regelen voor hunne zamenstcHing en hun gebruik lo bepalen. ' i en k. Welke kracht men ook moge aanwenden, is het, onder zulke 

Oc oudste vorm van oenen luchlkclel en ccn der beste, waarmede ' onvoordcelige omslandigheden, bijna onmogelijk met eenen digten ot 

wij bekend zijn, is die, twee duizend jaren geleden aan de pcrspomj) gcsladigcn straal te spuiten, of hel water lol eenige aanmerkelijke 

van Clesibius van Alexandrie gegeven; dî zc lucbtketcl koml nagenoeg . hoogle op te voeren. Dij het vermeerderen van de snelheid van bowe-

üvereen met dien aan de brandspuiten van Fowkeeni\cwsliam,die ging wordl de werking van den tegenwerkcnden siroom heviger, en 

van hot begin der achllicndc eeuw daglcekenen cn thans nog in zwang | oefent zulk eenen nadeeügen invloed uit, dat de straal nicl eerder dc 

zijn. De doorsnede (Dl. X l l , fig. 1) sleli zulk eenen Inelilkclel, ook ^ .spuitpijp verlaat, vóór dat de nilkomst van den strijd door de verdeeling 

\vel luchlkamer genaamd, voor. Hel walcr wordl door Iwec pompen van het waler in schuim gekenmerkt wordl. Worden zoodanige brand-
' '•"•'•«•''•o.T <r/ilw< jiif V/in .'il< hii nmriv/Ti 

door dc buizen a en h beurlelings opgei»crst cn dc openingen zijn met 

eene belaste klep, die omhoog slaat, afgesloten; zoodra hel waler lot 

de hoogle cd gekomen is, wordl bel ontsnaiipcn der lucht door do op-

gaande pijl) .4 bclcl en, daar de werking van dc i)omi» aanhoudt, wordt 

spuiten mcl groo'c snellu>id in beweging gcbragt, zoo als bij jiroevcn 

"oschicdl, dan is dc werking der pompen zoo schielijk achlereenvol-

g(Mide, dat dc slroomen in den doorlogl i k geen lijd hebben, om van rig-

tin" te veranderen, cn dc hicbtkctcl doet uiet het minste nut, uilgc-

Tvtaal trencrsial. . 272 riO.C-."» 

gaanue pijp t\ neici eu, OUUI UU V>VIIM.IQ WV. , ^ „ 

(le afgcslotenc lucht in eene kleinere ruin.te vcrdigl en dat wel in , noinen dal dc v(M>rkrachl der zamcugedrnkio lucht eene geringe kracht 

reden van den wederstand, dien hel ontsnappen van hel waler ontmoet uitoefent, juisl voldoende (un hel berslen van den toestel te bclclleu; 

door dl' vernaauwing van dc spits of spuitpij[i. De afmetingen van de hel waler. bij eiken slag der pompen uitgeworpen, heefl ccn zeer be-

'salsle zijn gewoonlijk zoo geregeld, dal, als liet werktuig zijn maximum paalden vorm, en de straal be.staal uil ccne reeks van schiclijk opvol-

ân snelheid heef!, do lucht tol ccn derde of een vierde van haar oor- gende walerma.ssa's, in plaats van gelijkvormig en gelijkslachtig lezijii. 

^Pi'onkelijk volumen verdigi wordt, zoo als de waterlijn r/'aanloonl. Dij Daar de spherische vorm voor luchlketels verscbillemlc belangrijke 

intreden van den luchlkelcl gaat ecu deel van hel water door doop- ! voordeelen aanbiedt, is het wcnschelijk, voldoemle aan te looncn, dat 

âande pijp ,1 icrsloitd omhoog; liet andere gt̂ detdic koml in de ruimlc de gelirekcn, bij de zoo e.ven lieschrcvenc slecblo inrigling beslaande, 

den luchlkclel en vcrmeerilerl de watermassadaarbiiiiien (icdiirende • niet noodwendig onafscheidelijk aan dien vorm eigen zijn. Nagenoeg 

kleine lusschenruimle van de verandering van werking in de pom- alle vermelde gebreken worden voorgekomen door bet aanbrengen van 

pen, werkt de veerkrachtighcid der zamengedrukte luchl op den waler afzonderlijke in- en uitgangen. Zoo stelt fig. 4 ons eenen splicrischeit 

I luchtkclcl voor, waarin het water door de pijp m aan- en volgens hel 

0) Zio Mrchmiics' Magozhte, vol. L i X , p. 425. l bcloop dcr aangclcckciide kromme lijnen door dc pijp " afgevoerd 

Ü 
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würdl. Kig. 5 steil eene andere inrigling voor, die met voordcel bij 

brandspniten kan gebezigd worden, daar de lucbtketcl, even als alle 

groole werktuigen, aan elke zijde ccnc spuilopcning bccfl; o is bet toe-

voerkanaal en /) zijn de at'vocrpijpen. Hij de beide laatste inrigtingen 

heefl cenc zeer geringe botsing jilaats tusscbcn de in- en nilvlocijende 

siroomen; dc strooming van het waler, door dc pompen aangevoerd, 

ontlast zich in de watermassa der Incbtkamcr, de vroeger gevormde 

stroomen verdwijnen cn de straal spuit door dc werking der zamen-

gedruklc lucht alléén uit do afvoerpijp. 

Hchalve dc gebreken in dc zamenslelling cn de toepassing van den 

lucbtketcl, kunnen ook andere omstandii,'heden de uitwerking van den 

waterstraal bcnadeclcn; bij voorbeeld , dc groole lengte cn slechte 

inrigling van dc waterdoorgangen lusschen den luchtkelel cn dc spuil-

pijp. Een Ircllcnd voorbeeld van dezen aard levert dc drijvende stoom-

brandspuil op de Theems. iJczc krachtige machine heeft twee werk-

tuigen , elk van Iwcc pompen, werkende op oenen luchtkelel van 

.)ncvenredige afmetingen, waarvan de vorm cn inrigting door de gc-

.>lip|)elde lijnen in fig. 5 zijn aangewezen. Uil den luchtkctcl gaan de 

afvoerpijpen i omlaag, zij zijn op twee plaatsen met dwarspijpon verbon-

den, cn voorzien met stoomscbuiven cn andere hindernissen, om op 

alle mogelijke ongevallen gewapend le zijn. Elke pijp gaal dan door 

hel dok van het vaartuig omhoog, en eindigt in eene koperen schroef 

met eenen elleboog, waaraan de lederen jtijp verbonden wordl. liet 

gebeurt meestentijds, dal, alvorens dit werktuig bij brand water kan 

geven, eene groote lengte pijp aan bot einde van deze verdcclings-

pijpen aangcbcchl moet worden, om dc stralen naar vereisch te 

leiden. Onder zulk ecnc vereeniging van ongunstige omstandigheden 

moet het geene verwondering baren dal de hoogte, waarop bet water 

gebragl wordt, in gecneu deele evenredig is aan de aangewende kracht, 

l iel middel, om deze gebreken te vcrheliicn, is, den oorspronkclijkcn 

itroom dadelijk uit den luchtkctcl, zoo als in fig. 2, tc ontlcéncii en 

eenen verplaatsbaren toegevocgdcn luchtkelel aan hel einde van dc 

lederen perspijp , zoo na mogelijk aan hel punt, waar hcl water 

verlangd wordt, te verbinden. Kig. O verbeeldt zulk eenen ver-

plaatsbaren lucbtketcl; aan cenc iiiucr bij s schrocfl men hel einde 

van do lederen pijp, waaruil hcl water dour ccne kromlijnige opening 

m den ketel loopt; / is cenc der drie schroeven, dic afgesloten en elke 

itzondcrlijk of tc zamen gebruikt kunnen worden. Aan dc schroeven t 

kan men verdcelingspijpen bevestigen, waardoor men bel gercedc 

middel heeh om ecu lol zes vcrscbillcinle jiijpcn te gcbruiken cn naar 

gelang van <lo behoefte even zoo vele waterstralen te geven. Daar de 

Iraaijingcn cn legeuwerkcnde siroomen, doorbel werktuig veroorzaakt, 

voor hcl grootste gedeelte door dc vcrmeiigiii;^ met dc watermassa in 

den toegevocgdcn hichtketcl veriiietii;d worden, zullen de uitgaande 

>lroomen, van alle schadelijke werkingen bevrijd, digle cn gelijkvor-

mige waterstralen geven en zij zullen tol ecnc hoogte, in overccnslcm-

imng met dc grootte der aangewende kracht, opgevoerd worden. 

Niel alleen bij het spuiten kan men toegevoegde luchtkamers met 

soordccl gebruiken, maar ook als de werking van pom|)tocstcllcn voor 

waterwerken langzaam is, met tusscheiipoozcn geschiedt en dc afstand 

cn hoogte van de uilloziiigsopcniu;' aaniiicrkelijk zijn, zullen hulphichl-

ketels een waarborg voor dc goede werking zijn. Eenige jaren geleden 

had de Lamhclh W u t c r Cumixiun het plan gevormd, water iu ccn boog 

gelegen reservoir op Ijri.Mon-bill op tc voeren door middel van ccn 

krachtig sloomwcrklui|^, dal bij bare werken in llclvidcrc Koad te 

l/imbeth gesteld was. Vóór dc werken voltooid waren, waarschuwde 

ik den secretaris der maatschappij, dal bij de eerste proeve dc pijpen 

zouden bersten. Eenige maanden daarna werd dc proef genomen cn de 

perspijp sprong tc Kcnninglon uileen, waardoor eene groote schade 

werd aangcrigt. Dc schade werd hersteld cn eene tweede proeve met 

eenen dergclijken uitslaj,' bekroond, waarna men hel besluit nam het 

water naar ecu lager gelegen reservoir op te voeren. Men had in het 

aangehaalde voorbeeld eenen lucbtketcl aan den pomptocslel verbonden, 

maar door de natuurlijkerwijze trage beweging der [lompcn werd het 

water aan ccne reeks schokken blootgesteld, die op-en nedergaandc 

kolommen in de perspijp vormden. Zoodra deze kolommen ccnc aan-

merkelijke lengte en hoogte bekwamen, werd dc schommelende be-

weging zoo groot, dat len laalsie do krachligc tcrugkcerendc kolom het 

voorwaarts gaande water niet ccnen hevigen schok ontmoette, waar-

aan, zoo als ik voorsjjcld had, de pijpen geen wederstand konden 

bieden. Waren lusschen hel reservoir en dc waterwerken hulphicht-

kclels geplaatst geworden, het water had in de hoogste reservoirs 

zonder bezwaar geperst kunnen worden. Kig. 7 slell een luchtkelel 

voor die lot dit doel gebezigd is. U is dc toevoerpijp, met eene klep 

j-eslotcn om terugwerkende siroomen af te sluiten; V' dc afvoerpijp 

cn IV'de luchtkamer. Ten einde bet opslurpen der lucht te voorkomen, 

dat anders zou jilaats vimleii, zou ik aanraden eenen gom-clastickcn 

l)ol, met dampkringslucht van de gewone diglbeid gevuld, in den lucht-

kelel te jdaatsen, zoo als zulks in fig. 7 is aangeloond; van dil middel 

kan men zich hij verschillende hydraulische werken mcl goed gevolg 

bedienen. Dc gestippelde lijnen wijzen den vorm des bols onder den 

invloed der drukking aan. 

Nog niet lang geleden gaf een vr i j beroemd ingenieur in mijn bijzijn 

dc verzekering, «dat men nimmer eciicn gelijkvorniigcn cn digtcii waler-

«straal met een pmiipwcrktuig kon verkrijgen, en dal alle zulke stralen 

«noodwendig afgebroken moesten zijn.» Dit is echtcr geenzins hel ge-

val, daar ik herbaalde malen mcl ccne enkele zuigpomp eenen zuiveren 

cn digtcn straal verkregen heb, maar dc uitwerking is zekerder als 

men een grooter aantal pompen gebruikl. Drie zuigers, in werking 

gebragl door ccnc kruk met drie armen, zooals bij dc drijvende brand-

spuit in hcl dok van Sl. Oathariiia, vormen een zamenslcl, uitmuntend 

gcsidiikt voor hcl uilwer|)en van eenen zuiveren straal. 

.Men hech vele jtroeven genomen om den besten vorm voor de spits 

of spnitpijp te bepalen; ongelukkiglijk zijn nagenoeg alle deze |)rocvcn 

gedaan mcl spuitgaten, onmiddellijk bniten hcl reservoir geplaatst, of 

daarmede mcl korte en wijilc buizen v< rbonden, zoodat in beide ge-

vallen weinig ol gccnc tegenwerkende stroomen omstonden. De proef-

nemingen , onder deze gunstige omstandigheden genomen , deden 

onderstellen, dat de theorie van Newton omtrent dc vcna conlracla éen 

incest gescliiktcn vorm der spits aangaf In de meest praktische toc-

pa.ssingen cn vooral Dijde brandspuiten, treft men gestadig cn onver-

mijdelijk zoo veel storende elementen aan, dal dc methode van Newton 

niet meer in alle behoeften kan voorzien. De standvastigbcid, waar-

mede waterstroomen eene eenmaal oiilvangenc beweging behouden, is 

! zeer mcrkwaai'dig. Als een zeer bekend voorbeeld diene het schitterende 

' s|)oor, dat een schip op zee achterlaat, cn dal veroorzaakt wordl door 

dc veranderde rigting, aan dc waterdcclen door dc beweging van hcl 

scbip gegeven; dit s|tüor blijft, in weerwil van dc vernietigende wer-

king der golven, vri j langen tijd zigtbaar. Dij ccnc jiroevc, die voor 

ccnigc jaren met bramlspnilen genomen werd, nam ik duidelijk ccne 

iiikccping of groeve waar in den siraal, dic uil dc S|iuitpijp kwam, cn 

bij onderzoek bleek mij, dat zij werd veroorzaakt door cenc kleine 

schroef, die tot bevestiging der perspijp diende, en op 120 voel afsland 

van dc spuitjiijp zich bevond. Gebeurde het, dat men dc jiijp in ccne 

gedraaide rigting lag, dan nam dc siraal cenc spiraalvormige beweging 

om zijne as aan, duidelijk zigtbaar door die inkecping. 

Do oiidcrwclsche lange en trapsgewijze spits loeloopcnde vcrlak-

kingsjiijp, mcl ccne spnitpijp aan bet einde, bcch het voordeel den siraal 

langzamerhand uit tc rekken en digler te maken, cn lictcr dan ccnigc 

andere de werking van tcgenslrijdigc stroomen le verminderen. Wel-

ken vorm van vcrlakkiiigs- cn spnitpijp men ook gebruiken moge, 

IS hel noodig, dal de binnenvlakte doorgaande elTcn cn geheel vrij van 

eenige breuk of tegenstand zij, cenc noodzakelijkheid, waarop dc werk-

lieden zelden of ooit acht slaan. Alle schrijvers over dc hydraulica 

dringen ten sterkste aan op gladheid en regelmatigheid der waterdoor-

gangen, die vrij moeien zijn van alle verwijdingen of vernaanwingcn, 

en hel vermijden van alle sclicrphoekigc of korte draaijcn; in theorie 

zijn al de genoemde cigcnscbapiicn algemeen als nuttig erkend, Icrwijl 

zij in de praktijk over hcl hoofd gezien cn meer als sieraad dan als van 

wezenlijk nut beschouwd worden. Een waterstraal, hetzij bij voor 

werken van bepaald nut of als sieraad moet gebruikt worden, zal dc 

volmaaktheid bet meeste nabij komen door cenc juiste inrigling der 

waterdoorgangen, cn door bet verzamelen van den waterstroom, uit 

welke bron hij komen moge, in ccne ruime Imditkamcr, die nabij dc 

spnitpijp gelegen is. Om deze reden moet aan de simitpijpen van fon-

teinen, die uil hoog gelegen reservoirs hun water oiitvangen, een hichl-

ketel aangcbragl worden, en i l i l is ccnc wezenlijk onmisbare inrig-

ting., dic gewoonlijk echlcr als onnoodig wordl ter zijde gestrUl. 

Niel zelden wordl door wetcnscbaiipolijkc schrijvers dc snelheid van 

den straal als dc ware maatstaf van zijne hoogte cn omgekccrd opge-

geven (1). Dal dil ccnc dwaling is, kau op de volgende wijze aange-

toond worden; laat twee [lompwcrkluigcn, van even groole capaciteit 

'!n mcl gelijke snelheid werkende, hunne rcspeclicve walcrstroomcn 

door ongelijke lengten pijp voeren, bij voorbeeld van 20 voel voor hel 

oene en iOO voet voor hcl andere, dan niocl de snelheid der slralcn 

dezelfde zijn, maar hunne hoogten zullen verschillen (2). 

r.KOCTltOl.lEKrvDK A M I - . K I K A A N I ^ C I I K M A C I I I M - : V A N X R N ' I L S 

V O O U I I I : T M A K K N V A X S P I . I K K K S . 

\Mtih(iiilr,s M i n j a u u f , Tart C'l l l . X X X l L Vol. LX I , j.. -l.'Ja. 

(F. W. VAX (.KXl/r .Ui/.., 15. L. IC. 1.) 

(IM. X l l , ligjï. 8 cn II.! 

De figuren 8 en O van pl. X l l slellcn den opsland cn den jilatlcn 

.̂ rond voor van een werktuig voor hel smeden van spijkers, waarhij 

het le verwerken metaal met kracht gctrofl'cn wordt door Iwec zijhaniers, 

dic zich horizontaal bewegen, cn door ceiicn bovenhamcr, die aan ccnc 

horizontale as werkt, terwijl hel aanbeeld ter zelfdcr tijd cenc bc-

^ '̂cgiiig onlvangl, waardoor dc zijhamers bet metaal heter kunnen 

(li Zie onder amicrcn bet llrjiort (>/ ./(»vr.s over ilo Londen>i'lie tentcjiMi' 

'telling van 1S.')1, fhivs V , p. l'̂ o. 

|2) Di •^thrijvcr \ i'^'cci, dat, oni in dic twoo gevallen oven vcid .«nclbcid 

»•oori telircngcn, in het corMO ueval ecnc groiticic kracht nooilig i.-.. Dotli 

ocns do ,»nclhei(. „an do monding lüj ticide pijpen dc/.cU'do. dan/.:iKiuk 

'c >puitliüogtc dezdldc v.czen. M;ed.) 

IrelTcn. Naar wij mecnen is in Amerika voor deze machinc octrooi 

verleend. 

Dc S c i e i i l i l i c A m e r k m i , waaruil wij dc ónderstaamb; licschrijving 

van bet werktuig hebben ovcrgcnoincn, zegt: uilezc machinc dient in 

«bet bijzonder voor hcl smcilen van laaijc ijzeren spijkers, cn voor-

«zicl alzoo in ccne groote behoefte, tiaar men dc gegronde aanmerking 

«maakt, dal dc geplette spijkers taaiheid missen. Dcdriogcii wij ons 

«niet, dan is hel ccnc Inmgsl nuttige uitvinding, dic allo andere wijzen 

«om hochiagels tc vervaanligcn weldra zal vervangen, daar zij spoe-

«diger kunnen gesmeed worden cn tlaarbij taaijer en gladder op hunne 

«vlakken zijn dan tic beste cngelschc spijkers, dic thans door bocf-

«smcdcn gcbruikl worden. Wi j hebben tic machinc zien werken cn 

«kunnen gerust over hare werking cn hcl fabricaal een gunstig oor-

«dccl uitspreken." 

Kig- 8 is dc zijopstand cn fig. O tle platte grond van hel werktuig. 

.1 is dc boofildraagstoel; U dc onderplaat cn incilc een draagstoel. 

De werktuigelijke inrigting lot het mctleticclcn der bcwpcgkratdil is 

dc gewoonlijk gebruikelijke en vortlcrl slccbts ecnc zeer algemecnc 

omscbrijving. l lel metaal, dal men wil verwerken, wonlt op cenc 

slede voortgestuwd en ontvangt ccticn slag vaii don banier, tlic hoven 

het aanbcehl A' gcstehl is. I I is dc boolddrijfas mcl ccn ilrijfwicl E 

aan hcl einde. .1/ is cenc exceiilriscbc schijf op tle hoofdas, aan ccnc 

zijde van bel aanbeeld A' tloor cenc slang L met eene pin vcrbontlen; 

hcl aanbeeld zelf is mcl ccne spil in dmi draagstoel licvesligtl. l 

is ccn kegelvormig rad op tle as I ) , werkende in een dergelijk rail 

G , aan hcl bovcneintic van t̂ eiic vertikalc as (lig- 0). / is dc hoven-

hamer, in lig. 8 in zijne opwaarlscbc beweging voorgesteld, cn waarvan 

dc arm op ccnc spil bcvt.'sligtl is en door de stang of tien trekker I! 

van de kruk der hooftlas h in beweging wordl gebragt. De slag ot 

omwenteling van de genoemde kruk gech den hamerz i j ne op-cn 

nedcrwaartsche beweging om bem beurtelings van bet aanbeeld te 

liglcn, cn hel metaal tc smeden; bel laatste heeft plaats zoodra het 

aanbeeld in tien juisten staiul is gebragt tloor dc omwenteling van het 

cxccntrick M van de stang L, waaraan ccnc zijde van hcl aanbcehl 

vcrbontlen is. Het steunpunt des hamers is met betrekking tot de 

eintlcn tier verbinilingstang zoodanig geplaatst, dat de hamer bij het 

omlaag gaan dc grootste snelbcitl bcch, cn bij gevolg tienen zeer kracli-

tigcn slag geeft, lliermedc is de werking van den bovenhamcr uiteen-

gezet . 

,/,,/' zijn zijbamers; hunne binnenzijden zijn aan bel boveneinde 

van vertikalc stangen A'iY bevestigd, en op tlezc laatste staan in elkander 

gi'ijpeiulc gctaiulc .sectors SS, met bet doel om beitbislangen door 

ecnc verbimliiigsstang eene gelijke bcwvgiiig tc geven. Op tlo vei likalc 

as, tlii' tle konische ratlercn G draaft, is cenc kruk O ;zii;tic gestippelde 

, lijnen in lig. 8i, die aan tic koppelstang I I met ccne spil ƒ' bevtïsligtl 

wonlt Deze viMdiintlings&taiig heeft aan bel eiiidc cenc spil of ccn 

steunpunt oj? den genoemden sector. De kruk O gvtd'l blijkens hovcii-

staamlc beschrijving eene schoinmclemle bewéging aan het geheel, cn 

! tic kamers ,1.1' naderen clkaiitler mcl snellieitl tmi tle zijilcii tics spijkert. 

• tc smeden, cii worden tiaarna van elkander vcrwijtleril. Dc vcrbintling 

! van de stang I I met tb̂  kruk f.) slaal in zoodanige bolvekking lol de. 

i zijhanier.-, tlal de laatste op bet oogenblik van tien slag tle grootste sneb 

^ beid hebben en bintloor is men van ile groolL^ aan tc brengen kraeht 

' op bel juiste oogenblik verzekerd. 

• l lel metaal wordl eerst gloeijend gemaakt en op het aanbcehl voort-

j gcsluwtl , waarna bel van den bovenhamcr oenen slag ontvangt ; als 

-
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deze omhoog gnat shiaii de zijhamers zeer snel cn hel aanheeld is even ; 

spoedig omlaag gestuwd door dc koppelslang L, opdat dc zijhauiers de . 

vlakken van hel metaal goed kunnen raken. In lig. 8 ziet men hel aan-

beeld ondaag , den hamer / opgehcvcii cn de zijhamers bet metaal 

smedende. Hiermede is dc werking der zijhamers verklaard. 

Kene der meest degelijke eigenschap|)eu van het werktuig beslaat 

in de betrekkelijke standen van de einden der k(i|)|ielstangen cn de 

steunpunten der hamers, op hel oogenblik dat deze den slag geven. Dc 

steunpunten zijn zoodanig geregeld, dal zij bij het geven van den slag 

ongeveer in eene regio lijn slaaii met dc verbindingsstangen of trek-

kers, waaraan zij dc beweging onlleenen. .luist vuór het geven van den 

slag werkt door den bclrekkelijken stand van dc einden der koppel-

stangen cn de spillen der hamers, eene zijde van de verbindingsslang 

in de oene i'igting, terwijl hel andere einde, aandeiidwarsarmver-

bonden, in de legcnovergestelde rigting werkt, hetwelk natuurlijker-

wijze eene snelle beweging geeft aan den hamer, als hij op hel pnnt is 

het nielaal te trefleii. Dij het omliuog gaan van ilen bovenhamer cn 

l id openen der zijhamers, bewegen de einden hunner verscllillende 

verbindingsstangen zich nagenoeg in dezelfde rigting, waardoor men op 

dat oogenblik eene langzwmc beweging heeft De koi)pelstangen geven, 

zoüdra zij in eene regie lijn Fncl dc steunpunten der hamers zijn, 

den armen der hamers vrije gelegenheid bij het toebrengen van den slag 

voor- of achterwaarts tc gaan, waardoor de slag slingerend en elas-

tisch wordl. 

Dc opvolgende werking der genoemde hamers geschiedt snel en 

naauwkeurig. De voorvlakken van eenen of wel van alle hamers kun-

nen met conlrcmallcn vooi'zicn worden, om hel ijzer don verlangden 

vorm le geven, en op deze wijze kunnen vele soorlen van najjels cn 

spijkers met gemak gesmeed worden. In sonnnige gevallen kan men 

den bovenhamer missen en alleen de zijhamers gebruiken, lerwijl men 

zoo noodig bet legcnovergestelde ook doen kan. De eigenaardige slin-

gerende slag des bovenhamers, dien wij beschreven hebben, verhcfl 

dil werktuig boven den gewonen valhamer, daar het aanbeeld bij het 

beschreven werktuig in zoodanigen stand kan gebragl worden, dat de 

slag volkomen reglhoekig is. 

Gl'OCTllOIJEKRD R O O K V E i r r E l l E X D F O R X l ' I S VAX PAIlICElï. 

(Mcchanics' Ma,ja:hic, Tart CCCLXXXI I , Vol. L X I , p. 444.) 

(F. W. VAX GKXDT .Ifiz., Ii.I,.K.I.) 

(VI. X I I , figg. 10—13.) 

Heeds zijn verschillende uilvindingen om den rook door hel gebruik 

van warme lucht te vcrteien of le voorkomen aan bet |)ublick bekend 

gemaakt (1), maar de meeste van dic nndilelen zijn van dien aaril, dal 

men aanzienlijke kosten moet maken voor dc toe[)assing op bestaande 

fornuizen. De heer l'arker beeft eehler onlangs octrooi verkregen op 

ccn zeer eenvoudig cn oeconomisch middel, dal lot hetzelfde doel dient, 

maar noch kostbare veranderingen in het fornuis, waai'inede men de 

proef wil nemen, noch eenige staking van werkzaamheden vordert. 

Naar onze meening is dit eene uitvinding, waarvan de eigenaars van 

fornuizen zich in vele gevallen zeer goedkoop cn met goed gevolg 

zullen bedienen. «Sederl langen lijil% zegt dc heer l'arker in zijne 
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toelichtcndc beschrijving, <MS het bekend, dat de vertering der kool-

«stofliondcndc gassen of van den rook door het inbrengon van hichl op 

«of nabij dc brug van hel fornuis geschiedt en vele fornuizen zijn 

«dienovereenkomstig ingerigt. Mijne verbetering bestaat in het maken 

«ivan een afzonderlijken toestel voor dc rookverlering, dic gemakkelijk 

«aangebragl cn van lijd lol tijd vernieuwd kan worden, zonder eenige 

>1 voorafgaande werkzaamheden, hoe ook genaamd, in het fornuis zelf 

-te vorderen.». 

Dc geocti'oijeerde rookverterende toestel van Parker beslaat cen-

voudiglijk uil eene verplaatsbare luchtkamer, aan de onderzijde geheel 

open en aan dc bovenzijde met gaten voorzien, waarvaiulc grootte naar 

omslandigheden en dc vorm naar den ketel cn lii»t bijbehoorendii 

fornuis geregeld kunnen worden. Deze luchtkanior wordl op di* 

rooslerslaven geplaatst legen de voorzijde van do brng, zoodat de 

warme luchl uil hel a.schgat tusschen dc rooslerslaven door do 

luchtkamer ondioog gaal, op dezen logt verwarmd wordl en dc kool-

slofhoudende gassen, zoodra zij tol de brug van het fornuis gekomen 

zijn, ontmoet en zich daarmede vermengt, waardoor dc verbranding 

aanmerkelijk bevorderd wordt. 

Een en ander zal meer duidelijk blijken uit het volgend uittreksel 

uit dc verklaring van don heer l'arker: 

«Kig. 10 is de opstand cn lig. 11 cenc dwarsdoorsnede der lucht-

kamer, geschikt voor bet fornuis van eenen wagenvormigen of 

anderen ketel met platten bodem of wel voor eenen oven. Kig. 12 

is dc opstand cciicr luchtkamer, waarvan het bovenvlak rond uit-

gebogen cn voor het fornuis van eenen cilindrisclien ketel geschikt 

is. Daar de luchtkamer oj) dc rooslerslaven geplaatst wordt, juisl 

tegen dc voorzijde van en ujct den bovenkant ccn weinig hooger 

dan de brug van bet fornuis, gaat de warme IndiL van hel aschgal 

door dc rooslerslaven naar de luchtkamer bij «, wordl op dezen 

logt tol veel hooger warmtegraad gebragt cn ontsnapt door de 

openingen b b , die in de boven- of dc achterzijde der luchtkamer 

kunnen aangebragl worden. Dij het uilvloeijen door de openingen 

b b, komt de warme lucht in aanraking met dc onverlecrdc kool-

stof houdende gassoorten der brandslolTen , waarmede zij zich vei-

mengl en beide worden op deze wijze verbiand en verteerd. .\ls 

hel fornuis zeer krachtig trekt, moet de luchtkamer in plaats van 

ccncn vrijen en onbelcmmerden doorlogt voor dc lucht, zoo als in 

fig. 11, aan tc bieden, met platen of afdeelingcn voorzien zijn , 

waardoor dc lucht een weinig in hare beweging tegengehouden en 

gedwongen wordt in de kamer een slingcrvorniigen loop te nemen. Dit 

heeft het dubbele doel, zoowel een te snellen aanvoer tc beperken 

als de lucht voldoende te verwarmen. Fig. 15 is eene lengtedoorsnede 

over een gedeelte van een fornuis, voldoende om de toepassing van 

cenc dezer luchtkamers aan le toonen. /I is hel asclii^al, IJ de roosier-

staaf, C dc luchtkamer, l) de brug van het fornuis cn/•'do deur 

van het stookgat. De warme lucht rijst uil het aschgal A lusschcn de 

rooslerslaven 11 in dc liichlkamer C bij a en is genoodzaakt dc rigling 

der pijltjes tc volgen langs de afwisselende uitstekken e; zij ontsnapt 

over de brug van het fornuis bij b, waar zij zich met de koolslof-

lioudcnde gassen der brandstollen vermengt cn irniine vertering be-

werkt. liet aantal en dc rigling der uilslekkcn e moeten naar den 

bijzonderen aard van het fornuis, waarvoor men dezen toestel in toe-

passing wil brengen, geregeld worden.-
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XIARMAN'S GEOCTROIJEERDE VKRIJETKRINGEN IN STOOM-
WERKTUIGEN. 

(Mechanics' Magazine, Tart CCCLXXXI I , Vol. L X I , p. 505.) 

(F. W. VAN GENDT JGz. , B . L . K . I . ) 

(Pl. X I I , figg. 14 en 15.) 

De heer W. llarnian van Norlhflcct hecfl octrooi verkregen op cenc 

mrigting van slooinwerkluigcn tol maritieme doeleinden, die bijzon-

der geschikt is voor de schroefbcweging, hoewel de beknopte vorm 

haar ook tot onderscheidene andere doeleinden dienstbaar maakt. Dc 

cilinders cn condensors zijn horizontaal dwarsscheeps gcplaalst, cn 

wel de cilinders aan dc ccne en de condensors aan dc andere zijde van 

dft kiel. Elke zuiger heeft vier slangen, dic door dc condensors ge-

voerd cn daardoor gesteund worden , lerwijl de tegenoverslaando 

einden door jukken verbonden zijn. De verbindingsstangen gaan van 

deze jukken terug door hennipbussen, de condensors naar dc schroefas, 

die tusschen dc cilinders en de condensors ligt. De lucht-, zoowel 

als de koud- en hcetwalcrpompen, zijn iu dc condensors opgesloten, 

cn worden door dc jukken der zuigers in beweging gebragl. 

Fig. 14 van plaal X l l stelt den halven platten grond van ccn paar 

dezer werktuigen voor. Fig. 15 is eene daarbij behoorende lengtedoor-

snede. Aan de stoomcilinders A cn dc condensors/i zijn |)lalle flenzen 

C gegolcn, om op den waterpassen bovenkant der dwarsliggers l)\\\ bet 

vlak van het sidiip tc kunnen rusten; zij zijn dwars over de kiel heen aan 

elkander gekoppeld door de ramen W D ' . Deze slukkcn hebben elk 

vier schooreinden, verbonden aan kromlijnige gedeellen, cn rustende 

op den vloer om de schroefas E cn bare verbindingen ledragen, lerwijl 

vlakke gedeelten aan de cilinders bij F zijn gegoten voor verbinding 

met dc dwarsramcn. Elke stoomzuiger G lieefl vier slangen I I , die 

parallelogramsgcwijze gekoppeld zijn, werkende door overeenkomstige 

hennipbussen in de ciliuderdcksels/, die de voorzijden naar deschi'oefas 

of kiellijn gcrigt hebben, leder stel van vier znigerstangcn // gaal 

dwars over de kiel heen, cn is gekoppeld door twee verlikalc jukken 

./, werkende buiten den condensor cn wel in de ruimte tusschen dezen 

cn het boord. Deze inrigling vordert, dat de zuigerstangen door dc 

coDdcnsors gaan, cn om deze reden zijn in ccne horizontale rigting 

geleigatcn in de condensors gespaard; deze openingen zijn aan beide i zijn aan het boveneinde van dc condensors bevc>ligd in dadelijke ver-

zijden met brons bekleed, om de evenwijdige beweging der zuiger- '"i-'l heetwaterbakkcn en jiompen, eii beiile deelen zijn door 

stangen te verzekeren. De gaten door de condensor.s vormen de eenige fcne horizontale pijp verbonden, die evenwijdig met de stoompijpen 

geleiders voor dc zuigerstangen, hunne jukken J werken bij gevolg loopt, met cenc enkele vertakking in het miilden om het water naar dc 
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openende; daar elk einde van de pomp zich in eene afzonderlijke af-

deeling o|)ent, is zij dubbel werkende cn het water en dc sloom der 

condensalie worden beurtelings gedreven in en ontlast uit de kast V 

van den condensor. De inslrooniing geschiedt door dc benedenrij en dc 

uitslrooming door dc overconstemmcudc bovenrij van kleppen ; dc gc-

gcbruikte sloom wordt door de openingen der stoomcilinders afgevoerd 

in de twee bellende pijpen If', dic in het boveneinde der condensors 

uitkomen, terwijl dc luchtpompen zich door andere jiijpcn ontlaslcn. 

De koud- cn hect-walerpom|)en zijn ook in de condensors gegolen en 

aan elk zwaar juk zijn dwarsslukkcn tot dragt der pompslangen. Dc 

hefboom van dc inspuilkicp is bij 6', eene kopjielstang gaat vandaar 

naar eenen tuimelaar, die aan eene spil dwars over de werktuigen be-

vestigd is, waaraan dc inspuilkle|>pen //' door korte koppelslangen zijn 

verbonden. De stoomkast der schuifkicppen van de stoomcilindcrs is 

bij c aan dc buitenzijde van eiken cilinder. Dc schuifklep|»en werken 

in verlikalc rigting en elke schuif wordl in beweging gebragl door 

een paar excentrieken d, waarvan de slangen gekoppeld zijn aan de ge-

wone schuifklrp-iiirigling c om de beweging Ic veranderen (d' dc 

expansie te regelen. De pin f , dic de slang mol de schiiifklop koppelt, 

is gehcchl aan een verschuifbaar stuk, bewegende in cenc geleigroeve 

aan dc achlcrzijde van bet deksel van dc stoomscbuifkas, lerwijl hel 

andere einde bij i aan dc as van de stoomscbuif is verbonden. 

Iedere stang wordl in haren stand onderschraagd door eene koppel-

stang j , hangende aan het vrije einde van een hefboom k en verbon-

den aan eene horizontale dwarsas /, dic in draagstoelen m op de cilinders 

werkt. Deidc slangen kunnen gelijklijdig omboog of omlaag gebragt 

worden, voor het sloppen of verwisselen van de beweging der werk-

tuigen of hel regelen van de ex|Kmsie, door het groote middelslc band-

wiel aan het vooruilslekcude einde van do schroefas der sloomschuif-

bfiweging o. Om deze schroefas is cenc moer voorzien van zij-

slandaards, dc slangen (j gaan naar de ovcreenslcmmendc befboomcn 

op ds as/. Het einde bij hel wiel van de schroefas der stoomschuif-

beweging wordt door eenen arm, vri j op de as /, en lusschcn de 

vaste befboomcn ondeisleund; hel andere einde van do schroefas o 

wordl door een stoel op hel gestel van het werktuig geschraagd. De 

zuig-, ontlast- en voedingskleppcn s, l en n voor de hcetwatcrpompcn 

ketels Ie brengen. De sloom van de ketels komt in eene buisin het 

midden van de liorizontale stoompijp, die met de machineas eenen hoek 

maakt, om vandaar naar de beiile sloomschuifkasscn tc gaan. 

(I) Zie over ondorsclieideno rookverterende fornuizen dc Uittreksels 
U33-18.')4, l)lz. 37, f.C., Ib54- 1655, Uz. C, 7C, 88. (lied.) 

geheel vrij daar builen. Hel dubbele oog of ganelvormige gedeelte L 

van de verbinding.sstang is op de gebruikelijke wijze aan dc regie 

horizontale slaaf van elk juk verbonden; deze stang beweegt zich door 

ccn ellipsvormig gal M, in den condeii.̂ or gespaard, en dal dc vrije 

beweging van de verbindingsstang daarbinnen toelaat. Het andere einde 

der verbindingsslang is onmiddellijk verbonden aan de kruk A' van de 

schroefas E, die op dit punt wordt gedragen door stoelen, staande op 

de dwarsche stukken D ' . Dc jukken J zijn aan elkander gekoppeld door 

de pin of sjiil /', waarvan het boveneinde Q verlengd is, en waaraan 

de spil l i , die den zuiger van de luchlpomp S binnen den condensor 

in beweging moei brengen, verbonden is. De twee luchtpompen zijn 

naast elkander geplaatst bij dc vereeniging der twee condensors, 

of wel zij kunnen daarbuiten gesteld worden. Zij zijn aan dc beide 

zijden open en staan in onmiddellijke gemeenschap met de regthoekige 

kamers 7', die met boven- eii bcnedenrijen van opstaande kleppen U , waarvan de hoofdzakelijke inhoud hierop ncderkomt: 

voorzien zijn. Elke pomp heeft alzoo vier rijen kleppen, alle opwaarts Weinige vcrriglingen zijn van meer aanbelang in mijnstreken cn 

KIND'S VEPvlJETKRDl-: TOKSTEL VOOR GRONDROUINGEN 

U Ü O I : S A M I - L I . I I . J l l - A C K A V U M , , VA.S D l ULL.Y . 

(MecJnmies Maijazine, Tart CCCLXXXI I I . V(d. L X I , p. 554.) 

(.1. G. V.\N GENDT .lun.) 

(l'l. X I I , figg. IC-24.) 

In cenc vergadering van do I n n t i l i i l m o f .]Icch(unc(il E n g i n e e r s , Ie 

Dirmingham, werd door den beer Dlackwell eene mededeeling gedaan. 



i â i 

vooral in de/.ulkc waar de iiiijneii rccds siuls lang worden licwerkl, 

dan dc grondboringen. In alle mijndislriclen bepalen zieh de eerste 

opdelvingen lol dio nnneralen , welke, bolzij als lagen of als aderen, 

over bel oppervlak der aarde gaande, als van zelf in bol oog loopen, 

Vulgl men die formaliën al dieper cn diojier, en biodl bel aanzien der 

aardkorst sleelils gedecllelijke of soms in bel geheel geene kcnleckenen 

nicer aan die bel aanwezen van mineralen verraden, dan gevoelt men 

dc waarde eener inolliodc, waardoor men in staal gesteld wordl Ic 

onderzoeken, welke n)ineralcn men zal vinden op punten, die onder 

dc aardkorst verborgen zijn. 

Engeland bezil mijnen van grooler waarde en aanbelang dan eenige 

andere streek der aarde van gelijken omvang: van de vroegste lijden 

af werden die mijnen in bet groot bewerkt cn in dc laalslc jaren op 

zulk eene schaal, dal daardooi' als hel ware een nieuw tijdperk voor 

ilc gescbiedenis der industrie is geboren. De uilgestrektbeid der be-

kende mijnstreken, die thans in Engeland geë.\ploileerd worden, cn 

de invloed dien de verdere onlwikkeling der mineralogische hulpbron-

nen op den voorlidurenden bloei van een land uiloefent, maken het van 

het grootste belang, dat men gebruik maakt van elke verbetering, die, 

walde kostbaarheid of den lijd betreft, hij dc verkenning van nnnc-

ralogischc gronden besparing kan le weeg brengen. 

Deze verkenningen geschieden gewoonlijk door grondboringen, cn 

lot nog loc heclï men zeer wenn O belang gesleld in dc verbetering 

van dc boringsmiddelen. De oude manier wordt bijna overal nog int-

sluilend gcbrnikl, hoewel zij zeer kostbaar is, niel alleen omdal dc 

uitgave aan geld groot is, maar voornamelijk om den tijd die er voor 

voroischi wordl, hetwelk meestentijds van even veel belang is; de 

uitkomsten die zij oplevert zijn ook onzeker wal den aard der door-

boorde lagen betreft. Deze gebreken der tegenwoordige handelwijze 

deden dikwijls aan kostbare uitgravingen de voorkeur geven hoven het 

langdurige en oirzekere eener boring, onder omstandigheden, waarbij 

hel boren stellig zoude verkozen worden, indien men zeker was van 

mindere kostbaarheid en minder oponthoud. 

Dc gebroken van hel tcgenwooi'digc cngelsche slelsel spruiten voort 

u i l dc vaste verbinding van den beitel aan de slangen, welke dien 

moeien doen rijzen of dalen; de slag wordl dus niel alleen door den 

heilel, maar door al de stangen en den beitel, die één geheel vormen, 

gegeven. Wanneer men nu aanmerkelijke diepten bereikt, wordl de slag 

en dc Irilling der stangen over hunne geheele lengle door den val en 

den lerugslag van den heilel zoo grool, dal men van zelfde sterkte cn 

zwaarlc der materialen moet vermeerderen. De valhoogte, die door de 

slangen kan tloorloopcn worden, Is dus onder deze omstandigheden 

zeer beperkt, daar de toestel niet lang wederstand kan bieden aan dc 

voortduremie schudding en trilling, welke eene aanmerkelijke valhoogte 

zoude veroorzaken, zoodat nir.n zich in de pi'aktijk tol eene valhoogte 

van eenige duimen moei hejialen. De slerkte en het gewigl der .slangen 

kunnen ook niet te zeer vergroot worden, daar de loestel gewoon-

lijk met de hand moet worden in beweging gebragl. De beilel, dien men 

gcbrnikl, en hel daarmede gemaakte gal moeten zeer klein zijn, waar-

door lo veel wrijving tegen de zijden wordt veroorzaakt, en de door-

boorilo lagen inet zeker kunnen worden bepaald, daar dil toch meer 

(d' min van de werking van don beilel afhangt. 

Ilei verbeterde stelsel van Kind is vrij van al deze gebreken. De 

bcibd is los en alleen dan aan de stangen verbonden, waimcerbij woi-dl 

opgehaald; hel liglen kan lol alle hoogten geschieden, waarop hel 

werktuig van de stangen wonlt losgemaakt, en uit zich zelf naar be-
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nedcn valt. De slangen worden laler naar beneden gelaten, vallen den 

beilel en liglen dien voor eenen volgenden val weder o|). Dc stan-

gen kunnen dus ligt en het werktuig zwaar gemaakl worden, daar ih-

slangen door den lerugslool van den val geene Irilling of schok onder-

viiidcfi. Hel werktuig kan zoo ingerigt worden, dal hel van alle booglen 

kan vallen, en de dus verkregenc snelheid geeft meerderen voort-

gang aan de wei'kzaamheden. Zoo is men in staat groote cirkelvormige 

boorgaten le maken, en dc kernen van O lol 10 duim ((>''. 15 lot O*̂ '̂..?;)) 

middellijn iu hun geheel op le trekken, waardoor dc juiste aard der 

doorboorde lagen en der stralilicalie blijkt. 

Dc uitkomsten zullen duidelijker worden door dc verklaring der 

figuren 10— 

Figg. 10 en 17 stellen hel ondereinde der slangen L voor, waaraan de 

schuivende slaaf A' (van boven aan deu zuiger D, en van onderen aan 

de wig en ring K verbonden) een weinig op- en nederwaarts bewogen 

kan worden, om de vorken E F , dio om de scharnieren (J draaijen, te 

openen of le sluiten bij hel rijzen of dalen. Wanneer de vorken E F door 

de nederwaarlsche werking van dc wig en ring A geslolcn zijn, omval-

len zij deu kop / van hel werkinig II, zooals iu lig. 10 is voorgesteld. 

Wanneer zij echter door de opwaarlsche werking der wig en ring ge-

opend worden, wm'dl hel werktuig door de vorken losgelaten, zoo als 

fig. 17 voorstelt, en vall door zijn eigen gewigl naar beneden. Hel 

openen en sluiten der vorken E F wordt bewerkstelligd door de werking 

van water in het boorgat, dat tegen den zuiger 1) drukt, hetzij aan de 

boven- of aan dc benedenzijdc. Wanneer het werktuig op den grond 

van hel boorgat rusl, zoo als in fig. 10 is aangewezen, en de stangen 

nedergelaten worden om bet le vatten, zoo drukt hel water tegen het 

benedenvlak vau den zuiger, waardoor de wig en ring A' worden opge-

trokken cn dc vorken /:'F geopend (fig. 17). Zijn de stangen ter ge-

noegzame diepte gekomen, zoo grijpen de vorken over den kop van het 

werktuig II, en bij het terugtrekken der stangen wordl dc drukking op 

den zuiger I) omgekeerd, en dus dc wig en ring A' naar beneden ge-

drukt, waardoor dc vorken A'l'gesloten worden, als in fig. 10; zij 

vallen hel werktuig stevig, dat met do slangen wordt opgelrokken om 

na het openen weder te vallen. Deilels van allerlei vorm kunnen aan 

het werktuig II worden bevestigd, zoowel om al de grondstof nit 

hel gal weg le nemen, als om eeno kern A'A' na te lalen. In hel 

laatste geval worden de werkluigen, die in figg. 18, 10, 2 0 e n : l 

zijn voorgesleld, gebruikt lot hel uithalen der kernstukken. 

Hel eerst gebriiikle werktuig i\l (figg. 18, 10, 20) is eene kroon-

boor, voorzien van vijf of meer beitels (fig. 25); bare slagen maken 

een cirkelvormig gat ter gevorderde diepte, zoo als hierboven is 

beschreven. De kroonboor wordl dan weggenomen en bel tweede 

werkinig o o (fig. 21) tot oj) den grond van het aldus gevormde gat 

nederg(dalen, lerwijl de kromme landen /' P langs hel oppervlak 

der kern nederscliuiven. Eeu binnencilinder /»l{ laat men vervolgens 

incl een louw nederzakkeii, waardoor de landen naar binnen worden 

gedrnkl; eenige korte bewegingen worden aan dc slangen gegeven, 

waardoor de landen zich beter in de kern zetten, waarna zij met 

een .schok naar boven worden gelrokkcn , waardoor dc kern loslaat 

en onbeschadigd bovenkomt. 

Na deze mededeeling vcrloondc dc heer Dlackwell Iwee monsters 

van kernstukken, die met dc hesclircvciie toestellen waren uilgebooril 

en ojigebaald; hel eene was een cilindervormig stuk van eene zout-

rols van 5% duim (C''.I58) middellijn en 12 duim (f/'.."05) lengte. 
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van do Monlmorcl zoutmijnen in hel zuiden van Frankrijk, op eene 

dioplc van 200 yards (185 cl) uitgeboord cn aan dc einden regl-

hoekig afgebroken ; het andere monster was uil eene harde leirols 

met koollagen van 7% duim (0'̂ '̂.187} middellijn en 12 duim (0'-'.505) 

lengle, met een ondervlak, afgeknot onder eenen hoek van onge-

veer irj". 

Dc voorzitter deed dc opmerking, dal dc monsters zeer regclma'lig 

van vorm waren en len zeerste dc volkomenheid der werking van 

den toestel bewezen; hij achtte dezen uitmuntend voor hel onderzoeken 

van mijnslreken en veel voordeeliger, dan het langzame graven van 

gaten, zoowel bij groole diepten als bij een moeijelijk terrein. 

Dc voorzitter vroeg, welke middellijn van boorgat gemeenlijk ge-

bruikt werd ? 

De beer Dlackwell antwoordde, dal volgens hel nieuwe plan het gat 

lol 10 of 12 duim (O«'.25 of 0 '̂».505) werd geboord, doch de meeste 

der gewone boorgalen waren slechls 5 lol 4 duim (0<='.075 lot O'-'.IO) 

in middellijn, uilgezondcrd waar om elkander schuivende buizen ge-

vorderd worden, waarvoor aan het begin eene grootere booropening 

wordt vereischl. 

Dc voorzitter vroeg, welke moeijelijklieden zich hadden voorgedaan 

bij hel boren door koollagen en de verschillende harde lagen, die men 

moesl doordringen, en of hel werktuig des vereischl koude veranderd 

worden bij het onlmoeten van zachlere lagen, om het geheele gal in 

eens le maken, zonder eene kern achter te laten ? 

De heer Dlackwell zeide, dat het gewone werktuig zeer goed door 

de zachlcrc lagen boorde, wanneer men geene monsters verlangde, en 

gemakkelijk voor hel andere werktuig kon worden verwisseld. In het 

doorboren der koollagen was geene moeijelijkheid gelegen, en de be-

werking geschiedde bij dc meeste grondsoorten betrekkelijk zeer snel; 

hel boren iu rotsen maakte langzame vorderingen, doch meteen zwaren 

beilel en cenc valhoogte van 10 lol 15 voet (5 el lot 50) konde dc 

hardste rols doorboord worden. 

Dc beer Lloyd vroeg, waar het nieuwe plan van grondboring in 

Engeland was beproefd? 

Dc heer Dlackwell aniwoordde, dat in Engeland nog geene proef was 

genomen, alhoewel de loestel op bel vasteland reeds siiils eenigen lijd 

zeer algemeen in gebruik was geweest; doch hij had vernomen, dal de 

heer Wall le Londen schikkingen had gemaakt, om den nieuwen toestel 

in le voeren en patent op bel gebruik daarvan te,nemen. 

Dc heer Siemens merkte op. dat hij met dc uilvinding bekend was, 

en den loestel iu Frankrijk voor zoutwerken in gebruik had gezien. Dc 

werking was bijzonder goed en munlte uil door groole juistheid en 

regelmatigheid ; hij had verschillende mouslers als de lentoongcsteldc 

gezien ; de geaardheid en de rigling der lagen konden er met groote 

naauwkcurigheid uit bepaald worden Deze manier was verre le ver-

kiezen, met bel oog 0|) snelheid en koslen, boven de gewone wijze vau 

boren, en de gemiddelde koslen voor diepe boringen waren, zoo als hij 

meende, niet meer dan de helfl; in twee jaren waren drie galen vau 

•100 yards (500 el) dieple, zonder eenig ongeval geboonl. 

Dc heer Cowper vroeg, hoe de afgeslooteiie gedccllcu werden ver-

wijderd uil hel boorgat, daar alleen dc kern door den loeslel konde 

worden weggenomen. 

Dc heer Dlackwell zeide, dat er mocstenlijils genoeg walcr in hel gat 

opwelde, om het materiaal af tc voeren, anders werd er waler naar het 

gat gevoerd, met een' genoegzaam sterken stroom; zoo dit noodig was, 

konde het walcr dan weder uilgehoosd worden, zoo als gewoonlijk bij 

155 

het boren geschiedt, doch dil werd meestal niet vereisclil. 

Dc heer .Mc Council mcrklc op, dat het van belang was, zoowel de 

rigling van bel gal als den hoek der lagen naauwkeurig le kennen; en 

hij vroeg hoe dc slangen gevrijwaard waren legen het ronddraaijen, 

wanneer zij werden opgehaald, waardoor toch dc oorspronkelijke rig-

ling van bet kernstuk veranderd konde worden, eu ook of hel niet le 

vreezcii was, dal het gal langzamerhand van deoorspronkciijkc vcrlicale 

rigling zoude afwijken, wanneer op eenige dieple de grond aan de 

ccne zijde vau hel gat barder was dan aan dc andere, waardoor eene 

dwaling in bet bepalen der helling van de laag zoude onislaau. 

Dc heer Dlackwell antwoordde, dat dc slangen voor het draaijen 

werden behoed door eene vaste geleiding aan den loj); dc behande-

lingswijze vereischic in hel algemeen meer zorg dan de gewone, 

wanneer dc rigling der lagen moest worden gemeten; doch men kan 

alle zwarigheden tc boven komen, door hol nemen van het gemiddelde 

lusschen verscheidene proeven, daar dc foulen dan legen elkander 

opgaan. Hij meende voorts, dat hol zware werktuig, van eene aan-

merkelijke hoogte vri j vallende, van zelf het afwijken van dc verticale 

lijn zoude tegengaan. 

Dc voorzitter gaf tc kennen , dat hij hel nieuwe boorslelsel eene 

zeer vernuftige verbetering achlte, en hij hoople dal de heer Dlackwell 

spoedig eene gelegenheid zoude vinden, on» dc voortreffelijkheid er 

van le doen blijken bij grondboringen in Engeland. 

S C U A E F F i n r S TATENT STOOM:\lETi;i{. 

{Mvchanics' Magazine, ]'mt CCCLXXXllI, Vol. LXI, p. GOT.) 

(.J. G. V A N G K X D T Jun.) 
(IM. X I I , fig. 2ó.) 

Scliacfiers palenl stoommcler, van welks verdiensten hoog wordt ÜJ>-

gegeven, is in lig. 25 van jilaal XH vom-gesleld. .1' en A " zijn twee 

ronde ijzeren ]ikilen, waartu.sschcn eene slalen plaat a n , die uit hel 

midden cirkelsgewijze is gerimpeld, wordl bevesligd. Door middel van 

dc vereenigile slukken b en c wordt elke beweging der plaat over-

gebragt OJ) het scgmenlvormige rad en hel rondsel d, en vandaar op de 

naald of wijzer. 

De werking van hel instrument is als volgt: De stoom treedt binnen 

door de opening r/, voerende in eene gebogene rigting naar de ruimte 

F, eu drukt legen het vlak aa, aan dc onderzijde vertind, h, om tegen 

roesten te beveiligen, en levens ccne goede sluiting tusschen .1' en .1" 

Ie vormen. Do rimpels van an worden len gevolge van hunne veerkrachl 

door de drukking van den sloom een weinig ojigedreven, en duslcge-

lijkertijd ook de verbindingen b en c, die de beweging aan het scg-

menlvormige rad en het rondsel overbiengen, waardoor dc beweging 

•100 malen wordl vergroot. Aan den wijzer m is eene kleinespiraalveer 

bcvestigil, die voornamelijk dicnl om hel raderwerk naar eenen kant te 

doen werken. Door deze inrigiing wordl dc ilrukking, die de plaat a a 

naauw merkbaar beweegt, op eciic duidelijke wijze door dc naald o|» 

dc wijzerplaat aangewezen. Dc opening y is gebogen 0)n den sloom di(̂  

cr door gaal gedeeltelijk te condenseren, waardoor het benedengedeelte 

F met waler gevuld en dc plaat aa op eene lage temperatuur gohouden 

wonlt. 

Dc verdeeling der wijzerplaat wordt doorproeven bepaald. Hel werk-

tuig bezil hel voordeel dat, doordien de plaat aa slechls zeer kleine bcwe-
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gingen belioefl Ic maken, zij liare vecrkraciil niel zal verliezen, lerwijl 

(le sierkc vei'groüling der Leweging hel insirnmenl in den hoogslen 

graad gevoelig maakl, zoodal de niinsie vorandeiing in spanning ler-

slond duidelijk wordl aangewezen, l iel eenvoudige zameuslel b, c, d, 

waardoor dc beweging wordl overgehragt, vorml eene duurzame ver-

binding lusscben dc jilaal en dsn wijzer cn vooi'koml alle i'ugwaarlsclie 

ol andcro beweging, die niel door de wezeidijke drukking wordl ver-

oorzaakt. De kasl is zoo .slerk cn sievig geinaaki dal geen slof of iels 

hoegenaamd, dal dc werking zonde benadeelen, kan binnendringen, 

lerwijl de plaal (la zelve ccnc hcrmelischc afsluiiing vorml, voor al wal 

door de opening F mogl willen binnendringen. Eeu ander vooideel van 

de sterke vergroeiing der beweging bij dil ioslrmncnl is dal dc naald 

noodzakelijk op hel nulpunt moet terngkccren, wanneer dc slooindruk-

king ophondl cn de plaat hare veerkracbl heefl behouden. Daardoor 

wordt de wijzer zelf eene controle op dc juistheid van hel insli'nmenl, 

daar het ceno onmogelijkheid is dal hij o\) hel nulpunt kan terug-

kceren, wanneer de plaal slcchls ceno haardikte is vci-anderd. 

OEOCTrvOIJEElIDK STOOMIIA^IEllS VAN W. lïlGnV. 

(Mcc/mics ' Magazine, Par t C C C L X X X l I I , Vol. L X I , ji. 02;).) 
(J. G. VAN GENDT .hw.) 

(l'l. X I I , figg. 20—2S.) 

Den Januarij 18ol ontving dc heer Digby, van Glasgow, 

octrooi voor zekere verbeteringen in direct wei kende stoomhamers, 

toepasselijk zoowel wanneer de sloom alleen wordt gebruikt voor hel 

opligtcn des jjamers, als wanneer dc stoom ook voor het nederdrukken 

wordt gebezigd. 

Dc uilvinding, op dc eersle soort van hamers toegepast, bestaat 

daaruit, dat hel hamerblok iu den vorm van ceiieii ram , gaande 

door pakkingbiisscn, aan de beide zijden der cilinders, wordt ge-

vormd; het hamerblok heeft eene grootere doorsnede aan hel 

gedeelte dat boven den cilinder blijft, dan aan dat hetwelk door 

den bodem wordt geleid, zoodat, wanneer men stoom in den cilin-

der laai, de drukking op het verschil in oppervlak van de twee ein-

den zal werken eu den hamer lol de verlangde hoogte ophellen; 

wanneer de stoom dan kan onlsna|)pen zal de ram of hamer door zijn 

eigen ge\vi|;l nedervallen en door den cilinder en de pakkingbussen 

worden geleid, zonder behulp van geleiders boven of beneden den 

cilinders, zooals gewoonlijk. Dij de tweede soort gaat dc ram alleen 

door den bojicni en de bovenkanl vormt een zuiger, waarop de stoom 

zoowel bij liet ojiheiren, als bij het nederdrukken werkt, terwijl de 

cilinder en de benedenste pakkingbus als geleiding voor den hamer 

dienen. 

i-'ig. cn "27 van pl. X l l zijn opstanden van den enkclwcrkcndeii 

hamer; fig. 20 is een opstand van voren cn lig. 27 ccn van terzijde 

gezien, waarin de cilinder cn de ram iu doorsnede zijn voorgesleld. 

.1 zijn de zijslandaards lot dragl van den cilindci', welke met schroeven 

stevig er aan is verbonden; in de figuren zijn deze standaards voorge-

steld, als iiiakeiide eenen aanmerkelijken hoek met de middellijn / van 

den cilindor, wanl daar zij niet l.'estcmd zijn, om als geleiders voor het 

hamerblok to dienen, kunnen zij in elke rigling woi'dcn geplaatst, zoo-

ilat het aanbeeld A', zoowel van ter zijde als van voren, steeds, des 

noodig, gemakkelijk worden genaderd. IJ is de cilinder, waarin de 
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sloom op dc gewone wijze toegang vindt, door de sch i i i f k l epd io 

door ccnen zuiger in den kleinen cilinder E wordl geopend cn ter be-

hoorlijker lijd gesloten door den hefboom M, waarvan de hartlijn in de 

liguren gestippeld is aangewezen; wanneer op deze wijze dc beweging 

der stoomschuif is omgekeerd kan de stoom ontsnappen cn de hamer 

zal dooi' eigene zwaarte nedervallen; de inrigting voor het regelen der 

valhoogte en der kracht van den slag des hamers kan evenzoozijn, als 

gewoonlijk en naar omstandigheden gewijzigd worden. C is het hamer-

blok of de ram, in fig. 27 iu doorsnede voorgesleld; hel boveneinde, 

der |)asl, is cirkelvormig in doorsnede en lict beneden-

einde wordt ovaal, ellipsvormig, vierkant of van eiken anderen vorm 

gemaakt, zoodanig dat hel door eene sloomdigte |)akkingljus kan gaan 

(mits slechts deze doorgang geene cirkelvormige doorsnede hebbc), 

zoodal de ram bij hel smeden niet kan omdraaijcn; hierdoor ver-

vallen de evenwijdige geleidingen, die vroeger gebruikl werden ; de 

ram wordl tevens op naauwkeurige wijze geleid door den cilinder en 

de pakkingbussen l i aan hel hoven- cn benedeueinde van den ci-

linder. E zijn de standaards, waarop de helbooni voor do schnifbc-

weging rust. G is de stoompijp en I I de afvoerpijp voor den gebruikten 

stoom, die ontsnapt. 

l'ig. 28 is een opstand van den dubbclwerkcnden hamer; zijn 

de standaards lot dragl van den cilinder ƒ>; C is dc hamer, waarvan hel 

boveneinde cen zuiger vorml, zoodal, wanneer dc sloom door do 

schuifklep D naar beneden wordt gelaten, de hamer zal rijzen, lol 

dal hel oog N 0 | ) de zuigerslang O , aan den hamer vaslgehecht, de 

beweging der schuif, door middel van den hefboom iM, omkeert, 

en eene gemcen.schap vormt tusschen dc boven- cn beneden-gedeelten 

des cilinders door dc kanalen P cn Q , waardoor de hamer niel alleen 

door zijne eigene zwaarte zal vallen, maar tevens door den stoom zal 

worden nedergedrukl, omdal de zuiger aan dc bovenzijde grooter op-

|)ervlak heeft dan aan de onderzijde; de hamer wordt in de verticale 

rigting gehouden door den zuiger, die dikker dan gewoonlijk is, en 

door de pakbus I I Daar vervolgens de stoomschuif door den zuiger in 

den kleinen cilinder E wordt opgetrokken worden de kanalen Q en .S 

geopend cn de sloom onlsna|)l van hel boveneinde des cilinders door 

de afvoerpijp I I , die in het kanaal S uitloopt. De zuiger of het boven-

einde van hel hamerblok 6'is cilindervormig, doch het benedeneinde 

heelt denzelfden vonn als dc vroeger beschrevene hamer, 

Ol'MErvKINGEN OMTHKNT DK VKUDEELING Di:U DIUTKKING 

IN DE inVAlt.SDOniJSNKDE Dl-lt liOGE.X VAN GKCiOTEN 

IJZKltEN UrvT'GGEN. DOOI? DKN IIKliU .1. l 'Ol l iKK, 

liujadcur der Pmujijcn cn Wegen, 

(Jnnnlcx des Ponts et Chnussées, IS.'i-l, Mal ct ."Juin, p. 3 74.) 

Invloed der pijlvcranderlngen van de bogen op de verdedinfj der 
d r n l i k i n g in hunne dwarsdoorsnede. — Dij de herekeningen voor deu 

bouw van gegoten ijzeren bruggen geeft men zich rekenscliap van de 

drukking dic bet metaal der bogen ondergaat, door aan te nemen , 

dat hunne geheele drukking gelijkmatig ovor hnnne geheele doorsnede 

is verdeeld. De aldus verkregen aanwijzingen zijn voorzeker zeer 

niitlig, vooral om cen ontworpen werk met reeds uitgevoerde werken 

le vergelijken, maar zij zijn niel volkomen juist. Men kan goniakkclijk 

inzien dat de onder.stelde gelijkmatigheid van verdecling alleen beslaat 

voor een bepaalden pi j l, builen welken zij niet meer phials heefl. 
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Inderdaad indien door de cenc of andere oorzaak de pijl, dien de boog 

onmiddellijk na zijne jilaalsin;,'of oprigling bezat, verandert, dan zal 

de kromming van dien hoog veranderen omdat zijne koorde stand-

vastig is, ook de lengte der bnilcn- en binnenwelfiijn zal verande-

ren; ingeval de pijl toencenil zullen de voegen aan de buitenweinijn 

de strekking bebben zich aan het .sluitstuk lo openen, en de drukking 

zal zich naar de binnenwelllijn verplaatsen; ingeval do pijl ahiceml 

zullen dc voegen van de hinnenwcinijn de strekking hebben zich le 

openen aan het sluitstuk cn de drukking zal zich naar de buitenwelfiijn 

verplaatsen; in beide onderstollingen zullen do uitwerkingen aan de 

steuniilaten op de pijlers of landhoofden, waarvan do helling onveran-

derlijk dezelfde is, in omgekcerdcn zin plaats hebben: ncemt de pijl 

toe, dan zullen de voegen der bogen aan dic |)latcu do strekking hebben 

zich aan de binnenweiniju U openen; neemt de pijl af, dan zullen zij 

zulks aan de buitenwelfiijn doen. Men moet dus aannemen : 

1". dal ten gevolge van de pijiveranderingen der bogen de geheele 

drukking slechts op cen gedeelte vau hunne doorsnede werkt; 

2«. dat in dezelfde omstandigheden de bogen onder den invloed zijn 

van krachten, die cr in hunne geheele hoogte diagonaalsgewijze of 

.schuin door heen gaan. 

Onderzoek naar de oorzaken van de pijlveranderingen f« de hogen der 
gegolen ijzeren bruggen. — Deze zijn : 

In de eerste plaals dc invloed der temperatuur, die aanhoudend hare 

werking uitoefent om de lengte der bogen to doen af- of toenemen. 

In de tweede plaals de invloed der standvastige of tijdelijke belasting, 

die, het metaal der bogen zamendrukkende, hunne lengte vermindert 

cn hunnen vorm kan veranderen. 

Het zou van belang zijn dc berekening loe le passen op dc aange-

wezen bewegingen, maar deze toepassing gaal met groole mocijelijk-

heden gepaard. Droeven, dic in Engeland zijn genomen, hebben zeer 

regelmatige uilkomslen opgeleverd omtrent de zamendrukking van 

gietijzer, cn deze zamendrukking is cen der hoofdpunten van hel vraag-

stuk, maar men moet ook dc werking der bouten, dic de welfslnkkcn 

verbinden , in rekening brengen, cn daaromtrent kan men slechls 

ondcrslcllingcn maken. 

Invloed der tempcraluurs veranderingen. — Gewoonlijk, om le ge-

moel te komen aan de kleine verschillen , die zich bij hel oprigten 

voordoen tusschen den afstand der jujlcrs of landhoohlen en dc lengte 

der bogen, jilaatst men lusscben de gegoten ijzeren kussenstukken , 

die in hel metselwerk bevcsligd zijn , en de uiteinden der bogen, 

wiggen van meerder of minder dikte. Nu beeft men geregeld op-

gemerkt , dat, wanneer de wiggen bij een bcilckten hemel waren 

aangebragl en de zon daarna de bogen verwarmde, men zonder dc 

minste moeite met dc hand de onder.>te wiggen weg kou nemen , 

hoezeer zij door hamerslagen waren aangedreven, liet tcgeiiovergc-

slelde heefl plaats, wanneer de wiggen zijn aangebragl bij eene hooge 

lemperatuur cn deze lager wordt. Dij het oprigten der bogen van 

onderscheidene groote bruggen van gegoten ijzer, waarvan de ver-

schillende deelen nog niet genoegzaam door dwarsribben waren ver-

bonden, is het gebeurd dat de bogen op hunne kanten zijn gedraaid, 

lol dat zij een genoegzanien wedcrstaml legen die omkanteling onder-

vonden ; hel komt ons voor, dal dic beweging beschouwd moet wor-

den als hel gevolg van bel aarigewezcn losgaan der wiggen. 

Indien onder do werking der uitzelting dc lijn der grootste druk-

king diagonaalsgewijze door dc bogen gaat, moeten bruggen met holle 

cn stijve welfstukken, zooals de brug van .\uslcdil/, bijzonder veel 

la-

lijden CU ligtelijk breuken verkrijgen. Inderdaad is dil het geval; wer-

ken van deze aard kunnen slechts vtddoenden wederstand bieden aan 

krachten, waarvan de rigting weinig van dio der bogen afwijkt, maar 

niel aan de schninsche drukking, dio voortdurend op do sleunpunten 

werkt, ten gevolge van de tcmperatunrsverandcringen. 

Invloed der bikstiuifen op dc bogen. — Eene belangrijke proefneming, 

in de laatste plaats le Eourchambanll gedaan, eu waarvan dc licci' 

Eiuile Martin dc goedheid heefl gehad ons de uilkomsten mede le 

deelen, geeft een vrij juist denkbeeld van de ongelijkmatigheid der 

vcrdccling van de drukking, die cen gevolg is van de pijlvcrandering 

der bogen. Deze proefneming was de volgende: 

De bogen van dc brug over den Ddione hebben 00 el opening, 5 (d 

|)ijl, 1«'.70 huoglc eu zijn in dwarsdoorsnede 0.125i vierk. el. Drie 

van deze bogen waren iu de werkplaats opgesteld, steunende op 

rotsmassa's, dio onveranderlijke behoorlijk geschoorde landhoofden 

vormden, eu gezamenlijk belast met 025000 pond, gelijkmatig over 

hunne geheele lengte verdeeld: derhalve voor lederen buog 208 ton. 

Onder deze onislandiglieden en bij eeuc Icinpcratuur vau het gietijzer 

van 10° heefl de daling aan het sluitstuk onder de vermelde belasting 

van 208 ton 0'='.077 bedragen, waarbij dc bogen nagenoeg den cirkel-

vorm behielden. Volgons deze gegevens bedroeg de spanning van het 

gietijzer ouder den invloed van do overbelasting 2.00 pond op de 

vierkante sircep, cn de verkorting van eiken boog O"'.052. i\u \loeit 

uil in Engeland omirenl hel gebruik van geslagen en gegoten ijzer 

genomeiie proeven vooit, dal, voor eene belasting van 2.00 pond op de 

vierkante streep, do verkorting zou moeten bedragen ()•='.000 51 jior 

sirekkcnde el, en gcvolgdijk 0"i.010 voor 00 el lengle, iu plaats van 

l>'.052 zooals is waargenomen. Men moet dus aannemen dal de druk-

king Oj) cen gededte vau ile doorsnede der bogen aanmerkelijk ster-

ker heeft gewerkt dan met 2.00 pond, terwijl zij die van de overige 

deelen der bogen verliet, welke dc strekking hadden zich te openen ten 

gevdgo van dc vormverandering der gezamenlijke welfstukken. l'il de 

proehiemingen van Fourchainbaull blijkt boveiulicn, dal do daling van 

den boog onder ecu gegeven lasl, standvastig voor eene zclble tempe-

ratimr in het gietijzer, met die temperatuur verandert. Wi j moeten er 

nog bijvoegen, dat do doorbuigingeu waarschijnlijk minder zouden zijn 

gewcesl, indien de bogen niet aan zich zelfwaren overgelaten gewor-

den, en er stijve velden op waren aangebragl geweest. 

^^udeelen tm bogen van groote hoogte, — Dij de vermelde jiroef-

nemingen bedt de groote boogie der bogen klaarblijkelijk de wijzigin-

gen begunsiigd in de verdeeling van do drukking iu hunne dwai's-

doorsucde, welke eene verandering in hunne lengte moest le weeg 

brengen. W i j njceiien, dal voor groote opeuingen het vcrkie.selijk zou 

zijn um, i^elijk de heer Lccoute oiis heefl aangewezen, vooreen en-

kelen boog van groole hoogte twee bogen in de plaats tcstdlen, lig-

gende in cen zelfde vertikaal vlak eu onderling verbonden door stukken, 

dic iu zekeren zin g(dediiigeu vormen. In zijn werk over de brug van 

het Carrousel is de heer IViloiieeau langs cencn anderen weg l(d bet-

zelfdî  besluil gekomen, en hij gaf ecu ontwerp van gewelven van 100 

el opening, bestaande uit Iwee bogen, onderling door ijzeren versierin-

gen verbonden ; zijn doel was do vervaardiging dor gegolen ijzen-n 

welfstukken gemakkelijker en zekerder le maken. W i j meenen le heb-

ben aangetoond, dal deze inrigting levens hel gevolg zou hebben, 

dat de weilersland van het in do bogen gebruikte metaal meer vol-

komen cn meer gelijkmatig wierd bcnultigd. 

Do bescbrijvcnde atlas van de Drilannia kokerbrug, die onder de 
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leiding van den heer Stephenson is uitgegeven, hevat dcsehetsvan 

eene gegoten ijzeren ovcrs|)ainiing van H)0 el opening, waaiin de 

liogen cilindervormige uiteinden hehhen. 

Deze inrigting was het gevolg van eene door den schrijver voorge-

stelde wijze van zamcnstelling, die ten doel had het stellen van steigers 

tc vermijden; wij gelooven dat zij ook moet woi-den toegeschreven aan 

dc vrees voor dc straks beschrevene uitwerkingen , die zij stellig 

zoude vernietigen. Dc beide halve overspanningen der naburige boog-

gewelven moesten aan eiken tussclienstaaudcn pijler verbonden worde 

door middel van ijzeren staven, even als bij kranen met twee armen 

plaats heeft. 
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l'Ukomisten der waarnem'wgen omlrenl de uUzelI'infjen en de door-
buujingen van de bogen van versehillende gegolen ijzeren bruggen. — 
De straksvolgende tafel geeft een ovcrzigt van dc uitkomsten, waar-

toe wij gekomen zijn, betrekkelijk den bouw van verschillende gegoten 

ijzeren bruggen; wij zullen gclegeulieid hebben op die tafel terug te 

komen hij het verslag omtrent dc proefnemingen, die wij op eenige 

van die bruggen hebben gedaan, en waarvan wij later de uitkom-

sten mededeclcn. 

Dc berekeningen in kolom 11 on 12 zijn gemaakl in de onder-

stelling van cenc gclijkmaligc verdceling der gezamenlijke drukking 

over dc geheele doorsnede der bogen. 
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kleinen arm was verbonden aan den ondcrslcn rand der beproefd wor-

dende bogen cn balken, door middel van ccne klcmschroef Hel uileinde 

van den groolslcn arm, die vrij bleef, was voorzien van ccn zeer kort 

penseel, bcslcnid om de bewegingen van hel werk aan le wijzen op een 

papier dal om twee cilinders was gerold, waaraan men met dc hand de 

verlangde draaijende beweging gaf. Een ander penseel, aan bet raam 

om den hefboom bevestigd, trok op het |)apicr gedurende dc beweging 

der cilinders ecnc regie lijn, volgens welke men de bewegingen van 

hel andere jienscol kon moten. Te dien einde deed men vóór clkc proef-

neming terwijl de brug vrij was en dc cilinders in beweging waren, 

beide penseclcn op bet papier dezelfde lijntrekken. Iict is duidelijk 

dal, wanneer hel werktuig aldus was gesteld, dc minste beweging van 

de brug moest blijken door oene uilecnwijking van dc door de pen-

seclcn getrokken strepen. Dc inrigling is, gelijk men ziet, aan den 

dynamomelcr van den boor Morin ontleend. Hel is niet overbodig op 

te merken dat het gat in den hefboom , waardoor dc draaijingsas 

moest gaan , eenigzins langwerpig was gemaakl, zoodat zij zicb ccn 

w e i n i g inde rigling van hare lengte kon verplaatsen, cn dat het uiteinde ' minima cn ma.\ima van rijzing plaats ccn weinig vóór den op-cn 

van don kleinen hefboomsarm verbonden was aan de verbindings- ; ondergang der zou. Aan dc brug van bel Carrousel had dc grootste 
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Brug van Villcncu-] 
vc-Saiut-fleorgcs, 4 Aug. 1850. 
(westelijke buiten- ](; gjuJi, jSaO. 
boog.) — 1 )it werk , 
ligt 8 ndjlen van'"' 
bet voriïjcc vcrw 
dertl . 

IJrng van bet Car-
rou.sel te .VarijsVlO Scpl. 1855. 
(oostelijke buiten-̂  
I J O O ; ^ - ) 

Aan de bruggen van Cbarenlon cn Vilicncuve-Sainl-Georgcs hadden 

klaauw door cenc buis, waarin hij met ecnc ligtc wrijving kon draaijen. 

liet groole voordeel vau dezen toestel bestond , gelijk wij hebben 

aangewezen, daarin, dal hij zeer getrouw 0|) hel papier alle mogelijke 

bewegingen van het beproefd wordende werk wedergaf. Als controle 

voor de vorkregen aanwijzingen, bebbon wij meestal dc geheele door-

buiging gemeten in vergelijking met hol slcigerwerk zonder vermenig-

vuldiging. Dij dc laalsic proefnemingen omtrent dc gegoten ijzeren 

balken hebben wij den toestel gelijktijdig doen werken mei vernicren 

met sterke wrijving. 

Dc uitkomsten kwamen op de meest voldoende wijze overeen. Meu 

moesl cchler, vóór elke reeks van proefnemingen, zich vergewissen 

of dc assen goed aansloten. Voor dc uitzeUingen hebben wij eenvou-

diger wijzernaalden genomen, die oji verdeelde wijzerplaten hare aan-

wijzingen gaven. 

Vroefnemingen omlrenl de uilzelling der bogen vnn verschillende 
bruggen. — De waarnemingen , die wij bij uittreksel in dc volgende 

tafel mcdedcclen, hebben achleroenvolgcns plaals gehad; dc bier ' gemiddelde lemperaluur van den zomer was 18'M cu die van den 

rijzing plaats omsirceks 11 uur des ochlcnds. Dc westelijke builenboog 

van do brug van hol slation van Cbarenlon is 0 '̂'.024 gedaald van den 

t'*'-'" Auguslus 1850 lol do eerste maal dal bet in den daarop volgenden 

winter rijpte, derhalve mcl een gezamenlijk verschil van 50̂  len noor-

den in dc schaduw; hi hel vervolg van den winter beeft hij weinig 

verandering ondergaan, len gevolge van dc buitcngcwoue slandvaslig-

hcid der Icniperaluiir. Van dc eerste vorst van den winter van 1850 

tol op den 2D"" .lunij 1851 is dezelfde boog 0'''.020 gerezen, met 

ccn verschil van 55" Ion noorden in dc schaduw. De bctrokkelijkc 

hoogte dor heide builenhogen verandert weinig van den zomer op den 

winter gedurende den nacht of bij betrokken weder, maar onder den 

invloed van ccne brandende zon staal de rijzing van den westelijken 

builenboog lol die vau den togcuovcrgcslclden als 1.5:1. Wij moeten 

er nog bijvoegen dat de uiterste grenzen van temperatuur, die ten 

noorden in do schaduw op bol observalorium van Parijs zijn waar-

genomen, zijn 25° onder nul cn 51° boven nul, tc zamcn 57°. Dc 

vormelde uilkomslen behooren lol vrij geregelde reeksen. 

Plaals der 

waarnemin O' 

Dag-
Icckcning 

der 
waariieminK. 

Temporal. 
ton 

noorden in 
de 

schaduw. 

CCi 
O 
O 

tK. 

Wforsgc-

slcldgcid. 

gen aan 
het sluit-

stuk 
(woslol. 
kanl.) 

c 
Ci 

to I 
O 
O 
.a V 

llull-
dnril-

lirng vnn bet stati-
on van (."barcnton 
(westelijke buiten 
boog.) —Dit werk 
liptopG mijlen van 
J'nrijs 

5 Aug. 1850. 25 

4. 

10 

Gemiddelden ̂  

liuc-
ilurd-

di't-'ligc dc'uligo 
10 
15 
1 5 

29 
19.5 

•t) I 
van Auguslus. 

10 Sept. 1H50.'18 

28 . .< 17 

Gemiddelden (.o 

van Sop.leinher.̂  

17 Oct. 1850., 14 

28 « » j 7 

Gcmiildeldcn (.. 

van Oclober. S 

T I 

1 5 

8 
12 

iiiJii-
derd-

9 

14 

4 . 5 

8 

10 
Ö 
(\ 

Dewolkt. 

Heldor, 

zw.regen 

Heldor. 

Degen. 

Heldor. 

Degen. 

nrcrp. «tr. 
9 I w 

O jO 

1 . 5 « 

10 8 

1.8 1.8 

0.8!O.2 

i 
O L) 

O 

2.92.7 

winter .)"..) ovor waarnemingen van oo jaren. 

Delrclihelijlie temperalmir vun de lucht en hel gielijun'. — Ten einde 

don invloed der tcmpcratuursveranderingen op werken van gogolcn 

ijzer beter na le gaan, bobben wij aau de brug van hel station van 

(iharenlon vorscboidcue reeksen van iiroefnemingcii gedaan, met bot 

doel om te gelijk do temporaluur van het metaal der bogen ou dc bcwf-

gingon van die bogen te onderzoeken. Te dieu einde hebben wij in 

de welfslukken ecu zeker aantal cilindervormige gaten doen boren , 

cn die vervolgens mol kwikzilver doon vullen, waarin men een thormo-

meter stelde ; men mal le gelijker lijd cn mcl dezolfdc niiildolcu de 

1 lemperaluur vau cone spooi'slaaf, op de brug evenwijdig aan dc buitcn-

i bogen liggende, cn dio van de steeuen leuning, welke dezelfde rigling 

had. Wi j hebben zoor merkbare uilzcltingen in de mcLsolworkcii waar-

genomen, Wij nioolen nog opmerken dal de uicl kwikzilver gevulde 

galen door middel van bouten sloppen gesloten werlen. 

De gozanioiilijkc op doze wijze gedane waarnemingen hebben 

stof gogcveii tot oonige belangrijke opmerkingen, maar hel zou ons 

voor ons t e g e n w o o r d i g bestek tc vervoeren, die verder tc bohandclon. 

Wij zullen or ons toe bo[ialen, om bier de uitkomsten mode te dcclcn, 

die op con dor dagen van dc proefnemingen verkregen, cn even als 

dio van do vorige tafel uil zeer geregelde reeksen gekozen zijn : 
•I -
ü ( 
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Wauniemingen aan dc hnuj van hel slal'm van Charenlon 
van 20 op 30 Junij 1831. 

De gebruikle lliermonieler liad eene lioiidenideelige schaal. 

De bi'ijg ligi nagenoeg van hel noorden naar hel zuiden. 

Tenipcratunr. 

Uren der 

waarnemingen. 
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('s avonds.) 8«' graden. gl- gr. gr. 

Van Stol 9 uren 50 28 27.5 27.5 20.5 
1 
27 24.5 

« 0 » 10 » 29 21.5 25.5 25.5 «T 'J 25.5 24 

« 10 u 11 9 20 21 24 24- 25 25 25.5 

M V 12 U 20 21 25 25 24 24 25 

50 Junij. 

('s morgens.̂  

Van 12 lot 1 uren 24.5 19.5 21.5 21 25 22.5 20.5 

• l . 2 » 25 19 21 21 22 21.5 19 

. 2 « 5 11 22.5 18 20 20 21.5 21.5 18.5 

5 4 1» ' 
1 
22 17 19.5 19.5 21 21 18 

i. . 5 
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Men zal opmerken, dal de lemperatuur van hel gielijzer der brug 

aanmerkelijk lager is dan die van een sluk slaafijzer in gelijksoorlige 

slclling geplaatst; dil verklaart zich door den luchlstroom, die onder 

alle bruggen bcslaal, cn door dc gemakkelijkheid, waarmede de zonne-

warmte door uilgeslrckle metaalplaten slraall. 

Men zal insgelijks opmerken, dal de beide eerste bogen van de brug 

van Gharcnlon zich evenveel hebben uilgezel; dil is zeer dikwijls 

waargenomen cn het afnemen der uitzetting was veelal eerst merkbaar 

bij den derden boog, hetwelk zich verklaart door talrijke openingen in 

dc velden van hel bedoelde werk, cn door den zamenhang der ver-

.schillcndc bogen. Ilclzelfde was nicl hel geval met dc brug van Ville-

ncuvc, waarvan dc velden gevuld zijn. 

Men zal eindelijk opmerken, dal de rijzing der bogen minder is dan 

overeen zou komen met hunne verlenging door uitzctti/ig, berckemi 

volgens dc in het gietijzer gemeten temperaluur. Dil verklaart zich 

door dc aanwezigheid van stijve velden, boven de bogen gcjilaatst, en 

door den zamenhang, door de dwarsribben tusschen bogen van onge-

lijke uitzclling tc weeg gebragl. liet is overigens vrij moeijelijk juist te 

weten, welke dc lemperatuur van een boog is; zij is in geringe mate 

afwijkend op verschillende punten van dc lengte cn op vcr.schillendc 

punten van dc dwarsdoorsnede. 

Proefnemingen omlrenl de doorbuigingen van verschillende gegolcn 
ijzeren bruggen onder den invloed van lijdelijk belastingen. — De wer-

ken, waarop wij onze proeven hebben genomen, zi jn: dc bruggen van 

Gharcnlon cn van Villenciivc-Sainl-Georgcs in den spoorweg van Lyon, 

dic van Saint-Denis in den Noorderspoorweg, dic van .Monlereau in 

den spoorweg van Troyescn die van het Garrouscl tc Parijs. 

Algemeene uilkomst der proefnemingen. — L'il onze proefnemingen 

volgt, dat voor de groote bruggen van 25 tot H el opening, waarop 

wij onze proeven hebben genomen, dc daling van hel sluitstuk al-

wisscll tusschen i cn 7 streep, naarmate van de opening, onderden 

invloed van de zwaarste lasten, die over deze werken moeten gaan; 

er vloeit insgelijks uit voort, dat dc dynamischc doorbuiging, dat is 

dc doorbuiging onder den invloed van een bcwegenden last, voor 

aanmerkelijke snelheden standvastig grooter is dan dc statische door-

buiging, dal is, dc doorbuiging welke de brug onder den invloed van 

dezelfde lasten zou ondergaan als zij onbewegelijk op dc bogen ge-

plaatst waren; eindelijk vloeit er uil voort, dat, wanneer cenc brug ver-

scheidenc openingen heeft, de drukking, wclko op de bogen van dém 

opening wordt uitgeoefend, de bogen der naburige opeinng zeer merk-

baar doet rijzen. 

Men zie overigens dc volgende tafel. 

•1.8 .1.5 

0.0 5.5 

0.5 0.5 

8.5 7.5 

8.58.0 

8.0|7.0 

7.5;0.8 

1855.] 101 
Overzigt v a n de doorhihjingm (1er hofjen van vmchiltenile bruggen. 

Lasten. 

Gewigt 

van de machine, 

dic de buiging 

te weeg brengt, 

in tonnen. 

O 
-3 

« H 

-3 
C 
O 

(U 
•ZJ 
c CS > 
tD 

O 
O 

Machine voor reizigers alleen. 

Doorbuiging 

van het sluitstuk, 

in strepen. 

Rijzing aan hel 

sluitstuk der 

bogen onder 

den invloed 

der machine 

Aanmerkingen. 

Dynamische. 1 

il 
1 fclD 

Aanmerkingen. 

0 

« 

00 
s — 
0 O 

Uiterste 

grenzen. 

s g 

0 1 

C ^ 
s 

1 1 

Brug van het station van Charenton. — I n den spoorweg van Lgon. 
12.0 5.0 25.5 20 5.4 5.8 van 5.0 lot 4.1 p 0.5 Snelheid 

It »> >> n J) 5.9 r 5.5 » 4.1 p n — 

15!5 

1) 

5.2 

II 

28.7 

II 

20 

II 

5.9 

4.5 

4.2 

. 4.1 » 4.4 

1' 4.1 n 4.5 

II 

II 

II 

0.7 — 

9.0 5.5 25.0 20 » 5.9 » 5.0 . 4.2 s 0.0 
— 

> B » • p 4.1 . 5 9 . 4.5 1 0.0 

p 
M 

• 
D 

* 
R 

i> 

n 

» 
r» 

4.5 

4.0 

.. 4.0 « 4.8 

» 4.5 » 4.7 

» 
• 

0.0 

0.0 — 

10.2 
D n 

20.2 
( 

20 p 
1 

5 7 

4.2 

n 5.0 II 4.0 

. 4.1 . 4 5 
» 
1 

0.0 

0.0 

ld. met ccn trein 

ld. terwijl dc brug ontlast was 

van 200 ton zand op ieder booggewelf. 

Machine voor gemengd gebruik, 1®soort 12.0 

ld. 2° » 

mcl ccn personentrein . . . . 

ld. terwijl dc brug ontlast was 

van 200 ton zand op ieder booggewelf. 

Zelfde machines met raderen van 1«'.80 

in plaats van l«-'".00 

ld. de brug als boven ontlast. 

Machines met zes gckopi)elde raderen 

cn ccn trein 

ld. dc brug als boven ontlast. 

Brug van Mmtercaii in den spoorweg van Moutereau naar Troyes. 

Personentrein van den spoorweg van 

Troyes . 

ld. van de lijn van Lyon. 

Machine voor gemengd gebruik ^ soorl 

van dc lijn van Lyon 

Machine voor reizigers en ccne voor ge-

mengd gebruik, 2'soort van de lijn 

van Lyon, naasl elkander op bet boog-

gewelf bij hel sluitstuk . . . . 

Dezelfde machines op hetzelfde spoor 

achter elkander 
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Driig over het kanaal Saint-Denis in den Noorderspoorweg. 

Machine voor reizigers met ccn trein. 

Grampton-macbine 

122.0 
Î28.0 

5.4 

5.8 van 5.7 lot 0.1 

0.5 

0.0 

0.7 

1.0 

1.2 

1.7 

niet 
Bimelcn 

nul 

nul 

het uur. 

45mijlen inhei uur. 

Idem. 
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1)0 mijlen in hel uur. 

20 lot -iO mijlen in 

liel uur. 

oO tul 40 mijlen in 

liet uur. 

Snelheid van 10 tol 50 mijlen in 

hel uur. 

__ 15 tot 45 mijlen in 

het uur. 

Idem. 

Snelheid van nagenoeg20 mijlen. 
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Bru(j van ViUencuve-Sajiit-Georges in den spoorweg van Lgon. 
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12.0 5.0,25.5 

20 
20 
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Machine voor gemengd gebruik 1® soorl 

Machine voor reizigers 

Proefncmintjen op de brug van hel stalio;i van Charenton. — Deze 

brug is scheef onder een hoek van 25». De velden zijn stijf in den 

vorm van Sl. Audrieskruisen, dc vloer van gegoten ijzeren plalcn is 

ter hoogte van O^KVo met cenc zandbedding bedekl, dc pijlers hebben 

4 cl gemiddelde dikte cn 15 cl hoogte, tusschen bel bovenvlak der 

funderingen en dc spoorslaaf. 

Wi j hebben mei de grootste zorgvuldigheid dc bewegingen van do 

1.8 
1.7 

0.2 Snelheid van nagenoeg50 mijlen. 

0.2 Idem. 

maar dc dynamischc doorbuigingen zijn, gelijk uil dc voorafgaande 

tafel blijken kan, een weinig toegenomen. 

\Vij hebben in.sgelijks den invloed willen nagaan van kleine schokken 

op dc voegen der spoorstaven. Te dien einde hebben wij over de ge-

hecle lengte van de brug hel eind van iedere siioorstaafdoen o|)wi}̂ gcn, 

zoodal zij 5 strepen boven hel begin van dc volgende spoorstaaf uilslak. 

Wi j hebben volstrekt geen verschil in de beweging der brng opge-

Icndcucu der bogen nagegaan, en cr nooit eenige rijzing in opgemerkt, ' merkt, daar dc schok vernietigd werd door de veren der rijtuigen. 

v̂clk ook het punt iu de lengle van den boog was, alwaar de machine 

zich al dan nicl bewegend bevond. 

Om den invloed van dc massa's op dc doorbiugingcn na tc gaan, 

hebben wij van elk der booggewelven ongeveer 100 ton van dc bedding 

doen wegnemen, zoodal de dwarsliggers op dc helft der hoogte bloot 

kwamen. Dc statische doorbuigingen zijn daardoor niet veranderd, 

Onder den invloed van personenwagens, dicdogehcelc opening be-

.sloegcn, terwijl de machine reeds over dc brug was. was de door-

buiging van den boog 1 5 streep. 

Proefnemingen op dc brug van Montereau. — Dc velden van de brug 

van iMontereau zijn stijf, maar alleen vertikaal verbonden zonder 

Sl. Andricskruiscn. De spoorslaven dragon aan liet sluitstuk der boog-
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{jöwclvcn op houten dwarsliggers en strelihonlen, welke op de be-

nedenste randen der bogen steunen ; over het overige gedeelte van de 

lengte van het booggewelf zijn zij in de bedding ingezonken. De 

pijlers hebben gemiddelde dikte en hoogte. Onder het 

gcwigt van ccn enkelen trein was de daling van den boog aan het 

sluitstuk l.t j slrccji. 

l iet verschijnsel, dal de bogen van een booggewelf aan het sluilstuk 

rezen, wanneer cenc machine over de aangrenzende booggewelven liep, 

(leetl zich zeer slerk voor aan de bi'ug van .Monlei'eau. De toestel van 

waarneming was gej)laatsl aan het sluilslnk van een der bogen van de 

oever-opening aan den kant van Parijs; bij elke waarneunng zomler 

nltzondering zag men dal telkens als eene machine stond op of licj) 

üver een van de drie laatste booggewelven, bet sluitstuk van den be-

proefd wordenden boog in het eerste booggewelf zeer merkbaar i'ces lol 

een bedrag, hetwelk verschilde naarmate van den afstand lusschen hel 

belaste booggewelf en het beproefd wordende booggewelf, en regel-

matig geheel nul wei'tl, wanneer dc machine over eenen pijler ging, 

om lot een volgend booggewelf over tc gaan. Toen twee machines, 

die gezamcidijk met hare tenders 1)0 Ion zwaar waren, naast elkander 

stil stonden op de beide spoi'cn van het vierde booggewell' (aan de 

zijt.le van Troyes), is het sluitstuk van een der bogen, bchoorende tut 

dc oever-opening n°. 1 (zijde van Parijs), voortdin'cnd 0.5 streep ge-

rezen. Toen ilc machines oj) hel derde en tweede booggewelf stil 

stonden, bedroeg dc rijzing O.i cn 1.7 streep. 

Als do afwisselende trillingen, in de |)ijlers te weeg gebragt door 

dn drukkingen nil de lijdelijke belastingen voorlvloeijende, van eenig 

gowigl zijn, dan doen zij stellig nadeel aan het metselwerk. Dij eene 

van de groole houlen bruggen, die over de Seine liggen, cn waarop 

de bedoelde bewegingen ontstonden, is de mortel in sommige voegen 

van dc pijlers geheel vergruisd worden. In deze soort van wcrk ii 

inoelcn de afmetingen van de pijlers niel allédn genomen worden mcl 

hel oog op de drukking, voorlvloeijende uit het gcwigt van dc beide 

lialvc booggewelven. 

Proefneinimjen op ilc hrmj van het k a n a a l S a i n l - D e n i s . — Deze brug 

is scheef onder een hoek van 00"; zijne vier bogen dragen ccn 

houten vloer, waarop de spoorslaven door middel van strekhoulen zijn 

bevesligd. Dc grootste doorbuiging der bogen had plaats nadat do 

inachiiic het midden van den boog voorbij was; onder den invloed 

van de wagens der treinen, nadat dc machine de brug reeds had ver-

laten, namen de bogen eene doorbuiging aan van l.7slreej); opbel 

oogenblik dat de machine op de brug kwam rees hel sluitstuk van den 

beproefd wordenden boog aanmerkelijk. 

(lelijklijiliije doorbuUfimj van al de hogen eenev openiny 
hij den overgang van eene machine. 

Doorbtnging der bogen. 

Wi j hebben in hel geheel geene beweging dwars over de brug waar-

genomen, maar ons verzekerd, dal onder den invloed van treinen met 

groole snelheid aan het sluitstuk der doorloopen bogen ccne trilling in 

de lengte plaats had van ongeveer 2 streep uilgeslrektiicid. 

Proefnemingen op dc brug van \'ilkneuvc-Suint-(korgcs. — Toen 

dc machine over het regterspoor opliet derde en tweede booggewelf liep, 

schenen dc sluitstukken der bogen onder hel linkei'S|)0ür van hel eerste 

booggewelf naauw merkbaar te rijzen. Onder den invloed van den trein 

alleen was de doorbuiging van den boog aan het sluitstuk O.ü streep. 

P r o e f n e m i n g e n op de brug v a n het C a r r o u s e l . — Dc vroeger be-

schreven loeslel was aangebragl aan bel sluitstuk van den boog, over-

eenkomende met den kant van den weg slrooin-0|)waarls, in het boog-

gewelf van den linkeroever cn op ongeveer C.oO afstands van den 

kant van het vocljjad. 

Dc gewone rijtuigen in den diMl' bragten slechls cenc gemiddelde 

naauw merkbare buiging op den beproefd wordenden hoog te weeg, 

maar boven en beneden de plaats van deze gemiddelde doorbuiging on-

dervond de boog Irillingen, welker iiitgestrekllieid verschilde naarmate 

van dc meerdere of mindere overceiikonist der bewegingen met die van 

elk der rijtuigen; deze Irillingen deelden zicli op eene opmerkelijke 

wijze van het eene booggewelf aan het andere mede. Zij waren zeer 

merkbaar, ofschoon van zeer veel minder belang, dan men geneigd zou 

zijn cr aan toe te schrijven op grond van den indruk, dien zij te weeg 

brengen als men op het bruggendek geplaatst is. 

Dc lijdelijke drukkingen , voorlvloeijende uil de afzonderlijke belas-

ting van eeji der booggewelven, bragten insgelijks zeer merkbare rijzin-

gen aan de naburige booggewelven le weeg. 

In dc onderstaande lafel is de slotsom vervat van dcaan ile brug van 

het Cari'ouscl gedane proefnemingen; hel spreekt van zelf dat bij iedere 

der aangewezen uilkomsien de brug geenc andere tijdelijke belasting 

had dan die in de eerste kolom vermeld. 
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gedaan mcl bet dnel om do bewegingen van de lendenen der bogen 

van de brug van liet Carrousel onder den invloed van een wagen met 

twee wielen, 8000 pond wegende en met vijf paarden bespannen, na 

te gaan. 
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sluitstuk van den beproefd wordenden hoog. Dc uitkomst is geweest 

dat op dil punt cenc trilling jilaals had van eene gezamenlijke uitge-

strektheid van 1 streep, tewelen 2.5 bij daling en 1.5 bij rijzing. Toen 

men denzelfden schok aan het sluitsluk van het tweede booggewelf her-

haalde, is cr uit voortgevloeid aan hel sluilstuk van den beproefd wor-

denden boog eene trilling van cenc gezamenlijke uilgeslrcktlieid van 

2.7 slrec|i, le welen 1.1 streep bij rijzing en 1.0 streep bij daling. 

Aanteekeninij omtrent de doorbuiging der balken van gegoten ijzer; 
verschil lusschcn de dijnamische en statische dnorbuigingen. — Wij 

hebben gezegd dat dc dynamische doorbuiging standvastig grooter was 

dan de slalisclic doorbuiging, en inderdaad vloeit dit uit de vermelde 

proefnemingen voorl; voor de groole bogen is het verschil naauw 

merkbaar, maar dit is nicl het geval met dc balken van gegoten ijzer; 

bij tleze kan hel verschil aanmerkelijk worden. Deze algemccne aan-

wijzingen komen geheel overeen met de slotsommen van ccn belangrijk 

onderzoek , ilaL in Engeland omlrent dc doorbuiging der balken is 

gedaan; de nitkomsten daarvan komen, volgens ccne km-te opgave, dio 

de heer Coinbes, inspecteur-generaal der mijnen, de goedheid heeli 

gehad ons mede le deelen, hierop neder. 

Indien de massa van den bewegenden last aanmerkelijk is met be-

trekking tot het gewigt van den balk, zal dc dynamische doorbuiging 

aanmerkelijk veel grooter zijn dan de slalische. 

Indien de mossii van den bewegenden last mei het gewigt van den 

balk in vergelijking koml, zal het verschil tusschcn de dynamisclie en 

dc statische doorbuiging bijna geheel verdwijnen. 

Deze wellen, op een grondig onderzoek berustende, ziju bevrstigd 

door bijzondere proeniemingcn, welker uitkomsten ccne overeenstem-

ming hebben opgeleverd, die zich bij de onze niet heeft voorgedaan. 

Zoo , .V., wanneer de slalische doorbuiging van een balk 

1.1 was, bij twee onmiddellijk 01» elkander volgende cn zeer naauw-

keurige proefnemingen voor deiizelfden balk en dezelfile machine dyna-

mische doorhiiigingen gevonden, van 1.2 eu 1.0 voor .snelheden van 

55 en CO mijl in het uur. Wi j moesten die onregelnialigheden ver-

waebten. lininers de engelsche onderzoekers hebben gewerkt met een 

standvastig gewigl op ééii en In lzelfde punt, terwijl de bij ouzeproef-

ncuiingen gebruikte machines op den weg drukkingen uitoefenden, die 

over verschillende punten verdeeld, en binnen zekere grenzen veran-

derlijk wuron bij ieder oogenbük van den loop der machines. De 

oorzaken van deze afwisselingen waren do invloed van de legenwigloii 

der machiiips cn de werking der veren; wij moeten bepaaldelijk drukken 

op de werking der tegeiiwiglen, ilie van onbelwistbaar belang is. 

Invloed ihr legenwigten van de machines op dc dynamische doorhui-
gingen. — De bij de proefnemingen gebruikte machines hadden legen-

wigten , opwegeiiile zoowel legen de middelpimischuwomie kracht, 

ontwikkeld iloor de ronddraaijing van dcii krukarm en van de helft van 

de drijfstang, als tegen dezelfde krai hl (I t, die iu horizontale rigling 

ontwikkeld wordl door de afwisselende beweging vau de andere helll 

van de drijfstang cn van den zuigerlocstel (2); het was duidelijk, dat de 

Eindelijk om dc uitwerking der .schokken na Ie gaan, hebben wij 

oen dor vermelde wngens O"'. 10 hoog doen vallen nagenoeg boven het 

(1) liet is blijkbaar, dat dc dvijfslftug cvcumiu als de 7,uigcr cn zijne 

.tang om lict drijfrad draait, en alzoo geenc middelpuntvliedende kracht 

ontwikkelt. Die nuissa's geven alleen alVissclende drukkingen in bijr.a 

horizontale rilling. Dc berekeningen van Lecliatclicr zijn in dit op/.igt 

;rchcel verkeerd. Ĵ ®̂*'"' 
(2) Zie dc memorie van den heer l.erhatelior, getiteld: luxkrc/w.s 

la stabilUc iks machines locomotlcca ai vmcmcnt. 
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ronddraaijing van dal gedeelle van liel Icgenwigl, evenwigl makende" 

niel deze laalsle krachl, eene middelpiinlscliiiwende krachl deed ont-

slaan, waarvan de vcrlikale zameiislcllende krachl zich geheel voegde 

hij dc drukking der raderen op den weg. Om de werking van dezc 

vcrlikale zamenslcllcndc kracht op dc doorbuiging der balken na tc 

gaan, bcbbcn wij vcrschcidcne reeksen van proeven genomen, waarbij 

wi j dc stelling vau bet legcnwigt, mcl betrekking lol hel midden van 

don balk, aanicckcndcn, door middel van ccne stift, die bij eiken over-

tngt een streepje maakte op ccnc oppervlakte van zwart gemaakt pleister, 

op 1 sirccp afslands onder dc spoorstaaf, boven den beproefd wordenden 

balk liggende. Oc aanwijzingen, op deze wijze verkregen, hebben vrij 

wel de meeste van de vroeger opgemerkte verschillen verklaard; zoo 

ziel men, wat de boven aangehaalde cijfers betreft, die uit de tafel van 

de laatste waarnemingen ontleend zijn, dal voor de dynamische door-

buiging van 1.2 sirccp, hel tcgenwigl nagenoeg vertikaal was boven 

de bcwf'gcnilc as, terwijl voor dc dynamische doorbuiging van 1.0 

streep, bel -lü" was beneden de horizontale lijn, gaande door het mid-

den van dc as; in dil laatste geval verminderde, ten gevolge van de 

zamenstclling van de machine, hel Icgciiwigt de drukking van hel voort-

stuwende rad op den weg met nagenoeg l 500 jiond, terwijl bet in hel 

andei'c geval die mcl I 500 pond vermeerderde. Ecnc opzeltclijke wecg-

procve op dc weegbrug in dc werkiilaalscn, na alloop der proefnemin-

gen gedaan, heeft ons doen zien, dal dc drukking op den weg van hel 

voortstuwende rad boven den balk 1800 jiond in den slatischeu toe-

stand was; eveneens was het gelegen met bet voorste wiel. 

Wi j moeten nog opmerken, dal hel onderzoek van de stelling der 

togonwigten niel alle vcrschillcn heefl kunnen oplossen, welke zich in 

dc dynamische doorbuiging hebben voorgedaan, liet hoeft alleen in hel 

algcniccn dc veranderingen der doorbuigingen, doch niel de cijfers van 

dezc gcrcglvaardigd. 

WijilgiiKjcn le weeg gebragt (kor den gang in de verdeeling van 
hel gewigl der machines op hare assen. — Om dc vcrdceling van hel 

gcwigt van ccne machine op hare assen tc regelen, duet men dc span-

ning der veren op dc raderen veranderen, door de schroeven der hang-

honlcn meer of minder aan te zetten. Wi j hcbbcn ons afgevraagd, of 

dc speling der veren, gedurende dcu ^ang onlslaande, de vcrdecling 

van het gezamenlijk gewigl der machine op hare raderen niet aan-

merkelijk wijzigde, en gevolgelijk ook zijne werking op dcsjioorstavcn, 

(Ic liggers, enz. Om ons daarvan Ic overtuigen , bcbbcn wij op het 

midden van de veer vau hel voorlstuwciide rad tier bij dc jiroef-

nemingcn gcbczigdfi machine, ecnc loodregte stang geplaatst, voorzien 

van oen pollood, dat op ccn papier drukte, hetwelk op den ketel 

aangcbragt cn op iwcc cilinders gerold was, aan welke men melde 

hand ccnc draaijciidc beweging gaf. Een tweede potlood , op hel 

onderstel van deze cilinders bevestigd, bcscbrccf op hel papier cenc 

regie lijn, overeenkomende met dc betrekkelijke stelling van bet on-

(lcr.stcl 011 van hel midden van dc veer, als de machine stil stond; 

op die wijze hebben wij gezien: 

Dat als dc haiigslukkcn, platen cn slaven niet goed gesmeerd waren 

i)f niet gocil werkten, als dc bladen der veren niet goed over elkander 

gleden, dc vcrdecling van hot gewigl der machine over bare raderen 

1,'edurcnde den gaiig aanmerkelijke afwisselingen kon oiilcvcren, die 

van zekeren duur waren, cn zich alleen plotseling wijzigden; wij heb-

hcn ook gezien dal bij ccn snellen gang dc pijl der veren aanhoudend 

vorauderde, eu zelfs op een goeden weg tot ccn bedrag, vaak overccn-

koinendc mcl verschillen vau meer dau 500 pond, naarmate de soorl 
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der veren, cn de wrijving der hangslukken al of niet in aanmerking 

kwamen. Op een slechten zandweg bedroegen de verschillen hel dub-

bele en zelfs het drievoudige. 

De ongelijkheden van drukking op den weg, voortvlocijcndc uit de 

beide aangewezen oorzaken, hcbbcn zonder twijfel weinig invloed op de 

bewegingen der grootc bogen, maar onbetwistbaar is hun invloed op 

de dynamische doorbuiging der balken en spoorstaven. W i j moeten nog 

opmerken dat ecnc zware ipassa, o|) verscheiden sleunpunten rus-

lende, door ecnc zekere trillende beweging aangedaan, en zich snel be-

wegende over een vecrkrachlig ligchaam van groole afmelingen, daar-

aan schuddingen kan mededeelen, die naarniate van zeer verscbillende 

omstandigheden in dezelfde of in tegengeslclde rigling werken. 

Proefnemingen omtrent de doorbuiging van balken van O el draag-
wijdte. — Dij dezc proefnemingen heefl men zoowel de daling in het 

midden van den balk , als dc dalingen van zijne uiteinden, van do 

buiicnbckleeding van dc metselwerken, die O el van elkander verwij-

derd waren, gemeten; hel verschil der verkregen uitkomsten werd be-

schouwd als de doorbuiging van dcu balk over ccne opening van 

O el voor le stellen. De daling aan de metselwerken kon allijd waarge-

nomen worden door middel van vernieren, en wisselde naarmate van 

dc snelheid van de machine tusschen 0.5 cn 0.8 streep af; zij ver-

schilde ook voor de balken onderling. Voor machines voor reizigers, 

wegende 25.5 Ion, waarvan ongeveer 12 op de bewegende as, 8.5 oj) 

dc vooras en 5 op deachtoras drukte, heeft men als gemiddelde statische 

doorbuiging gevonden l.O streep, en als gemiddelde dynamische door-

buiging 2 streep bij een zeer grool aanlal proefnemingen, met snelheden 

lusschen 10 en 00 mijl in het uur. Voor ccne statische doorbuiging van 

1.4 streep (1) hebben de dynamische doorbuigingen binnen de uiterste 

grenzen van 1.2 cn 2.5 streep afgewisseld. De balk woog ongeveer 2.5 

Ion op zijne draagwijdte van O cl, cn was bclasi met ccn nagenoeg 

gelijk gewigl aan hout van den vloer, de siioorstavcn, kussentjes, enz.; 

bij had O«'.57 hoogte, cn eene dwarsdoorsnede van 0.057 vicrk. cl. 

De toestel beeft meestal vrij geregelde lijnen gegeven voor de door-

buiging der balken onder den invloed der machines en der tenders; 

niettemin heeft hij in eciiige reeksen van prochiemingen zeer hevige 

schokken aangewezen, die .«;chencn tc ontslaan tusschen den overgang 

van dc drijfraderen der machine, cn dien van de middelste raderen van 

den tender; dc doorbuiging bedroeg toen meer dan 5 streep, maar 

er zijn geen toestellen bekend die genoegzaam zekere aanwijzingen 

kunnen geven in dergelijke onistaudigbcdcn, die ongetwijfeld aan ccne 

toevallige oorzaak moeten worden locgcschreven. 

Desluit. 

Zie hier dc slotsom, welke wij meenen te kunncn trekken uil dc 

vermelde waarnemingen cn feiten: 

1. De berekening der drukkingen voor gegoten ijzeren bruggen, 

gedaan in dc onderstelling van ecnc gelijke verdeeliiig der gezamen-

lijke spanning over dc gebcclc dwarsdoorsnede der bogen , drukt 

slcchls een zccr gering gedeelle uit van dc kracht, aan welke hel 

metaal mceslal ouderworpen is. 

2. Dc grootc bogen kunnen mcl niel te vcd zorg onderling geschoord 

worden, zoowel bij bet opstellen als bij de delinilievc zamcnstelling. 

5. Voor aanzienlijke draagwijdten zouden twee bogen, in hetzelfde 

(1) Zoowel hier als elders stond in hel oorspronkelijke : cl, blijkbnai 

cenc vergissing voor : streep. (î ]̂.) 

1855.] 

vertikale vlak liggende en behoorlijk verbonden, tc verkiezen zijn boven 

een enkelen boog van grootc hoogten. 

•I. De afmetingen der pijlers, opgerigt tusschen overspanningen 

van groole bogen, moeten zóu worden genomen, dal zij binnen ecnc 

zekere gî cns wederstand kunnen bieden aan de drukkingen, voort-

vlocijcndc uit de lijdelijke belastingen. 

DUAAIJl^NDK SEINPALEN 01' Sl'OOltWEGEX. 

(Momtcur Jnlercls inat&ieU, 18.'55, X«. 3.) 

Onder de verschillende inrigtingen, die aan de beoordccling ccncr 

door dc fransche regering ingestelde spoorwcg-conimi.ssie werden 

onderworpen, verdient dic van den heer dcJoannès, directeur der 

stcenkolenmijncn van Cucsnies, zccr dc aandacht der spoorweg-

maalscbappijen. 

Del denkbeeld, hetwelk door die inrigting moet worden verwezen-

lijkt, is: gedurende een bepaalden lijd ccn zeker tcckeii le hebben, 

tlal een trein is voorbijgegaan. 

Op den weg wordt op een afsland van ccnc of meer mijlen ecnc 

veer aangebragt, waaî mcdc het rad der locomotief, als de trein 

voorbijgaat, in aanraking koml. 

Tegenover dic veer is aan den kant van den weg een seinpaal 

gcslcld, beslaande uil ecu vertikalcu stijl, waarop, als naar gewoonte, 

eene lanlaren mcl twee lichten van vcrschillendc kleur is geplaatst, 

en waarom heen ecnc schijf van plaatijzer is aangebragl, die met 

dezelfde kleuren is gcverwd; de lantaren dient voor,de nacht-, dc 

schijf voor dc dagsciticn. 

Dc slijl rust op ccn raam cn gaal op- cn nederwaarts; zij hecfl 

aan den top een arm, dic, als een trein voorbijkomt, over den weg 

uitsteekt, bel lluitje van de locomotief van ccn trein die binnen een 

gegeven tijd mogl volgen vrijmaakt, cn aldus dcu machinist waar-

.schuwl om op tc houden. Dc seinpaal blijfl in dic slclling zoolang | 

zijn'bijzonder mechaiiisme, dal door den ovcrtogt van dcu eersten ! 

Irein op de veer van dc spoorstaaf in beweging is gebragt, in werking 1 

blijfl, hetwelk op ccn bepaalden tijd, b.v. 15 minuten, is berekend. 

N'a verloop van dien tijd windt dc wachter don toestel weder op 

cn doet den seinpaal door een handvat aan den slijl zijne normale 

stelling hei-nemen , dal is tc zeggen, dal dc hoiizontale arm even-

wijdig met den weg is cn blijft, tut cr op nieuw ccn trein voorbijkomt. 

Men begrijpt liglclijk wat ci' met iedcren seinpaal gebeurt: in de 

normale slclling is het incchanisme opgewonden maar geremd cn 

dc horizontale arm is evenwijdig aan tien weg; bij bot vooi-bijgaaii 

van eenen trein doel dc veer van dc spoorslaaf hot mechaiiismc los-

springen , dc seinpaal draait om cu de borizoiitalc arm steekt over 

den weg uil cn hclioudt dic stelling zoolang bet mcchanismc werkt. 

Volgt in dien lussclientijd een tweede trein , dan ziet dc machinist 

dcu seinpaal, of, bemerkt hij dezen niet, dau maakt dc arm het lluiljc 

vrij, hetwelk den condiicleur waarschuwt om op tc houden. 

Is de werking van dcu toeslid gci-indigd vóór dal ccn tweede trein 

IS voorbijgegaan , dan brengt dc wachter den seinpaal in zijne ge-

wone stelling terug door den toestel oji te winden. Dan kan ccn 

volgende Irein zonder bezwaar voorbijgaan, welks locomotief, op de 

veer der sjioorstaaf drukkende, bet mccbanisme vau den paal weder 

doet losspringen , waardoor een tc spoedig opvolgende trein weder 

0]) zijne beurt gewaarschuwd wordt. 
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Ingeval dc wachter mogl verzuimen den loeslel weder op lo 

winden en dus de aim over den wrg bleef uilstcken , dan zou dc 

eerslkomcndc trein dit verzuim doen hemcrken cn bet ccnigc bezwaar 

zou ziju ilal deze een oogenblik zon moeten ophouden. 

Wanneer men dergelijke zclfbcwegcndc scinpulcn op afstanden van 

4000 el op ccu vlakken grond cn op gevaarlijke plaatsen , zoo als 

bogtcn, hellingen, tunnels, enz. plaatste, dan zou men in dc tusschcn-

ruimloii op elke mijl ceu eenvoudigen seinpaal kunnen slellen, die 

met de hand wordt bewogen, cn dic alleen van den dwarsarm was 

voorzien om bel lluitje vri j te maken. 

Ingeval Uisschcii twee zclfbcwegcndc seinpalen ceu ongeluk mogl 

plaats hebben, dan zou het, om tc voorkomen dal een andere trein lol 

aan de plaals vau bet ongeval nadere, voldoende ziju bol sein van op-

houdoii onmiddellijk achter dic plaats tc stollen, cn nicii zon dan vol-

komen tegen verdere ongelukken gewaarborgd zijn ; wanl over dag 

ziel dc macbinisl den dwarsarm en des nachls waarschuwt hem het 

nuitjc. j\lcn kan zoodoende de kosten van vctTicbling cn daarstclling 

besparen. Dic eenvoudige seinpaal zou zeer weinig kosten cn in geval 

er langs den weg ecu grool aanlal werd geplaatst, zouden bolsingcii 

moeijelijk kunnen plaals vinden. 

VEKKOrElUXG VAN GIETl. lZER, DOOU W. NEV:T(»X. 

{.Muuitcur dca luUrêts vmténch, 1855, N". 3.) 

Men heefl hel gedurende langen tijd als ccne zaak vau groot gewigl 

beschouwd, ecu goedkoop, praktisch cu afdoend middel tc ontdekken 

om voorwcr|ien van gietijzer op ccne duurzame wijze mcl geel of rood 

koper lo overtrekken, zoodat men ccnc zuiver verkoperde ojiporvlaklc 

verkreeg, gcscbikl om tol grondlaag te dienen om te vergulden, te ver-

zilveren of tc bronzen ; cu hoezeer men bij gesmeed ijzer daarin goed 

geslaagd zij, zoo geloof ik niel dat dit met gietijzer insgelijks hel geval 

is geweest. 

Dc door mij bedoelde uitvinding bestaat vooreerst hierin, dal men 

bel gietijzer bedekt met ccnc goed aaiibaiigcndc laag koper; dil gc-

schiodl langs den galvanischcii weg cn door indompeling in ccn bad, 

beslaande uit ccnc verzadigde oplossing van zwavelzuur koper in water, 

daarna mcl koolzure jiulasch neC-rgcplofd en eindelijk weder met cyaan 

polassium opgelost; hclzij men bel koper onmiddellijk op het gielijzcr 

doet afzeilen ol wel op zink, ilat vooraf op het ijzer is afgezet. 

Ilel tweede gedeelte bcstaal in dc beklccdiiig vau bot gietijzer mot 

messing of geelkoper, uit koper cn zink beslaande, door eerst het giet-

ijzer mcl ziiik of koper to bedekken, of wel met beide achtcrvolgcns, 

cn door daarna hel messing op galvanische wijs daarop te brengen uit 

con bad, beslaande nil ccn mengsel der zou even bcscbrcvenc kopcr-

oplossiiig mcl een dergelijk \aii zink. 

Dc gegoten ijzeren voorwerpen, die men bekleeden wil, worden 

ecrsl aangcbclcu mcl verdund zwavelzuur cu vervolgens afgekrasl om 

de schilfers oxyde, zand en andere declcn, dic bel zuur niel heeft kun-

ncn wegnemen, tc verwijderen; daarna doni|ioll men zc in vcrdunil 

koningswater. 

Vervolgens lost men zwavclzuur-ziiik in water op tol het gclicel 

verzadigd is, cn iirccipitccrt ilit door blaauwziirc polascb. llcl bezinksel 

wordt op ccn liltrum doorgczijgd en weder opgelost in cyaan polassium. 

Dit geeft dc oplossing n^ l. 
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ELMIC Iwcctlo oplossing bereidt men door Z.wavelzuur koficr in waler 

op te lossen, dil niet koolznnr polaseb Ie precipiteren en liet bezinksel 

in cyaan polassinin op tc lossen. Uil is dc koper-oplossing. 

Eindelijk bereidt men dc gcelku|)ercn of messing-oplossing door de 

beide voorgaande onder een tc mengen in verbonding van dc kbuir, 

die nicn bet mengsel geven wil. 

De gietijzeren voorwcriien, volkomen aangebeten ((lecdpr) zijnde, 

worden eerst in de oplossing n". 1 of dc zink-oplossing gedompeld cn 

door middel eener galvaniscbe batterij mcl zink bedekt, terwijl men de 

werking voortzet lot dat de zinklaag de verlangde dikte verkregen beeft. 

Alzoo met zink bekleed zijnde, worden de voorwerpen in de oplossing 

n". 2 of in dc koper-oplossing gesteld cn door middel der galvanisclic 

ballcrij met kojicr Ier verlangde dikle bekleed. 

Na deze bewerking is dc kopcrlaag volkomen verbonden met de 

zinklaag en deze met bel ijzer; zoodal dc beklccding alleen door dc 

vij l of bel graveerijzer is weg tc nemen. IIcl voorwerp is alzoo met 

ecnc goed vaslliondcndc kopcrlaag bekleed, waardoor bel tot alle 

einden, waartoe men anders massief koperen voorwcrjien gebruikt, 

kan gebezigd worden, betgccn cenc aanmerkelijke bezuiniging oplevert. 

•\Icn kan ook door deze Iiandclwijs bet koper onmidilellijk op bet 

ijzer afzeilen; bel vooraf met zink bezeilen is alleen opgegeven omdat 

bet veel vaster cn docltrelTcndei' verbinding geeft. 

l lel gietijzer, aldus met zink of koper bekleed zijnde, kan mende 

mcssing-bcklccding er over been brengen door de galvanische batterij, | 

lol dal dc verlangde dikle verkregen is. 

Bij dil laalsie is hcl echtcr van belang, dal de posilieve pool der 

ballcrij eveneens van messing zij cn wel zooveel mogelijk van dezelfde 

kleur dic men dc beklccding wil geven, wanl, als men zicb van eenen 

koperen pool bedient, dan komt cr tc veel koper in hel aanzetsel. 

Men kan dc messing onmiddellijk oji de zinkbekiccding afzeilen in 

plaals van op koper, maar men hccfl ondervonden, dal hcl afzeilen op 

koper beter voldoet, onverschillig of hcl koper onmiddellijk op hel 

ijzer dan wel op zink is afgezet. 

.Men verkrijgt hierdoor gegoten ijzeren voorwerpen, vulinaakt hcl 

voorkomen van massief geel koper hebbende en lol dezelfde einden 

bruikbaar. Het gietijzer, alzoo met messing bekleed, kan vervolgens door 

de bekende middelen gcbronzccrd worden. 

De koper- of inessing-oiipcrvlaktc, alzoo verkregen, kan vervolgens 

verguld of verzilverd worden dnor de gewone middelen, waardoor nicn 

messing verguldt of verzilvert. Ilieronitrcnl is het onnoodig bijzonder-

bcdco op te geven; alleen wil ik aanmerken, dat men beter doel o|» 

messing dan op koper le vergulden, wegens dc bezuiniging, vooral als 

men de laag edel inclaal zeer dun wil houden. 

nr. Yll lUil lAXDlNT. VANT IvOOLSTOF KX .DK INlMGTlXr; 

VAX 1'OKNIMZKX (1). 

(Clfll r.mjincir and Arrhitcrs Journal, Octolicr I8r»-1, p. 3C5.) 

(F. W. VAX CKXDT ,]Gz. IJ. L. K. 1.) 

(l'l. X l l l , figg. l- -27.) 

Tbeoric cn praktijk loopen veelal verre nil elkander en door één cn 

dcnzclfdeii |icrsoon worden vcr.schillcndc lakken van wclenschap zelden 

(1) X:utr imoluiding van: The coinlusliou of tval aud the itrcveuliun of 
\i)wh' (•hnincalli/ and proi licalhi romhkrcd. Door C. Wye "Williams, lid van 

het Iniiituut van eiviele ingenieurs. Londen, Weale, iö5-l. [Zie loveu, 

hladz. I.V.'. (Ued.;] 
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mel goed gevolg toegepast. De llieorie der verbianuing is door ccnigc 

zeer uitstekende geleerden uiteengezet, wordt in elk handboek behan-

deld, en desniettemin zijn meestal de personen, die fornuizen voor de 

vertering van brandstofien maken of met hel stoken daarvan belast zijn, 

daarmede onbekend. De beer Charles Wye Williams, wiens vroegere 

werken in het C m l L i K j i n c c r a n d A v c h i I c c T s dournaJ voor veertien jaren 

werden besproken, beroemt zich do eerste te zijn, diode llieorie melde 

praktijk in overeenstemming bragl, of, om de woorden van Sir llobert 

Kano te bezigen : «dc eerste, die dit onderwerp op h't belangrijkste 

en juiste standpunt plaalstc." De heer Williams maakt verder op 

niets anders aanspraak, hoewel hij voorzeker ook onder de ijverigste 

voorstanders van verbetering in deze behoort, gelijk nog op dil 

oogenblik kan blijken door de verschijning van ecnc verbeterde uitgave 

van zijn boek of liever van een gclicel nieuw werk. Dc heer Williams 

hccfl vclo belangrijke uitvindinger. gedaan, doch is thans ccn belange-

loos voorstander, daar zijn octrooi van 18Ö0 verstreken Is. Hij beeft 

dc gecstdrih van ccn schrijver en een uitvinder tegelijk en oefent hier-

door grooteren invloed nil dan het geldelijk belang ooil vermag; buiten-

dien beeft hij de voldoening van verkregen roem en van den goeden 

uilslag der onderneming, dic hij lol stand bragl. 

In zijne betrekking van beslunrdor van dc groole maatschappij voor de 

! Icrscbe sloomschcepvaarl, ondcrzocbl de heer Williams dc werking der 

scheepsmachines, bij gaf aanleiding lol bel nemen van vele belangiijkc 

' proeven cn maakte de rcsullalon zijner eigene waarnemingen bekend. 

In 1825 wijdde dc beer W'illianis reeds zijne aandachl aan dil onder-

werp. De scheepsmacbincs spoorden bem naluurlijkerwijzc tol meer-

dere onderzohkingen op een rniiner veld aan, doch hij paste dezelfde 

grondbeginselen ojidc vaste en loconiolieve werkluigcn te land loc. W i j 

maken van deze geschikte gelegenheid gebruik, om dc onderzoekingen 

van den beer Williams aan tc kondigen, en achten bet wcnschclijk, dit 

beknopt tc doen, door het govcn van een ovcrzigl der bijzonderc en 

praktische punten, die den ingenieur van dienst kunnen zijn. 

/oo als dit werk nu is ingerigi, splitst hcl zich hoofdzakelijk in twee 

deelen ; bel eerste is hcl tbcorctische cn hcl tweede bet praktische; 

bij elke afdeeling worden de verschillende onderdeden in afzonderlijke 

hoofdstukken stelselmatig bcscliotiwd eu door afbeeldingen opgehel-

derd. Het is moeijelijk van zulk een veel omvattend onderwerp, dal 

in zoo hoogc mate lol Iwistgesclirijf heeft aanleiding gegeven, een ver-

kort ovcrzigl Ic geven, alsmede van alles wal door den schrijver is 

aangehaald; wij zullen ons daarom lot ccne meer algemeene opsommii.g 

zijner denkbeelden cn lol een bijzonder gedeelte van zijn werk bepalen. 

James Wall, dic even ervaren in dc wctcnschappcn als vindingrijk 

van genie was, zag de verbranding geenszins over bet hoofd, zelf-

was daarin dc hoofdzaak van een zijner octrooijen gelegen. Dc scliei-

kundo was in dc verloopcnc eeuw, iu hcl bijzonder ten opzigte van dc 

gasvormige ligchamen, nog op znlk ren laag standpunt, dal Wal l slechts 

weinig verbeteringen kon aanlircngcn, I l i j crkcmic dc zwarigbcbl, 

docb wist dc oorzaak of bel rcdiuiddcl niet; dil is in gccncn deele le 

verwonderen als wij ons berinneiYii, dal hij zelf een der uilvinders van 

dc zaïncnslcUiiig van bel water was, waardoor ceuc groole schrede op 

bet gebied der schcikundc werd gedaan; dc eer der onhlid;king werd 

hem duor verschillende gidccrdcii betwist. Dc inrigling tc Drislol ge-

tuigl dat hij do gassoorlcn naauwkcurig onderzocht, hoewel dc bijzon-

dere toepassing afhankelijk was van dc kennis der algemecnc cigen-

schaiipcn. 

Vele andere praktisebe mannen hebben hetzelfde onderwerp mcl 
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cenc waarheid , dat onze werktuigkundige ingenieurs den chemiscliôn 

aard van de verbranding verwaarloosd hebben, hoewel die inderdaad 

binnen het gebied der chimie ligt. Williams, Pedel en anderen, die 

van deze natuurverschijnselen eene bijzondere sludiegemaakt hchbcn, 

roepen met regt meerdere opiclltendhcid van onze zijde in. Dc heer 

Williams begint met dc elementen, en gaat bel volumen cn het gewigl 
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oplettendheid nagegaan en groot is bet aanlal mechanische vcrbclcriii- luehl niol le grool is, iu zekere male gunstig zijn, om hel ontslaan van 

gen, die geopperd cn leu uitvoer gebragl zijn; desniellcmin is het diglen rook te verhinderen. In zoo verre echter als de hoeveelheid 

van de op dozc wijze toegevoerde lucht scheikundig onevenredig is 

aan de verbranding van het gas, moet veel van bel laatsto onverteerd 

ontsnapjicn, niel in den vorm van rook, maar als ccn licbl gekleurd 

gas. In zulke gevallen wordl gewoonlijk de gevolglrekkinggemaakt, 

dal dc doorsnede dei' opening voor den loevoer voldoende cn dc 

>Viinunib uij^iiii iiiüi Uli VH.IIIV.1HW.., V.. jj - - ^̂  verbranding volkomen is. Dit is geheel verkeerd gezien, tenzij het 

der verschillende zamcnslellingcn na, in de overtuiging, dal bel pmk- j bewijs voor de volmaakte verbranding van hcl gas alleenlijk door 

tischen lieden in deze aan kennis ontbreekt; dit is le meer noodig ! hcl niet verschijnen van rook geleverd wordl. 

daar hel bloolo lezen van een werk over chimie gccne blijvende i «In hel eerste geval, fig. 5, veroorzaakt bel volumen lucht, dat 

indrukken achlerlaal, noch van het juiste denkbeeld doordrongen doet ! door ecnc enkele opening binnentreedt, eenen kraclitigcn slroom en 

zijn. Hel is eene hoofdzaak, do hoeveelheid dampkiingslucht le ken- verkrijgt cenc rigting cn snelheid tegenstrijdig aan dc zijdchngsche 

nen, voor de zamenslelling met de verschillende gasvormige mengsels beweging barer dcclcn, die juist de verspreiding bevordert. De luchl-

hcnoodigd. Dc verbindingen van koolstof zijn van le meer belang, daar stroom vervolgt zijnen weg in het kanaal langs hcl benedenvlak bij 

die van koolstofoxydc ( o x y d u n i c a r b o n i i ) zeer spoedig ontstaat en men ! .1, terwijl dc producten van hoogerc lempcratuur dc bovcnrninito bij 

hierop zelden bcdachl is; men moet zorgdragen dal dit oxydc niel ' />' vullen. Volgens dc wellen van beweging is hcl duidelijk, dat do 

bij verbranding voortgcbragl wordl, noch iets anders dan koolstofzuur twee krachten, die in dezelfde rigling werken, do vermenging der 

(aeidiim c a r l o n i c n m ) . Bij hel behandelen dezer punlcn sprcckl ilc lieer beide medegevoerde stoffen (dc lucht cn bet gas) verhinderen. Zij 

Williams op hel gezag der meest uitstekende scheikundigen, en de | komen werkelijk niet met elkander in aanraking, behalve bij dc aan 

eenige nieuwigheid van z'jn werk is de bevattelijke voordragl voor} elkander grenzende oppervlakken. 

praktische mannen, hetwelk, ui l een praktisch oogpunt bcschomvd, ' «De afkoeling van do lucbl gaal echtcr in het kanaal voorl cn heeft 

cenc zaak van belang moet worden geacht. i ccnc uilwerking juisl Icgcnstrijdig aan die, welke men hel meeste 

Daar tien teerrmg voeten lucht benoodigd zijn om Iwcc teerling ' wenscht. In dil geval werkt de snelheid van den stroom de verlangde 

voeten zuurstof te leveren of om de verbranding van een teerling voel verspreiding legen, cn volgens de wellen van beweging kan dc rigling 

koolgas le bewerken, is het van wezenlijk belang, dal de lucht niet ^ niet veranderd worden dan door eenige andere kracht, cn die andere 

bedorven noch verontreinigd zij, en reeds onder de gewone omslaiidig- ' kracbl ontbreekt bier juist. In ons geval moet dus dc rigting van 

heden wordl de lucht, voor een deel der werking benoodigd, iu de den luchtstroom veranderd ofwel daaraan van den beginne af, de 

voorloopige bewaarplaats van zuurstof beroofd. In dit opzigt bestrijdt ' jnislc rigling gegeven worden. 

dc heer Williams dc theorie van den heer Tredgold cn is vooral legen | «L-ial de lucht nu in plaals van door ccne opening door honderd 

den raad van dezen, den gehcclen toevoer van dampkringsluclit door of meerdere, zoo als in fig. i , binnenkomen. De snelheid en rigling 

hel ascbgal Ic doen plaals hebben. Dc beer Williams is niet van oor- | van den slroom worden bierbij gewijzigd en dc verlangde verspreiding 

deel dal een deel der lucht bij hel koolstofhoudcndc clement bij dc hech recils hij bet overtrekken van de brug [daats. iMen hccfl geens-

verbranding cn een ander deel bij de gasvormige producten moet ge- zins de afkoeling der lucht, zooals in bel ccrsle voorbeeld, maar 

voegd worden. Hij is ccn grool voorstander van den toevoer in stralen daarciitcgcn ccnc opeenvolging van gloeijcnde alomcn of grocjicn, 

of het slclscl van Argand, waarvan dc figuren 1 en 2 van jilaat X l l l die door Sir I I. Davy ontplofbare mengsels (exploshr. m l v l u r t s ) ' ^ c -

ecn voorbeeld geven. De heer Williams wijst cr mcl nadruk Ü|I, dat 

mon te spoedig als bewezen hech aangenomen, dat lucbl, op eenige 

wijze bij de brandsloHcii in hcl fornuis gevoerd, zich met liet gas 

of andere brandbare slollcii oj) eene behoorlijke wijze vcrniengl cn 

bijgevolg in dien staat komt, dic voor de verbranding geschikt is, 

en dat wel onafhankelijk van den aard en de soort dezer brandstof-

fen; eveneens als men te regt mag aannemen, dat bet bijecnbren-

noemd worden en door den hoogen warmtegraad vcrbramling veroor-

zaken. Zij zijn door dc kijkgaten bij II duidelijk waar tc nemen. 

u.Mcn verkrijgt dezelfde nilkomstcn, hetzij ccne enkele opening of 

talrijke gaten bij dc »leur, of wel aan hcl einde van de brug van hot 

fornuis, zoo als in fig. a, geplaatst zijn. In bel laatste geval zal de 

verspreiding meer omniikbdlijk cn krachlig zijn. 

«Hol is hierbij niet ondienstig hcl ilikwcrf herhaalde feit aan te. ICn j OCIIUUIIO Ul« l.IUH «W .vp g , J 
gen van gcgevcne hoeveelheden salpeter, zwavel en houtskool bus- halen, dat de dikke rook kan vermeden worden door dt» stnokdcur op 

kruid geeft. j een kier te laten slaan. Wel verre dal dil ccn hcwijsgnmd zou zijn 

Do beer Williams zegt: «Dal welciisidiappelijke vorderingen, die legcii het gebruik van talrijke kleine openingen, beantwoordt hcl vol-

door beslaande gewoonten tegengewerkt worden, weinig nul naiibrcn- komen zoowel aan theorie aks praktijk; want zoo wij dc goede nilwcr-

gen, zien wij klaarblijkelijk in de wijze van hel inbrengen der Inchl king zien van bet iiKstroomcn cencr gcgevcne hoeveellieid Inchl door 

door eene enkele of wel door lalrijkc openingen, daar legcnwourdig eene smalle opening lor zijde van de deur, gech dil aanleiding om den 

vele personen dil verschil van uilwerking over hel hoofd zien ul' zelfs j gehcclen toevoer door amicrc cn meer talrijke openingen Ic doen plaals 

betwisten. Nenien wij, tot opheldering voor de uilwerking van hel in- ; heliben. '/oo hel ojicncn van dc deur op ccn kier cn wel mcl ccnc rccl 

brengen der lucht, bet voorbeeld van ccn stoomkctcllbrjiiiis van | van een dnim vohloendc is, om den ganschcn benoodigden voorraad 

nieuwcren en gepatcnlccrdcn vorm, waar de lucht door eene enkele j lucht in le voeren, kan niels meer verlangd worden. Op bel oogenblik 

opening binnenkomt, en vergelijken wij dit met een ander, waar zij ; echlcr dal, door bet wijder openen van dc deur, dc rnimle voor hel 

door honderd of meerdere openingen binnonstroomt. doorstroomcn van dc gevorderde hoeveelheid lucht vergroot wordt, 

«In het eerste voorbeeld kan de uilwerking, als bet volumen der worden de nadccligc cn afkoelende werkingen van de bocvcelheid eu 

;J8 
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slci'klc van don luchlslrooin merkbaar cn de pyroniclcr svijsl dc ver-

laagde lempcralnur in bel fornuis aan. 

«Dc voordcelige werking van eene werkluigclijke tusscbenkonisl, 

lot bevordering van ccne oiiniiddellijke vermenging tussclien de lucbt 

en liet gas blijkt voldoende uil dc volgende procfiieniingcn. 

«De liguren O, 7 en 8 stellen elk een tinnen toestel met glazen 

schoorsteen, gelijksoortig met den gewonen Argandschen brander, 

voor, waarbij het gas in alle in gelijke lioevcclheid wordt toegevoerd, 

doch het verschil beslaat in de wijze waarop de luchl binnenkoml. 

Voor al deze proeven waren de hoeveelheden gas cn lucht dezelfde. 

«In fig. G is beneden geen toevoer van lucht en hel gas ontmoet 

bij gevolg niets hoegenaamd voor hel hel boveneinde van het glas be-

i'cikt, alwaar het ontbrandt eii oenc zwarte rookerige vlam geeft. 

«In fig. 7 wordt dc lucht beneden toegelaten, stroomt door de 

opening bij A en gaat gonieenscliappclijk met het gas uit do opening 

of pijp D omhoog. De uilbranding geschiedt met eene lange vlam van 

doidicrc kleur met eenen rookachligen top. 

dn fig. 8 koml de luclit van onderen binnen in eene kamer C C , 

waaruitzij door eene mcl galen doorboorde plaat; aan dc luit van cencn 

gieter gelijk, stroomt en liel gas vermcngl zich oniniddcHijk mcl do 

lucht. Dij deonl!>randing Iiccft men oven als bij don gewonen Argand-

schen gasbrander ccne korte, heldere en schillercndc vlam. 

«Door het |daalsen van een vat koud water boven dc vlammen, 

heeft men de verwarmingskracht onderzocht. Om het water op ccnen 

warmtegraad van 200*' te brengen, waren bij de inrigling, volgens 

lig. 7, I I en bij die volgens fig. 8, O minuten benoodigd. 

«liet verschil van uitwerking in deze drie proeven stemt overeen 

niCt heigeen iu fornuizen en liunne sclioorslcenen plaals vindt als de 

lucht afgesloten, of wanneer zij door ccnc enkele of talrijke openin-

gen loegelalen wordl. 

«Do wijzen, waarop men op liet vaste land het coke gas of koolstol-

oNvde (oxyilum carlioniij geliriiiki, leveren duidelijke en leerzame voor-

beelden van de belangrijkheid der werklnigelijke tusschenkomst tot het 

bevorderen van de snelle verspreiding of vermenging van lucht en gas. 

«Dc heer Pedel is in uitvoerige bijzonderheden gclredcn over dc wijze 

waarop men dil gas, waarvan liel beslaan langen lijd hier le lande (Enge-

land) iu dc praktijk onbekend was, in do ijzerfabrieken en zelfs in dc 

smeltovens, waar dc grootste hitte benoodigd is, doet verbranden. 

«Dc heer 1'eclet zegl, dal de inrigling le Trevcray in Frankrijk (zie 

do figg. O en 10) verkieselijk is boven die, in Duitscldand aangenomen, 

en we! om dc navolgende redi'ncn, die juist hel hoofdpunt van ons 

legcnwoordig onderzoek ullinakcn: 

-Ten eerslc worden do lucht cn het gas beter vermengd; ten tweede 

worden do betrekkelijke hoeveelheden gas, die met dc luchl iu aanra-

king komen, meer gemakkei ijl; geregeld; len dci-dc wordt de verbran-

ding door hel inbrengen vun do kleinste overmaat van lucht bewerkt. 

i-In den toestel, die in lig. 10 in doorsnede wordl voorgeslebl, 

.slroomen vijftig luchlstralcii elk in liet midden van vijftig gasslralen 

loxijihim cavLoniij, die uil dc koepels dcr sniellovens geleid wtu'dcn. 

Dij hel onderzoek van dezo inrigling ziel men, dat de vernienging cn 

verbranding oogcnblikkelijk plaatsgrijpen, vóórdat de vlam en de hille 

di; kamer van bet fornuis bij /'' kininen binnenkomen. Op deze wijze, 

merkt de heer Deciel aan, kan men de hoogste tcniperaluur, die voor 

prakti.sche dochMiidcii mogl benoodigd zijn, verkrijgen. Hel is vreemd, 

dal de waarde van dit gas, dal in onze fabrieken in dc toppen dcr koepels 

in zoo gro'jte male le loor gaal,zoowel in den handel als in dc praktijk, 
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in Engeland eerst nu erkend wordl, terwijl hel in Frankrijk en Duitscli-

land daarenlegen zoo zeer op prijsgestcid en bijeenverzameld wordt.® 

Eene anilero jirocfneming omtrent de werking van het straalslclsel 

vindt men in bet volgende nillreksel omschreven : 

«Daar liet invoeren van luchl in eenen verdeelden toestanil, inden 

gasvormigen damj)kring van de lornuiskamer hel hoofddoel is, heeft 

men dc volgende proef genomen. Dc miducnsle roosterslaaf, 4 voef 

lang, werd u i l hel fornuis genomen cn de opene ruimlc door ccne 

ijzeren plaat, in den vorm van fig. 11 gebogen, vervangen. Inliet 

bovendeel van deze plaat, die drie duim (t>'.07r)) boven de brandstoncri 

uitstak, waren vijf rijen gaten van % duim (O'-''.01 ö) geboord, waar-

door de hiclil in zes-en-vijftig slroomen werd verdeeld. Hierdoor heeft 

men even als bij den Argandschen gasbrander oogenblikkclijk ccne 

evenredige vermenging; hel gezigl door de kijkgalen aan hel einde 

: der kelels was even schitterend alsof men in plaats van stroomen lucht 

vlammen uil dc talrijke openingen had zien komen. Het is bijna over-

bodig hierbij tc voegen, dal men in weerwil van het groote vohimer) 

lucht, dat op deze wijze werd ingevoerd, nergens cenc afkoelende 

werking kon voorlbrcngen. 

«Op deze wijze kwam men loi hel denkbeeld bet fornuis aan de slook-

zijde voldoende tc vcrbreedcn om hel vereischtc aantal openingen en 

eenen ruimen toevoer van luchl aan te brengen; deze inrigling der ketels 

is reeds vele jaren zoowel op zee als te land met goed gevolg toegepast, 

"In de praktijk ligt de groote moeijelijkheid van dc toepassing van 

dil stelsel op scbcepskelcls in de naauwe deuropeningen, waardoor het 

onmogelijk is het benoodigdc aantal half duims openingen aan te bren-

gen, zoo als nader zal worden aangetoond » 

In een vcr.slag omtrent sonnnigo onderzoekingen over de grond-

regelen, die door sir llumphrey Davy zijn aangegeven en hunne toe-

passing op do tubulaire uf pijpkelels, merkt de heer Williams aan : 

"Gaan wij na wal plaals heefl in fornuizen, die met steenkolen ge-

stookt worden, dan zien wij duidelijk de overeenkomst tusschen die 

uitwerking ca dat, hetwelk sir H. Davy aantoont als het middel om de 

vlam uil lo lilusschcn. .\an bet achlereinde van eenen ketel mcl vuur-

gangen staande, zien wij eene verzameling vlammen, die langs de brug 

(likkeren cn zich bij ccnen goeden toevuer van luchl lot op eenen 

afsland van 20 lot 50 voel (O lol 1) el) uitstrekken. Dil verscbijnsei 

moet zoo lang aanhouilcn tot dat het verbrandingsproces geëindigd is, 

indien men de geheele hoeveelheid ontwikkelde warmic ten volle wil 

verkrijgen. 

«Zien wij daarenlegen in eenen pijpkelcl dwars overde rookkas, dan 

nemen wij hel licht van de vlam door dc buizen waar; bij hel intreden 

van de pij|)en, of op eenen korten afstand daarbinnen, schijnt bel als 

worden de vlammen plotseling afgesneden, uitgedoofd cn in rook ver-

anderd, zoo als fig. 12 aanluont. 

«Dc ruimte, die do vlam in de pij[»en doorloopt, alvorens uilgedoofil 

ic worden, hangl af van de snelheid van den siroom, de grooUe van de 

openingen on do liocveelheid cn soorl dcr gasvormige ju'oducten, die, 

in verbinding met do vlam, binnentreden. 

«Deze proiluclcii zijn : 

koolstofzuur earhonkum), 

I i [ \ l i [ o ï (nUmicninm), 

^ koolstofzuur (dcklum m r l m k u m ) , 

gas \ (nitnujcnium) 

\ en sluom. 
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»Hel zijn dezelfde ontbrandbare gassoorten, waarvan si rH. Davy | 

melding maakt en die niet in kleine, maar in zeer groote hoeveelheden, 

met dc vlam op de innigste wijze verbonden zijn. liet noodzakelijk 

gevolg IS ccne vermindering van temperatuur, door uitblussching ge-

volgd. 

«Sir I I . Davy, doordrongen van hel gewigt van hel verband tusschen 

temperatuur en verbranding, blijft bij deze zaak stilstaan en herhaalt 

dat eene vlam, door dc verbranding zoowel van groote als van kleine 

hoeveelheden eener ontplofbare vermenging (gas en luchl) voortgebragt, 

door afkoelende hulpmiddelen altijd uitgebluscht of vernietigd kan 

worden; naarmate van dc hitte, die tot bet verbranden gevorderd 

wordl, is zij des tc gemakkelijker te vernietigen.»» 

De heer Williams past deze aanmerkingen niet toe op de kelels der 

locomotieven, die alleen met cokc gestookt worden. Hij maakt vooral 

onderscheid tusschen dc verschillende construciicn van ketels en de 

soorten der gebruikte brandslollen. Hij zegl dienaangaande: 

«Dij het bespreken van de gebreken van het tubulaire stolsel, hebben 

deze aanmerkingen geenc betrekking op de toepassing voor ketels van 

locomotieven, die alleen met coke gestookt worden cn wel om de af-

doende reden, dat daarbij geen kool-waterstofgas (Injdrogcnkm carho-

nalum) of eene roetacliligc vlam gevormd wordl. Men kan chemisch 

noch praktisch redenen aangeven, waarom de hitte niel niet de grootste 

snelheid uil dc producten verkregen zou kunnen worden. 

«Ten aanzien van de grootte cn doorsnede der buizen, bedriegen 

wij ons veelal ook omtrent hetgeen die doorsnede in dc praktijk wer-

kelijk is. Heeft men bij voorbeeld eene doorsnede van 2 of 3 duim 

noodig, dan is hel niel voldoende jiijpen van 2 of 5 duim middellijn 

aan te brengen. Men moet wel degelijk acht geven op dc uitwerking 

door dc snelheid of drukking van de stollen (hetzij cenc vlam, gas, 

luchl of water), die zich eenen doorlogt door eene naauwe opening 

moeten banen, voortgebragt. De ware en werkende doorsnede, 

die bepaaldelijk invloed heeft op de vermenging dcr verschilicndo 

ligchamen, die zich gelijktijdig door do ojieningen dringen, zal dan 

niel als bij .4, maar als bij .1', in fig. 15, zijn. Eene pijp van 5 duim, 

binnenwerks gemeten , zal inderdaad in de praktijk slechts 2% of 

2 duim wijd zijn, cn deze vermindering hangt af van de grootte der 

pijp en van de drukking, door den stroom uitgeoefend. Men neemt dit 

echter zoo weinig in acht, ilat niet zelden de ijzeren .sok of ring, waar-

door do buizen aan de voorjilaal verbonden zijn, zonder nadenken 

inwendig wordt aangebragl en dit verkleint de werkende doorsnede 

nog meer.» 

Een belangrijk en zeer merkwaardig onderwerp, dat door den 

heer Williams breedvoerig is behandeld , de circulatie namelijk van 

het waler in den ketel, kan niel wel bij hel kleine bestek, dat wij 

ons hebben gesteld , door ons behandeld worden. Kvcneens treedt 

hij in een wijdloo|)ig onderzoek over do deugden van bel tubulaire of 

pijpslelscl eu dc heer Williams verklaart zich tegen dc toepassing 

daarv.u) oj) scheepswerktuigen. Hij onderzoekl daania do lecrslcLsels 

over (Ie waarde van verwarmde luchl vooi' hel stoken van fornuizen 

of ketels, en schaart zich onder de tegenslaridcrs, zoodal hij bepaald 

van meening verschilt mcl de gepalciitccrdeii voor de talrijke uitvin 

dingen, die op het gebruik van verwarmde luchl steunen. 

De heer Williams grondt zijne afkeuring van bet tubulaire of pijp-

slelscl onder andere redenen ook op de voortbrenging van eene groote 

hoeveelheid water in fornuizen , waarin koolgas wordl gevormd en 

verleerd, dal in de gedaante van sloom bel grootste product van die 

i n n 

verbranding wordl. Dit geschiedl door de bitumineuse steenkolen , 

die van Ü tot ü [icrcent waterslof (hiidroijenuim) bevallen. 

Hel vraagstuk van den rook wordt alleen ter loops en zijdelings 

behandeld, daar de heer NViliams van meening is, dat, wel verre 

van de aandacht le wijden aan uitvindingen, slrekkende tot het ver-

teren van den rook, men zich als hoofddoel moet stellen eene vol-

maakte verbranding, waarbij in hel geheel geen rook wordt voort-

gebragt. 

Er is naauwelijks eenig onderdeel van dil zoo belangrijke, zoo 

moeijelijk' te behandelen, en voor practici zoo ingewikkeld onderwerp, 

dat de heer Williams niel onderzocht onzorgvuldig behandeld heeft. 

De IrekliiiKj is voor de goede werking van elk stoomwerktuig eene 

hoofdzaak, cn wij voelen ons genoopt de inzigten van den genoemden 

schrijver over dit onderwerp aan onze lezers bekend le maken. 

Dij het behandelen van dil gedeelte van zijn geschrift, heefl de heer 

Williams zich dikwerf van de werken van Pedel bediend, een schrijver, 

op wiens gezag wij ons bij vele gelegenheden in het C i v i l Etujineer 

and Architecl's . l o u m i l beroepen hebben. De heer Williams schrijft aks 

volgt: 

-De trekking of luchtstroom door een fornuis wordl veroorzaakt 

door het verschil in gewigi lii.sschcn dc lucblkolom binnen den 

srhoorslcen, on die van eene uitwendige kdom van gelijke afmciingen; 

hel verschil dezer gewigten is de eigenlijke oorzaak dcr trekking. 

Dr. L're z(?gl, dat dc opstijging der inwendige vcrhille lucht afhangt 

van de vermindering dcr specifieke zwaarte. Daar de liglheid van dc 

inwendige lucht het gevolg is van verhoogde temperatuur, hebben wij 

hel vraagstuk lo onderzoeken, hoe deze warmtegraad mcl de minsic 

vertering van brandslollen kan verkregen worden. 

• Dij dc schecpskelcis ontstaan talrijke gevallen van gebrekkige trek-

king door eene onoordeelkundige inrigtii.g van de schoorstcencn en 

de tegenstrijdige .stroomen dcr verhitte producten daarbinnen. 

«In weerwil van de belangrijkheid van hel onderwerp, is tot nu loc 

nog weinig acht gegeven op de oorzaken van deze slroomen, cn van 

ccnc gebrekkige irekking. De heer Pcclet heefl dil onderwerp mcl 

groote zorg praktisch onderzocht, zijne details zijn zoo lalrijk cn zijne 

aanmerkingen zoojuist, dat men daaraan niet te veel oplettendheid kan 

schenken, te meer daar tot nu toe deze aangelegenheid door geenen 

schrijver in 1'̂ ngeland is onderzocht geworden. 

«Onder dc moeijelijkheden, waarmede men le kampen heeft, moet 

bovenal het wegnemen van dc zoo dikwijls voorkomende gebrekkige 

trekking, in de zij- of vleugelfornuizcn der ketels, geitkend worden. 

«De beer Pedel merkt aan, dat de slroonicn, die uil vcrsLhillende 

buizen of kanalen in eenen gemcenschappelijken schoorsteen uilloopen, 

bij bet intreden van den laatsten hunne beweging vervolgen cn door 

hunne ondeiTmgo werking de wedcrzijdsche snelheden benadeelen of 

wijzigen. Indien bij voorbeeld twee .slroomen .4 cn IJ (zie fig. 14) in hel 

gemeeiKschappclijk kanaal (j door tegen over elkander slaande ojicnin-

gen komen, zal de invloed van den ccnen op den anderen siroom, ais 

zij gelijke snelheid hebben, even groot zijn; het is hiermede als of 

beide tegen ccn vlak, daar lusschen gesteld, aansloolen. Zijn echlcr do 

slroomen ongelijk, dan zal die, welke dc groolsle snelheid heefl, do 

snelheid van den anderen verminderen, en in meerdere of mindere 

male do opening, waardoor de laalstc stroomt, sluiten. 

• Hij voegt hierbij dat men daaromtrent zoo vele |»roevcn kan aanvoeren, 

dal deze zaak builen allen twijfel ligt. De luchlslroonien werken in dit 

opzigl op elkander als walerslroomen, Het is door de proefnemingen van 
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Savarl reeds bekend dal bij Iwee slroomen waler van gelijke door- ! 

snede, die in Icgengeslelde rigling werken en waarvan de eene sleelils 

weinig meerder snelbeid dan de andere beelï, de laalsle lerngge- ' 

drongen wordl en do uilwerking zicli daarvan lol in den oors[»rong 

doel voelen. De bolsing in den sclioorsleen kan door bel miildelsebol 

I ) (fig. 15) vermeden worden. In de meesle sclieepskelels vindl men 

deze legeiiwerkende slroomen, docb zij blijven ouo()gemerkl ofsclioon 

daardoor de Irekking klaarblijkelijk gebrekkig is. i 

ullelzelfde verscbijnsel doel zicb op als bel beloop van Iwee pijpen, ' 

zoo als in fig. 10, eenen regleii boek maakl. Deze uilwerking kaïi ; 

eveneens door bel middelsebol I ) (zie fig. 17) vermeden worden. Dil 

geval doel zicb dikwcrl' voor en benadeelt de algeineene Irekking, zoo ' 

als wij later zien zullen, len slerksle. ' I 

«Waar de sclioorsleen ol' bel kanaal in verbinding slaal met ver- ' 

schillende 1'oruuizen, moet de inrigiing verder zoo gemaakl worden, 

dat de slroomen ol'kolommen verhit gas zich nielin elkander mengen, i 

Fig. 18 stelt eene inrigiing vuur, waarvan men zich in zulke gevallen | 

moet bedienen. | 

«Del is overbodig hierbij aan le merken, hoe dikwerf deze vermen- ^ 

ging plaats heefl, zonder dat daarop acht wonil geslagen. j 

«Zoo een stroom vau heele producten in horizontale rigling in eenen 

sthoorslcen vloeit, kan hel gebeuren dat de trekking geheel vernietigd 

wordt, als de snelheid van dien slrooin aamnerkelijk is, daar hij dan 

den sclioorsleen als eene klep sluit. 

«De beer Deciel maakt melding van eene sodafabriek, waar hij eenen 

schoorsteen voor de algemeene trekking gebouwd had, die met hel 

kanaal vau oen anderen loeslel, gelijk in fig. 10 is voorgesleld, in 

verbinding stond. Hierbij werd do stroom van hel eene kanaal duor dien 

van hel andere vernietigd; dit gebrek werd door de afscheiding P 

verholpen. 

«Komen drie kanalen oj» verschillende punten iu eene pijp, dan is hel 

duidelijk, dat de middelschotten zoo geplaatst moeten worden, dal elke 

stroom eene evenredige doorsiicde van den .schoorsteen behoudt (zie 

fig. 20). Dc omslandigheid , waarvan hier sprake is, doet zich bij 

nagenoeg alle sclieepskelels voor. Zelden echter zijn deze aldeelingen 

op wel doordachte wijze aangebragl, en talrijke voorbeelden van 

slechle trekking, vooral van dc zijfornuizen, moeien aan alle ingenieurs 

bekend zijn. 

«Ciaan wij nu lol de toepassing van deze oordeelkundige cn lu'aklische 

ojjincrkiiigen over. De eerste kelels vau hel scbroel'sloomschip de (ïreal 

JJrilai/i zullen hierloe hel eerste voorbeeld leveren. De inrigting der 

kelels is, wal dc stoornis van de vereischte water-circulatie aangaat, 

iccds medegedeeld en wij zullen thans humieu invloed op de Irekking 

beschouwen. Dij deze kelels werd nagenoeg uilsluitend op twee zaken 

gelei; bel verkrijgen vau de grooltil mogelijke oppervlakte voor In-t plaat-

sen der vuurroosters en de grootste verwarmende biiinenoppervlakle. 

Aangaande hel eerste kan dc geheele doorsnede dezer groole kelels bij 

eeno oiieenhooping van fornuizen vergeleken worden. Fvenwel was er 

geen overvloed vau sloom en de ingenieur verklaarde, dal de zijkelels 

mei de middelslc iu Irekking verschilden. Hel gebrek aan trekking in 

de fornuizen der zijkelels za) men liglehjk begrijpen, wanneer meu deu 

|)latteu grond van de bovenrij kanalen nagaat, en ziel hoeveel bolsingen 

er jdaals bebben waar de verbitle producten van vier en twintig groote 

lornuizen de pijpen intreden, zoo als iu fig 21 is voorgesleld. 

..De kanalen van de vier fornuizen van eiken zijkelel monden iu een 

geiuconscbappelijk dwarskanaal uil eu elk dezer slroomen kruist den 

voorgaanden. 1 stool tegen N". 2, daar zij elkander regihoekig onl-

nioetcn, cn deze wordl op zijne beurt door N". 5 verstoord; zoo voort-

gaande heeft men dezelfde slcchlc inrigiing voor elk der zestien kanalen 

van de vier zijkelels Men heefl hier een voorbeeld van hel geval, 

waarvan dc beer Deciel gewaagt, waar de lu'oduclcii en de stroom van 

eene pijp als eene klep of schuif op de trekking van de andere 

werken. 

«Daarbij koml dal dc verecnigdc producten van de vier kanalen voor 

eiken zijkelel den schoorsteen duor eene enkele opening biuneiilrcden, 

die niet alleen regihoekig is op do slroomen uit dc vier middeiiketels, 

maar juisl legeugcsleld aan die van de zijkelels Ier andere zijde. Op deze 

wijze wordl de irekking van niel minder dan acht fornuizen, alle in 

eene zelfde opening uUkoinende, in bolsing gebragl met die van dc 

andere vier, waardoor op eene vri j stellige wijze de trekking van alle 

belemmerd wordl. Wi j vinden hierin dus alle gebreken, waarvan de 

heer Deciel melding maakt. 

«De kelels van de «O're«/ Urer/ml» maken nog grooler inbreuk 

op dc beginselen die de Irekking moeten regelen. In dit geval bad 

men slechts eene enkele ri j kanalen cn dc vereischte verzaineling van 

inwendig verwarmende o|)pervlakken werd door eenen doolhof van 

gebogen platen, als in fig. 22 zijn voorgesteld, verkregen. 

«In de eerste plaals worden dc vlannneii uit dc drie niidden-for-

uuizen vau elke helfl van den kelel iu eene enkele pijp van 15^/; 

duim (O®'.515) wijdte gedrongen , zoo als de pijlen in de afbeelding 

aanduiden. Verder worden de gasvormige produclen van elk stel der 

drie midden-fornuizen, die noodwendig hel slerksle trekken moeten, 

gedwongen een enkel achterkanaal in le Ireden, waar zij den slroom 

der verbrandingsproducten vau de twee zijfornuizen regihoekig ont-

moeten en kruisen , zoo als uil dc vcrgrootc schets in fig. 25 le 

zien is. Men zou zich moeijelijk een meer bepaald geval van bolsing 

kunnen voorslellen of zich cenc beter werkende afsluiting kunnen 

denken dan die dc meer verwarmde en grootere slroom uil drie for-

nuizen op den kleineren stroom van de twee zijfornuizen uiloefent. 

Hel is duidelijk dal in deze kelels negen tienden van den sloom door 

de platen, onmiddellijk boven dc vuurrooslers, alleen en alzoo door 

oververwarniing voortgebragt werd; de kanalen waren over de ge-

heele lengte mei eenen digleii zwarten rook gevuld. 

«Men maakte eeno grooto verbetering door dc fornuizen, zoo als in 

fig. 21 , jiaarsgcwijze le slelleu. Dil had hel belangrijke voordeel 

elke bolsing mei deu toevoer vau lucht voor tc komen, duor de kanalen 

in overeenstemming le brengen met dc hoeveelheid gas, die over dc 

brug l>innenslroomt, door hel beurtelings stoken der Iwec fornuizen 

IS de toevoer vau gas bij hel biiineiikomen van hel kanaal over de 

bruggen gelijk gemaakt. 

<d)it slelsel heefl echter een gebrek, beslaande in hel verdeeliiigs-

kanaal aan de achterzijde, waarbij volgens dc opmerkingen vau den 

heer Deciel de warmere of slerkere slroom altijd den andereu zal tegen 

houden. In de praktijk zal eeu sterke of warme stroom van gasvor-

mige produclen zich niet naar hel beloop van de kanalen verdeelen; 

hel gidicel, of ten minste ten naaste bij dc gansche stroom, zal door 

hel eene of andere kanaal oulwijkeii, naar gelang van den warmle-

graail daarbiimen ol de lengte van den weg, dien elk lot den schoor-

steen te doorloopen heeft. 

De platte grond in fig. 25 stelt eene groole verbetering in de voor-

gaande inrigiing voor, eu is gedurende vele jaren als hel meest doel-

trelVeiidc in de praktijk bevonden. 

1855. 
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«Do inrigiing van fig. 20 heefl len doel, dc gasvormige producten 

tc verdeelen, cn dc wai-mlc dus over cenc dubbele oppervlaklc tc ver-

spreiden. Dil is echter geheel verkeerd, in zoo verre een gasvormige 

stroom niel gedwongen kan worden zich, tegen dc wellen der vloci-

stofi'cn in, le verdeelen; de gassoorten zullen altijd den meest ver-

warmden en koristen weg doorloopen. 

«Ilct plan voor ecncn landkelcl (1), dat in fig. 27 wordl voorgesteld, 

geeft cenc nog meer verwerpelijke inrigiing aan lot vcrdeeling van den 

stroom iu twee kleinere kanalen, om de inwendig verwarmde ojiper-

vlaklc te vcrgroolcn. Dc slroomen gaan eerst onder den cilindrischen 

ketel, kcereu door een iniddcnkanaal terug, waarna men hen tracht 

tc verdeelen in twee kanalen, die elk aan cenc zijde vau den kelel 

liggen, en naar den schoorsteen leiden. Dil geval is mede door deu 

heer Deciel aangehaald. Hij merkt hierbij op dat eene commissie uil de 

Socicfc I m l m l r i e U c van het groot-hertogdom Hessen eene reeks 

proeven genomen beeft om den invloed van het rondvoeren der ver-

brandings|)roduclcn om kelels te bepalen. Dc proehiemingen bewezen 

dat dc stoom, die rondom den ketel ging, eenen beduidenden invloed op 

de grootte der verdamping bad. Eveneens werd bevesligd dal de pro-

duclen, die gelijktijdig door dc twee zijkanalen slroomen, zich niet ge-

lijkelijk verdeden maaralleen door hel kanaal, dal den minsleu legen-

stand aanbiedt, gaan (2). 

uOver dc uilwendige onistaiidigheden , die invloed op de trekking 

hebben, haalt de heer Pcclet vele proeven aan over hel belang dal er 

in gelegen is om elke botsing bij het inbrengen van lucht, doordc 

rigting van den wind huilen het gebouw le voorkomen. Deze omslan-

digheid heeft dc aandacht van onze ingenieurs niel lot zich gelrokkeu. 

D)ij sclieepskelels, die beneden in bet schip geplaatst zijn, heeft dc 

rigting van den wind mcl betrekking lol die van den stroom , die 

het fornuis binnentreedt, dikwijls eene aanzienlijke uilwerking op dc ' 

volkomcnheiil der verbranding. Vooi'al als dc wind legengesleld aan ' 

dc beweging vau bet schip is, of wel hot omgekeerde gebeurt. De . 

belangrijkheid van deze beschouwing kan bel beste aangetoond worden 

bij ecu schip met twee ketels, waarvan de voorzijden der fornuizen 1 
naar tegengestelde kanten gerigt zijn. In zulk een geval zal naar dc ' 

rigling van den wind of dc beweging van hel schip de cenc kelel veel 

meer dan dc andere trekken. 

vDat de betrekkelijke rigling vau hel schip en den wind eenen 

beduidenden invloed heeft, wordt bewezen door het feit , dal dc 

fornuizen van sommige schepen, als zij tegen den wind in gaan, cenc 

voldoende trekking licbbcn en eene genoegzame hoeveelheid stoom 

voortbrengen, maar als zij voorden wind loopen slecht trekken. Deze 

omslandiglieilen verdienen meer opleltendheid dau daaraan gemeenliik 

• geschonken wordl.«« 

Dc heer Williams heefl zijne iuzigteii krachtig en onbeschroomd bloot-

gelegd; velen zullen met hem van meching verschillen, te meer daar 

hij de gedachten van eiken schrijver over verbranding en de [dans 

.171 

van eiken uitvinder besproken heefl; somtijds beroept hij zich hierbij 

op eene bcvesligendc proehieming, maar dikwijls eenvoudig op het 

gezond versland en den geesl van onderscheiding. De slemmen en 

pennen van velen zullen tegen hem zijn en dc legenscbrifien zullen 

dc aandacht op zijii werk vestigen; maar het hoek heeft eeiie waarde, 

die het le.n allen tijde dc ondersteuning en de belangstelling van 

praktische cn onderzoekende mannen waarborgt. Het is eene der meesl 

belangrijke bijdragen, die over dil onderwerp geschreven zijn, bel is 

uil de pen van een kundig cn onafhankelijk man gevloeid. 

OXnEK.VAlID.SCUK WKG V A N AUSTIN. 

(Ciril Ewjinccr aud ArchilecCs Journal, ()ctobei' 1S.'»4, j). 383.) 

(F. W. VAN GKXDT .IGz. l i. L. K. l.). 

(riiiat X l l l , lig. 28.) 

.Men slell zich met dien weg len doel iu alle behoeften, die de boofd-

slralcn vau Londen vorderen, le voorzien, als daar zijn de riolen, de 

walcr en gasleidingen, dc clekirische telegraafdraden, d j spoorwegen of 

alle verdere daarmede in verband staande zaken. De afbeelding is op zicb 

zelve reeds duidelijk genoeg. In bel benedendeel vindl meu een ruim 

riool, waaruil oj) bepaalde afslandeii overslortpijpcn naar de rivier 

loopen, om hel water bij plasregens of lang aanhoudende regeiibuijeii 

spoedig afle voeren. Dc heer William Anslin, verbonden aan de inrig-

ting van den heer Delo, is de uilvinder of ontwerper: hij slell voor, 

dc groote rioolpijpeu van dc stralen le iloen uitlozen in waterleidingen 

op eenen aanmerkelijken afstand aan elke zijde van de rivier, lusschen 

hoog cn laag waler; hij wil de vuilnis naar de afgelegene deelen van 

Londen voeren en in reservoirs oppompen, om voor de bemcslingeu le 

dienen, of wel in de rivier, op eene diepte, waar hel getij geen invloed 

meer uiloefent, beneden Darking Creek, onllaslen. Over de waterleiding 

der stralen is een sterk verbonden zameiislel van ijzeren hout, waar-

' over de spoorweg gelegd is, mei een voetpad aan elke zijde. Hierover 

' liggen slerke ijzeren liggers om de hoofdpijpen voorgas, waler enz. 

I le ilragen; deze liggers zijn op volili>?ude afslaudeii voor de lengle der 

pijpen aangebragl. Eeu slerke sleenen boog overspant hel geheel ; de 

voelingen eu dc kruiii van bel wulfzijii met beton aaugerazeerd, waarop 

de bestrating koml te liggen. Voor elk buis ligt eeu elleboog en eene 

horizontale pijp, gaande iloor bel wulf naar de voi'.li)adën, lol ojuiame 

van do verschillende pijpen voor huishoudelijk gebruik , die in ile 

loevoerpijpeii uitkomen ; de laalslc liggen in eenen openen bak met 

deksels in dc lengle cn waleri)as met de voelpaden. De elektriscbc 

draden hangen aaii ilc bovenzijde van hel wulf. Men slell zicb voor, 

de waterleiding eu den lunnel iloor coke-vuren eu sehacblen le V(;n-

lileren eu in de kruin van hel wulf hier en daar ijzeren loegangsgalen 

te plaatsen, (iecne sbdTeii kunnen uil do rioolbuizen di'r woningen 

I in de riolen der siralen omhoog gaan, daar alles behoorlijk waler-

(1) (Iu tcjj'custclliug van ccii ketel voor vaurtiiigcn.) (llcil.) 

(2) »Dc warme liidit btrijkt laiiĵ .s dc oiiilcr/.ijdc van den ketel, keert 

naar dc voorzijde door een nilddenkuiuml toruj; en '̂aat vaiutaur tloor iwee 

i'.ijkaualeu gelijktijdi'^ imar deu sclioor.stccii. Door de/.c inrigtiiiy i? een 

;;rooler «teel des ketels aan de verwanuiii}; blootgesteld, doeh het f̂ celt 

vele nioeijelijklieid <le verwarmde lii<-lit in do beide zijkanulen {ïelijkelljk 

to verdeelen. Dyiia altijd is de stroom iu liet ceiie ixrooter dau Iu liet 

andere, en de warme luclit zid ülechtji door eeu vnii belde ontwijken. Jlei 

is in die gevallen noodig aan het einde vau deze ïebui. eu te iilaiUtcii. • 

digi gemaakl is. 

Dc verklaring der lelters is als volgl : 
,1.1 Horizonlale pijjiim voor hel verzamelen der vuile gassen uil 

I dc waterleiding. 

ƒ> Gepatenteerde walcrafsluiling over de riolen. 

11 Dioolbuis voor huiselijk gebruik. 

I ) Liju van laag waler der walerleiding. 

E Lijn van hoogwater bij plasregens. 
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I ' Afvoerpijp naar de rivier. 

i i Toevoerpijpcn. 

[ I Pijpen naar dc viinriiaardcn voor het verleren der nadcchgc 

gassen uil de walcrlciilingcn. 

Dil phui moge onliiilvoerbaar schijnen voor idclprai<tischc lieden, 

maar wij weten geenc afdoende reden waarom dil ontwerp in vervolg 

van lijd niel verwezenlijkt zou kuimen worden; men zou hierdoor dc 

gestadige slijlaadjc van tle pijpen onder den grond en hijgevolg de 

lekken vermijden, helialvc nog dc groole kosten van het oj)uemen der 

bestraling hij elke herstelling, cn dil zou tegen dc buitengewone kosten 

spoedig opwegen. Kv Ihans cenc gelegeidicid dc proef mcl voor-

deel te nemen, zoo hel waar is dal de waterleiding van dc nieuwe 

Victoriastraat, die reeds zoo vele uitgaven gevorderd hcefl, verbouwd 

zal worden; men zou tot oene |)rocfueming op eene groole schaal onder 

dc Vicloriastraal ecueii onderaardscbcn weg kunnen maken, die daar 

mcl meer gemak en minder koslcn dan in eenige andere straal van 

Dondcn aangelegd kan worden, eu men zou zoo doende een voorbeeld 

geven aan dc overbeids|)crsoncu van groote steden, ilic nu eerst denken 

over te gaan lol den waterafvoer cn al wal daartoe behoort. Maar 

waartoe zulk een uitvoerbaar plan te opperen, nu men volgaarne cn 

met goeden wil millioenen voor den oorlog uitgeeft, lerwijl men enkele 

duizenden, ja zelfs hoiidcrdcn, weigert lol bevordering vau dc ge-

zondheid cn het gemak van hen die tc huis blijven! 

ONDERZEESCIIE TELKGRAFKX (I.) 

Uittrcliscl uit het vciiiamlcklc in ecnc vergadering van fhc B r i u ' s h 
associatiou J o r iheadvauccmcul oJ' Sciencc, tc Jiiverpool, in 18S4. 

(77ic Ch'il Emjinctr ond Architcct\s Journal, November IS-O-l, p. .39.5.) 

In de scclien voor natuurkunde cn werktuigkunde van de boven-

genoemde maatschappij zijn eenige uicdcdeclingcii gedaan belreirende 

dc mogelijkheid om ccne telegraafverbinding lusschen Engeland cn 

Amerika tc verkrijgen cn over do moeijelijkheden aau zoodanige 

onderneming verbonden. 

Ilet cei'stc stuk over dit ondcrworj» werd gelezen door den heer 

John Drell, die, na alvorens voor zich cn zijn broeder Jacob Drell 

hunne aansiirakcn le licDbcn «loen gelden , als uilvinders en eerste 

ontwerpers van ccn oiuleizccschcn lelegraaf, voortging mcl een ver-

slag tc geven vau do niocijelijkbeden cn vooroordeclen , die zij tc 

bcslrijdcn bcbben gehad, voor het lol stand brengen der eerste Iele-

graallijn van dien aard, tusschen Krankrijk cn Engeland, die thans 

.sedert drie jaren met liet beste gevolg gchriiikl wordl. Vervolgens 

gaf hij ecnc schels van de moeijelijkheden die bij ontmoet had bij 

het leggen van twee telcgraanijncn door dc .Middellandscbe zee in 

Julij 18;)1, voornamelijk bij het doortrekken vau een gedeelte tu.s-

schen Piemonl en Corsica, waar dc bodem der zee 100 vademen (2) 

dieper was dan men iiitde oorspronkelijke opuciningen had o|igcmaakt. 

Dc dicplcii der zee liisscbeii Engeland en Erankrijk, cn Engeland 

eu Dclgic zijn op zijn hoogst 30 vademen; lerwijl de telegraafkabel 

in dc Middcllandschc Zee tol op cenc dicple vau 550 vademen was 

gelegd of ongeveer achtmaal zoo diep als in hel Engelsche kanaal. 

Daarna gaf hij ccne verklaring van hel volgende bezwaar; hoe 

(I) Vgl. l'iUrdscIs, 18.'i4-18.'j5, bladz. 02. 

12) ICen vadem = G cn;r. voet =r 1''.63. 

(Hcd.) 

(Ued.) 
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namelijk, wanneer dc telegraafdraad over eenige mijlen langs ccncn 

onderzecscben berg op ecnc diepte, afwisselende lussclien 180 cn 

200 vademen, gelegd was, men soms, naar hij veronderstelde, 

aan den rand van ccn sleilen afgrond kwam, waardoor men op eens 

cenc ilicple van ongeveer 550 vademen verkreeg, te oordcelcn naar dc 

ontzellcndc snelheid, waarmede dc kabel op eens uitliep cn waardoor hij 

zeker verloren zoude gegaan zijn, indien hij minder slerk ware geweest. 

Men was bij die gelegenheid genoodzaakt om den geheelcn nacht 

bij den clckIrischen kabel ten anker tc blijven liggen, leii einde dc 

veroorzaakte schade le hcrslclleu; maar dc ondervinding hierbij op-

j gedaan gaf aanleiding tot menige nuttige opmerking, waarvan bij 

: hel leggen van telegraafdraden op groole diepten partij kan worden 

i getrokken. 

j De heer Drell deelde verder dc redenen mede, die Dem de voor-

, keur hadden doen geven aan deze lijn over Egypte naar Indie, 

I boven die, gaande over hel Italiaansclic schiereiland, waar mon 

telkens te kampen zoude hebben met de wangunstige en klein-

geestige boperkingen van dc gouvcrnemenlon der kleine staten. 

Nu daarentegen loopl de lelograanijn door de .Middcllandschc Zeo 

naar Ahika slechts door twee rijken, Krankri|k en Sardinië, die 

heiden dc zaak door liberale bepalingen bevorderd hebben cn daar-

enboven aan bcriglon, vau welken aard ook en onvcrscliillig in welke 

taal, den vrijen doortogl hebben vergund. Voor dc vooiizelling dier 

tclograaflijn langs de noordkust vau Afrika tot ICgypte gaf de heer 

Drell twee verschillende iilannen aan dc hand; volgens liet ccne zou 

dc Iclegraafilraad in zee op korten afstand van het land langs dc 

kust worden ncdcrgclalcn; volgens het Iweedc wil hij den draad op 

hel strand langs de geheele kust ingraven; beide manieren worden 

door hem als even goed en even veilig legen alle beschadiging be-

schouwd. 

Ten slotte gaf hij ccn verslag omtrent zijne veeljarige werkzaam-

heden en bemoeijingcn lol het voorbereiden cciicr telegraafverbinding 

mol Amerika, cn omlrenl dc diepten op die voorgestelde lijn volgens de 

laatste ojigaven van Maiiry, luitenant ter zee in dienst der Verecnigdc 

Staten, alsmede ccn kort ovcrzigl van dc kosten cn van Del gewigt 

der benoodigdc materialen. Hij verklaarde dal eene dagclijksche ont-

vangst van 100 lot 150 pond sterling (f 1 200 tot [ 1 800) een billijken 

inloresl zoude opleveren van hel uit tc zetten kapitaal. In deze raming 

is het loggen van verscheidene lelograafdradon begrepen. 

Dc beer Dakcwcll las in dc sectie voor werktuigkunde eene mcde-

dceling voor, over dc telegrafische verbinding vau Engeland met 

Amerika, waarin hij voorstelde deze onderneming gcujakkclijker te 

maken, door het leggen van ccn enkelen geïsolecrden draad, van ge-

noegzame diklc cn stevigheid. Daardoor, zcide hij, zoude tleniooijelijk-

heid van hel doen uilloopcn van den kabel aanmerkelijk minder wor-

den, daar dc draad betrekkelijk zeer buigzaam cn jilooibaar zonde zijn, 

en niet meer dan eene halve ton per strekkende mijl zou lielioeven tc 

wogen. Twee of drie sehepon, , bijgestaan door 

ccne stoomboot, zouden viddoende zijn om bom van dc westkust van 

Ierland tol dc Vercenigde Staten te brengen. Dc koslcn vau 2500 

mijlen van zulk ccn dunnen eickirischen draad, bero 

pond sl. per mijl, zouden 75000 pond sl. bedragen; zoomen daarbij 

dan nog in rekening brengt 25 000 j>ond sl. voor dc kosten van hel 

leggen, eu voor onvoorziene uitgaven, dan zou meu zooilocnde voor 

100 000 iiond st. {[ 1 200 000) ccne tclegralischc verbindinij hisschen 

de oude en dc nieuwe wereld kunnen lot stand brongen. 

1855 ] 

Hij beweerde verder dal ecu enkele elektrische draad voor don aan-

vang voldoende zonde zijn lol bet openen van de gemeenschap lusschen 

Engeland cn Amerika; want zelfs wanneer men zicb van geen sneller 

werkend instrument bediende, dan de eenvoudige wijzerlocslel, zou men 

nog 1400 dopèchcs in 24 uren kunnen overbrengen, cn dil getal over-

treft bet bedrag van de dcptlches die dagelijks langs al dc verschillende 

lijnen der cleklrischc lelcgraaf-compaguie worden ovcrgebragl. Dc hoer 

Dakcwcll vertoonde voorts eenige modellen van zijnen copiëcr-lclc-

graaf, welke, zoo als bij zcide, veel snelkr werkl dan dc wijzcrlocslcl. 

Dc heer Varley sprak in dc scclic voor naliiurkunde, over ccne zwa-

righeid die men in het laatst vcrloopen jaar beeft ontmoet, bij hel 

overbrengen van cleklrischc telegraafscinon, langs draden die zich 

in het water bevinden; hij gaf levens de middelen aan dc hand, die hij 

bedacht had ter voorkoming van die moeijelijkheid. De eerste maal dal 

er in hel publiek sprake is geweest van dc eigenaardige werking van 

onder water zijnde draden, bij het overbrengen van oenen eloktriscbcn 

stroom, was, toen professor Faraday iu de /loijal I n s l U i i t i o n verklaarde, 

dal een mcl gulta percha omklccdc clcktrische draad, die in bel water 

is gedompeld, iu zijne werking gelijkt op cenc zeer langwerpige Loid-

sclic llesch, waarbij dc gulta percha het glas vervangt, de elektri-

.sche draad de plaals van dc binneiibckleeding inneemt, en hol waler 

de ouiriiigcnde geleidende stof levert. 

Wanneer een cleklrischc stroom van eene kracbligt; vollaïsche bat-

terij langs ceu zoodanigen draad is geleid, wordl ceu gedeelte «Ier 

lading iu den draad teruggehouden, cn maakl zich daarvan niet eerder 

v r i j , dan ruim ccne halve minuul nadat dc aanraking opgebonden 

heeft. Daar waar dus een telegraaftoestel gebruikt wordt, waarbij de 

elektrische stroom allijd in dezelfde rigling gaat, zoo als bij Morse's 

telegraaf, die voel in dc Vercenigde Staten cn ook soms iu Engeland 

gebruikt wordt, blijfl dc lading gedcellelijk in den draad terug, en de 

opvolgende scinon kunnen dus nicl diiklclijk onderschciden worden. 

Dil is vooral bet geval, wanneer de seinen door elcktro-chemische 

üidbiiiding op papier worden ovcrgcbragt. 

P.ij den wijzerloestcl heeft di l terugblijven van dc lading minder 

nadccligcn invloed, daar de elektrische slroom telkens afgebroken wordl 

om Icgcngoslcldc bewegingen aan den wijzer tc geven, waardoor do 

elektriciteit uit den draad dus telkens ontladen wordl. Van deze 

werking bij den wijzerlocslel heeft de liccr Varley jiartij weten le 

trekken, cn haar locgepast op ccn doorhem vervaardigden toestel, om 

bij Morsc's telegraaf gebruikt tc woidon; dc bovenbedoelde zwarigheid 

wordt alsdan uil den weg geruimd door het zenden van logongoslcblc 

cleklrischc slroomcn langs den draail, waardoor aldus na elk sein 

do draad oulladen wordt. Dc heer Varley zegt, dal voor dc oiiderzcc-

sclic cn ouderaardsche lelograafverbindingcii tusschen Holland, Lon-

den en Livorpool de toestel van Morse oj) zich zelf te langzaam 

werkt voor do handelsberiglen; doch dat door hel in toepassing bren-

gen van zijne verbetering de telegraafdraden sedert zes maanden 

tol op den liuidigeii dag gebriiikl worden met dc vercischlc snelheid, 

namelijk van 25 woorden in de mininit, waartoe in elke minuut drie-

honderd afwisselende elektrische strouinen voreisclil worden. 

Dij zijnen toestel wordl bij elke beweging van den sleutel de draad 

ontkuleii eu de slroom veranderd , lietgccii spoedig ufwissclciido 

stroomen veroorzaakt, die noglans voldoende zijn om tien overbrenger 

{relaU) tc bereiken, eu dan door middel van cone batterij dc Icckens tc 

geven. Dc kleine wijzer van de as van het relais, in |daats van logen 

een onbewcgclijken knop le sloolen, wrijfl iu ccn schuinschc rigling 
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legen cenc gouden veör, cn sluit daardoor levens de kleine opening die 

anders dc omniddellijkc voorlzelling van deu slroom zou bolellen. Na 

nogmaals opmerkzaam tc hebben gemaakt op dc moeijelijkheden van 

het leggen van eene kabel liisschon Engeland en Amerika, kwam hij 

lot dc volgende slotsom: 

1°. Indien een cleklrischc draad in cenc onbegrensde nicl-gclei-

dende omgevende stof of dampkring kan worden go.spanncn, zonder 

ccnig geleidend ligchaam in de nabijheid, dan zoude dc elektrische 

slroom in cén ondenkbaar klein oogenblik langs den gehcclcn draad 

voortsnellen, onverschillig van welke lengte deze zijn mogt. 

2». De nabijheid van ccnig geleidend ligchaam zou, door inductie, 

den spoed der overbrenging verminderen. 

5°. Ingeval do draad omkleed is mcl cenc niel-gcleidcude zelfstan-

digheid, zooals gutta percha, dan zal de inductie ahiemcn naarmate dc 

dikte van dal omkleedsel loenceml. 

4". Hel geleidend vermogen van ccncn draad is in cvenrcdighciil 

mcl de hocveelhoid stof waaruil hij bcslaal; de inductie is iu even-

redigheid lol zijne oppervlakte. 

Daarna berekende hij de afmetingen van eenen kabel van 5000 mijlen 

lengte, waarlangs men in de minuul 25 woorden zou kunnen overbren-

gen. Een koperdraad van '/«iluin» (0'-"'.001) middellijn, overtrokken of 

omkleed mcl gutta percha, ter dikte van onge vee r du im (0«'.015), 

zou hiertoe voldoende zijn. Om bij de gewone telegrafen gebezigd le 

kunnon worden, zoude dc koperdraad '/» duim (l>'.0005) middellijn 

moeten hebben, cn omkleed moeten worden mcl gulta percha, ter 

dikte van ĵ. duim (O«'.02), zoodal de gezamenlijke middellijn ongeveer 

2 duim (0«'.05) zou bedragen. 

De heer John Drell verklaarde, dat hij ecnc reeks van naauw-

keurigc proeven had genomen, met hulp van ceu uitstekend wolcn-

schappelijk persoon, ton gevolge waarvan hij dc moeijelijkheid van het 

terugblijven van de lading iii den ilraad zoo vuluiaakt had overwonnen, 

ilal een wcrkendo oleklrisclic slroom naar Amerika kon worden ovcr-

gebragl, langs de dunne ilraden die men tliaiis algemeen voorde oiider-

zceschc lelegraafvcrbindingei! bezigt, cn zulks even spoedig als uvcr 

dc kortere afstanden. 

Al'Wl.IKLNTiKN V A X I IKT KO-MPAS IN LIZKKKX SCllKl'i:X. 

Uittreksel uit bet verhandelde in cenc vergadering van the 13ritiali 
associaiion/ur the ndraiamcnt of Sdcuce, te Livcrpool, in 18Ó4. 

{The C'ii'll I-'nijitu'cr oud AnhilccCs Journal, N'ovcniber 18.')1, p. 398.| 

Hel bohandelen van «dc afwijkingen van bol kompas, veroorzaakt 

door dc groote massa ijzer in ijzeren sclicpcii" wekte groote bclangslel-

ling op in dc vergadering cn gaf aanleiding tol eeue Icvendigo beraad-

slaging. Dil punt word ter sprake gebragl door den Eerw. Dr. Scoresby 

in (Ie sectie werktuigkunde cu natuurkunde, on hij ontwikkelde de 

grondslcllingcu voor welke hij rcods sedert geruimon lijd geijverd had. 

Hij deed opmerken dal hi j, sedert do eerste bekendmaking zijnor 

meening in dc l i r i l h h u s s o ó i i ü o n le Oxford in 1817, steeds le kampen 

beeft gehad mol do ontkeriUinis en togen,"̂ praak vau het mccrendeol 

der mannen van do wclcnsclia[>, die zich mcl de toepassing cn werking 

van hel kompas in ijzeren sdicpeii hebben bezig gehoutlcn. Zijne slol-

lingen zijn cchler nn voor juist en waar erkend door personen die langt> 

praklischcn weg het bosi in staal waren om ecu oordooi cr over te 

vellen. l)ic bcsiiKSclen kunnen aldus worden zamcngcvai: 
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1". Hat ilo magncelkraclit van Ijzeren scliepcn in liarc werking op 

liel kompas besl kan vergeleken worden bij eene vertikale en eene bori-

zonlale ijzeren of niagnetisclie slaaf, die rond bel kompas been en weder 

bewegen. 

-2°. Dat de verdeeling van bet magnetiseb vermogen in ijzeren sclie-

pcn cn zijne werking op liet kompas, aan verandering ondcrlievig is. 

O». Dal dc veranderingen in dc magneetkracht van cen schip plaats 

hebben ten gevolge van verandering in de magnetische breedte. 

Dal cr zich invloeden in een schip voordoen, ontslaande uit de 

verscheidenheid vau den vorm en dc stelling van sommige ijzermassa's 

len opzigle vau het kompas, die als natuurlijke correctieven kunnen 

werken. 

Dal hel plan orn de afwijking op ijzeren schepen te verbeteren, 

door hel aanbrengen van vaste magneten, alleen aan te wenden is op 

zeer kleine reizen, wanneer men namelijk ongeveer in dezelfde streek ' 

blijft, doch dat het anders gevaarlijk wordt, daar in zuidelijker ge-

legene geweslen de miswijzing vermeerdert. 

Dal het ineenwringen der ijzeren materialen, vooral bij schepen 

die pas van stapel zijn geloopen, de magnetische werking o|) hel kom- i 

jias verandert. ; 

7°. Dal er geruime lijd noodig is lol het doen ontslaan van vcrande- , 

ringen in dc magneliscbe verdeeling in een schip, die eindelijk 

echter ontslaat oj) plaalsen ver verwijderd van die, waar hel schip ge-

bouwd is. I 

De uitkomsl zijner bevindingen leidt hem lot eene stelling, van 

welker waarheid hij sedert lang getracht heefl hen le overtuigen, 

die belang bij ijzeren sche|)cn hebben ; dal namelijk de magnetische | 

werking bij zulke vaartuigen in allen opzigle veranderlijk is (zelfs in 

die gevallen, waar zij bot meesl onveranderlijk schijnt, is zij niet 

bestand tegen den invloed van hevige spanning of geweld, door 

werktuigen aangebragl) cn dil noemt hij vertragende (rctcntive) niag-

neelkracht. Onder dc volgende omstandigheden zijn er geene groote 

veranderingen le wachten: 

h . In ijzeren schepen, die lang in gebruik zijn geweest en her-

haaldelijk dezelfde reis hebben gedaan , daar de nilerslcn der ver-

.sehillcndo magnetische loe.standen daardoor langzamerhand inééngc-

smollen zijn tot oen gemiddelden toestand. 

in de vertragende magneetkracht (verreweg bel grootste deel 

uitmakende) heeft niel veel verandering plaats op breedten, zuidelijker 

dan de Middcllaiidsche Zee; omdal 

3°. Schepen, die in de kanalen of op Amerika varen, veel minder 

blootgesteld zijn aan groole onverwacbte veranderingen. In die ge-

vallen kan een bekwaam kapitein , wanneer hij dc afwisselingen , 

veranderingen en bijomstandigheden naauwkeurig waarneemt, over 

het algemeen genomen vol verlronwen zijne koers zeilen. 

Ten slolle sichle de beer Scoresby verscheidene middelen voor tot 

vei'betering van dc fouten , veroorzaakt door de miswijzing van hel 

kompas. Hij prees aan het plaatsen vau een standaard-azimuth-kompas 

op een hoog voetstuk (volgens de aanwijzing van de Admiraliteit), 

waardoor men eene stelling kan verkrijgen, waarin de miswijzing zeer 

gering is. Een kompas boven aan den masl meende hij dal bet best 

van allo zou voldoen om zich naar te regelen en de afwijkingen aar= 

te toonen. Del kompas bij bel roer, dal gebezigd wordl o[i dcschcpcr: 

voor dc binnenlandsche vaart of die hoofdzakelijk varen op breedtei 

niel zuidelijker dan do Middclland.schc Zee, kan zonder gevaar er 

veilig gebruikt worden, wanneer bet voorzien wordl met magneten ci.: 

ijzeren staven, en wanneer men hol altijd kan verifiëren met hel slan-

daardkompas. Voorts moet men veel zorg en opleltendheid bestedei 

bij de keus van kompassen, ten einde ze van genoegzaam rigtingsver-

mogcn te hebben. Zijne verbeteringen bebben hel vermogen van de 

kompassen, die tot 18Ó9 of 1810 bij de marine gebruikt werden, ver-

verdrievoudigd. 

De heer Fairbairn zeide, dat bij afdoende redenen had om de voor-

keur te geven aan ijzeren schepen, die dc sterkste ende besle zijn 

maar hel was ongetwijfeld dal zij groolen invloed uitoefenden op liet 

kompas, en hel was daarom hoogst wensehelijk, dal er middelen ge-

vonden werden om de afwijkingen met naauwkeurigheid en zekerheid 

le verbeteren. Hij kan eenigzins over den invloed oordeelen, doo= 

eigen ondervinding, die bij opgedaan had bij cen der eerste toglen, di» 

meteen ijzeren vaartuig gedaan zijn, daar hij namelijk in 1850 aai 

boord was geweest van eene kleine boot van Liverpool, welker ijzer 

platen ongeveer de dikte van een sbilling hadden. Men verliet met dî  

boot hel drijvende lichtschip bij Llvcrj)ool, onder eene zware misl et 

koers zettende naar Douglas oj) hel eiland Man ; maar in plaals vat: 

op dat eiland aan te komen, bevond men zich weldra op de kust vâ  

Cumbcrland, ten gevolge van de verandering in hel kompas door d-

aantrekkingskracht van het ijzeren vaartuig. 

De heer Graniham beweerde dat cr in ijzeren schepen geen meer 

gevaar beslaat van afwijkingen van bet kompas dan in houten schepen-

en hij hield staande dal de schipbreuken van den T a y k u r cn de D i r 

h e i i h m l , die men aan miswijzingen van bet komjias had toegeschreven 

door geheel andere oorzaken onlslaan waren , waaraan elk schi:-

onderhevig is. 

DcheerTowson hield daarentegen weder vol dal er wel afwijkingcï^ 

van bet komjias in ijzeren schepen plaats hehben. Mij w;is echter over 

luigd, dal het gebruik van ijzeren vaarluigen moet toenemen, cn dat he 

bestaan van de koopvaardijmarine op dien vooruitgang moet gegrond-

zijn; maar hij was tevens van meening, dat men den vooruitgang (loo= 

gepaste middelen moesl vrijwaren van gevaar, en dat de ijzeren schepen 

wel verre van daardoor niindei' geacht tc worden , inlegeiideel doo= 

die voorzorg iu krediet zouden winnen, en bun gebruik meer cn mee 

in Grool-Driltannie zoude toenemen. 

Eenige andere boeren voerden nog bet woord over dil onderwerp., 

cn hel bleek ilaaruil niet alleen, dat de Adminiraliteit zich veel daaraan 

had laten gelegen liggen, maar ook dat de kompassen, die doorhaa 

in gebruik wordjii gegeven, en de wijze van die tc stellen, aliczins go-

schikt zijn, om de moeijelijkheid tc boven tc komen 

Dr. Scoresby's mededeeliiigcn bragten groote sensatie te weeg of-

de beurs te Liverpool, en hij werd later verzocht om eene lezing 

over helzelfde onderwerp le houden iu de C o l l o n - S u l c - I l v o i n s . D--

assuranlie-premiëu voor ijzeren schepen werden dieuleugevolge. ver-

hoogd. 
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V / / - / / / Y Y / ' ^ f ^ f ' 
/ 

/f>f> 
! y y ' 

• y C / f f / f ^ / ^ ' /f /f V 

AM ,ti, Ai' .fo :•'» /•• O 



Koit'f ht.vl' V Iih/'-' I'l/f/rLr/s u// mviiidc fi/i/sr/triflrn . AVJ/-/XiJ. 
r i X / . 

I 4 
i : A l'i<> I liiiiliii/.i|ili' vim fc'ii liiulciiln>ci|̂  . 

Iiovcii til' |H|li'rf> 

A l'i«j 
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OVKU I IKT WKGXKMKN DKU KOUSTKN V A N I.IZKROXYDK-

I IYD l lAAT IN I.IZKKHN WATKULKIDJXGSIJI'IZKN. 

(D INGU-.K 'S Polytcchnischcs Jounial, IJand CXXXIV, S. 2G3.) 

(0. G. V A X ])KR I IOKVKX, Kapitein-Ingenieur.) 

In de S ä c h s i s c h e I k v g w c r k s - K c i U i n f j vindt men cone opgave van 

de wijze, waarop dc ijzeren waterbuizen, bij hel ,\ll-Mordgriibner-

walerwerktuig in hel Turberger-Dcrgamt, van ijy/;roxyde gereinigd 

werden. 

In deze waterbuizen had zich, na een onophoudelijk vijftienjarig 

gebruik, eene korst van ijzeroxyde en oxydul aangezet van ongeveer 

O®'.012 dikte. Daardoor waren de buizen, die aanvankelijk eene middel-

lijn van omtrent 0«U7 hadden, tolO®L14 vernaauwd, zoodal de dwars-

doorsnede met ongeveer een vierde gedeelte was verminderd. 

Nadal men eenige voorloopige i)roevcn en onderzoekingen had in 

hel werk gesleld, besloot men, om dc korsten iler buizen le doen op-

losset) in zwavelzuur, verdund in reden van drie gewigtsdeelcn zwavel-

zuur op zestien declen waler. 

Daar men geen behoorlijke vaten bezat, waarin men de menging van 

hel water en zuur naar behooren kon verriglen, werden de vochten 

gelijktijdig in de buizen geschonken door openingen, welker dwars-

doorsneden tol elkander in reden stonden als 1:11, — len naastenbij 

de betrekking der volmnina van beide vloeislolïen. Dc buizen waren 

aan de ondereinden naauwkeurig met proppen van klei gesloten. Hel 

vidlen moest met veel voorzigligheid gescbicdi'u, om door de sterke 

hille, die bij het mengen van zwavelzuur cn walcr ontslaat, geen on-

gelukken te krijgen. .Men was hiermede gedurende acht uren bozig. 

Onder het vullen had er eene sterke ontwikkeling van kool-waler-

l̂ofgas plaals, waardoor een zeer onaangename reuk ontstond, en toen 

men toevallig met een brandend licht in dc nabijheid kwam, onlplofle 

hot gas en werden de hoeden dcr in de nabijheid slaande personen 

'dgeworpcn en haren cn baarden verzengd. Daar gednrende hel vullen 

' van de buizen de gasonlwikkcling bleef aanhouden, was men genood-

j zaakl, om deze gevaarlijke gassen van tijd lot tijd te verbranden, om er 

! geen tc groote nias.sa's van bijeen le krijgen. 

I Nadal de buizen geheel gevuld waren, werden zij gedurende 120 

! uren aan de inwerking van hel zuur overgelaten. In dien tijd was de 

I korst geheel en al opgelost en het vocht in eene dun vloeibare brei 

j veranderd. Om de knobbels, die hier cn daar tegen dc wanden waren 

blijven zitten, weg te nemen, werd ccnc beukenhouten klos van 0®'.!;) 

middellijn en voorzien van vier en twintig stalen punten van édn duim 

diklc cn lengle, onder hel inschenken van water, gedurende eenigen 

lijd heen en weder gelrokken. 

Men had omtrent 410 ned. ponden zwavelzuur verbruikt cn de 

kosten bedroegen ie zamen ongeveer 03 gulden. 

Eene dergelijke verstop|)ing door het aanzeilen van ijzeroxyde in de 

walerleidingsbuizcn der stad Grenoble, in het departement der Isère, 

gaf aan verschillende fransche geleerden aanleiding tot onderzoek en 

proefnemingen (1). 

GKSClIIKDKrXDlC.K KX TIIKOIÏKTISCIIK nKSCIIOrWIN'GKX 

OVKH ])K 15KWAU1XG VAN I IOFT, DOOK DKX I l l lKU 

r . .lOl'SSKLlX, Civiel Jmjcmeur cn:., (2). 

iJ:hujcnicur, IS.Il, N». .30—38). 

fPl. I.) 

IIOOFOSTUK L 

Jlout in bouwwerken. — Van al de grondsloiïcn, welke domen-

(t) Poh/tevlmisches Journal, nnud I. I I I , S. 207 en 2ia. 

(2) Men vergelijke ondcisdicidcne artikclcM over dit ondenvcip, reed̂  

vn.eger in dc Va-hmM,fjn, en riltrdsels uit n-ecm(le Tijdschriften inc>\c. 
gedeeld, bepiuildelijk; Verhandelingen 1Ö5L>-1S.')3, h\z. 20 en vol;r;ï. 

(Ucl.) 



sclielijkc bcliocflcn aan dc natuur onliccncn, is ontegenzeggelijk hel 

iioul cenc van de belangrijkste, liet necfut inderdaad eene gcwiglige 

plaats bij al onze takken van nijverheid in, cn dient lot vervaardiging 

van bijna alle voorwerpen, die ons onn-ingen; zoowel de burgerlijke als 

de scheei)sbouwkunst zijn aan het hout als hel ware haar ontstaan en 

liare ontwikkeling verschuldigd; men weet, welk eend gcwiglige rol 

liet in de spoorwegen vcivnlt, waarbij het een der hoofiibeslanddeelen 

«ilniaakt. .Maar terwijl die nieuwe tak van nijverheid aanleiding gaf tol 

een zeer aanmerkelijk verbruik van hout, heeft tc gelijker tijd de voor-

uitgang der beschaving, die de wouden sleeds in omvang «loet afne-

men, de voorlleliug aanmerkelijke vermindering doen ondergaan; het 

wordt dan ook hoog tijd, dal men ernstig onderzookü naar de beste 

middelen, om deze kostbare bouwstof voor gelieelcn ondergang tc 

beliocden. 

Van dc vroegste tijden af heeft men zich met het vraagstuk van de 

houtbcwaring bezig gehouden, maar tol in de laatste tijden waren dc 

middelen die men bezigde weinig doordacht, en werden alleen uil ge-

woonte bij voortduring gebruikt, zonder dal men de oorzaken behoor-

lijk naging vau een bederf, dat vaak zeer snel toenam. Do arbeid der 

nieuwere scheikundigen heefl de onzekerheid omtrent dit punt reeds 

aanmerkelijk verminderd. 

Ofschoon dc wijzen van behandeling nog te nieuw zijn, dan dat men 

reeds met volkomen juistheid zou kunnen oordeelen , in hoever zij 

voldoende zijn, hccfl men evenwel reeds den invloed Kunnen nagaan 

van dc hehocdmiddelen, en het is mogelijk geworden den lijd van duur 

daarvan bij benadering te bepalen. 

P h j s i s c h e z a m c n s k U u K j . — Physisch beslaat het hout uil ccne zelf-

standigheid, welke men bet doorgroeide hout of hart noemt, d. i. het 

midtleiigedeellc; deze harde zelfslandighcid is door eene zaclilere, meer 

liygromelrische slof omringd, waaraan men den naam van spint geeft; 

het .si)int eindelijk wordl door de schors bedekt. Met weel, dal bij 

de mecsie boomsoorten het hart cn het spint conccnirische lagen vor-

men, die men jaarkringen noemt, leder jaar gaat eene laag spint lol 

het hart over, en wordl door ecnc nieuwe laag spint bedekt. Tusschen 

het spint cn de schors heefl dc eigenlijke vegetatie (daals, en wanneer 

men de levenswerking van den boom door do nedcfvelling verstoort, 

dan heeft lict spint hel meest door den invloed van den dampkring 

le lijilei). 

(jlieinische z a m c m l c Ü i i i f j . — Uil ccn chemisch oojpiinl beschouwd, 

beslaat volgens de heeren l'ayeii en lloussingault bel bont uil een cel-

vormig weefsel, waaraan men den naam geelt van ct'//H/o.w, ecnc vloei-

stof bevallende, houtsap (/««/itVt'i/im/sMü/r?) genoemd, welker zamen-

stelling naarmate van de verschillende soorten versch ijl. Do cellulose 

bestaal uil koolslof en walerslof, in dezelhie veiiioiiding als in het 

waler. liet hontsap is in groolcre hoeveelheid aanwezig in hel hart 

dan in het spint; het is zamengeslelder, beval meer koolstof en water-

stof, dan de cellulose, en is bovendien vergozeM van ciwithoudcude 

.Stikstof, die men plantaardig eiwit noemt, welke mei liet sap zich in 

dc cellen bevindt. Die eiwilachligc zidfslandigbeid wordt door de 

levenswerking van bel plantensap (stwi in de cellen gevoerd. Dit sa[i 

sli'oomt door bijzondere kanalen, sipkaiialen gelieelpn, die in hel spint 

ovcrvhinliger en gioolerzijii dan iu het hart. liet pliinlensap is iii(!t an-

ders dan water, bevallende minei'aalachtige en stikstofboudendededen, 

die in staat van ontbinding verkeeren en uil den ^jroiid worden op-

getrokken. 
O o n d e u v a n k ó c r f . — Men begrijpt dat in de aanwezigheid van 
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licl plantaardige eiwit en van het plantensap de hoofdoorzaak van het 

bederf van het houl gelegen is. inderdaad onder den invloed van de 

zuurstof der lucht, van de vocbtigheid, die door hel sap woi'di le weeg 

gebragt, en van de gisting, die door deeiwilachtige slof ontstaat, wordl 

de cellulose veranderd in koolziiurslof, in azijnzuur, in alcohol en in 

water, terwijl het eiwit tol verrotting overgaat; en daar hel sap en hei 

plantaardige eiwit in hel spinl overvloediger zijn dan in hel hart, zoo 

is het ook in hel spint, dat hel bederf van bet hout een aanvang neemt. 

Eene tweede soort van bederf is daarin gelegen, dat hel eiwit 

binnen in het hout ccne menigle inseclen tol zich trekt, zooals dcboor-

kevers (scohjles) en boorwormen ((arelsj, die zich mot het eiwit voeden 

en het volkomen bederf van bet hout teweegbrengen; eindelijk breng« 

de eiwitachlige zelfslandighcid eeno schiinmelachlige plantontwikkeling 

te weeg, en eene menigle van paddestoelen , die het zoogenaamde 

vermolmen doen ontstaan. 

De drie opgegevcne oorzaken van bederf zijn dus aan de aanwezig-

heid van de eiwilachligc stof in hel lioul le wijten. Dc middelen om 

hel bont te bewaren bestaan gcvolgelijk hier in: 

Mhlilvlen van hcwarimj. — 1®. Uil bet hout bet i)Ianlaardige eiwit 

cn het sap tc verwijderen; 

2°. De oorzaken der gisting weg te nemen, dat is tc zeggen, de aan 

weziglieid van lucht en waler ; 

5® Eindelijk binnen in dc cellen ccne slof aan le brengen, die het 

eiwit vast en ongislbaar maakt. 

Alvorens dc gewone middelen van bewaring op le geven, zullen wij 

eerst in heriuiiering brengen, welke werkzaamheden de toepassing van 

die middelen moeten vooraf gaan. 

l i e t vellen. — Het tijdstip van hel vellen van hel houl is verschil-

lend, naarmate van de onderscheidene landen. In Engeland heefl hel 

plaats van April lol aan hel begin van Jnnij; in Italië in hol midden van 

den zomer; maar in Erankrijk en in de meeste overige landen heefl hel 

vellen in het midden van den winter plaats. 

Up het gezag van de oude schrijvers, zoo als llesioilus, Plinius en 

Vitruvius, cn vau de nieuwere natuurkundigen, zooals lliiHbn, Evelyn, 

Plott, Duhamel, Knight, llunter en anderen, is hel gemakkelijk te 

bewijzen, dal de winter leverkiezen is, vooral in onze hichlslreken (1), 

inderdaad schijnt in het midden van den winter hel plantenleven der 

boomen le hebben opgebonden, het sap, door de koude van den damp-

kring gestremd, rust om zoo le zeĝ ên in hel miilden der cellen; de 

siraks vermelde oorzaken van bederf zijn dus in dien lijd minder te 

vreezen, en het is verkieselijk den winter af le wachten, om tot het 

vellen over te gaan. 

Eene goede voorzorg, die men zon kunnen nemen, zou zijn, dat men 

zekere boomen, zoo als bijv. do eiken, een of twee jaren vóór hel vellen 

van do schors ontdeed. Door dit middel wordl het spint bijna terstond 

in bard bout veranderd, en gevolgelijk is het spint ten minste vooreen 

gedeelte voor hel bederf bewaard. Over bel algemeen moet men wach-

ten, lol dal hel bout rijp is; do zamenstelling is alsdan veel vaster en 

hel is minder blootgesteld, om onder den invloed van den dampkring 

: veranderingen le ondergaan. 

: I m l o m p e l m i in zoel of :mit water. — Men is sinls onheugelijke tijden 

gewoon, na het vellen, hel bont in zoel of zout waler te tlompelen; dezo 

gewo(mte, die reeds bij de Ouden bestond, is nog heden zeer gebrui-

keliik iii de zeehavens. 

(1) Vgl. L'itird'sch, 185.3—185.1, Idz. 4ö. (Kcd.) 
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Dubaniol dn Monceau, schrijver van een werk overhel hout bij den 

scheepstimnierbouw, welk werk omstreeks hel midden vande XVIII« 

eeuw werd gesehrcven, handelt in verschillende hoofdstukken over dc 

middelen, die te dier tijde op dc werven der marine werden gebezigd, 

om hel bont onder le dompcL-n. De stukken houl moeten in hun geheel 

in strooinend water en in de rigling van den stroom gelegd worden, 

opdat het waler er van hol eeno einde lol aan het andere door kan 

trekken. Indien men zc geheel in stil waler |daatsle, dan zou liet sap, 

ilat door geenerlei inechanischc kracht gedwongen wordt, cr uil tc 

gaan, in liet midden van bet sluk opgesloten blijven. Men zou zich ook 

kunnen vergenoegen de stukken met het eene einde in hel water te 

leggen, daar de zuigende kracht het water zou ilocn stijgen. Hij dil 

middel, dal echter geheel onvoldoende is, is hel doel van bet zoel 

water, aan hel hout een gedeelte van hel jdanlaardigc eiwit en van hel 

sap te onlnemen, die in water oplosbaar zijn; ongelukkigerwijze ver-

liest het hout dan zijn geheelen zameiihang, en terwijl men hel cenc 

kwaad wil vermijden, vervalt men in het andere. 

Hel gebruik van zoulwater is meer aan le hevelen, ofschoon loch 

na verloop van lijd de ingedompelde stukken aan hetzeirdü l.>ezwaar 

zijn blootgesteld. Een gedeelte van het zeezout kristalliseert zich in dc 

eellen, nadat het waler, waarin bel was opgelost, do eiwilachlige sloiïen 

heelt weggevoci'd; en daar hel zeer hygroscopisch is, zoo trekt het hel 

vochl der lucht in hel houl, gaat tol ontbinding over, en deovern/aat 

van o|)go.sloten waler in de cellen doel er gisting ontstaan, liet zee-

zout wordl in bijna alle zeehavens gebezigd; Linnacus beval Iiel gebruik 

er van aan, maar alleen met hel doel om de vernieling der insecten 

legen le gaan. Ilales, Ellis cn Dichols zijn hel omtrent dil punt met 

Linnacus eens. In sommige mijnen in Oostenrijk heefl men bosschen 

terug gevonden, die vroeger met zeezout waren doortrokken, en dio 

gedurende verscheidene eeuwen in volkomen gaven toestand Dewaard 

waren gebleven; maar hel bont was daar niel meer in den gewonen 

toestand: op ccne aanmerkelijke diej)le in de mijngalerijen begraven, 

waar de leinperaluur standvastig was, bezat bel volstrekt geen hygro-

scopische kracht meer en gevolgelijk bleef hel zeezout voortdurend 

gekrislalliscerd. 

H e l opilupelen { l ' e m p i l a g e } . — Na hel vellen houdt men zich ter-

stond met bet opstapelen bezig. Deze bewerking is eene drooging van 

het hout in de opene lucht; het doel er van is aan hel hout liet voe-

dende sap, dat het beval, te onlnemen en het snp, dal zich nog in do 

poriën bevindt, er te doen uitloopen. Dc opstapeling moet in eene zeer 

drooge plaats op cenen harden grond geschieden, 

(icdureiide hel eerste jaar moet het hout ongcschcld opgestapeld op 

de werf blijven liggen, daar dc schors hel legen dc al te plotselinge 

afwisselingen van den dampkring bcschcrml, den overgang bevordert 

van hel spint tot hard houl, en hel beveiligt tegen de eersleaanvallen 

der iiiseelen. Dij den aanvang vau bel tweede jaar kan men, daar men 

.dsdan de inseclen minder te vreezen beeft, de schors wegiumuMi; hel 

spint, dat bijna geheel tol houl is overgegaan, is veel harder ; on al 

leggen de inseclen daarin ook hunne eijercn, dan zijn de maskers, bij 

hot uitkomen, voel le zwak om zich met eeiie zoo harde zdfstandig-

heid le voeden, en zij sterven zonder schade to kimnen doen. 

Op de werven moet hel houl in horizontale lagen worden opge.sla-

peld, met lussclienruimten cn boven den grond verheven, opdat de 

hicht van alle zijden vrijen toegang hebbe; een gedeelte van hel sap 

bloeit uit de einden der stukken weg, en gevolgelijk is daannede het 

dioogen van hel houl reeds aangevangen. In dc lenle van liel tweede 
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jaar hernieuwt men de opstapeling, maar gaal daarbij zoo tc werk, dat 

men de stukken van onderen naar boven brengl en omgekeerd ; men 

neemt de schors weg cn kerft hel bont aan de einden; wanl door 

bet uitdroogen gedin'cnde hel eerste jaar zijn de poriën aan de uiteinden 

vernaauwd, en dienvolgens vloeit het sap moeijelijkcr weg. Na cenc 

opstapeling van twee jaren bevat hel boiil nicl meer dan vijftien ten 

honderil van zijn gewigt aan water; maar deze overal verdeelde hoc-

vecllioid water zou in vcrceniging met organische sloiïen voldoende zijn, 

om dc gisting, waarvan wij gesproken hebben , tc dofiii ontstaan ; 

men moet dus tot kunstmiddele/i dc loevlugt nemen om die hoeveel-

heid water weg te nemen. 

Al de opgegeven voorzorgen zijn nuUig voor hout, hetwelk voor ge-

bouwen of meubels gebezigd wordt, waai'bij men alken hout van zeer 

goede hoedanigheid kan gebruiken. Voorspoorwogwerken, waar men 

meer naar s[»aarzaamheid tracht, brengl men de siraks beschrevene 

handelwijzen niel in toepa.ssing, want hel opbergen zou den prijs der 

grondstof te veel vcrhoogen. Men past daar op hel houl onmiddellijk dc 

nieuwere wijzen van behandeling toe , welke wi j nader zullen be-

schrijven. 

Hel middel, behalve dc siraks hcschrevcne, aangewend om het hout 

huilen den invloed te slellen van lucht en vocht, die beide eerste oor-

zaken van gisting, beslaat daarin, dal men hei mcl de eene of andere 

slof, zoo als verw of teer, bedekt. Indien men dil, voor het overige zeer 

oude, middel alléén bezigde, zou dit groole bezwaren opleveren, wanl 

zoodra is niel door dc eene of andere oorzaak het bedekscl verdwenen, 

of d̂e eiwitachlige stof is nict meer tegen den invloed der lucht bevei-

ligd, en hel houl is aan de gewone gevaren van verrotting cn bederf 

blootgesteld. 

liet was dus noodzakelijk in het bout stollen aan le brengen, die cr 

voortdurend kunnen blijven, terwijl zij zich zoodanig met het plant-

aardige eiwit verbinden, dal zij cenc vaste en onverrolbarc zelfstandig-

heid uitmaken; daarin is hel eigenaardig kenmerk gelegen van de 

nieuwere behandelingen, welke men nan de vorderingen der schei-

kunde te danken heeft. 

llOOFDSTUIv 11. 

jl/i(l(/t'/cn van bewaring. Iknlelikimjcn. I k o n l r i n g i n g . — De middelen 

van bewaring, waarover wij zullen handelen, bernstcn allo op het ge-

bruik van chemi.sche zelfslaniligheden, waarmede men de ojipcrvlakte 

van het houl beilekt, of waarmede men de lioutvezelen doordringt, hetzij 

door kunslmaligc drukkingen, hetzij door de opzuigemle kracht van het 

bout zelf. liet gebruik der bedekkingen was reeds in de hoogste oud-

heid bekend, liet doordringen, hetzij door de opzuigende kracht van hol 

houl, hetzij door eene mechanische drukking, was in hel midden der 

vorige eeuw ontdekt geworden door drie geleerden, Ilales, Diilianiel 

du Moiicean en Donnet, dio er in linnne geschriften melding van 

maken, maar hunne uitvindingen waren builen loei)assing gebleven. 

; Hel is eerst omstreeks het jaar 1815 dat liet vraagstuk der houtbcwa-

ring weder ter sju'ake werd gebragt, en dal de uilvinding der ge-

noemde natuurkundigen eene eerste toepassing erlangtle. Sedert dat 

tijdstip zijn vele middelen aangewezen cu vele oclrooijeu genomen, 

onderling verschillend, hetzij door den aard der behoedende middelen, 

hetzij door de wijze van hun gebruik, maar bel valt gemakkelijk aan te 

toonen dal alle uitvinders in de hoohl/aak met elkander overeenkomen. 

Alvorens tol de oiisomming van al die inidilelcn over te gaan zullen 

wij nogmaals in herinnering brengen, dal bel bij do bewaring van het 
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hout daarop aankomt, dat men het sap cn het plantaardig eiwit cr uit 

neemt, den toegang der luclit belet door bet aanbrengen van bedekkin-

gen op dc oppervlakte, in dc poriën stoflen aanbrengt, dic door bare 

kristallisatie cn bare onoplosbaarheid liet hout voor den invloed van 

den dampkring vrijwaren of wel met het eiwit verbindingen vormen, 

waardoor bel vast en onverrotbaar wordt. 

Gebezigde zeifslundigheden. — De zelfstandigheden, tol bicrloc voor 

hel aangewezen doel gebezigd, zijn : bedekkingen op de oppervlakte, 

zooals: vemen cn leersoorten; chemische middelen van doordringing, 

zoo als: zwavelzure zouten van hopcroxgde, ijzero.rgde, soda, kalk, 
zinkoxyde en inagnesia (onderscheidene van deze stoHcn worden tege-

lijkertijd met zwavclbanjuin of met zwavelcalcinm gebezigd), voorts 

chUorverbimlingen van sodium en calcium, bichlorure van kwik, ar-
senigzuur, uzijnzure-loodoxijde en brandig Imtzuurijzer ; eindelijk 

oliën, creosoot, vettige cn hurstachtige stoffen cn run. Wij zullen, bij 

dc behandeling van deze vcrscbilicndc stollen, levens dc wijzen be-

schrijven waarop zij gebezigd zijn. 

Oplossing van zwavelzmir-ijzcroxijde. — Omstreeks 1815 voorkwam 

dc heer Scbapnian, sclirijvcr van ccn der eerste wci'kcn ovci' dc boiil-

bewaring, lict bederf van liet bout door bet gedurende verscheidene 

uren te laten liggen in groote bakken, gevuld met ccne oplossing van 

zwavclzuur-ijzeroxydc; hij deed het vervolgens gedurende vcrschcidenc 

dagen in ccne boutstoof droogen. 

Dij deze behandeling drong de oplossing slechts in eon gedeelte van 

hcl bout door, cn bet vraagstuk was verre van voldoende beantwoord 

te zijn. Inderdaad ontbindt zich de zwavelzuur-ijzei'oxydc zeer ligl; dc 

oxyde verbindt zich niet dc organische zelfstandigheden, cn bet zuur, 

vrij geworden zijnde, bederft dc houtvczclcn door op dc cellulose cn dc 

kleverige zelfstandigheden te werken ; later zullen wij aantoonen boe 

men cr in geslaagd is aan bet zwavclzuur-ijzeroxydc zijne negatieve 

cigenscbapiien tc ontnemen, door dc verbinding met zwavelbaryum. 

Lijnolie cn onder-zv.'iwelzuur-ijzer. — De beer Schaimian beeft 

nog behalve het straksvernielde middel voorgesteld, dc oppervlakte van 

het hout met ecnc verwlaag te bedekken, bestaande uit gewone lijnolie 

en ondcr-zwavelzuur-ijzer, welke verwlaag door ecu mengsel van 

creosoot 011 |)iU werd verdikt. Dit middel geeft bevredigende uitkoinslen. 

lialnwater. — Do heer Sciiapman bcch ook voorgesteld, om kalk-

walcr als hclioediniddel te bezigen. Il i j vermeldt tot staving van zijne 

mcening, dat het bout der vaartuigen, welke in Sunderland voor het 

vervocicn van kalk worden gebezigd, gedurende iO jaren in volkomen 

gucdeii staat bewaard zijn gohlevcn. 

Maar ten gevolge van niciiwc prochicmingcn beeft men ontdekt, dat 

ccn grool aanlal van alcaliën, zooals potasch, soda, kalk cn zwaaraardc, 

wanneer zij alleen in hel hout worden gebragt, ilc boutvezclen sterk 

aantasten. Men zal dns van het gebruik van alcaliën moeten afzien. 

Zwavelznrc.-hik. — l)octor Darwin dompelt bel hout, goed ge-

droogd, gedurende verscheidene uren in eene zwakke oplossing van 

zwavelzuur. 

kllel zmir, zegt bij, verbindt zich met den kalk en vormt binncn in 

bel bont eene kristallisatie van zwavelzuren kalk, die bet bout voor den 

invloed der bnitenhicbt bewaart.» 

Docb zoo gebcurl hel niet: ccn gedeelte van bel zuur vormt indcr-

d.iad zwavelzuren kalk met den kalk der o|)|iervIaklc, maar ccn ander 

gcd' ulte, alleen de vezelen van hel hout doordringende, last deze aan 

[18.55 — 

Men heeft getracht geheel gekristalliseerdcn zwavelzuren kalk in 

dc cellen lo brengen; men kan oclilcr begrijpen, hoe moeijelijk (iil 

middel in de toepassing is, daar de zwavelzure kalk zeer weinig oplos-

baar is. 

Eene andere mclhode werd, omstreeks denzclfdcn lijd, dooreen 

engelseh scheikundige, Semple genaamd, bedacht. .Men zal in heiver-

volg bij hel onderzoek der nieuwere wijzen van behandeling zien, dat 

dc [)roerncmers destijds werkelijk oj» den weg waren, om het vraag-

stuk op te lossen. De proefnemingen van den beer Semple werden 

hoordzakclijk gedaan op scbccpstimmcrhoul. Ilij legde het bout horizon-

taal oplwee kleine muurtjes van baksteen, ter hoogte van ."O duim, zoo-

dal hcl niet met den grond in aanraking was; vervolgens brandde hij 

tusscben die muurtjes vuur lol dal hel hout geheel was uitgedroogd. Dan 

dompelde hij hel onmiddellijk in een beet bad van lecrcn lijnolie, lict 

hout werd door die slolTcn tol op cenc zekere dicjile doortrokken, liei 

werd harder cn digler en bleef in zeewater uitmuntend bewaard. Dii 

middel, dal iu vervolg van lijd volmaakter is geworden, is doorïred-

gold beschreven iu zijne Elemcntarg principles of Carpcntrij en wordl 

door hem beschouwd aan alle voorwaarden te voldoen. 

O l i m , vetstoffen en teersoortcn. — Dc mcening van Tredgold is ge-

bleken juisl tczijn, want heden len dage is hel gebruik van leer en olie 

voor de bewaring van hcl bout zeer locgcnomen. .Men beeft bet middel 

van Seinjdc alleen verbeterd. 

La Croix in 18"22 cn llancok in 1820 maakten bchoedmiddcleii be-

kend, dic daarin bestonden, dal men de buileiisle oppervlakte van bet 

hout met bijzondere stoHcn bedekte. La Croix bezigde opdroogendc 

lijnolie, waarin een weinig goudglid was opgelost. llancok bezigde een 

mengsel van 750 wigtjes caoutchouc en -l pond tcMir, gekookt in 5 kan 

olie. De lagen werden met dc kwast aangcbragl. 

De zanieiislclling van dil mengsel is uitmuntend, maar de werking 

slechts oppervlakkig; zoodra dc verwlaag verdwenen is, is het Iiout 

niet meer tegen den invloed der lucht beschermd cn dus aan de gewone 

oorzaken van vcrrolling en bederf blootgesteld. 

llel middel van Champy, dal in 18-25 bekend werd, vordifindc 

verreweg de voorkeur; bet bestond hierin, dat men hel hout dompelde 

in vet, lol 150" of ÔO*̂  verhit, (jcdurcndc dc indompcrnig gaat hel 

hygroscopische waler, dal zicb in bet bout bevindl, in sloom over. Deze 

sloom voert eerst al de gassen cn vloeistotlen mede, welke zich in hci 

hoiitwecfsel bevinden; daardoor ontslaat een luchtledig, en dc druk-

king van den dampkring doel hcl vet lol in hcl hart der stukken hout 

doordringen. Door dit middel verkrijgt bet bout meer vecrkraclit eu 

diglbeid, het blijft volkomen goed cn men kan bet met veel vooi'dcel 

gebruiken voor werkplaatsen, waarin bel liiiimcrbout voorldurentl aan 

dc werking der zure dampen is blootgesteld, dic al het ijzeren beslag 

aantasten. 

Do heer Daycn, de beroemde schrijver van de Theorie d e k con-

s e n v l i o n des bois, beeft de toepassing van dil middel nog vcrdei' 

iiilgchreid door bet bezigen van vlocistolVcn, welker kookhilteboogcr 

is dan die van hel water. Door ligt hout mcl oliën, barst on teer-

hecfl hij hcl gewigt mei 50 tot OO ten te doordringen sooiicn 

boliderd vermeerderd. 

IlijIcml sublimaat en arsenigzuur. — Omslrccks 1820 heeftde en-

gelsche scheikundige 11. Davy bel gebruik van bichlorure van kwik 

of bijtend siiblimaal aangeraden, als middel legen dc vcrnieliiigcn 
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i n gcvolgelijk ontstaat er ccn begin van ontbinding. Dil middel is dus door do inseclcn. Kyan hccfl hol ccrsl dit middel toegepast; bij dom-

tc verwerpen. I pelde eenvoudig bet bout gedurende veertien dagen in ccnc oplossing 
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van 1 jiond sublimaat op iO pond walor. 

llel zout vormt met hel plantaardige eiwit eene vaste en onop-

lo.sbarc verbinding; opmerkelijk is hel, dal bel kwik in een ver-

bonden loesland blijft, zonder te sublimeren, zoo als in bijna alle 

verbindingen van dil metaal hel geval is, waardoor hcl gebruik 

daarvan gevaarlijk is. 

Dc bichlorure van kwik is een uitstekend beboedniiddcl. Kyan 

hccfl hcl gebezigd voor hcl hout aan de stookkassen van den hertog 

van Devoiishirc. Sedert heeh men het voor onderscheidene gelegen-

heden gebezigd, llel dicnl om dc planten iu dc herbaria le bewaren, 

llel is voldoende zo in alcohol tc dompelen, bclwclk l of 2 ten 

honderd bichlorure vaii kwik beval. Wanneer men met deze oplossing 

dc schilderijen van achtcrcn bedekt , dan zijn zij daardoor voor de 

vernielingen der wormen en der insecien beveiligd. Ecnc oplossing 

van 1 jiond bichlorure van kwik o|) 4000 puiid water is voldoende 

om in twee uren de maskers der boordicren tc vernielen. Men hccfl 

dit middel ook willen bezigen voor dc dwarsliggers der spoorwegen. 

Maar daar men wegens den hoogen (irijs de oplossingen te veel had 

aangelengd, zoo is hel middel zonder gevolg gebleven. 

liet ar.scnigzuur kan dezelfde uitwerking doen als dc bichlorure 

van kwik , cn hel zou even als deze een krachlig voorbehoedmiddel 

zijn; maar men kan hcl niet gebruiken, omdat dc bewerking van 

hcl hout hoogst gevaarlijk zou worden. 

Wij willen hier in het voorbijgaan een geval van beveiliging van 

hout vermelden , in hel l ' r a n k l i n Journal van 1828 nicdcgcdccbl : 

Een s[)aanscb vaartuig bad zooveel schade beloopcn , dal bet onmo-

gelijk dc reis kon voortzetleii; men vond er op uit, den romp met 

ecnc nieuwe Yochlwercndc laag le bedekken, bestaande uil traan en 

geblusclilcn kalk. Dil mengsel werd op dc wijze van mastik met 

ccnen Irunid aangcbragl, llel vaartuig werd weder le water gelaten 

en kon nog gedurende verscheidene jaren dc zee bebouwen. Dc be-

dekkende laag was zoo hard geworden, dat men, om haar weg te 

ncmcii, den beitel moest gebruiken. 

Ihjna al dc midtlelcn , die wij tot nog toe bcscbreven hebben, 

bestaan hierin, dal men hcl hout mcl cenc opdroogcnde laag bedekt, of 

wel dat men bel eenvoudig iu bederfwerende vochten dompelt, cn het 

daarin korter of langer laat liggen. Maar over het algemeen verhinderen 

dc in hcl bout aanwezige gassen, dal de vloeistof behoorlijk doordringt, 

zoodal zij meestal slechts aan de o|ipcrvlaktc bare werking doet. 

Wij zullen thans overgaan tot dc beschrijving van dc geheel cn al 

kunstmatige middelen , waarmede men hel hout tol bijna in bel hart 

doordringt, cn die, op ecnc grooto schaal toegepast, tot beden voldoende 

zijn geweest, om aan tle uitgi.>strcktc bchoehen der spoorwegen tc 

vohloen, voor zoo ver de bereiding der dwarsliggers betreft. 
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Toestel van Urèant. — lu KSrd hech D.rëaiit, essayeur bij dc munt, 

een uctooi in Krankrijk genonien voor ccn toestel, bestaande uit twee 

onderling in verbinding loodregt geplaalsic cilinders; in den ccnen 

cilindcr plaat.stc bij hel Ic hereitlen bout; iu den antlcrcn, van een 

/.uiger mei klep voorzien, maakte bij ecu hichtictlig tluor er stoom in le 

condenseren; voorts bragl hij het betlerfwcremlc vocht in dc beide 

cilinders omlcr ccnc standvastige tirukking van licn dampkringen, door 

niiddtd van ccne liydraiilische pers. Mcl dezen tocsicl verkreeg Ihvant 

voortrcnelijke uitkomsten; ongelukkigerwijze was deze toestel zeer 

l̂ oslbaar, en kon alleen voor vrij geringe booveclhcdcn bout gebezigd 

worden. Volgens de handelwijze van den heer Ilrdant hech men dc 

dennen planken berciil, ilio in 1851 op de brug Louis-Philippc zijn 

aangcbragl. Deze planken, met gekookte lijnolie doortrokken, zijn 

volkomen goed bewaard gebleven, terwijl men in 1810 hcl bruggendek 

heeft moeien hernieuwen, hclwtdk van hetzelfde hout was, docb met 

bercitl. 

Kig. 2 van plaat 1 loont de inrigting van den toestel van den heer 

Drcanl aan. 

Toestel van Vaijw. — Eenige jaren later verwczcniijklc Dayn in 

Engidaiid het oorspronkelijke ilenkbeeld van Drëant door middel van 

ccn bijzondcrcii toestel, die op hetzelfilo beginsel berustte, maar waar-

mede bij groote hoeveelheden hout bewerkte. In tien beginne was dc 

vloeistof, waarvan hij zich bcilicmlc, zwavelzuur ijzeroxyde, een zont 

dat zuur reageert, en dal, gelijk wij reeds gezegd hebben, bel bout-

wcefscl aantast, maar hij wijzigde zijne behandelingswijze volgens bel 

ilenkbcdd \an W îtecn, cn bragl in bel bout acbtcrvolgens ccnc op-

lossing vaii zwavdiiaiyum cn ecnc van zwavclzuiirijzeroxyde. De 

daaruit voortvlocijeiidc reactie is ligt te verklaren. Er beeft in dc poriën 

van hcl hout ceuc dubbele ontbinding jilaals, cn tiaaruil ontslaan twee 

verschillende onoplosbare zamciislellingen, het zwavelzunrijzeroxydccii 

dc zwavelzure baryum, welke, in verbinding met ccnigc weinige over-

geblevene niet onlbondeiic zwavel-baryum, aan dc werking van den 

dampkring en dc vernielingen der insecten wederstand bieden. 

Dc toestel van 1'ayn wordl bijna algemeen in Krankrijk, Engelainl 

en Duitschland gehezigil voor hcl hereitlen tier dwarsliggers op spoor-

wegen. In Krankrijk kosl dc bereitling van eenen ligger met dezen 

toestel 75 cciilimcn (55 cents). Dc loeslcl beslaat: 

1«. Uit ecu groulcn plaatijziM'cn cilinder .1 (zie fig. 1 van plaat 1, 

van 7 of 8 cl Iengle cn ongeveer I'̂ '.50 niiildellijii , borizontaal ge-

plaatst. Het jilaalijzcr is <S streep ilik ; tle ciliiitler is voorzien vaii 

vciligbeidsklcppen tm inanomcters. Met acblcrciinlc is gesloten tloor ccn 

gegolen ijzeren kap stevig met bouten bcvcstigil cii tlicn men tloor midd. l 

van ccnc tiraaijcude kraan beweegt. In dezen cilindcr wordl bet te 

bereiden houl gelegd. 

2". Uil ccnc stoonimachinc U van twee paarilenkracht, wtdkc ccnc 

pomp G in beweging brengt, waanloor bet hichtlcilig in tien cilintlcr 

wonll gevormd, en twee andere pcrs|iompeu U'cnl)', waardoor dc 

bederfwerende vloeistotlen daarbinnen worden gebragl. 

5". Oiitler den cilindcr slaan twtjc kuipen E en E, bevallende de 

oplossingen, tol tle vereisclilc sterkte gebragl; zij zijn melden 

cilinder verbonden door buizen, van kranen voorzien. 

•1". Elke pcrspoiiip staat in gemecnsch.ip mcl dc kuip, waaruit zij 

tic oplossing moot opnemen, en mcl den cilintlcr, waarbinnen zij die 

moet brengen. Dc luchtpomp en tle kelel van dc sloommachinc staan 

insgelijks in gcmccnscbap mcl deii cilinder door mitldel van afzonderlijke 

buizen, van kranen voorzien. 

Dc bewerking gcschictll als volgt: tic tlwarsliggcrs worden op 

kleine waggons niet ijzeren bantlen bcvesligtl; elke wagen ////'kan 

ccn dertigtal tlwarsliggcrs tiragcn van 2«'.00 lol 2''.70 lengte, zwaar 

25 duim cn 15 dnim. Dc waggons wonlen voor tien cilinder gebragt, 

waarbinnen zij rullen over spoorstaven, dio aan tien bencticnwan I 

zijn geplaatst. De cilinder kan zootbicntlc ongeveer OO tlwarsliggcrs 

bevatten Men sluit hom dan tloor middel vaii tien gegoten ijzeren kaji, 

dic door niidikd van dc kraan voor den mond wordt geplaatsl en 

slcvig vaslgcbout. 

Alsdan doel men door dp buis, waardoor de cilindcr met 



Jen ketel gempcnschap lieeft, gediifemle 15 minuten sloom binnen den 

cilinder gaan , welke door zijne condensatie bestemd is, een lucbl-

Icdig teweeg te brengen, cn te gelijkertijd dient om dc poriën van bet 

bout tc openen, door liet sap cr uil te drijven. Men sluit vervolgens 

weder de kraan van dcsloombuis, en, door middel van eeue mcl gaten 

voorziene pijp, brengt mon koud water op bet bovenste gedeelte vau 

den cilindci'. Ka vcrloo|) \an 5 mimiten is de coiidcnsalie teweeg ge-

lu'agt. Om bet liiclitledigo te voltooijen, laat ujcn gedurende 5 minuten 

de luclitpom|) werken en o|)ent vervolgens de kraan van dc kuij) mcl 

zwavelbaryum, Dc drukking vau den damjikring doel dc vloeistof 

opwaarts stijgen, cn de cilinder wordl bijna gebecl gevuld. Men sluit 

nu dc inlaalkraan cn voltooit dc vulling van den toestel door dc eerste 

pcrs|)omp te doen werken, loldat men eene drukking van 8 lol 10 

dampkringen verkrijgt; nicn laat die drukking gedurende 40 minuten 

voortduren, en doel vervolgens dc zwavelbaryum in dc benedenste 

kuip tcriigkccien. Alstlan doel men in den cilinder weder ecu liiclil-

ledig ontstaan, en gedurende 10 minuten aanbouden, brengt crver-

vulgens op dezelfde wijze als dc zwavelbaryum bet zwavelzuur-ijzer-

oxyde in, oiiderwcrpl lict aan de drukking, cu laat ook dil eindelijk in 

dc kuip terug slroomcn. 

De bewerking duurt ongeveer Iwcc uren, waarna men de dwarslig-

gers, die behoorlijk doortrokken zijn, wegneemt cn in de open lucbl 

laat droogen. De mengsels bcbben de volgende verbouding: lOjiond 

zwavelbaryum, zooals bet in den bandel voorkomt, wordl op 100 kan 

water in eene kuip J/, op ccne hitte van kokend water gebouden. 

Keu scbcprad, door de stoommacbine in beweging gebragl, bevordert 

dc menging. De menging gereed zijnde, laat men baar in dc kuip L', 

die onder den cilinder is geplaatst, loopen. Dc oplossing van bet zwa-

, velzunr-ij/C!'Oxyde gescliicdt op de gewone icmpei-aluur; n)cn bezigt 

8 |)ond van dil zout op 100 kan water. 

Door dc baudclwijze van Payn worden boutsoorten zooals deden, 

de |)opulier, en zolfs dc eik, gcbcci en al doordrongen; maar dc vloei-

stof komt nagenoeg alleen aan dc einden der slukken binnen, daar dc 

boulvczcls in de lengte en van ter zijde bel voclil slecbls lot 5 of O 

streep die]) laten doordriRgen. Hel vocht, dat door dc einden binneii-

driiigl, komt alleen tusschen de concentrische jaarkringen, die zelf 

ven. 

Meu weet uit de proefnemingen van den engelschcn scheikundige 

.Marcus Ihill, dat de inhondsecnhcid van verschillende houlsoorlcn ge-

middeld 0 .51 gevulde cn 0.10 ledige i'uiinte bevat; daar de inhoud van 

(hu cilinder even als die van de daarin beslolenc dwarsliggers juisl 

bekemi is, zon is helzeer gemakkelijk, dc hoeveelheden le berekenen 

van iedere zelfstaniligheid, die achtereenvolgens doorbel hout wordt 

()])genomci), zoodat mon volkomen de verhoudingen kent van de 

zwav(dbaryum en dc zwavelzure ijzeros^yde, die iloor eon leerling 

el hout zijn opgcnonieu. Wanneer men naar hel vooral gezegde bcrc-

kent, hoe veel dwarsliggers daags men met een zoodanigen toestel kan 

bereiden, dan zal men zien dal hij ruim vuldoende is, om le voorzien 

iu dc dagclijkschc behoeften van cenc in gebruik zijnde groote spoor-

weg li uic. 

W i j zijn eenigzins uitvoerig geweest in dc beschrijving van den 

loeslcl van Dayn, omdat deze oji dc sjioorwegen zeer veel wordl ge-

bruikt, hetzij voor de bereiding der dwarsliggers, heizij voor die 

van allo soorten van houtwerk, zooals balken voor bruggen, of lim-

merwerk en palen voor Iclegrarische lijnen. 

In Druisscn bezigt nicn den toestel van Dayn voor de bereiding der 

droog 
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dwarsliggcrs, door middel van zwavclznur-kopcro.\ydc. Dit is ccn voor-

trelTclijk bederfwerend middel; immers hel verbindt zicb zeer ge-

makkelijk met de ciwitachtige stoffen, waarmede hol cenc groote ver-

wantschap beeft; hel vormt in dc |)üricn vau het hout ecnc ono|)losbarc 

en onzijdige zamenslelling; bovendien is het eon sterk vergif vooi 

de insecten. Als mctaalzoul is het een van de beste behoodmiddclen; 

bot is in Krankrijk en Engeland zeer vcol gebruikt geworden, maar 

ongelukkigerwijze is de prijs aldaar zeer hoog, zoodal men vaak de 

oplossing jiict le veel water heeft aangelengd, helgeen ten gevolge had 

dal zij bare uitwerking miste. 

De toestel van Dayn wordl op de spoorwegen van Ilanuover gebezigd 

om het bout met ecnc chloorverbinding van zink tc doordringen. Dit 

zout, hetwelk iu Engeland door den ingenieur D.runcl werd aanbevo-

len, heefl zeer goede uilkomslen opgeleverd, en daar dc prijs daarvan 

nicl zeer hoog is, zoo is hel le verwachten dal hel meer algemeen in 

gebruik zal komen. In Ilannover koml de bereiding van ccn dwarslig-

ger met dil muidel op 82 ccntimcn (58 cenl.s) te slaan. 

Dc S o c i c l é lies Iiiijeuieurs t i v i l s heeft zich in den laalslen tijd zeer 

veel met hel vraagsluuk van dc houtheveiliging bezig gehouden, en uil 

hai'c beraadslagingen zijn onderscheidene geloerde en met zorg be-

werkte mededeelingen voortgevloeid, waarvan men dc voornaamste 

aan dc hccren Dollak, Molinos, Le Ghatelicr cn dc Eontcuay verschul-

digd is. W i j zullen in hel vervolg gelegenheid hebben, die verschil-

lende opstellen le behandelen. Zij verspreiden veel licht over hel 

vraagstuk, dal ons bezig houdt. 

M i d d e l van l y i u h . — De ingenieur Pollak heeft op de oostenrijk-

sche spoorwegen ecnc bereidingswijze langs den weg van dubbele ont-

binding ingevoerd , die insgelijks op het gebruik van den locslcl van 

f'ayn berust. Alleen bezigt dc heer Pollak twee cilinders, ccn voor 

iedere bederfwerende vloeistof, en hij brengt dc vloeistof eerst in den 

tweedon cilinder, na in do droogsloof het bout tc hebben gedroogd, dal 

in den eersten cilinder doortrokken is. Hel gebruik van twee cilinders 

moge voordeelig zijn, wat d(! snelheid van de bewerking betreft, des-

nicllcmin gelooven wij niet dal bel drongen tusschen de beide bewer-

kingen goede uilkomsten kan opleveren; want, zoo als oen oude slel-

I regel in de scheikunde luidt, de verbinding geschiedt veel beter als de 

beide ligchamen opgelost zijn. De heer I 'ollak bezigt den zwavelkalk cn 

de zwavclmagnosia, waarvan de |)rijs in Oostenrijk niel hoog is; er 

vormt zicb dan in hel bout zwavehnagucsia en zwavelzure kalk. De 

I bereiding van ccn dwarsligger komt op 07 centimon (52 cents) le 

staan. 

Dc zwavelzure magnesia, alleen gebezigd , zou dezelfde bezwaren 

I opleveren, als dc zwavelzure ijzeroxyde, want zij bezit dezelfde chc-

nnscbc vcrwanlscha|) en dezelfde eigenschappen. 

M i d d e l v a n K n a l . — De beer Kiiab bezigt tegenwoordig voor de 

I bereiding der wiggen en dwarsliggers op dc spoorwegen een middel, 

i waarvan men het oorspronkelijke denkbeeld aan Margary te danken 

I beeft, namelijk eene indompeling in zwavelzuur koperoxydc. Zijn toeslel 

beslaat uit ecu eenvoudigon koperen ofloodcn ketel, van 5 cl lengte, 

2 cl breedte cn 1 cl hoogte, op cei! vuurhaard rustende door middel 

van gemetselde rookkanalen. De ketel bevat dc oplossing van zwavel-

zuur koperoxydc, oj) een warmtegraad van 00® gehouden. 

Mon dompelt alsdan de dwarsliggers in den ketel, cn laat ze daarin 

gedurende een uur verblijven, terwijl men zorgdraagt den ketel be-

dekt tc houden met houlen bladen, len einde warmteverlies tc voor-

: komen; dc vlueistof wordl aangevuld naarmale hel hout die lol zich 
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neemt. Na afloop van dc bewerking laai men de liggers in dc openc 

lucht droogen. 

Deze handelwijze hcefl hel voordeel, dat zij niel zeer kostbaar is; 

dc inrigling van den toestel is zoodanig, dat hij gemakkelijk in ecnc 

werkplaats kan worden gesteld ; maar naar onze meening komen de 

daarmede verkregene uitkomsten nicl in vergelijking met die van eeno 

hcwerking met zwavelzuur koperoxydc in den toestel van Payn. Dc 

heer Knab, die cenc vrij groote bocvoeihcid liggers aan de Straals-

burgschc spoorwognraalschai)pij leverde, heeft met dozc gcconlraclccrd 

voor den prijs van 55 ccntimcn (20 cents) den ligger. 

HOOFDSTUK I V . 

I k l i a n d e l i i i g s w i j z e van Uoiicherie (1). — Wi j hebben reeds meer-

malen gewag gemaakt van de doordringing van hel bout, door middel 

van dc natuurlijke opzuiging. Op dil verschijnsel was reeds in het 

midden der XVlll® eeuw door Hales cu Dubamel du Monccau de aan-

dacht gcvcsligd. Maarsodorl dien lijd was daarvan gecnc locpassing ge-

maakt, tot dat in 1810 doctor Douchcrie, de proefnemingen vau Halos 

cn Dubamel omtrent de opzuiging aan eeu nieuw onderzoek onder-

werpende, dc toepassing voorstelde cn daardoor als het ware lol eene 

nieuwe ontdekking kwam. Zijne handelwijze is eonc van de vernuf-

tigste en levens cenc van de eenvoudigste die ooit zijn uitgedacht. Dc 

heer P»oucheric, wiens arbeid door de A c a d é m i e des Sciences o\) i k 

meest vleijende wijze is goedgekeurd, had eerst zijne onderzoekingen 

als natuurkundige in bel werk gcslclil op boomen op slam, die nog 

hunne bladeren hadden; hij had rondom in den stam ccne in-

snijding gemaakt, waarover hij ccne soort van bekiccding aanbragl, 

waarvan dc randen, met ecnc menigte kleine s[)ijkerljes , zoo digt 

mogelijk op don boom bevosiigd werden. Dc daardoor binnen die be-

kiccding gevormde ruimte bragt hij iu verbinding mcl een val, met 

ccne kleurstof gevuld; ten gevolge van dc nalnuiiijkc opzuiging drong 

de vloeistof in de insnijding cn werd zij met het hoiitsap in alle 

dcclcn vau den boom cu tol in'dc takken gcvoeril. Deze locslcl is in 

fig. 5 vau jilaal I afgebeeld. De heer Douchcrie bragt deze wijze van 

bchandermg iu gebruik, door gevelde boomon daaraan tc ondcrwor|ien. 

Aanvankelijk plaatste hij eenvoudig don slam loodrogl in eene houlcn 

kuip (fig. 5 van plaal I); hij bad bet bovengedeelte daarvan met een 

walcrdigt omkleedsel bedekt, ccncn zak vormende, dien hij mol bet 

vocht vulde. Dil vocht, dal hel gcheolc stuk bont doortrok, lie|) in de 

»mdcrste kuip uil. Ook wel plaatste hij hel hout in ecnc horizontale 

rigting. Aau het ecnc einde vau hel sluk bevestigde hij een walordigton 

zak, door cenc buis met ecu vat met vocht gevuld in verbinding. Dil 

vocht doordrong het hout van hel ccne einde tol hel andere, droef een 

gedeelte van hel houlsap voor zich uil, en liep nil in cone aau het be-

nedeneind gO|daatslc kuip. 

Dc hoor Doucberic hooft later zijne behandelingswijze vcrbelcnl (zie 

pl. 1, lig. 0); het stuk werd horizontaal gelegd, en daarop maakte hij 

op hol midden van dc lengte ecnc zaagsnede, ter diepte vau van dc 

dikte vau dit sluk ; de zaagsnede word geopend door onder het sluk 

hout ecnc wig tc |ilaatsen; vervolgens bragt hij in dc snede ccn sluk 

geteerd touw; werd nu de wig woggeiiomon, dan slool zich de opening 

weder, cn hol geteerde touw werd sterk zamcngedrnkl. Daaro[» maakte 

hij met ecnc boor schuins door hel hout een gal lol aan dc zaagsnede, 

en deed door conc buis ccn bederfwerend vocbl in tic opening dringen. 
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Dit vocht, zich aan beide zijden van de opening verspreidende, cn door 

hel zamengcdruklc louw binnen in het hout Icruggchoudcn, liep aan d<' 

uiteinden van hel sluk uil. 

Dc heer Doucberic heeft ook wel dc zaagsnede op eenige duimen 

afslands van ccn der uilcinden aangebragt, cn voorzag dit van ccne laag 

klei, door een houlen |)laiikje zamengcdrukl; dit plankje werd weder 

aangedrukt door ccne houlcn schroef, die eenige duimen verder dan 

dc zaagsnede doorging. Hol vocht doordrong dan het hout van hel eeno 

einde lol hel andere. Hij droeg zorg, even als in het eerste geval, om 

dc snede met ecu geteerd louw te voorzien. 

Om ceu grool aantal stukken hout tc bewerken, schikte dc heer 

Doucberic die alle loodrcgl op een langen bonten bak , aan het 

boveneinde van de werkplaats gesteld. Uil do zijwanden van dei; 

bak liepen even veel huizon als er stiikken waren, in verbinding gesteld 

met kapjes, die op hot eind van ieder sluk waren aangebragt. Dc bak 

werd dau met een bcderfweroml vocht gevuld, en uit hoogcr goplaalsie 

vcrgadorbakkon gevoed, naargelang liet vocbl in destukken doordrong. 

De heer Gueyinard, hootdingonicnr dor mijnen, die zicb veel mei 

de behandelingswijzen van den heer l'oiicherio hcefl bozig gehouden, 

gebruikte ccn middel, ccn weinig van licl bcschrcvene vcrsehillend»', 

ten einde ilc opstijgende kracht van het houlsap iu op stam staande 

boomen tc bonuttigon. Op 10 duim boven den grond boorde hij in 

den slam galen van 0"'.0ï5 middellijn, op afstanden van 10 tol 1.5 

duim, en bellende 15® op de as van den boom, waar zij allen zamcn-

kwamen en mot elkander gemeenscliap haildcn. Vervolgens omgaf 

hij, even als dc beer Douchcrie, ilen stam mei ecnc looden bekleo-

diiig, waarin hij dc bederfweronde vochten bragt. Deze wijze van 

bandelen beeft goede uilkomslen opgeleverd. 

De hoor Douchcrie heelt vorschillLMide bederfwerende middelen ge-

bruikt, onder anderen: brandig houlzuur cu brandig lioiitzuurijzcr. 

Deze stollen hobbon ochtor niet aan de verwachting beantwoord, welke 

dc iiccr Doucberic cr volgons zijne M é m o i r e s u r la conservaliim desboi^-

van koesterde. Die stollen zijn le scherp en taston de btmivezclcu aan ; 

bovendien is het Ic vreozon, dal zij het ijzerwerk bodorvon.dal houl-

stiikkeu verbindt; men hooft dan ook van het gebruik vau dio stoHen 

afgezien. Dc lioevcclhcid vocht, die oj) doze wijze in een teerling t l 

hom wordl gebragl, is ongoveor ÖOO kan. De hoor Doiichoric heelt 

voor dc bereiding van dwarsliggers mei goed gevolg zwavelzuur koper-

oxydc gebezigd. Dc ju'ijs van bereiding voor ceu dwarsligger was 00 

cciilimen (15 conl.s) De heer llDuehcrie heeft er OO 000 aau dc noordcr-

spoorweg-niaalschappij geleverd, die crzeer ovor voldaan is geweest. 

I l e t kleuren van hel hout. — Het iiihrongen van vocbl door (Ic op-

zuigiug cn dc verplaatsing van bel honlsap hoefl zijne schoonste lm-

passing gevonden in de kunst van lict kleuren van het hout. Daar 

deze lak vau nijvorlioid mol ons tegenwoordig onderzoek iu verband 

staat, zullen wij cr con enkel woord van zeggen. 

Sommige houtsoorten zonden wegens hare kleuren en de .schake-

ringen daarvan van een zeer beperkt gebruik zijn, indien men daaraan 

niet te gcmool kwam , door het aaidireiigon vau zekere kunslmalige 

kleuren , waardoor de oorspronkelijke kleur van hél hout gewijzigil 

wordl, cn dil in zekere mate op kostbare houlsooiicii doel gelijken, 

zoo als o[i rozen-, mahonij-, palisandei-lioiil enz. 

Dientengevolge worilen de aldus gckleunle honisoorton voor meu-

belwerk 011 eonc menigte andere docleindon gebezigd, en wedijveren 

zij somlijils, als zij mot zorg zijn bereid, met ile houlsoorlcn waarvan 

zij slechts navolgingen zijn. Tol in den laalslen lijd werden de 



kleuren op licl liout sicclits op eene ruwe manier aangebragl, lielzij 

•loor (Ie reeds gchoel bewerkte voor\vcr|»en door middel van cenc 

kwasl of eene spons Ic verwen, belzij door ze gcbcci in een bad van 

beclc kleurstof te dompelen. Men liet ze dan gedurende cenigen lijd 

droogen , en bedekte zc vervolgens met bepaalde vernissen. Dc 

ontdekking van den beer Dotielicrie heeft in dezen lak van nijverheid 

eene gcheele omkeering to weeg gebragt. Door gebruik te maken van 

<le ojvzuigendc kracht van liet bont, doet men dc kleurstof binnen in 

hel hout dringen, en wanneer men dan daaraan den verlangden vorm 

heeft gegeven, vertoont het op dc oppervlakte afwisselende ruiten , 

dic ccne zeer aangename iiilwerking doen , cn waardoor het even 

gezocht wordl als tle kostbare honisoorten. 

Wanneer men nagaat wal er in dc natuur gebeurt, dan kan men 

de uitwerkselen van de doorilringing zeer gemakkelijk begrijpen. Als 

men aan planken gezaagde hoomcn sorlcert, dan merkt men somtijds 

in hel midden der doorsneden vlakken van grooter of kleiner uit-

gebreidheiil op , waarvan de kleur geheel verschilt van de gewone 

kleur van hel boni ; deze vlakken zijn door oorzaken van builen Ic 

weeg gebragl, belzij door spijkers die in de boomstammen zijn ge-

slagen voor huiselijke doeleinden, hetzij door looden kogels, dic door 

jagers zijn afgeschoten. liel opklimmende en nederdalende honisap, 

over deze melalen heengaande, die door dc jaarkringen in het hart van 

den boom zijn gcslolcii geworden, doel zc in eenen slaat van ontbinding 

overgaan, en voert dc onthindingsvoortbrengselcn in dc nabij gelegene 

vezelen. Somtijds strekken zich dc vlakken over een geheelcn hout-

vezel, van den voet van den boom lol aan den top, uil. Dit verschijnsel, 

hetwelk praktisch aanwijst wat eigenlijk dc behandelingswijze van Dou-

tdierie is, verklaart volkomen wal er geschiedt, wanneer hel hout vol-

gens dic wijze van behandelen gekleurd wordt. 

V r o a j c r c wijzen viin kleuren. — Men kan het hout kleuren, hetzij 

door delfston'idijkc, hetzij door plantaardige zclfslandighedcn. In hel 

eerste geval brengt nien bijna altijd aciitcrecnvolgens twee ligchamen 

' '^'hel hout, welker onderrmge oplossing een derde gekleurd ligchaam 

kan doen ontslaan. Men kleurt bet hout gemakkelijker door dclfslolTcn 

dan door plantaardige stolVen; wanl in dit laatste geval bestaan de kleur-

.̂ lolTen bijna altijd nit vochten, die kleine ligchaampjes medevoeren, 

overblijfselen van de kleurende stof; deze ligchaam|ijes zetten zich vast 

eu hoopen zich op aan den ingang der porirn van hel hout; er ontstaat 

m het water, hetwelk ze bevat, eene doorzijging, welke het geheel ont-

kleurt. Dij delfslülTelijkc zelfstandigheden daarentegen, is de ojdossing 

bijna altijd volkomen, en hel vocht komt gekleurd binnen in het hout. 

De nalunrlijke kleurschakering van hel bout is nicl zonder gewigt 

bij dc keuze van do kniistmaligc kleur die men verlangt. In het ge-

iiruik geeft men naii iedere hontsoori eene bijzondere kleur. Dc wille 

lioulsoorteii, zoo als iK' ahorn, dc plataan, de vijgenbomn, dc huksl, de 

kastanjeboom, dc indischo populier, de berkenboom cn de niocrbezien-

boum zijn alleen geschikt om lichte kleuren le onlvangen, zoo als licht 

rozenrood, hemelsblaauw, geel en heldergroen. Andere houtsoorlen, 

zoo als dc esch, ilc elzenboom, de appelboom, dc notenboom, de hage-

doorn, hel kersen- en beukenhout ontvangen meer donkere kleuren, 

het rooil, het oranje, bel groen en hel blaauw. De gemengde meer 

donkere kleuren kmmen worden aangebragl op den sorbenboom, ilen 

auvergne.schcn notenboom, het pahnhoul en den pruimenboom. De 

/warle kleur kan voor alle houtsoorten worden gebezigd. 

lüj het kleuren van hel hout, door middel van de kwasl, of door 

eene eenvoudige indompeling, doen de fabrikanten het hout vooraf cenc 
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bewerking ondergaan, door bet in cenc oplossing van aluin of in een 

bad van kalkwater le dompelen, liet doel van deze bereiding is, aan de 

oppervlakte eene kleine hoeveelheid van dc vettige zelfstandigheid op 

tc lossen, die dc kleur.slof zou verhinderen bare werking te doen. 

De plantaardige cn dclfslolTelijkc zelfstandigheden, dic het niccst 

algemeen gebruikt worden voor het bout, zijn, om bet hout rood te 

verwen: 1. orieaanrood, in kokend water opgelost; 2. de meekrap, ge-

mengd met salpeterzuur tinoxyde (men zou eene meer schillercnde 

kleur verkrijgen, wanneer men bel bout vooraf in azijnzure aluin dom-

pelde); T). dcorcanelte opgelost in lijnolie; i. sii'neschc aarde opgelost 

in lijnolie; Ti. de orscille verzuurd met een weinig azijnzure tinoxyde; 

ü. het campOche- en braziliehout in waler gekookt (om rooskleurig hout. 

Ie verkrijgen is hel voldoende een weinig ammoniac bij die twee zclf-

slandighedcn te voegen); 7. het fcrnambuchoul; 8. voor houtsoorten 

zoo als de kersenboom en dc krickenboom, gebruikt men cenc soorl 

van melk, bestaande uit kalk en gom. 

Men kleurt het hout blaauw door middel van: 1. lourncsol; 2. in-

digo; 5. campî clicbont men kopcroxyde gekookt; A. salpeterzure koper-

oxyde; H. brandig houtzuurijzer cn ccne oplossing van Derlijnsch 

blaaiiwzuur cn polasch, achlerccnvolgens gebezigd. 

Men verkrijgt het geel door middel van wouw, avignonsche beziCn, 

curcuma, geelhout, fuslel, (picrcilron, gullegom, orleaan en eindelijk 

cenc oplossing van chromzure polassium met salpeterzure loodoxyde. 

Het groen verkrijgt men door middel van kopergroen en koper-

oxyde in azijn ojtgclost, of wel men kleurt bet hout blaauw cn daarna 

met een afkooksel van de berberisslruik. 

liet violet verkrijgt men door middel van campOchehoui. 

liet zwart verkrijgt men door middel van ccn mengsel van gal-

noten, campèchehoul, kopergroen, cn zwavelzuur ijzeroxyde. 

IJehamlcIwgswijzen van de hecren I k n a r d - P e r r i n . — In de laatste 

jaren zijn delieeren Uenard-Perrin er in geslaagd, aan hel bout ver-

schillende van dc schoonste kleurschakeringen le geven, door hel 

vooraf ccne bewerking le doen omlcrgaan, overeenkomende met hei 

blccken van stollen. Zij vingen aan met het hout tc kleuren, door 

achtereenvolgens in hel houlweefscl cenc oplossing tc brengen van 

soda op l i graad van den areometer, water, cenc oplossing van hy-

pochloorzurigen kalk {hijpochlorilc de c h a u x ) , eindelijk met cidoor-

zuur in water verdund. Na deze voorzorg braglen zij dc kleurstof 

in bet bont. 

Zij hebben zich om hel hout le doordringen van twee toestellen 

bediend, gelijksoortig wat het beginsel betreft, maar verschillend van 

inrigling. Dij den eersten toestel (fig. 8) was een gegolen ijzeren vat 

aangebragl aan het onderste gedeelte der loodregt geplaalste slnkken; 

in dil vat deden zij hel luchtledig ontslaan, cn dc vloeistof ging 

door hel bout van hel eene einde lol hel andere. 

In hun tweeden veel verbeterden toestel (fig. 7) werden dc stukken 

houl horizontaal geplaatst; ccn der einden ontving door middel van 

ccn bijzonderen kap de kleurstof; aan het andere einde was een bak 

aangebragl, dic door cenc buis in gemeemschap stond met een ont-

vanger, waarin men werk in brand slak; hierdoor onlstond een hicbl-

ledig in den ontvanger en gevolgtdijk in hel sluk hout, waardooi 

de vloeistof weid aangetrokken, die eindelijk in hel benedenste ge-

deelte van den ontvanger uitliep. 

Met den toeslel van do heercn Uenard-Dcrrin zou men zeer goed 

dwarsliggers voor spoor\vegen kunnen bereiden; maar ongelukkiger-

wijze kan men slechts één sluk Ic gelijk bereiden cn is de loeslcl 
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zelf kostbaar, zoodat de kosten van beroiding zeer hoog zouden loo-

pen; maar wat hout voor meubelwerk betreft, aarzelen wij niet Ic 

verklaren , dal deze wijze van behandeling alle eigenschappen in 

zich verecnigt, dic een goeden uitslag kunnen verzekeren. Ilcl isle 

hopen, dat in hel vervolg dc handelwijze van Pcrrin alle vroegere 

zal vervangen. 

W'ij willen bier nog in hel voorbijgaan melding maken van cenc 

uitvinding van den heer Ador, strekkende om hout en geweven 

sloffen onbrandbaar tc maken, daarin beslaande, dal men dc opper-

vlakte mcl ccne laag kiezelzure polassium, of met borax en phos-

{thorzure ammoniac bedekt. 

lloornsTUK V . 

Gebruik van creosoot. — Van al de bederfwerende zclfslandig-

hedcn , dic tol bereiding van bel hout zijn gebezigd , heeft geenc 

enkele zulke voldoende cn zekere uitkomsten opgeleverd , als de 

creosoot. Wij willen een enkel woord over deze zelfstandigheid zeggen. 

W\anncer men stcenkolcnleer distilleert, dan bevatten dc vloeibare 

voortbrengselen van de dislillalie biluniineuse oliën cn r.aphlalinc; men 

bezigt deze vloeibare voortbrengselen te zamen onder den naam van 

ruwe creosoot, ofschoon de naam van creosoot eigenlijk alleen toekomt 

aan de voortbrengselen van gedistilleerde houtteer; wij zullen echter 

dic benaming, door het gebruik geijkt, behouden. Dc creosoot verecnigt 

in zich alles, wat een uitstekend voorbehoedmiddel vormt; immers zij 

ontneemt aan hel houl geen van zijne weerstandbiedende hoedanig-

heden; zij schijnl met hot plantaardig eiwit ccne vaste verbinding aan 

te gaan; eindelijk is zij voor de honlvernielendc inseklcn een hevig 

vergif, terwijl reeds de reuk alleen voldoende is om zc verwijderd tc 

houden. 

Aan de creosoot beeft dan ook de leer zijne voorbehoedende eigen-

schappen Ie danken. Dal gerookt vleesch langer bewaard blijfl dan 

gezouten viccsch, is alleen toe le schrijven aan dc dampen van creosoot, 

aanwezig in den rook van plantaardige bramlstolTen. In Zwitserland 

zengt men hel houl met in brand gestoken struiken, omdat men van de 

creosootdampen eene bewarende uilwerking verwacht. 

De creosoot is sederi geruimen lijd in lOngeland in gebruik, om tim-

merhout en dwarsliggers voor .spoorwegeiite bereiden. Haar gebruik 

wordl in dal land meer en meer algemeen, en het is le voorzien, dat 

men eenmaal geheel zal ophouden do verschillende metaalzoulen te 

bezigen, om zich uiLsluitcnd van deze zelfstandigheid t c bedienen. De 

prijs is wel is waar vri j hoog, maar de uilkomslen, die men met deze 

grondstof kan verkrijgen, wegen verreweg tegen dic eerste kosten op. 

In Engeland bedragen dc kosten van bereiding van ccne wisse of teerl. 

el hout, door middel van deze zelfstandigheid, tusschen 12 en 15 fr. 

( / O t o l /'"), zoodat dc bereiding vaneen dwarsligger lusschen 75 en 

'.15 ccntimen (f 0.55 tot / " O . b'i) zou kosten. In Kranki-ijk zou zeker de 

laatst opgcgevcne prijs de meest gewone zijn; niettemin aarzelen wij 

niet hel gebruik van de creosoot aan te bevelen, zoowel vour hout in 

bouwwerken onder waler, als voor spoorwegen. 

De bereiding van het hout door middel van creosoot is uiterst een-

voudig, daar deze zelfslandigbeid zeer vloeibaar is, en op eene vrij lage 

temperatuur vlugtig wordl; men zou haar dan ook zeer goed voor de 

behandelingswijze van den heer Doucherie kunnen gebruiken. 

Men zou ook nog het hout in gecreosoteerde oliën kunnen ver-

hitten: de stoom en het houtsap zouden bij dc verdigting een lucht-

'edig dücn ontslaan, waardoor de olie in de poriën van het hout 
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wordl opgenomen; deze bereiding zou zeer voldoende zijn. 

UehandcUngswijzen vm de hecren Perronel en }IoU. — De wijze van 

handelen van den heer Perronel komt hierop neder (zie pl. l,ng.9): 

I l i j verhit tot 00° dc ruwe creosoot in een ruimen kclcl, mcl eene 

klok bedekt, en waarin regtop op een rooster de te bereiden dwars-

liggers zijn geplaatst; na verloop van zes uren is het hout geheel van 

dc vloeistof doordrongen. 

In 1857 sloot de heer Moll, die ccn van de eersten is geweest om 

hel gebruik van creosoot tc bevorderen, hel hout in ccn looden bak, 

waarin hij een luchtledig te weeg bragl, en vervolgens dampen van 

creosoot en cu])ione toegang gaf. Daardoor werd het hout zeer goed 

bereid. 

Pjehandcliniiswijzc i m den heer I h u r d o n . — De beer Dourdon van 

Duinkerken hecfl voor dc bewaring van het hout de run- of looistot 

aan dc hand gedaan ; de voordcelen van deze stof zijn twijfelachtig; 

bet leder toch , na gedurende geruimen tijd gelooid tc zijn, is niet 

geheel voor verrolling en dc nadeelige invloeden van den dampkring 

beveiligd. Overigens heeft men met dezeslof niel veel proeven genomen. 

pjehandcUmjswijzQ vm den heer de Fontcnaij. — De heer de I'on-

tenay heeft onlangs een middel van bcwai'ing van het hout voorgesteld, 

dat met goed gevolg op de spoorwegen zou kunnen worden gebezigd. 

Het bestaat in het gebiiiik van veilige zuren, verbonden met molaal-

o.xyden; dc daaruit ontstane zouten zijn in waler onoplosbaar cn 

vluglig op een vrij lagen warmtegraad ; met dc eiwitstof zouden zij 

vasle verbindingen V(trmen , en de poriën van hel hout zeer goed 

sluiten, zonder aan dil laatste iets van zijne veerkraelil en zijn weder-

standsvermogen te ontnemen. Op dc spoorwegen zou men zich deze 

zelfstandigheden zeer goedkoop kunnen verschairen; hel zou voldoende 

zijn uil de smeerbussen het geenc waarde hebbende overschot te 

verzamelen, hetwclk na hel smeren der wielen overblijft. De heer 

de Fontenay heelt het overblijvende smeer op den spoorweg van 

Orieans ontleed, en bevonden, dat het 50 len honderd metaalzoulen 

met veilig zuur bevatte. Volgens zijne berekening zou men jaarl""'« 

op 575 mijlen spourweglengte 7 000 pond outi smeer kunnen ver-

zamelen. Met deze hoeveelheid zou men wel is waar nicl meer dan 

1200 tol 1400 dwarsliggers kunnen bereiden, hetwelk zelfs voordo 

gewone dienst onvoldoende zou zijn ; maar meu zou ook de zuur-

achtige overblijlselen van de zuivering der raapolie kunnen beunt-

ligen, die niet meer dan 10 francs de lOO pond kost. Wanneer men 

die overblijfselen op een warmlegraad van 100 lol 150 graden op 

metaalslof (het ijzervijlsel uit dc fabrieken) Iaat reageren , dan ver-

binden zij zich met het metaal, en men verkrijgt zoodoende veilige 

zouten, die met dc overblijfselen uit dc smeerbussen gelijkstaan. Dcdoor 

den heer de Fonlenay genomen proeven zijn volmaakt gelukt. 

Toestand van hel hout na de atinwendinn der behoedmiddelen. — Men 

heeft met veel zorg de pliy.sisehe gesteldheid van het hout, na de aan-

wending der door ons beschreven middelen, nagegaan; al de gedane 

waarnemingen komen in de hoofdzaak hierop neder: dc hoeveelheid der 

opgenomen vloeistof is verschillend, naarmate hel houl pas is geveld en 

gedroogd is in de open luchl, of wel door eene kumslmatigc behande-

hng. Men heeft opgemerkt, dat, len gevolge van de kunstmatige droo-

ging, het hout dc grootste hoeveelheden vloeistof in zich opnam; het-

zelfde is het geval, wanneer hel houl in ccn vochtigen of moerasachligcn 

grond is gegroeid. Hel vocht dringt des te dieper in het hout door, 

naarmate het jonger is; in zeer jong hout bijna lot hel hart. 

Volgens Delhel, uilvinder van een middel dat wij straks zullen 
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besclirijvcn, slaat de doordringbaarheid van het lioul in omgekeerde 

reden van de digliieid. Nieltemin is in geen geval dc doordringbaar-

beid gclieel volkomen; er zijn in hel houlweelscl allijd deelen, die 

niel aaiT êdaan worden Een vrij eenvoudig middel, om na legaan, 

op wcUe wijze dc vloeislof in het houl verdeeld is, zou zijn , dal 

men een sluk houl, versch doordrongen, doorzaagde, cn over de door-

snede ecu of meer lijnen door het middenpunt trok, met eeu kristal 

van blaauwzurc polassium; deze stof zal eene roodc kleur le weeg 

brengen op bout, dal door zwavelzuur koperoxyde is doordrongen, 

en eene l»erlijnsch-blaauwc kleur op houl, dal door zwavelzuur ijzer-

oxyde is doordrongen. Voor zouten van kwik en zink zou men andere 

reagentia moeien bezigen. Men heeft opgemerkt bij bet nemen van 

deze proel', mcl alle soorlen van bereid houl, zelfs mei hel groene 

houl, biTcid volgens de handelwijze van Boueherie, dal de gelrokkeu 

lijn over eene grootere of kleinere lengte omslreeks hel middenpiml 

opbiekJ. 

HOOFDSTUK V I . 

iJoel der drootj'wg. — Volgens dc proehiennngen van dc heeren 

I'.ouclieric, Laforte, Payeu en anderen, is het volkomen bewezen, 

dal hel voelil iu hel iiout dieper doordringt naarmate dil drooger is. 

Maar om aan hel houlwcefsel den groolsl niogelijken graad van droogle 

tc geven, is, gelijk wij gezegd hebben, dc drooging in dc open lucht 

onvoUloeiido, daar in het hout lol 15 len honderd van zijn gewigl 

in water overblijfl; cenc kunstmatige drooging is dus noodzakelijk. 

l iet dücl der kunstmatige drooging is ligt tc begrijpen: zij ver-

wijdert al bet water dal het hout beval en verhindert daardoor de 

gisting, zij verniinderl dc digiheid van hout door de houtvezels en 

dc cellen uil tc zetten, en maakt zoo doende het hout gescbikler, 

om bederfwerende vochten op te nemen. Door de kunstmatige droo-

ging wordt dus het vraagsluk opgelost, hoe men hel besl in het hout 

diep kan doordringen. 

V r o f f j c r a middelen. — Dc proefnemingen om bel bout door kunst-

matige njiddclen le droogen, dagtcekeneu van zeer vroegen tijd. Wol-

laston en Fourcroy raden aan, hel houl in ovens le droogen. Een 

duilscli scheikundige, Neuman, heeft hel eerst een middel gebezigd, 

dat als liet begin kan worden beschouwd van de nieuwere wijzen van 

behandeling. Hij besloot het tc droogen bout, met lusschenruimlen 

lussclicn de slukken, in eene groote houlen kist, met een sloondNelel in 

verbinding gesleld. Aan hel benedeneinde was eene bins met cenc 

kraan, die van lijd lol lijd gecondenseerdeii sloom, verzadigd met 

plantaardige eiwitstof en houlsap aan hel houlwcefsel onlleend, liel uil-

stroomen. Men lelie op dc werking van den toestel en op de kleur 

van bet gccondensecrdc water. Zoodra bel water gelieel helder was, 

opende men dc kisl cn baalde cr het hout uil, om bet zonder verdere 

bereiding voor allerlei doeleinden le bezigen. 

M i d d e l i'(in de Dcssicating Comimny. — Meu is onlangs in Engeland 

geraakl lol de oplossing van het vraagsluk iler kunstmatige drooging, 

door middel van bijzondere toeslellen, en ccne maalschappij, die zich 

tc Lottdcu ouvicv den naam van l l e w c a l i n g Compdui) heeft gevormd, 

brengt tegenwoordig cenc wijze van behandeling in toepassing, die met 

goeden uitslag is bekroond geworden. Zij gaat te werk als volgl: 

Hel bont wordl in eene groole droogsloof van lOUO teerling el 

inhoud ge|ilaatst. Door deze droogsloof gaan stroomen heele lucht, 

door een ventilator met ruime uitnmndiiigen voortgestuwd; dc lucht 

wordl door een toestel van Taylor op ecu voldoenden wai-mlegraad 
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gebragt, om het houl behoorlijk le droogen , zonder de houtvezels 

aan le tasten. 

Do lucht in dc droogsloof wordt binnen 5 of 1 minuten geheel 

ververschl, cn bet volumen daarbinnen gelalene lucht bedraagt on-

geveer 5 tot 0000 leerling voel (110 lot 170 teerling el). Inde 24 

uren wordl cr ongeveer O hectogrammen .steenkolen verstookt (1). 

Na uit dc sloof genomen lo zijn wordt bel hout onmiddellijk in een 

bad van creosoot gedompeld. De creosoot, die diep doordringt, vorml 

cenc ondoordringbare laag, welke de lucbl vei'bindert binnen in hel 

houtweefsel tei-ng te keeren. Op die wijze worden de spoorwegliggers 

bereid; voor meubelwerk en timmerhout gcbrnikl men, nadat het uit 

de sloof genomen is, een loeslel van Payii, die met creosoot werkt. 

In dc droogkamcr, door de Ucssicalinij C o m j m i j gebezigd, is de 

bereiding der liggers vrij kostbaar, en zij worden niet alle iu gelijke 

mate doordrongen, hetwelk hel gevolg is van den ongeregclden loop 

der drooging iu de sloof. 

De beer .Molinos heefl in eene opmerkelijke memorie over dc hout-

bewaring de volgende lafel medegedeeld, die aanwijst welke warmte-

graad en welke lijd er noodig is voor Del droogen van somn)ige 

houlsoorlen, wanneer meu de handelwijze van dc Dessicntimj Compann 

loepast. 

Houlsoorlen. 
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«Wanneer wij deze tafel nagaan, zegl de heer Molinos, dan is 

men verbaasd over den geringen warmteuraad, onder welken hel 

droogen beeft plaats gehad en over den langen duur der bereiding. 

Het is duidelijk dal juisl daarin do oorzaak gelegen is van den goeden 

uilslag van deze wijze vau behandeling. Uil vrij lalrijke proefnemin-

gen schijnl le blijken, dat hel wcderslandsvermogeu van hel op die 

wijze gedroogde houl grooter is, dan dat van houl, in do opene luchi 

gedroogd, dal noodwendig een begin van bederf heeft moeten onder-

vinden. » 

Voor koslbarc houtsoorten zou deze beliandoliug werkelijk voor-

deelig zijn, maar voor spoorwegliggers is zij inderdaad veel te kost-

baar; om deze Ic bereiden zou hel voldoende zijn zich van eene veel 

eenvoudigere droogkamcr le bedienen, gelijk aan die van Dclhel,op 

[)1. 1, lig. 1 afgebeeld. 

m d e l van den heer I k t l u d . ~ Hierbij is de loeslel van Taylor ver-

vallen. Vóór dc kamer bevindt zich een vuudiaard. Dc verbrandings-

voorlbrengselen circuleren twee malen onder den vloer der kamer, 

(1) 9 ons steenkolen in het etnuml is voorzeker een missla;;; het is 

evetnvel moeijelijk na te jraan welke • hoeveelheid hier beloeld wordt. 
(Red.) 
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trekken de kamer van hel cenc einde lot bel andere door, cn verwij-

deren zich door een sclioorsleen, die aan het uiteimlc is geplaatst. De 

warmtegraad is er ongeveer 110" en het droogen duurt van acht tol 

Iwaalf uren, in plaats van zeven dagen; na deze bewerking is bel houl 

volkomen gedroogd, in het houlwcefsel heeft zich een bijna volmaakt 

luclilledig gevormd, en men eindigt de bereiding door het liont onmid-

dellijk in creosoot te dompelen, waarin men hel gedurendo vier dagen 

laat liggen. 

Middel vnn den heer Le Chnlelier. — De heer Le Chalelier, hoofd-

ingenieur der mijnen, geeft in een nieuw werk, dal bij aan de Socivlc 

des Ingénieurs (/ivils heeft aangeboden, voor het droogen van hout, cenc 

inrigting voor een oven aan, overeenkomende met den onafgebroken 

verwarmingsoven, die gebezigd wordt om het glas af to koelen; deze 

inrigting, die weinig kostbaar is en waardoor dc drooging veel gere-

gelder zou geschieden, moet onmisbaar lot uilslekcnde nitkomstcn 

leiden. De oven is zeer laiig; de stukken, die men droogen wil, worden 

volgens het voorgestelde plan, op eene reeks van kleine wagenIjes, die 

onderling verbonden zijn, geplaatst, cu zeer langzaam naar Innncii ge-

voerd, in tegengestelde rigling van de beweging van de vlam of dc 

heele gassen, en naar het punt alwaar zij dc grootste hitte moeten be-

reiken; als bel liotil voldoende is gedroogd, neemt men liet uil den 

oven, door eene deur aan het eene uileinde, lerwijl men tc gelijker tijd 

door de andere deur nieuw hout aanvoert. Deze bereiding zou zeer 

gemakkelijk zijn, en met een dcrgclijken oven van lOO el lengte en 2 cl 

zijde, zou men lot 500 teerling el hout in 21 uren kunnen droogen. 

N i e u w middel van den heer Belhel. Ijesluit. — Zeer onlangs heeft 

de heer Delbcl in Engeland oclrooi genomen voor eene liandehvijze, 

hierin beslaande, dat men bet hout doordringt met zwavelzuur koper-

oxyde, of elk ander bederfwerend middel in den loeslel van Payn, dal 

men het vervolgens in ccne droogkamcr, even als die welke lielhel bij 

zijn ecrsle middel bezigde, droogi, en dal men hel eindelijk, nadat hel 

uit dc droogsloof gekomen is, in een kelel met kokende rinve teerdom-

pelt. Het bederfwerende middel krislalliseerl in de poriën van Iict houl, 

verbindt zich met de eiwilachtigc stof en maakl deze onverrotbaar, dc 

drooging neemt het overvloedige waler weg, waardoor de gisting ver-

hinderd wordl, en eindelijk beschermt de uilwendige bekleediiig van 

teer hel hout tegen de invloeden van builen. 

Deze wijze van behandeling vereeuigl alle voorwaarden van eene 

goede bereiding; evenwel gelooven wij, dat, wanneer men de zwa-

velzuur koperoxyde door creosoot verving, gelijk op bijna alle en-

gclschc spoorwegen het geval is, men nog beter uitkoinslen zou ver-

krijgen. Wij aarzelen dan ook niel, op bel gezag van een volk, dal, 

waar het verbeteringen in hel vak van nijverheid geldl, lol voorbeeld 

vau allo andere volken strekt, tc verklaren, dal de behandelingswijze 

van den heer Dethel, aldus gewijzigtl, hel vraagstuk van dc houl-

bewaring volkomen oplost. 

Parijs, .lunij 1851. 

VEllSLAG OMTRKXT DK rUOKl-XEMlNCKN AAN Di: OK(;OTKN 

I.IZEUKN lïUl'G UVKK DK j.OlUK TK NKVKUS, VOOR DKX 

ZIJTAK VAN l)l-:x SI'()0U\VI<:G m: (."KNTUIv, DOOK 

DKX IIKKU nOUCAl'.MOXT, DK orDKl lK, 

hijcuiair der JJruijgen cn 11 (•(/<'«. 

{Annales des J\mts ct Chuussccs, 185-1, .Inillet et Août, j). 1.) 

Ingevolge de voorscliriflen van den hceriministervan opeiiljarcwerken 

van den 5''"» Mei 1819 moest dc brug van Nevers aan proelVicmingen 
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worden onderworpen met bewegenden last, bestaande uit twee Ircincn, 

evenwijdig en in tegengestelde rigling loopendc over dc beide sporen. 

Deze proehiemingen hebben den Scplcmber 18;)0 plaats gehad 

onder dc leiding van ccne commissie van ingenieurs, beslaande uit 

den heer Doucaumonl dc oudere, hoofdingenieur van dc werken aan 

den zijlak van den weg, en dc heeren dc Marne en Schlemmer, in-

genieurs in gewone dieiisl, in tegenwoordigheid cn onder medewer-

king van den lieer Lecomtc, gemagtigde van dc aannemers, en den 

heer Solacroup, ingenieur der maatschappij. Dc heer Avril, divisie-

inspccleur, en de heer P.oucaumont de jongere, hoofdingenieur, hebben 

die proefnemingen biĵ ^cwoond. 

Heschrijving der brug. — Dc brug van Nevers beslaat nit zeven 

booggewelven van gegoten ijzer, van 12 el opening en 1«'.55 pijl, 

die OJ) gemetselde pijlers en landlioofden riislen. 

leder booggewelf beslaat uit zeven volle bogen van gegolen ijzer, 

O«'.055 (lik, l'-'.L') hoog, cn onderling 1''.5125 midden op mid-

den van elkander verwijderd ; op deze bogen zijn velden aangebragl, 

insgelijks van gegoten ijzer, die in het vlak der buitenzijden de kornis 

en dc leuning dragen , cu tusschen dc builenzijdcn de gegoten 

ijzeren plalen van den vloer. 

Op dc vloerplalen en tusschen dc kornissen, welke mcl die platen 

cenc soort van bak vormen, 0'̂ >.75 hoog en 7'''.00 breed, is dc bed-

ding aangebragl, waarop dc dwarsliggers en dc spoorslaven rusten. 

De zeven bogen, die een booggewelf vormen, zijn onderling ver-

bonden : 

1". door holle dwarsribben van O"'.08 middellijn, waardoor gesmeed 

ijzeren boulen gaan van O'̂ '.Oó dikte; van deze bouten zijn cr voor ieder 

booggewelf 120. 

2°. door kruisschoren, St. Andrieskruizen vormende, len getale van 

50 voor ieder booggewelf, waarvan dc vlakken convergeren naar dc 

as van den cilinder, waarvan het gewelf zelf een gedeelle uilmaakl. 

Toebereidselen voor de proefnemingen. — Na een naauwkeurig onder-

zoek van al dc deelen der brug van Nevers, heeft men besloten: 1°. dat 

er op de oppervlakte eene waterjiassing zou worden gedaan, die bet 

midden van ieder booggewelf met dc beide aangrenzende jiijlcrs in ver-

binding zou stellen; 2°. dat men hefboomen en wijzerplaten zou aan-

brengen op den top van verschillende bogen van eeu booggewelf, len 

einde bij den ovcrlogt der treinen met juistheid dc bewegingen te 

kunnen melen, die zij mogteii voortbrengen. 

De toesiel van hefboomen en wijzerplaten bestond uit ijzeren slaven, 

geklonken aan den top van den tweeden en den zesden boog van een 

booggewelf, en vau den boog n». 1 of lusschengelegenen boog. (Het 

gewelf, dal aan dc proefneming werd onderworpen, was bel gewelf 

n". 1.) De ondersle gedeellen van die staven riislten op dc uiteinden 

van de kleine liefboomsarmen, waarvan hel steunpunt overeenstemde 

mei het middenpunt eener wijzerplaat, en waarvan de grootste armen, 

die de wijzers vormden, tot de kleine in verhouding stonden als 15 

tol 1. 

Na het nemen van deze maatregelen, bepaalde men den overgang 

j der iiroeftreincn als volgt: 

1°. dal nicii eerst op ieder spoor afzonderlijk een trein zou doen gaai/ 

van drie locomotieven, wegende, met tenders en waterbakken, 9G0 i! 

pond, cn eene ontwikkelde lengte beslaande van 59 el. 

2". dal men twee eveneens zamengeslelde treinen evenwijdig ciii:i 

legcngeslelde rigling op dc beide sporen zou doen loopen (welke beide 

proefnemingen zijn gedaan mcl grootere cn kleinere snelheid.) 
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3®. dat men achtereenvolgens de beide treinen op ieder booggewelf 

zou doen stilstaan. 

4®. dat men vervolgens door iederen trein van drie locomotieven vier 

en twintig gtdaden zandwagens zou doen slepen, wegende gcnnddeld 

5 ton, en dat men met op die wijze gevormde treinen de vroegere 

proeven zou herhalen, 

5®. eindelijk, dat al de locomotieven en al de zandwagens tot één 

enkelen trein vereenigd zouden worden, aldus zamengesteld: 

7 locomotieven, met tenders, waterbakken, enz., 

elke van 32 000 poml 224000 pond. 

48 zandwagens, gemiddeld van GöOO pond. . 512000 » 

550000" » 

De aldus gevormde trein was 550 el lang en dus langer dan de 

brug tusschen de landhoofden. 

De uitkomsten van deze verschillende proefnemingen zijn in de hier 

volgende tafel opgeteekcnd. iMen is daarbij tot de volgende uitkomsten 

gekomen : wanneer cen trein het booggewelf bereikte, voorafgaande 

aan dat, waarop de proef genomen werd en op dit laatste overging, 

dan wezen de wijzers op de jdaten eene rijzing in den top aan, af-

wisselende tusschen O'̂ '.OOIS en 0-'.0012. Dc tegenovergestelde 
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uitwerking had plaals onder den regtslreekschen invloed van de be-

lasting, waaraan bet hooggewelf was onderworpen; dit zakte dan tol 

cen bedrag van op zijn hoogst O'"'.008, daarna hernam hel niel alleen 

zijne vroegere stelling, wanneer de belasting werd weggenomen , 

maar ondervond zelfs eene rijzing van 0'-"'.0015 tot O''.002 op hel 

oogenblik, waarop die belasting bij het verlaten van bet booggewelf tol 

hel volgende was genaderd. 

Gedurende deze proefnemingen heeft men ook opgemerkl, dal de 

booggewelven, op eenige tiende gedeelten van strepen na, hunne eerste 

stelling hernamen, na de proeven le hebben ondergaan; en dgt wanneer 

cen trein over een der sporen ging, de zakking der ondergeplaalsle 

bogen grooter was dan dc gemiddelde van de zakkingen, le weeg ge-

bragt, wanneer de beide sj)oren gelijkelijk belast waren. 

Eindelijk heefl men opgemerkt, dat de snelheid der treinen geen 

merkbaren invloed had op de zakking van de bogen der brug. Deze 

zakking was nagenoeg dezelfde, wanneer de belastingen, waaraan zij on-

derworpen werden, gelijk waren, onverschillig of de treinen op de brug 

stilstonden, dan wel of zij daarover met grooter of kleiner snelheid lie-

pen. De verschillen, in deze onderscheidene omstandigheden waargeno-

men, beloopen naauwelijks een of twee tiende gedeelten van eene streep. 

Delastingcn. 

Zakking van hel bruggedek 

van hel eersle booggewelf 

in strepen. 

bpoor 

stroom-

opwaarts. 

Doog n®.2 

Midden Spoor 

van hel slroom-

boog- afwaarts, 

gewelf. 

Doo'în®.4il3ooî3:n®.0 

Aanmerkingen. 
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1 1 

Twee treinen, bestaande ieder uil drie iocomo-

tiven , evenwijdig loopende, met groote snelheid. 

Een gelijksoortige trein, mcl groote snelheid 

loopcnde, over hel spoor stroomopwaarts, in dc rig-

ling naar Nevers 

Een gelijksoortige Irein, loopcnde over het spoor 

stroomaiwaarts 

Twee gelijksoortige treinen , stilstaande op het-

zelfde booggewelf 

Een trein van drie locomotieven, stilstaande op 

hel spoor stroomafwaarts van bet booggewelf N®. 1, 

terwijl een tweede trein, insgelijks van drie locomo-

tieven, stilstaat op hel spoor siroomafwaarts, van hel 

booggewelf daarnaast 

Een trein van zes locomotieven, met groote snel-

heid over bet spoor stroomafwaarts, in dc rigling 

van Nevers loopcnde 

Een trein van vier locomotieven, in rust op het 

spoor stroomafwaarts 

Twee treinen, waarvan dc eene beslaat uit drie 

locomotieven, cn vier cn twintig geladen waggons, 

de andere uit vier locomotieven en hetzelfde gelal 

waggons en die evenwijdig oĵ  de beide sporen in 

de rigting van Nevers loopen 

Dezelfde trein, zich van Nevers verwijderende . 

De beide treinen stilstaande op de beide sporen 

van bel gedeelte dal op hel booggewelf N®. 1 ligt. 

Al de zeven locomotieven cn de vier en twintig 

met zand geladen waggons, ecu enkelen trein vor-

mende , die over hel spoor stroomopwaarts met 

kleine snelheid naar Nevers loopl 

streep. streep. streep. 

7,00 4.00 7.70 

5.70 2.70 i 1.00 

1.10 2.00 0.50 

7.00 4.80 7.10 

1.50 

! 

2.50 0.40 

0.87 2.50 0.40 

1.50 2.50 0.00 

7.00 o.OO 7.10 

7.00 5.00 7.40 

0.70 5,00 0.50 

5.00 5.00 1.30 

Na den overtogl hebben de bogen nagenoeg 

hunne oorspronkelijke stelling hernomen, met uit-

zondering echter vau den boog N°. (3, die ongeveer 

0"'.0015 is gezakt, en die bij den ganschen duur 

der proefnemingen in dien toestand is gebleven; 

dit is daardoor le verklaren, dat, vóór de proehie-

mingen , hel daarover loopcnde spoor nog niet 

door geladen treinen was bereden. (Men heeft dien 

boog cersl den September voor goed ge-

plaatst.) 

.Men kan hieruit aneiden, dat de standvastige 

zakking van 0'̂ '.0015 het gevolg is van het aan-

zetten der verbindingstukken onder hel gewigl 

van de bedding en van een eersien trein. 

De biervermclde zakking heeft plaats gehad op 

hel oogenblik, dal de drie locomotieven tegelijk oji 

het booggewelf waren, hetwelk weder 0̂ *'.002 is 

gerezen, loen het overige van den trein, de zand-

wagens namelijk, er over liep. 

De zakking der bogen stroomopwaarts heeft 

slcchls 5.0 streep bedragen, terwijl de locomotieven 

er over liepen; zij zijn weder O '̂.OOüS gerezen na 

den overtogl van de loeomolieven, terwijl zij nog 

slechls met dc zaïidwageii belast waren. 

-i 
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Behalve de proeven op het booggewelf n®. 1, die wij hier in bij-

zonderheden hebben medegedeeld, heeft men ook stroomop- cn afwaarts 

op de zes overige booggewelven der brug wateriiassingcn gedaan, met 

het doel om na tc gaan, welke verschijnselen zich bij iederen boog, 

ten gevolge van den overtogl van eenen trein, voordeden. 

Deze waterpassingen hebben de [lijlcrs verbonden met het midden 

van den bovenregel der leuningen van ieder booggewelf; twee treinen, 

elk uil drie locomotieven bestaande en evenwijdig geplaatst op dc beide 

sporen der brug, werden achlereenvolgens stilgehouden, zoodal zij 

de geheele ruimte van de brug innamen, waardoor deze mcl een ge-

wigl van 102000 poiid belast was; men heeft toen waargenomen: 

Geen (irocf. G streep. 

8 streep. 10 . 

8 » 4 . 

8 . 7 . 

8 . 12 . 

7 . G . 

11 » G . 

stroomafwaarts. Dal op hel eerste booggewelf eene; stroomopwaarts, 

zakking van den top der leuningen ' 

plaats had, van 

Op hel tweede booggewelf. . . 

K O derde » . . . 

»> » vierde » . . . 

D » vijfde » . . . 

» « zesde » . . . 

I • zevende » . . . 

De uitkomsten van deze waterpassingen bij eene proefneming, 

gelijk N®. 8 van de straks gegeven tafel, leveren eenige kleine af-

wijkingen op iu vergelijking met eone dergelijke proefneming voor 

het booggewelf n®. 1. Men onderstelt dal het daaraan kan hebben 

gelegen, dat de leuning, minder stevig verbonden en vooral minder 

slerk bevestigd dan de bogen cn do velden, eigenaardige bewegingen 

heeft ondervonden, dic niet in verband stonden met dc bewegingen 

van het ligchaam der brug. 

Men onderstelt ook dal de temperatuurveranderingen, teweeg ge-

bragl door de veranderlijke werking van dc zon op de buitenbogen, 

gedurende dc waterpassingen invloed hebben moeten uitoefenen op 

de verkregene uitkomsien. De brug van Nevers is inderdaad, om 

dit zoo eens uil le drukken, een zeer gevoelige thermometer; len ge-

volge van herhaalde waarnemingen, heefl men zich overtuigd, dat een 

verschil van 20 lol 25" voldoende was, om in de zakking en de 

rijzing der bogen verschillen teweeg te brengen van 0'̂ '̂.018, cn dus 

veel grooter dan die welke het gevolg waren van dc proefbelastin-

gen en dic op zich zelf veel grooter zijn dan de drukkingen, waaraan 

in de praktijk de brug zal zijn blootgesteld. 

Na den overtogl der treinen zijn al de bogen cn al dc onder-

deden van de brug aan cen uitvoerig en naauwkeurig onderzoek 

onderworpen geworden, hetwelk het bewijs heeft ojigeleverd , dat 

er hoegenaamd geene verplaatsing van eenig deel, hetzij van gegoten, 

hetzij van geslagen ijzer heeft plaats gdiad , die eeiiig nadeel kon 

teweeg brengen, en dal cr in het geheele ligchaam der brug geene 

vormverandering of afwijking was waar le nemen. 

Op grond van deze feiten zijn de ondergeleckenden censlemmig 

van meening geweest, dal de brug van Nevers ten volle heeft vol-

daan bij hel doen der in het bestek voorgeschrovcne proehiemingen. 

Nevers, O September 1850. 

I:I:N 3l0^•sTl':n DUMITvAI). 

(7'he Civil l-Jnijiiiccr aml Archtta-rs J o u r m l , Novcuibor IS.')-!, p. 301».) 

Dc heer Clav gaf de beschrijving van hel kdossale drijfrad, in 

de smederij M c r s c u - f o r g e , dat, naar men zegt, het grootste in de 

wereld is. 

13 

Bij het pletten van stoomketdplaten, bestaal er eene zekere grens 

van dc sndheid, waarmede de pietcilinders zich moeten bewegen, in 

andere woorden het aanlal omwentelingen van de cilinders is zeer ge-

ring in vergelijking met dal der dlindcrs voor alle andere soorten 

van ijzer; het was daarom noodig in molens, waar men zulks door eeno 

onmiddellijke beweegkracht bewerkstelligde, een drijfrad te hebben 

van genoegzame grootte en gewigt, om bij cen gering getal omwen-

telingen genoegzaam voorlstuweiid vermogen le unlwikkden, om de 

gewone schokken le overwinnen bij het jilelten van groote ijzeren 

platen. Dit kou alleen verkregen worden door de middellijn van het 

drijfrad zoo veel grooter te nemen, dat de velling de vcrcischle voort-

sluwingskracht bekwam. Om dit doel le berdken, heeft men een 

rad vervaardigd van 55 voel ( I I el) midddlijn, wegende 00 ton, 

waarvan 24 ton in de vdling bevat zijn; dit rad moet zich bewegen 

met eene snelheid van ongeveer 4500 voel (1570 el) in de minuut^en 

het maakt dan 58 omwentelingen. In een rad van zulke groole afme-

lingen was het blijkbaar hoogst noodzakelijk, zorg te dragen, dal 

de verschillende deelen stevig aan elkander verbonden werden; het 

rad was na de vollooijing aan het oordeel van den heer Fair-

bairn onderworpen geworden, dic verklaarde dal het zonder gevaar 

gebezigd zoude kunnen worden, zelfs met eene omwenlelingssnelheid 

van 14000 voel (4500 cl) in dc minuul of van 120 omwenlelingCQ. 

PKOEFXEMIXGIOX OMTItEXT DE STEUIvTE EX DEN VORM VAIs 
DE S]'0(JKSTAVEX, DOOli DEX JIEEK C. L. V. MUXTZ, 

Civiel Ingenieur, geplaatst bij t!c oostelijke spoorwegen in Pruisscn. ' 

[l:Inge'uieur, 1S5-1, p. 209.) 

(Pl. II, figg. l-.",.) 
Toen dc pruissische regering den spoorweg, wdkc thans Konings-

bergen en Dantzig met dc hoofdslad verbindt, begon aan te leggen, 

waren de ingenieurs hel niet eens over den vorm der spoorstaven, dien 

men voor dezen groolen weg zou aannemen; daar men stellige gegevens 

miste, om den vorm te bepalen van de spoorstaaf, die, bij gdijk ge-

wigt, den groolslen wederstand kon bieden, zoowel tegen breking, als 

binnen de grens van volkomcne veerkracht, heeft de ministcr°Yoor 

ojicnbare werken den beer Wdshaujit eenige proefnemingen gelast, ten 

einde dit vraagstuk te kunnen oplossen. 

Om den voortgang der werken niel le belemmeren, nam men voor-

loopig aan dc spoorslaaf mcl breed voetstuk, dic van Vignoles. Deze 

staaf moest vooreerst slechts dienen voor de eerste sectie, namelijk 

voor het gedeelte van de lijn tusschen Kreutz en Droniberg,'over eene 

lengte van 1-15.0 mijl, en de uitkomst der te nemen proeven moest 

beslissen of men, voor hol overige van den weg, hel oorspronkelijke 

model bdioudcn, of hel vervangen moest door sjioorstaven op kussens. 

Talrijke proeven werden door den heer Weishauiit iuden zomer 

van 1851 genomen, cn daar het van belang kan worden geacht in het 

buitenland do verkregen uitkomsten te kennen, heb ik getracht, do 

proeven, welke eene onmiddellijke praktische toepassing"hebhen, in 

den vorm van tafels bijeen lo brengen, daarbij zorg dragende de maten 

en gewigten, waarvan zich de pruissische ingenieur heeft bediend, in 

metrieke malen en gewigten te herleiden. 

Voor de tc nemen proeven werd een bijzondere locslel vervaardigd 

door en in de werkplaatsen vau den bckwanien bouwmeester Dorsi"̂ . 

Dezo locslel bestond uit twee sterke gegoten ijzeren ramen, evenwijdig 

« 



.lun elkander goplaalsl, en dragende iwee stalen messen, bestemd om 

de te beproeven slaven te dragen. 

De messen waren op eenen onveranderlijken afsland van Ü®'.01150 

(") prnissisebe voet) van elkander verwijderd. De ramen zelf rustten op 

een zwaar stuk gegoten ijzer, in den vorm van een omgekeerden bak 

of küHer, onderschraagd door een stelsel van strekhouien. De druk-

king had jui.st in het midden lus.schen de twee messen plaats, doormiddel 

van eenen zwaren gegoten ijzeren hefboom in ccne waterpasse rigling 

blijvende, door middel van een sleunpunl beweegbaar in vertikale 

rigling, niettegenstaande de buiging der aan de i)roef onderworpen 

staven. Door middel van katrolleii kon men den hefboom liglcn vóór 

dat men den last verzwaarde, en hem vervolgens weder ncderlaten , 

zoodat de belasting zonder schok werd overgcbragt. Ecti vcrgroolende 

hefboom of wijzer diende om de buiging te meten, en door de naald, 

op dil werktuig geplaatst, kon men op eene wijzerplaat hoeveelheden 

minder dan een tiende van eene streep meten. 

In hel algemeen hadden de proeven plaals op stukken van slaven, 

lang 1'"'.88, zijnde de derde gedeelten van spoorstaven, ter geheele 

lengle van 05. Nadat deze stukken staaf op dc messen van den 

toestel gelegd waren, werd dc hefboom voorziglig nedergelalen, en dc 

buiging, door de naald van den mikrometer aangewezen, zorgvuldig 

aangeteekend; men vermeerderde achtereenvolgens de lasten, zorg 

dragende den hefboom voor elk gewigi, dal men er bijvoegde, te 

liglen, en ging daarmede voort lot op hel oogenblik van breken. 

Toen men do grens van volkomene veerkracht overschreden had, 

leekende men met dezelfde zorg de blijvende buigingen aan, door de 

naald van den mikrotneler aangeduid. 

rceb proeven. 

Om de moeijelijkheden le vermijden, gelegen in de vergelijking van 

spoorslaven van onderscheiden vorm, van ijzer van verschillenden 

oorsprong en verschillende bewerking, nam men voor de eerste reeks 

proeven slechts de staven, voorloopig aangenomen voor dc sectie van 

Kreulz naar Rromberg, Men bezat eene groole hoeveelheid van dezo 

staven, uitzeven verschillende ijzergieterijen. 

De staven werden in drie gelijke deelen verdeeld; een van deze 

deelen werd in den oorspronkclijken vorm aan de |)roeven onderwor-

pen, en aan de beide andere schaafde men de breedle der ondcrslo 

verdikking ver genoeg weg om hun vertikale zijvlakken le geven, 

waarvan men de hoeken eenigzins afrondde; bel wegnemen van dt; 

breedte der verdikking werd zoolang voortgezet lol dal er slechls bet 

loodregt gedeelte van dc staaf overbleef. Men vormde dus eerst slaven 

met twee ongelijke verdikkingen, cn daarna staven met eene enkele 

verdikking. Dij alle proeven rustten de slaven vri j op de messen. 

De afmciingen en de vorm van do slaaf zijn in lig. 1 van pl. 11 voor-

gesteld. 

Dc volgende tafel wijst de uitkomsten aan, voor de staven van drie 

verschillende ijzergieterijen verkregen. Uit de cijfers van deze tafel 

zal men zien, dat dc sterkte van eene gegevene staaf aanmerkelijk ver-

schilt naarmate van haren oorsprong en de wijze van bewerking van 

hel ijzer, en dal hij de staaf niet breed grondvlak, waarvan men de 

breedte van hel voetstuk vermindert, de sterkte eveneens vermindert 

zoowel in hare volstrekte grens als in die van hare volkomene veer-

kracht. 

De verhouding van de vermindering der slerkle binnen de grens der 

volkomene veerkracht, lot do vermindering van het gewigt door hel 

verkleinen van het grondvlak, wordl des le grooler naarmate men de 

breedte van het grondvlak vermindert, en in bet ongunstigste geval, 

namelijk dan wanneer de verdikking van liet voetstuk geheel is weg-

genomen, wordt die verhouding 100 : 40.5. Het is waar dal deze ver-

houding iels gunstiger is bij de volstrekte stcrkto, maar daar het nimmer 

eenen ingenieur in de gedachte zal komen spoorstaven te bezigen, welke 

eene blijvende buiging verkrijgen, moet men wel een grool gewigt 

hechten aan de vermindering in de grens dcr volkomene veerkracht. 

Gewigt van de staaf per strekkende cl, in ned. ponden . . . 

De grens van volkomene ( een gewigt in ned. ponden . . . 

veerkracbt bereikt bij ( eene buiging in strepen . . . . 

Dniging door 1 000 ned. iionden, binnen de grens van vol-

komene vccrkrachl in strepen 
,, ,, , , 1 1 . ... Men gewigt in ncd. ponden. . . 
liet breken had plaals . . . 

Spoorstaven van den oostelijken spoorweg (fig. 1) uit dc ijzergieterij van 

Laurahulle 
in Silezie. 

Hel grondvlak van de 

slaaf was : 

in den 
oorspron-
kclijken 
vorm. 

afgeschaafd. 

Jacobi, Ilaniel en 

Hugssen, te Starkerade. 

Het grondvlak van de 

staaf was : 

in den 
oorspron-
kclijken 
vorm. 

afgeschaafd. 

iMichiels en Comp. 
le Escliweilcr. 

Het grondvlak van de 
staaf was : 

in den 
oorspron-
kclijken 
vorm. 

afgeschaafd. 

52.080 27.880 27.5 
O 400 

•1.85 

0.105 
51 091 
8.11 

7 151 

1.87 

0.201 
24 285 
0.41 

O 088 
1.0 

0.284 

52.707 
8 540 
1.05 

0.105 

25 810 20 575 
5.75 15.80 

27.502127.055: 52.855 ;2G.048;25.8i0 

O 225 
1.41 

7 014 
1.74 

0.220 0.220 
21 505 21 Oi2 

17.00 15.08 

ü 005 
1.78 

0.108 
20 K50 
10.08 

5 200 
1.52 

0.287 
10 r»55 
10.08 

4 575 
1.41 

0.522 

15 018 

O.i l 

Uil deze uilkomsten leidt men de volgende verhoudingen af voor de slaven der drie verschillende ijzergieterijen: 

1. Verhouding van het gewigi der staven 
2. Verhouding van hare slerkle binnen dc grens van vol-

komene veerkracht 
5. Verhouding van hare volstrekte slerkle (lol aan hel breken). 

100 85 8 i 100 84.0 84.8 100 81.1 75.0 

100 77.5 70.0 100 72.0 80.1 100 58.5 •18.5 

100 77 75 100 75.2 71.0 100 00 55.1 
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Dezo uitkomsten verkregen door reglslreeksche proefneming moeten 

geene verwondering baren, en komen volmaakt overeen met de uit-

komsten van de theorie voor de sterkte van stukken in den vorm eener 

dubbele J ; want Iweo stukken beschouwende, het eene met verdik-

king van boven of de enkele T, hel andere mcl verdikkingen van boven 

en beneden (dnbbele T), zullen wij als momenten van buiging met be-

trekking lot de onzijdige as verkrijgen, voor het stuk in den vorm T: 

(i A» — y //»)»— 4 6 h b' h' (h — //)» _ _ 

en voor hel stuk met verdikking boven cn beneden (dubbele T) : 

bh^ — b ' i n _ 

In beide fornuden is : 

h z=. do breedte bij dc verdikking , 

k = dc geheele hoogte van de staaf; 

b' de breedte van de verdikking, verminderd met dc breedte van 

het dunne gedeelte ; 

h' = de hoogle van het dunne gedeelte. 

Passen wij deze formulen toe op gegevene getallen en nemen wij 

aan, dal : 

b = .\; 
h = z 4.5 ; 

b' z=: 1—0.5 — 5.5; 

h' z= 4 is, 

dan vinden wij voor hel geval : 

l : E = : 7.77, 

en voor het geval (dubbele J) : 

E==: 10.87. 

Zoodal, terwijl door bijvoeging van de bcncdenverdikking het 

ituk in den vorm T toeneemt in vcî houding van : 

4.5 X 1.5 -l" 5.5 X 0.5 : 4.5 x — 5.5 X 5.5 of van 1 : 1.41. 

Dc momenten van buiging vermeerderen in verhouding van 7.77 tot 

17.87 of van 1 : 2.5; dal is: 1.0(1). 

De overccnsteniming tusschen de uilkomslen, door de proeven ver-

kregen, en die dcr llieoric, is voldoende om er hel volgende besluit 

uil tc trekken: 

Om het profil van eene spoorslaaf te verkrijgen, moet men letten op 

de wijze, waarop men dc ijzermassa, waarover men beschikt, heeft te 

gebruiken; deze massa moet in de eerste plaats tot dc vorming van bet 

boveneinde en hel voetstuk gebruikt worden zoowel bij de spoorslaven 

van Vignoles,als bij die bestemd voor kusseus. 

Eenige ingénieurs echter hebben gemeend, dal bij eene staaf het 

voetstuk nutteloos was, cn men na de bepaling van het bovendeel de 

(I) In (le/.o t)crckcningcn scliijncn inissliigcn tc zijn l)Cgii!Ui: aliliniis 

iiulicn incn in ile i'oiimilo voor itcn dnbbcIcn T ilo liicr oi){;c}fevciic 

«'ftanlcii stelt, dun vindt incn K r r 11.71 cn niet 17.87. Ook voor den 

'iilioud dor ilvvursdoorsncdc van den enkelen f " '»ceft men Idijklmar 

4.5 X 4—3.5 X •i-'- 'i — .'3.12.'), cn voor den dul)liclcn T X » — -J.') X 

•-=4, welko ffctullen tot clkuiulcr staan als 20:32 ol'als 100:128 en niet 

'ds 1:1.44. Terwijl dus ile wederstanden toenemen als 7.77:11.71 ol'als 

01.51, nemen dc iniioudeu slechts toe als I : 1.28. Dat overiĵ ens de proeven 

'cene volkomene overeenkomst met deze hcrckenini,' ĵ even, is een gevolg 

'̂«n de alVijkini; tusschen de gedaante der werkelijk beproefde bpoori>taaf en 

lie hij <lc herckcnini,' aanjrenoinen. In de getallen hij de stralen dcr alVon-

•uigcn van de .».taal' in do liguren A gesteld, zijn ook hlijktwar inis.Ma-

-CU hegaanj /ij zijn liondcrdniaal to klein aangewezen, gelijk duidelijk 

Mit dc lignren is op te uiakeu; die getallen zijn uizou in deze vertaling 

"let 100 venuciiigvuldi-d. (Ucd.j 

geheele nog beschikbare massa ijzer voor het loodreglc gedeelte moest 

bezigen ; vandaar hebben de spoorstaven met een enkel bovenstuk ot 

tnel enkele verdikking haren oorsprong, maar, weldra die dwaling in-

ziende, heeft men de staven met verdikkingen onder cn boven verkozen, 

hetzij mcl verdikkingen aan beide zijden gelijk, hetzij verschillend. 

Dij de proeven, waar de last tot het punt van breking was ojigc-

voerd, heeft de breking steeds van beneden naar boven plaats gehad , 

door de afscheuring dcr vezelen van hel voetstuk. Het breken ge-

schiedde des tc gemakkelijker, naarmate de massa vezelen minder was. 

Eene spoorstaaf van den weg van Hamm naar Paderborn, mcl twee 

ongelijke verdikkingen en zwaar 20 ncd. pond de strekkende cl, is in 

twee gelijke stukken doorgesneden, die beide aan de proeven zijn on-

derworpen. Hel eerslc stuk, gcjilaalst in de stelling waarin het zich in 

het spoor bcvindi, namelijk de kleine verdikking beneileii, brak onder 

eenen last van lO i lO ncd. pond, en bij eene buiging van O 'MOi ; 

terwijl het andere stuk, zoodanig gekeerd dal de grootste verdikking 

beneden was, slechts boog onder eenen last van 20;i80 ncd. |)ond, lol 

op O'''. 151, zonder te breken. De spoorstaven van Vignoles, met breede 

voetstukken, droegen bestendig eenen veel groolcren last, wanneer zij in 

hare normale stelling geplaatst waren. In die stelling biedt hel voetstuk 

ccne groolcre massa vezelen aan, die op hetzelfde oogenblik moeten bre-

ken; de geheele breking heeft plaats onder ccne zwakke vermeerdering 

van last, indien zich eene eerste scheuring dcr vezelen geopenbaard heeft. 

Ik vermeen dat deze uitkomsten genoegzaam zijn, om het gebruik 

dcr slaven met twee verdikkingen van gelijke grootte le regt vaardigen, 

in alle gevallen waarin men van plan is verdikkingen le bezigen, te 

meer daar deze vorm van spoorslaven grool gemak in het gebruik cn 

bij het vervaardigen aanbiedt. 

Deze zelfde beginselen vinden hunne toepassing bij de constructie 

van bruggen met balken van gegoten of geslagen ijzer, waarbij geen 

ingenieur balken enkel met een bovenrand zou durven gebruiken. 

Dij stukken, in dubbelen Tvorni van cenc gegevene hoogte en een 

gegeven gewigt, is het voldoende om het maxiniuni der sterkte te ver-

krijgen, dat men het middelgedeelte zoo dun mogelijk inake, cn de 

massa beschikbaar ijzer bezige voor dc vorming der horizontale randen. 

Deze randen moeten eerder breed dan hoog zijn, waarbij men echter 

steeds zorg moet dragen voor elk geval le onderzoeken, tol welke grens 

men in de toepassing van dil beginsel gaan kan. 

Trachten wij thans deze gegevens toe le passen bijde constructie van 

bet profil van eene spoorstaaf, en wij zullen terstond bevinden, dat men 

voor do vorming van den kop er van moet afwijken. Deze moet eenen 

vorm hebben, gecigend aan zijne besicmming, namelijk om in onmid-

dellijke aanraking met do raderen le zijn. De ondervinding lieoftledien 

opzigte geleerd, dal de aan de rolling dcr raderen blootgestelde opper-

vlakte een weinig bol, terwijl de beide zijden, dc verdikking vormende, 

zeer bol moeien zijn. Om niel verbrijzeld tc worden, moet do kop niel 

tc breed wezen, en do zijden moeten ouder eenen scherpen hoek tegen 

het middelgedeelte steunen. 

Wal het voetstuk van de spoorstaaf betreft, liicrointrenl is reeds 

opgemerkt, dat overal, waar mei: van plan is kussens uf stoelen lo ge-

bruiken, dc voordceligsle handelwijze is, dal men helvoeisluk volkomen 

gelijk aan den kop maakt. Dij do spoorslaven van \'iL(nüles kan men de 

aangewezene beginselen loepassen en breede, dunne VDctslnkkcu maken. 

Dc grenzen om hierbij in de locpassing tot geenc overdrijving te 

geraken worden aangewezen door de le snelle afkucling van de dunne 

doelen gedurende het pleiten; ook moeten die deelen, gelijk men ge-
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durende de proeven heefl opgemerkt, onder eenen gegeven lasl de 

buiging van dc zwaardere deden kunnen volgen. 

Aannemende dat bet ijzer voor de vorming van den kop gebezigd 

denzdfdcn wederstand biedt als dal van liet voetstuk, dan koml men, 

ten opzigle van de te gebruiken massa, tol de gunstigste verdeding, 

door de som der momenten van biiijjing voor hel gedeelte beneden dc 

onzijdige as gdijk le maken aan dat van hel bovenste gedeelte. 

Hel verlicale of middclgcdcelle moet zoo dun mogelijk zijn, maar 

toch de grootste loodregte en zijdelingsclic drukkingen kunnen weder-

staan. Te dien opzigle heefl men in do toepassing meer dan hel noodige 

gedaan. Slechts zdden ontmoet men verbrijzelde midddgededten, hoe 

zwak zij overigens ook zijn. De scheuren in de lengle zijn wel is waar 

vedvuldiger, maar hel verbrijzelen, zoowel als hel scheuren in die 

rigting, is altijd het gevolg van eene gebrekkige vervaardiging. 

Om bet vraagstuk van de dikte der middelgedeelten loe tc lichten 

ondernam men cenc reeks proeven. Dc staven werden vrij op de 

messen O'^'.OIl van dkander verwijderd, gdegd, zoodanig dat het 

voetstuk loodregt op de messen stond; de drukking werd aangebragl 

aan de zijde van dc verdikking aan den kop; men heeft bestendig 

ondervonden bij de opvdgende driikkingen, dal het voetstuk, zoowd 

als hel midddgededte, juist dc buiging van den kop volgde, tot aan 

de grens van breking. Maar, dewijl iu dc praktijk de staaf zidi nimmer 

in eenen zoo ongunsligen loesland bevindt, kan men gerustelijk aan-

nemen, dal cenc dikle van 1"> lol 1G streep genoeg is voor hoogten van 

Ü'^'.llü lol O"'.15. De geringe bolheid van hel aan dc rdling der 

raderen blootgestelde oppervlak, de helling van dc spoorstaaf in over-

eenstemming met bet kcgdvormig oppervlak der radvdlingcn en dc 

meerdere hoogto van de buitenste spoorslaaf in de krommingen zijn, 

bij cen behoorlijk leggen der slaven, even zoovele oorzaken, welke de 

normale drukking van den last begunstigen, en de zijdehngsche bui-

gingen tegenwerken. 

Wanneer men, overeenkomstig hel bovenstaande, de twee soorten 

van Vignolcs-staven ontwerpt, die in figg. 2 cn 5 zijn voorgesleld 
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en twee daarmede overeenkomende, maar met twee gelijke verdikkin-

gen, zoo als in figg. 4 en 5 zijn aangewezen, dan zal men, de 

hoogte der moddlen 1 cn 5 op 110 streep cn die der modellen 2 en 4 

op 150 streep stellende, bevinden: 

Dat de spoorstaven met breedc voetstukken zullen wegen 50.150 

pond en 55.458 pond, terwijl dc daarmede overeenstemmende spoor-

staven met dubbele verdikking zullen wegen 51.012 pond en 54.150 

pond. Dij dc Vignoles-spoorstaven is de verhouding van het gewigt 

beneden de onzijdige as tot dal boven dezelfde as: voor het kleine 

modd als 1 : 1.12 en voor het groote model als 1 : 1.08. 

llcj zwaartepunt zal een weinig beneden hel midden der boogie liggen. 

De momenten van buiging voor dezelfde spoorstaven slaan in verhou-

ding als 1:1.55, terwijl de zwaartcn in verhouding staan als 1 :1.090. 

Deze verhoudingen toonen aan, hoe voordeelig het is, zware spoor-

slaven tc gebruiken, omdat de hoevedhdd ijzer voor den kop en het 

voetstuk iu beide gevallen dezelfde blijft, lerwijl vervolgens de ga-

hcele besdiikbare massa gebezigd zal kunnen worden, om de hoogte 

van hel middelstuk te vermeerderen. 

Wi j zien daarenboven, dat de spoorstaven met dubbele verdikkingen, 

die tegenover dc Vigndles-spoorstavcn slaan, iels zwaarder zijn dan 

deze; echter zijn hare momenten van buiging slechts 0.015 voor het 

kldne, en 0.924 voor hel groole model van die mei breedc voetstukken. 

reds proeven. 

Om de meesl mogelijke partij le trekken van den zoo kostbaren toe-

stel, en om eene menigte vragen loe te lichten, welke zidi in den loop 

der proeven voordeden, heeft men eene tweede reeks proeven onder-

nomen, mei de spoorstaven, die voor versdiillende pruissische spoor-

wegen zijn gebruikt. Even als bij dc eersle reeks proeven, werden 

de spoorstaven vrij op de bdde messen van den toestel gelegd, die 

0^1.94154 (5 pruissisdie voet) van dkander verwijderd waren; de 

drukking had even als vroeger plaals. 

De volgende tafel wijsl de verkregen uilkomslen aan: 
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Uil de laatste kdom van dc tafel blijkt, dat do spoorstaven mot ver-

dikkingen, hoezeer ook boven dc Vignoles-spoorstaven le verkiezen, 

ten opzigte van de buiging, onderdoen mei betrekking tot de vol-

strekte sterkte. 

Deze opmerking is van bdang, wanl eene spoorslaaf moet niel alleen 

wederstand bieden aan de buiging, onder gewone omstandigheden 

voortgebragl, maar zij moet dit ook doen zonder te breken in buiten-

gewone omstandigheden, zooals felle vorst, groote snelheid en schok-

ken, en dit des le meer daar op de stoolvoegen de grens van veer-

kracht gemakkelijk ovcnscliredcn wordl. 

Uit de tafel blijkt, dat de grens van volkomcne vccrkracht bereikt 

wordl onder eene buiging van ongeveer 0"'.0010, indien de spoorstaal 

vrij op twee 0®'.9II54 van elkander verwijderde kanten rust; maar 

gelukkig strekt zich de grens van veerkracht ver uit boven de eerste 

blijvende buiging, en is onafhankelijk van dc rekbaarheid. 

Er bestaat misschien geen spoorweg, waarop men niet eenige spoor-

slaven aantreft, welke sterker doorbuigingen ondergaan, dan die voor 

dc volkomcne veerkracht opgegeven. Deze eerste buigingen zijn het 

gevolg van de sterkste drukking, uitgeoefend op ccnc spoorstaaf 

door hel drijfrad van dc locomotief; maar de staaf neemt na eiken 

overtogl hare vorige sldling weder aan, cn dc buiging neemt niet toe, 

zoolang hel gewigt van de machine hetzelfde blijft. 

Door den invloed van zware vorst en dooi, nemen de banen andere 

vormen aan, dc dwarsliggers kunnen niet meer behoorlijk onderstopt 

blijven, en de bereden wordende oppervlakte der spoorstaven blijft niet 

meer in hetzelfde vlak; dit vermeerdert de valhoogte van het lig-

chaam der machine op de jilaatsen waar reeds buigingen zijn; deze 

nemen aditcrvolgens toe, in hel begin zeer langzaam, maar tevens 

wordl door den invloed der koude het ijzer brozer, cn men loopt ge-

vaar dal de spoorstaven breken. 

Eene andere omstandigheid, die dc reeds vermelde uitkomsten be-

vestigt, blijkt uit deze proeven, namelijk, dal de staaf met breed voet-

stuk meer weOrstand tegen het breken biedt, indien zij zieh in hare 

normale sldling bevindt, terwijl de slaaf met ongdijke verdikkingen 

minder wederstand biedt, in bare normale dan in hare omgekeerde 

stelling, en dat het verkieselijk is, aan deze soort van staven het voet-

stuk gelijk aan den kop te maken. 

Het breken heeft over het algemeen plaats onder oenen last, veel 

gdijkmatiger dan dic, blijvende voor de buiging; zoo is voor de 

staaf op den weg van Stargard naar Dosen hel minimum van 

den last, dic eene blijvende buiging veroorzaakt, tot zijn maximum 

ten naastenbij als 1:2, terwijl voor de brekiugsbclasling die verhou-

dingis als 1:1.05. 

Met de staven op den oostclijkcn spoorweg is dc eerste verhou-

ding : 1 : 1.70, terwijl dc tweede is : 1 : 1.15. 

reeks proeven. 

Deze reeks proeven werd genomen om den zijdelingschcn weder-

stand tc bepalen van de spoorslaven, die, even als bij dc eerste Iwee 

vccksen van ĵ rocvcn, vrij op dc n\esset\ waren gelegd, lerwijl dc 

drukking uitgeoefend werd op de zijde van dc verdikking aan den 

kop. 

Deze proeven hebben doen zien, dal de spoorstaaf met breed voet-

stuk, van hetzelfde gewigt en dezelfde hoogte als de staaf mcl verdik-

l̂ ingen, ccnen veel grooieren zijdermgschen wederstand aan de buiging 
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bood, dat deze wederstand toenam met do breedte van hel voetstuk, 

en wel in eene verhouding grooter dan die van dc vermeerdering 

van hel gewigt, door de vermeerdering van de breedte van hel voet-

stuk veroorzaakt. 

De spoorstaaf van den weg van Ilamm naar Daderborn (met twee 

ongelijke verdikkingen, zwaar 20.001 pond) werd vergeleken met de 

staaf van den oostclijkcn spoorweg met breed voetstuk, zwaar 52.790 

pond, onder ccnen last van 2 050 pond. De doorbuiging van de eersle 

was 0''.o078 en die van de tweede O«'.002;), zoodat, terwijl het ge-

wigt van de tweede 1.15 maal meer is dan dat van de eerste, haar 

zijdclingsche wederstand omstreeks 5.15 maal slcrker is. 

Dij hel vergdijken van twee spoorstaven vau gelijken vorm, waar-

van de hoogten en het gewigt bijna dezelfde zijn, maar waarvan de 

breedten der vootslukkcn verschillen, heeft men opgemerkl dal de 

slaaf van Hamm naar Daderborn, waarvan het voetstuk (M.0 i58 breed 

is, aan denzelhlen last (2 050 pond) onderworpen als de staaf van 

Derlijn naar Dotsdam , waarvan de breedte aan het voetstuk was 

0*'.0015, eeno doorbuiging verkreeg van O''.I 078, terwijl de door-

buiging van de tweede slechts 0«'.00l(i bedroeg, zoodal do eerste 1.7 

maal zoo grool was. 

Uit deze gezamenlijke proeven blijkt nog dat dc zijddingsche door-

buiging des to minderwas, naarmate de hoogte van de staaf vermin-

derde; de staaf met breed voetstuk op den weg van Derlijn naar 

Giirlitz cn naar Drcslau, hoog 0'M)85 en zwaar 27.722 j)ond de 

strekkende cl, werd vergeleken met de staaf, eveneens mcl breed 

voetstuk, van den spoorweg van Stargard naar Dosen, hoog 0̂ ". 118, 

zwaar 51.012 pond, cn met de staaf van den oost(dijken spoorweg, 

insgelijks met breed voetstuk, hoog O'"'. 118, zwaar 52.700 iiond 

de strekkende el ; daarbij heeft men bevonden dat do eerste even 

goed aan de zijdclingsche drukking wederstand bood als de tweede; 

eehler iets minder dan de derde. 

Deze proeven hebhon ook nog de reeds aangewezen uilkomsl be-

vestigd, dal het middelstuk en het voetstuk de buiging van den kop 

volgden. 

De slaaf van Derlijn naar Görlitz cn naar Drcslau, een zeer zwak 

middelstuk van 0'''.0l44 en een gewigt van 27 722 poiid hebbende, 

werd aan cenc zijilelingschc drukking van i 810 poml onderworpen; 

de doorbuiging was O«'.0057. Omler de/en last heeft men niet de 

minste neiging bij hel middelstuk opgemerkt, om zieh van de ov. rige 

deden le scheiden ; do doorbniging was dezellile voor het voelslnk 

en het middelstuk als voor den koji, op welken (b- drukking werd 

uitgeoefend. Dezo proef bevestigt helgeen wij vermeld Iieldu n, 

namelijk dat midddstukken , dik 15 tot 10 streep, ruim voldoeudo 

zijn voor staven, hoog 115 tol 150 streep. 

Toepassing uil deze gegevens. 

Om het gewigt van deze proeven in dc praktijk aan to toonen, 

zal ik hier den spoorweg van Keulen naar Minden aanhalen. De 

directie van dezen weg is tweemaal iu de noodzakelijklidd geweest, het 

profil van hare spoorslaven lo wij/.igen. De voigemle lafel loont do 

afmelingen en de verhoudingen der drie achtervolgens gidiezigde profib 

len aan. Alle zijn met breed voet.stuk, volgens het .slelsd van Vigno-

les. Dij hel bepalen van bet profil van de spoorslaven heeft /le 

directie van den wog voor grondslag aangenomen de gegevens, door 

de proeven van den heer Weishau|)l verschaft. 

5 
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Hoogte (lor spoorslaven in sirepen . 

Hreedle van iiel voeisink in sirepen . 

l'.reedle van den kop in sirepen . . 

Hreedle van liel iniddelsluk in slrejien 

Geuigl van de strekkende el in ned. 

ponden 
.Moment der doorbuiging . . . . 

Üe grens van volkomene veerkraelil 

bereikt: 

1. Tnssilien de dwarsliggers (ned. 

ponden) 

'2. Tusschen de dwarsliggers onder 

de sloot voegen en de lusscbenge-

legene^ned. ponden) . 

Verblinding van zekerheid 

blijveiiile doorbniging: 

tegen de 

1. Tnssclien de dwarsliggers 

2. Tussclien de dwarsliggers onder 

de stoot voegen en de tusschenge-

'U'ene 

Verhouding van het gewigt 

VerboudinL' der krachten . 

S|)oorweg van Keulen naar 

Minden. 
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Oorspron-
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kelijk Gewijzigd genomen 

model model. model. 
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1.00 ' 1.025 

25 505 

1.87 

5.20 

1.140 

2.000 

M'ij zien uil deze getallen , dal het gcwigi van de aangcnomene 

spoorstaaf 5''.45i minder is dan dat van dc gewijzigde slaaf; in elk 

geval zijn de verhoudingen der krachten lusschcn de gewijzigde en de 

aaugenoniene sjtoorslavcn als 1 tol 1.22. 

S l r a a h h u r ( j , September 1854. 

BAGGEUMOLEN V A X rOXI-)i:S. 

(Uit liet Joitnin! of (Ite Fmuklln lufititiitc ovcrcciiomcn in The Cicil 
Kwjincev nud ArchitecCs Jounud, November IS.54, p. 400.j 

iJezc baggermolen beslaat uit een vaartuig van voldoende afmetingen, 

om de iiiachiucric te kunnen bevatten. In het midden van hel sdiip, 

van voren naar achteren loopendc, bevindt zich cenc opening van on-

geveer 5 voel (0*'.915) wijdte cn 20 voet (7'-'>.925) lengte. In deze 

opening werkt een rad, om welks omtrek zich dc scheppers of baggor-

sclmppen bewegen, die op dc gewone wijze vervaardigd zijn, meteen 

openslaaiiden bodem met heiig.sels en een klink. Hel i'ad heeft Uvce 

krukken cn twee slel speken, met kruisverbindingen voorzien, om 

zijdclingsclic bewegingen te voorkomen; legen elke zijde van betrad 

is een segment spoorwici aangebragl, door een rondsel van dc slooni-

macbine gedreven. 

De tajipeii der as van bel rad met de scheppers, riislcn in bussen of 

pannen, die met behulp van een ketting cn windas hooger en lager 

kumicii worden gebragt, naarmate dc meerdere of mindere diepte van 

den bodem zulks vordert. In eene opening aan den boeg van het vaar-

tuig, bevinden zich twee platte bakken mcl hengsels, waarvan dcon-

ilerslc onder eene zekere helling wordl vastgezet, terwijl de madiine 

aan het werk is, de andere, daarboven geplaatst, loost in den tweeden 

[1855 -

uil en is daaraan met hengsels verbonden; hij wordt door eiken schepper 

bij het naar boven gaan opgcligl. Door het ronddraaijen van het rad 

komt de schepper weldra vrij van den platten bak, dien hij aan hel cenc 

einde opligt; dil einde valt dadelijk weder neder, en slaat tegen een 

trekker aan, waardoor zich de bodem van den schepper opent, en zijn 

inhoud valt op dic wijze in den bovensten hellenden bak, vandaar 

in den tweeden cn eindelijk in dc nioddcrscliuiten, dic naast den 

baggermolen liggen. 

Deze machine werkt, naar men zegt, bcwonderenwaardig wcl,cn 

zal met voordeel in dc plaats treden van alle tocslellen van dien aard, 

daar waar men kan werken op eenen bodem van tamelijke uilgc-

strekthcid, als bij voorbeeld een gedeelte van eene rivier, den bodem 

van een kanaal, enz. Geen lijd wordt bierbij verloren, uitgezonderd 

dien, welken men noodig beeft lol hel vervangen der gevulde modder-

schuiten door ledige, welken men na eenige praktijk al zeer spoedig 

tol het hoogst noodige zal kunnen beperken. Naarmate de modder 

of de grond weggeschept wordl, Irekl men liet vaartuig voort door 

middel van een touw, bevestigd aan een voorwaartsuitgcbraglanker. 

Dit touw wikkelt zich bij het voorlbewegen van den molen om ccne 

spil, dic aan dc maehinc is verbonden, cn dic men door eene andere 

van meerdcee of mindere middellijn kan vervangen, naarmate bet 

voorlbewegen langzamer of sneller moet gaan. 

Men zegt, dat eene machine van de derde klasse, meteen rad van 

7®'.51 middellijn en 4 schei)pers, in één dag 917 J leerling el kiezel-

grond heeft uitgebaggerd. 

OVEll HET BErnOEVEN VAN STAAFI.TZER, DOOR DEN HEEK 

KIIvLilWEGEU, Machinai-Dircclcur. 

(Uit (Ic MHtheilungcn des Gewerbe-Vercim für dds Königreich Hannover 
overgenomen in liet Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-

Vereines, 1S54, S. 379.) 

(PI. I I , figg. Gen 7.) 

Gm zieh omtrent dc hoedanigheid van eenige soort van slaafijzer le 

vergewissen, onderwerpt men hel aan zekere proefnemingen, die ten 

doel hebben te doen blijken in welke mate hel tegen scheuren, buigen 

of breken bestand is. 

Het wederstandsvermogcn legen scheuren onderzoekt men ge-

woonlijk met behul|) van eene hydraulische pers, waarbij de procf-

staaf op ccne bepaalde wijze gespannen en door de drukking van de 

pers van een gereten wordt. Wie overigens ooit in dc gelegenheid 

komt, dergelijke jn-ocvcn te doen, moet voor de wrijving ccn niette 

kleinen coönicienl in rekening brengen, daar deze al naar male van 

de inrigling van de zuigerbckleeding de helft veranderen kan. 

Kene andere zeer wij/e om deze soort van weder-

standsvermogen of liet zoogenaamde absoliile wederstandsvermogcn 

tc bepalen , schijnt deze dat men de ijzeren staaf onmiddellijk doel 

scheuren , d. i. dat men acblereenvolgcfis er zooveel g wigl aan 

hangt dal zij baren zamonirang verliest. Iloc ecnvo'ulig de/.c wijze 

van handelen moge schijnen, zoo is zij toch daarom minder gemak-

kelijk, omdal zij ccne sjioedigc |)rochieniiiig welligt geheel onmoge-

lijk maakt en dat cr cenc groote hoeveelheid kleine stukken gcwigi 

beschikbaar moet zijn, wanneer men niet door middel van de wer-

king van eenen hefboom de gcwiglsmassa gepast kan verminderen. 

1850.; 

Daarbij wordt ondersteld, dat, om zekere uitkomsten tc verkrijgen, 

de ijzeren procfstaven niet minder dan een halven vierkanten duim in 

doorsnede hebben. 

Wi j hebben hier noch hel doel cenc naauwkeurigc beschrijving te 

geven van de hnlpniiddelen , waarvan men zich Ier bepaling van 

het absoluut wederstandsvermogen van het ijzer pleegt te bedienen, 

noch ook op zoodanige omslaudigheden opmerkzaam tc maken, welke 

bij dergelijke onderzoekingen in aanmerking komen, cn wij willen hier 

dus alleen nog slechts opmerken, dat in het algcmccil het absoluut 

wederstandsvermogcn van hel slaafijzer lusschen 10000 en 00000 

pond (1) afwisselt, dat wil zeggen, om cenc ijzeren slaaf van een 

vierkanten duim doorsnede van een tc rijlen, zou men al naar male van 

dc hoedanigheid van lOOOO tot üOOOO pond gewigt daaraan moeten 

hangen. 

Eene andere, boven niet vermelde soort van wederstandsvermogcn, 

welke in tegengestelden zin van de zoo even vermelde werkt, is de 

lerugwcrkcnde; namelijk de wederstand, welken een ligchaam biedt 

tegen eeno kracht, die hel tracht le verbrijzelen. Om dil wederstands-

vermogen bij gesmeed ijzer tc bepalen, moet men het aan dc drukking 

van cenc hydraulische pers of aan dc regislrecksche werking van 

ccne gewigismassa onderwerpen. Daar deze soort van wederstands-

vermogcn hier niet verder in aanmerking komt, zoo zullen wij alleen 

nog oi)mcrkcn dal liet terugwerkend wederslandsvermogen van ge-

smeed ijzer iets geringer is dan het absolute. 

Dc bovenopgegcvenfi tweede soort van wcdersta.'idsvcrmogen legen 

buigen cn breken wordl betrekkelijk wederstandsvermogcn genoemd, 

en liangl af van de beide vorige, het absolule en hel lerugwcrkcnde 

wederslandsvermogen. 

Om het betrekkelijke wederslandsvermogen van cenc ijzeren slaaf te 

bepalen, legt men dic vri j op Iwee steunpunten, en belast haar in het 

midden aciitcrecnvolgens, totdat zij breekt of zoo verbogen is dat zij niel 

meer als drager kan worden aangcmcrkl. Ten einde het laatste begrip 

naauwer te beperken, beeft mei: dc grens der volkomene veerkracht 

van dc staaf daarbij aangenomen, en onderstelt men bij de opgave, 

hoeveel ccne slaaf kan dragen, slil/.wijgend, dal er na dc onllasling 

geenc blijvende doorbuiging is ontstaan. 

Men denke zich nu cenc ijzeren slaaf, bestaande uil evenwijdig 

loopendc, vast mcl elkander verbondene ijzervezids, cn door de eeno ol 

andere kracht krom gebogen, dan zullen gelijk men begrijpt de vezels 

der bolle zijde, in de rigting der lengte inecngedrukl, het lei-ogwcrkend 

wederslandsvermogen uitoelcnen, lerwijl de vezels der bolle zijde, die 

langer zijn geworden, wedersland tegen afscheuring, dal is dus absoluten 

wederstand moeten bieden. 

Tusschen deze in legenovergestelden zin gespannen vezels moet er 

eene zijn, dic volstrekt geene spanning ondergaat, en inderdaad ligt 

deze, die de onzijdige as wordt gfiiaamd, in hel midden van eene in 

doorsnede regelmatig gevormde slaal (2), wanneer de terugwerkende 

wederstand gelijk is aan den absoluten; daar nii, gelijk boven is gezegd, 

bij gesmeed ijzer gene geringer is dan dezii, zoo moet miodwendig de 

onzijdige as bij tjene als drager dienende slaaf van gesmeed ijzer 

ilicpov liggen dan behnidden. 

(1) Hier zijn Avin^rjchijnlijk linnnoverschc jmntlen licdoolit. De pren/.cn 

zijn dus oniïcvecr 20000 cii .10000 neil. pond. (Ucd.) 

(2) Zoo uls hckcml is ligt deze vezel in liet zwmutepiml der doonsneJe 

(Kcd.) 
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Het ligt voor de hand dat vczclachlig week ijzer minder terug-

werkend wederslandsvermogen bezit dan hard of korrelig ijzer en 

derhalve dan ook door koud hameren cn |)letlcn dat wederslandsver-

mogen verhoogd, dc onzijdige as in den drager op eene hoogere 

plaats gebragt cn daardoor weder dc grens der veerki-achl, ten 

opzigte van hel draagvermogen van de staaf, wezenlijk verhoogd 

worden kan. 

Men kan hieruit aficiden, dal proeven, op de straksvermeldc wijze 

genomen, en die bij groote ijzerwerken gebruikelijk zijn Ier vergelij-

king cn beproeving van het materiaal, ook hare zwakke zijden heb-

ben, al mogen zij overigens nog zoo doellrellénd zijn ingerigt. 

Dat de hier opgegcvenc wijzen, oiii hel wederstandsvermogcn van 

bet slaafijzer te onderzoeken in de wcrkplaat.scn van smeden en werk-

luigknndigen niet liglelijk in toepassing worden gebragl isle begrijpen, 

vooral wanneer men bedenkt dat het ijzer nog andere eigenschappen 

bczil, welke voor de bewerkers van veel grooter belang zijn. en bij be-

nadering door handgrepen zeer snel kunnen worden onderzocht. 

De smid onderzoekt hel ijzer, door het vooreerst koud le breken, 

en bevindt dal het van goede hoedanigheid is, wanneer de breuk staal-

achlig cn korrelig of wel wanneer zij taaien helder van kleur is; hij 

weel deze twee soorlen van ijzer, dic in hardheid zct̂ -r verschillen, tol 

onderscheidene doeleinden op ccne geschikte wijze tc bezigen. Eene 

breuk, die grof kristalachtig of grof schilfcrachlig is, wijst ccne slechte 

loedanigheid aan. 

iMen beeft voorts tc onderzoeken, of het ijzer zoowel koud als 

gloeijend in staat zij meer of minder sterke buigingen te ondergaan; 

en hoe bet zich houdt bij het hameren of doorboren is van het hoogslc 

belang bij do keuze van het ijzer voor het ccn of andere doel, daar 

,'ewoonlijk het beste laaije ijzer in de lengte splijt, alzoo ook bij de 

laatst vermelde bewerkingen , en derhalve niel overal gebruikt kan 

worden. 

Deze proefnemingen uil de hand, welke men algemeen toepast, zijn, 

gelijk men ligt begrijpen kan, hoogst onzeker en weinig geschikl om 

verschillende ijzersoorlen, vooral niel over een aanmerkelijk tijdsver-

loop, behoorlijk met elkander te vergelijken; men is dan ook wel ge-

noodzaakt tot andere praktische middelen de toevlugl te nemen, waar-

door men het wederslandsvermogen van het ijzer in verschillenden 

zin vergelijkenderwijze met grootere zekerheid kan bepalen. 

Schrijver dezes moest onlangs een beslissend ooi-deel over eene me-

nigte monsters ijzer vellen, en deze bestonden hoofdzakelijk in kleine 

platen geslagen ijzer; ieder een voet in het vierkant groot, en of'/, 

duim dik. Deze ijzeren platen moesten iii groote afmetingen gebruikl 

worden voor het maken van dragers in spoorwegbruggen; hei scheen 

daarom raadzaam de proeven omtrent hel wederslandsvei-niogen zooda-

nig le nemen, dat men, omtrent de deugd van het ijzer, reeds hij hel 

boren der galen voor de bonten een oordeel kon veHen. Doveiidien 

moesl men lellen, dat de proefiiemingen ointreiil het wederslandsver-

mogen hij de allevering in het groot herhaald nioesten worden eneeim 

voldoende uitkomst opleveren. 

Jlen ging nu volgenderwijzc tc werk. De gemelde proefplalen wei-

den ieder mei vijf gaUin doorboord, ci\ dew door Icllevs onderschtiden 

(zie pl. I I lig. 0); de middellijn van ieder gal was ' Via engelsche 

duim (()''.0254). De gaten waren overigens op zoodanige afstanden 

van elkander en van de kanten aangebragl, als het geval zou zijii, wan-

neer dc platen werkelijk moesten worden zamengckloiiken. 

iMen vervaardigde ccne stalen wig \aii 0'-''.125 lenj;te , waarvan het 
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tluiinp einde een korle cilinder v;ni dnim middellijn was, en waar-

van de kop Ier breedte van ^'/r dinm (Oe'.oriö) nillicp, maar de daarop 

loodregte rigting gemeten, overal cenc gelijke dikte v.m »"/jgdnim be-

hield, terwijl de intcenloopcndc kanten overhel geheel dc halfciikcl-

vormige afronding behielden (zie jd. II Hu. 7). Oezc wig, gehard 

[1<S55 -

cn met olie bestreken, werd door nnddel van een heiblok naar de volg-

orde van de letters in icdei' der galen gedreven, cn wel zoo dicj) tot 

cr cenc gchecle nitscbcnriii;; plaats had. llcl aanlal slagen en dc daar-

bij waargenomen verschijnselen werden opgetcckciid cn daai'bij ccne 

zoo getrouw mogelijke nfli?clding van de einduitkomst gevoegd, zooals 

Vulgnummei' 

der 

'slagen. 

I . Buttcrtcy Iron Works 
nabij Alfrcton (Ocrliyshirc.) 

Vierkante jilaat van 

ccn voel zijde cn 

V;! duim dikle. 

hibrickmerk: 

l i l . S m i j i 
(In Hannover 1.2). 

Vierkunlc plaat van 

cell vuet zijdc cn 

V j ilniin dikle. 

(In 

Kahrickmerk: 

/>/. Scrap. 
Hannover 1.1). 

2 . Higlifieldï Foundry & Wrou{;ht Iroa Worlts. 
Oillstoii. (Th.Oerry &Sons.)SoulbStallbrdshire. 

Vierkante plaal van 

ecu voet zijdc en 

Vi' duim dikle. 

Fabriekmerk: 

llcsl lied liesl. 
(In Haniiover 2.."). 

Vicrkanlo [ilaat van 

een voet zijde on 

duim dikte. 

Fabri(;kin(?rk: 

I k s l I h s l . 
(hl Hannover 2.5). 

3 . Derwcnt I roo . 
(.lansen ĉ  .Moiinscy) Ncwcaslle. 

Vierkante plaal van 

ecu voet zijdc en 

duim dikte. 

Fabriekmerk: 

llenvcnl I k s l Hesl. 
(In Hannover 5.2). 

Vierkante pbi 

ccu voet zij'le 

V i duim dillt 

Fabrie 

Ikru'cnl flci 
(lu llaniiovorj 

m 

De plaal bleef oiibc-

scliadisd. 

2« slag. 

(De plaal 

omgekeerd. 

skig. 

•1' slag. 

(Dc plaat 

omgckcord. 

5« slag. 

()« slag. 

(Dc |ihiat 

omgekeerd. 

slag. 

8° .slag. 

(Dc plaat 

omgekeerd. 

•I* slag. 

Dcgin van ccnc scliciir j Dc plaal bleef oiibc-

naar dcu kant loc. 
Gal 1 '/b duim ovaal. 

scliadigd. 

Gat l'/iü duim ovaal. 

Dc scheur eenigzins 

verdroot. 

Dc plaal bleef onbe-
schadigd. 

Dc plaal bleef onbe-
schadigd. 

Dcgin van ccne scheur 

aau don kant Va2 duim 

wijd. 

Gat ilnim ovaal. 

Dc [)laal lileef onbe-
schadigd. 

De plaat bleef onbe-

schadigd. 

De plaat bicefiji 

scliadi|;il. 

Ilegin vau ceiic kleine ; 15c;;in vau cone kleine 
sclicnr aan den kant. 

Gat l'/io duim ovaal. 

sclicur aau den kant. 

Gat IV« duim ovaal. 

Dc plaat bied01 

sidiudigil. 

Gal I'As duimö 

Scheur aan den kaut Vi« 
duim wijd; begin van 2 

zijschcuren, die onder 

eene belling van 45" 

naar dc kanten loopen. 

Do schcur aan den kaïil Zccr geringe vergroo-

icts ver;;rool. ling vau dc schcur aan 

den kam. 

De schcur bocfl cenc 

wijdte vau '/21 duim 

verkregen. 

Gat IV i duim ovaal. 

D.cgiii van ecnc schcur 

aan <lcn kant. 

Gal P/i. duim ovaal. 

Schcur Vj5 iliiim wijd; 

er vormt zich ccnc 

scheur zijwaarts. 

Do scheur is onbedui-
dend Inegcnonioii cn 

Vai? duim wijd; or vormt 
zieli ccnc kleine zi j -

sclionr. 

Scheur -Vki duim wijd; Schcur V12 duim wijd; 

dc zijschcur is j duim ;dc zijschenr is toegeno-

men cn er hccfl zich 

ccnc tweede gevormd. 

Gat l'/i(i duim ovaal. 

lang geworden 

Gat l"/i« duim ovaal. 

Schcur aan don kant -'A 

duim wijd. Dc/.ijscboiii 

1 V i duim breed. Fr 

hccfl zich cenc tweede 

zijschcur gevormd. De 

plaal is op bol punt vau 

tc breken. 

Scheur aan den kani Vu 

duim wijd; dc zijschcu-

ren eenigzins vergroot. 

Gal Vio duim ovaal. 

Dc scheur aan den kant Dc scheur aan den kant 

grooter; er vormt zich' VIM duim wijd. 

ecnc zijsclieiir. 

Gal I V j duim ovaal. 

Gal P ' i duim ovaal. 

Scheur aan den kant 

=Vi(5 duim wijd, loopeiide 

lot aan het gal. 

Scheur aan den kant 

V12 duim wijd. 

Schcur aan den kant 

V]fi duim wijd. 

Dc scheur aau den kant 

Vt duim wijd; dc zij-

Icidc selieiircii zijn |De scheur aau den kant 

lucgeiiüiucii. !nagenoeg Vö duim wijd. 

schcur sterk toegcuó- j Gat 1'/̂  duim ovaal, j Gal IVio duim ovaal. 

men ! 

Gat IVs duim ovaal. ' 

Naauw merkbaar 

van ccne sclieu 

den kant. 

Dc schcur nieU 

kclijk wijdi' 

Gat IViduini 

Dc schcur aan il 

is onljcdnidoiid 

iiomcii cn nog?t 

duim wijd 

185C.] 

bij wijze van voorbeeld voor dc beide galen a en c in dc bier volgende 

tafels is voorgesteld. 

Het straks vermelde heiblok bestond uit cenc overigens onbruikbare 

rcglc locomotief-as van 545 pond zwaarte, lusschcn twee aan een der 

stijlen van bot gebouw bevestigde geleiders, door middel van ecu 

klein winilwcrk opgchescbcn. De vallioogto was regelmatig 54 engcl-

sche duim (1«''.5,5). Als onderlaag voor de plaat, waarmede de proef 

werd genomen, gebruikte men ccn slnk gogoten ijzer van 100 pond 

zwaarte, rustende op ccnc houlon legering van voldoende hoogte. 

Dc hicrvolgcnde tafel zal wel gecnc verdere vorklarini' behoeven. 

4 . I J z c r vnn B.-irrow Si Zlall. 
W. Dird ck O . (Dloondield.) 

i 5 . Coalbrookdalc Si Ebhw Vulc Iron W a r f . 
(Shropshire.) 

6 . G. B . Thorueycroft Sc C 

kaïilo plaat van 

voel zijdc en 

(luim dikte, 

iilifiokincrk: 

11. Idioom-
liesl. 

lannovcr 4.5). 

Vierkante plaat van 

ccn voel zijde en 

V j duim dikte. 

Fabriekmerk: 

Vicrkanlc plaal van 

ecu voel zijde en 

Ml duim dikte. 

Fabriekmerk: 

/;. I I . I I . Ilkomlield n . 11. I I . Uloomfiehl 
liest liest. liest liest llcst^ 

(In Ihmnover 4.1). (In Hannover 1.5). 

Dlaalvan^duim dikte 

en "2 voet hij 2 vuet 

IJ duim zijde. 

1'Vüriekmcrk: 

(In Hannover 5.2). 

DIaal van Mi duim dikle 

en 2 bij 5 voel 

zijdc. 

Vierkante plaal van 

ccn voet zijde en 

duim dikte. 

Fabriekmerk: 

Fabriekmerk: (}. I I . ThoriicJicrolt 
liest l). IF. 

(In Hannover 5.3). (In Hannover 13.2). 

Vierkante plaal van 

een voet zijdc en 

% duim dikte.. 

I'abriekmcrk: 

C. I I . Tkornejjcrüjl 
Ili'sl Crown. 

(hl Hannover 0.5). 

aal bleef onbc- Begin van ccnc kleine 
sdiadiüd. schcur. 

De plaal bleef onbc-

scbadii-d. 

Ik'gin van ccne 

scheur. 
De plaal bleef onhe-

scbadigd. 
De plaal bleef onbe-

schadigd. 
De iilaat bleef onbe-

schadigd. 

.lat bleel onbe-

sdiadigd. 

i/jduim ovaal. 

Schcur '/ii duim wijd. 

Gal l'/s duim ovaal. 

D.egin van ccne scheur 

aan den kant. 

Gal l'/tt duim ovaal. 

Scheur '/13 duim wijd. 

Gal IViüduim ovaal. 
Dcgin van ccnc scheur! 

aan den kant. 

Gal DVioduim ovaal. 

Scheur '/i duim wijd 

(de plaat zcerscbil-

feri-)' 
Gat l i ï duim ovaal. 

D.egin van ccncschcui 

aan den kant. 

Gal 1% duim ovaal. 

!giii van eene 

schuur. 

Schcur Vic duim wijd. De scheur niclaanmcr-! 

kclijk vergroot. 

Scheur '/s duim wijd. Scheur '/aiduim wijd 

en 3/0 duim lang. 
Scheur Va duim wijd. Schcur 'Asi duim wijd 

en "in duim lang. 

eiir'Aiiiluim 
wij:,;. 

'/t tliiim ovaal. 

Scheur Vl.'? duim wijd 

Gal IV i duim ovaal. 

Schcur Viii duim wijd. 

Gal 'Vl« duim ovaal. 

1 
1 

Scheur '/i duim wijd; 

cr vor men zich twee 

zijscheurcn. 

Gal l̂ /ö duim ovaal 

Sidieur '/«duim wijd, 

zij loopl bijna geheel 

tol in het gat. 

Gal DVrtduim ovaal. 

Schcur 5Viodniin 

wijd; cr voi'iiieu zich 

twee zijschcuren 

Gal 1'Vö duim ovaal 

1 Schcur lî /io duim 

Gal DVaduim ovaal. 

Iienr '/icduiiii I De schcur Vu duim 

wijd. wijd. 

Dc .scheur Visduim 

wijd. 

Dc scheur aan f teiir i/.^duim 'Schcur '/i duim wijd. Schcur-Via duim wijd. 

Do scheur aan den kant 

3/ic, duim wijd; de zij-

sclioiircn zijn aanmer-

kelijk langer },M!worden 

en Vai duim wijd. 

Dc scheur aan den kant llrciik zonder dal dc 

V i duim wijd; do breuk, zaïneiiliang der dcelen 

I h ' e u l i (zie dc afbeel-

ding); ccn stuk brak 

geheel uil de plaat. 

is Ic verwachten, daar 
dc zanienhang dor doe-

len bijna geheel ver-
broken is. 

gclieel verbroken is. 

Sclictir aan den kaïit l i r c u h . 
duim wijd; dezijschcu-; (Zie de afbeelding.) 

rcii V.>i"diiim wijd. 

Gat i Vs duim ovaal. 

' iJrfuh 'zonder dal de 

zamenbaiig dor dcelen 

geheel verbroken is. 

(Zie de aibcelding.) 

Scheur aan den kant 

Vio duim wijd. 

V.S2 duim w ; bc;{iii van ecnc 
Gal 1% duim J i j duMir. 

MVnluim ovaal. 

Schcur aan de! 

Vio duiiii«' 

Schcur aan den kant 

V l duim wijd; er vormt 

zich ccnc scheur in den 

omgodrcvon rami. 

Gat D'/irt duim ovaal. 

i Schcur aan den kant 

I Vin duim wijd; cr ko-

I mon moer scheuren iu 

den rand. 

Schcuraan dr 

•V;5i duim wijd;f 

half lot iĤ i 

Gal l'-Viü duini 

Gal IVic duim ovaal. Gal IVsduim ovaal. 

Descheiir ^/aduini 

wijd. 

Ilreuii. 
(Zie dc afbeelding.) 

Dc schcur '/i duim 

wijd; cr vormen zich 

vcrsclicidenc zijschcu-

ren vau Va-: duim 

wijdte. 

De schcur is grooter 

geworden. 

Ureiili zonder dal dc 

zamenhang geheel ver 

nicligd is. 

Aeuh. |Scheur Vui duim wijd; I .Scheur Vi duim wijd. 

afbeelding.) doch zij loopt nog met, 

geheel lol aan hel gal;' 

cr vormt zieh eeno 

zijschcur. 

llreuli zonder (hit dc 'Scheur '/i .- duim wijd; 

zanienhang golieel ver | er vm-iucn zich twee 

kleine zij.scheurcn. nieligdis. 

De .scheur'Vif, duim 

wijd; dc zijschcur i.*̂  

^M'oolcr geworden. 

Gal Vfi duim ovaal. 

Schcur % duim wijd; 

dc zijschcur zoo gruoi 

dat men oene breuk 

kan verwachten. 

Scheur % duim wijd; Schcur Vm duim wijd; 

do zijschcur is niet | er vormen zich twee 

aanmerkelijk grooler 1 zijscliciireii. 

geworden. | Gat l-Vö duim ovaal. 

Gat iVs duim ovaal, j 

Scheur aan dr 
3/1,j duim 

Ilreuh. 
(Zie dc afbeelding.] 

De schcur '/iduim 

ovaal. 
Schcur 3/8 duim; zij 

loopl nog uiet geheel 

tol aan het gal; dc zij-

scheuren zijn niclaaii-

nicr 

geworden. 

V grooler 

T l 



Volgnummer 

der 

slagen. 

I . Buttorlpy Iron W o r i n 
nabij AllVelon (Üerbysbire.) 

Vierkante plaal van 
een voel zijde en 
V3 duim dikle. 

Fabriekmerk: 
l i l . Sc nip. 

(In Hannover 1.2). 

Vierkante plaal van 
een voet zijde en 
Vi' duim dikle. 

Fabriekmerk: 
fit. Scrap. 

(In Hannover l.-i). 

2 . Hi^hfieldi Foundry & W r o u g h t Iron W o r k s . 
Hilistou. (Tb. Perry«kSons.^SoutbSlaHbrdsliire. 

Vierkante plaal van 
een voel zijde eu 
V i duin» dikte. 

Fabriekmerk: 
JJesl /lest Uesl. 

(In Hannover 2.5). 
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3 . Derwcot I r o o . 
(Jansen & .Mounsey) Newcastle. 

Vierkante plaat van 
een voel zijde eu 
Vjj duim dikte. 

Fabriekmerk: 
liest liest. 

(In Hannover 2.5). 

Vierkante plaal van 
een voel zijde en 

V3 duim dikle. 

Fabriekmerk: 
Dcritjiul Best liest. 

(In Hannover 5.2). 

Vierkante plaalt 
een voet zijde ej 
V2 duim dikle, 

Fabriekmcik; 
Derwciil lint /;, 
(In Hannover 5, 

W slag. 

\De plaat 

omgekeerd.) 

11' slag. 

l i " slag. 
(Üe plaat 

omgekeerd.) 

15" slag. 

14« slag. 
(üe plaat 

omgekeerd. 

15« slag. 

1.2 
a 

Scbeur aan den kant Va He scheur aan den 
duim wijil; dezijsclieu- V^ duim wijd. Er 

ren worden dieper. 
Gal 13/.1 duim ovaal. 

ben zicb in den 
slagen rand iweel 
zijscheuren gcvor 
Gal 13/.Khiii 

He scheur aan don kant 
duim wijd; zij lüO|)t 

thans tol in bet gal. He 
scheuren aan den kant 
zijn niel aanmerkelijk 

grooler geworden. 

He wig was geheel 
dooi'gedi-even zonder 
eene volkomene breuk 

te veroorzaken. 

N 

2.5 

a 

He scheur aan 
is niet aanmerkeiijl 
genomen, maar tl; 
scheuren zijn gri» 

geworden. 

He scheur aan 
•V» duim wijd, zij 
nog niel tot aanlir 

Gat IVa diuni 01 

He scheur aan da 
Vü «luim wijd; lie 

scheuren worden 
ter eu dieper. 

He scbeur aan d-
VH duim wij'l 

Gal 2'/s duim t« 

Ue wig was gelieel 
gedreven, zonder 
volkomene hreu 

veroorzaken 

1856.] 
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ante pinal van 
voel zij'l« Cl 
(luim dikle. 
briekmcrk: 
f II. liloom-

liest. _ 
annover -1.5). 

Vierkante plaat van 
een voel zijde en 
V2 duim dikte. 
Fabriekmerk: 

li. 

Vierkante jilaat van 
een voet zijde cn 

Vï» duim dikle. 
Fuliriekmerk-

I I . I I . liloomftehl\ll. l i . I J . UloomfieU 
liest liest. ! liest /lest Best. 

(b) Hannover -l.!). (In Hannover 4.5) 

5 . CoalbrooLdalo & E b b w V a l c Iron W a r f , j 
(Shropshire.) 

i 
Plaal van % duim dikle Plaal van % duim dikte 

6 . G . B . Thornoycrofl i i C' 

eu 2 voel bij 2 voet 

O duim zijde. 

Fabriekmerk: 

(In Hannover 5.2). 

en 2 bij 5 voet 
zijde. 

Fabriekmerk: 

(In Hannover 5.5). 

Vierkante plaat van 
een voet zijde en 

% duim dikle. 
Fabriekmei'k: 

(j. l i . Tliorneiicroft 
Besl l). \V. 

(In Hannover G.2). 

Vierkante jdaat van 
een voet zijde en 

Vs duim dikle. 
Fabriekmerk: 

G. Ji. Tltorncijcrofl 
Ilest Crown. 

(In Hannover G.5). 

He scbeur Vsduim 
wijd; er vorml zicb eene 

tweede zijscheur. 
Gal IVsduim ovaal. 

Breuk 
(Zie de afbeelding.) 

Drcuk. 

•i.5 

a 

CAT C. 
P slag. 

Eene .scheur van Vjs 
duim wijdte vormt zich 
in de rigling van di'wig. 

2® slag. 

(l)c plaat 

omgekcei'd. 

5« slag. 

Srlkcui'% duim wijd; 
er vormt zich eene 

zij.scheur. 
Gal Hi duim ovaal. 

Breuk, als in dc 
afbeelding. 

Er vorml zich eeno 
scheur in de rigtmg 

van dc wi-;. 

P-egin van eene lljne 

scheur in de rigting van 
de wi O' 

Er vormen zich eenige 
scheuren iu de rigting 

van de wi-'. 

De plaat blijft gaaf. 

De scheur wordl grooler 
cn loopt tot in bel gal. 
Gal l3/in duim ovaal. 

Breuk. 
(Zie dc afbeelding. 

Mreuk. De plaat blijll gaaf. 

Gal IVa duim ovaal. 

Breuk. 
(Zie de afbeelding. 

P.egin van eene fijne 

scheur naarden kant toe 

4.1 

a 

4.5 

a 

5.2 

\ 

0 O 

a 

0.2 ü.5 

a 

ziiii (.(»iic 
Naauw nierkhiiargf .van V» ,|„i,„ 

van eene st l '^'" '''gUng 
f®" vi'zrleii. 

De scheur 

wijd, en 
Gal l'̂ ß diii ' 

Scheur H d"'" 

zi j loopt tot i"i 

De plaat bleef gaaf. Degin van eene lijne Degin van cenescheur Dc plaat bleef gaaf. 
scheur. in de rigling van 

de wig. 

Er vorml zich eene 
scheur in dc rigling 

van de wig. 

'̂̂ 'idmg.) 
De plaat bleef gaal; gat De wijdte der schein 

1 Vi« duim ovaal. is lol Vin duim loe-

ĵ eiiomen. 
Gal Pi (hiim ovaal. 

Breuk 
(Zie dc afbeelding.) 

Breuk. 
(Zie dc afbeebling.) 

De plaat bleef gaaf. lircuk. 

Breuk. 

De plaat bleef gaaf. 

Er vormt zich eene 
scheur vau Va duim 
wijtlle in de rigling 

der wig. 

Gal m duim ovaal. 

~ ' Breuk. 
(Zie de afbeelding.) 



Volgiuimmei 

lier 

slagen. 

I . Buttorlcy Iron Works 

nabij Al frelon (Derbyshire.) 

2 . H i g h f i o l d s T o u n d r y J i W r o u g h t I r o n W o r k s . } 
Dillston. (Th. Derry&Sons.) SoiilbSlanordsbirc.i 

Vierkanle plaat van 
een voel zijde en 
'/. cinitn dikte. 

Fabriekmerk: 
l i l . Scrnp. 

(in llannover 1.2). 

Vierkanle [daat van 
een voel zijde cn 
'/, dnim dikte. 

Fabriekmerk: 
ß l . Scrup. 

(In llannover l . i ). 

[1855-

3 . D c r w c n t I r o n , 
(Jansen et Monnsey). Newcastle. 

Vierkante plaat van i Vierkante plaat van ! Vierkante plaat van 
een voel zijde en 
'/j dnim dikte. 

Fabriekmerk: 
I h t I k ü lies!. 

(In llannover -2.5) 

een voet zijde cn 
'/, dnim dikte. 

Fabriekmerk: 
Jicsl nest. 

een voel /ijde en 

'/j duim dikte. 

Fabriekmerk. 
iJcrwenl / h l Jksl. 

(In Hannover 2 5). | (In Hannover 5.2). 

V i e r k a n l e plaji 
e e n voet zijd? 

' / s d u i m dili 

Fabriek merl 
Perwcnl Ikü 
(In llannover 

1« slag. 
(De plaat 

omgekeerd.) 

5" slag. 

0® slag. 
(Dc plaat 

omgekeerd.̂  

slag. 

1 . 2 . 

iJe sclieuns lol '/;Ï2 
duim wijdte toegeno-
men; er vormen zich 
eenige zijsclienren. 

Gal 1'Vir, dnim ovaal. 

Hveul 

De scheur Vi.j iluim 
wijd, en ongeveer 

duim lang; deeenozij-
.schenr neemt toe. 

Scheur'Vio (luim wijd; 
aan de eene zijde loopt 
zij reeds half tot het gat. 
(lal K/if, dnim ovaal. 

1.4. 

X 
2.Ô. 

U 

2.5. 

l J 

Breuk. 
(Zie de afbeelding.) 

5.2. 

J 

5.1. 

Wi j moeten opmerken, dat do uitkomsten der boven beschrevene 

proefnemingen, door middel van een vallend gewigt, bij herhaling zeer 

gelijk bleven cn dat, wanneer men bel aantal slagen als dc maal der! 

ordinaten van eene kromme lijn beschouwt, en deze in teckcning 

brengt, voor de verschillende gaten daaruit zeer gelijkvormige lijnen 

dient cn in velerlei opzigt doelmatig is; terwijl hierbij tevens elke 

der bovenvermelde soorten van wederstandsvermogen onder don | = "r. 

invloed van hevige schokker, meer of minder in aanmerking komt. 

Om door dc in dc lafd medegedeelde uitkomsten eindelijk tol een 

besluit tc komen, werd het aantal slagen op de volgende wijze ge-

groepeerd . 

Vergelijking der kwaliteilen vnn plaatijzer, volgens het aantal sla-
gen , noodig om ze le doen breken. 

Halfduimsplalen. 

( 1 ) V T n m s o h i j n l i j k z i j n d i i n r h i j d n n v o o r d c n l i s o i . s s c n d e r k r o m m e l i j n e n 

i l c « c l i t o r c c a v o l ( ; c n d c u r o o l M c m i d d e l l i j n e n d e r j ^ u l e n g c i i o x u c n . 

(itcd.) 

1 

c r s 
Dutterley. Highfield. 

Der- 1 

went. 
Dird. 

Ebbw 
Vale. 

Thor, 
neyeroft. 

> 
liest Itt. 1 i 

1 1 liest 1 liest 
Qj a S Cß 'Scrap. 1 Scrap. 

1.4 

It.lt.ll. ll.B.i II.II 11 11.' Il.II ' H.B.11. Ilw j Crown. 
O 1.2 

Scrap. 

1.4 2.5 2.5 5.2 5.4 1.5 4.4 4.5 1 r3.2 
1 

5.5 0.2 0.5 

a. 8 Ü 8 7 12 15 7 11 10 0 0 5 8 

b. 

1 

1-2 1 0 0 i 15 14 7 14 9 0 0 7 8 

c . 5 5 2 0 i 4 ̂  2 0 Ç) i ) 1 " 
2 2 5 

d. 4 
1 

.1 4 .1 10 11 i) 
t 

7 7 ! 4 
1 

2 4 4 

e. () 4 
m 
x) 1 4 12 

( 
G 8 H 

! 

i ^ 

5 4 5 

Zami'ii |55 20 i 25 
1 

|24 51 55 40 5 21 19 
1 

22 28 

Uil bovenstaande tafel werd hel volgend overzigt der kwaliteiten 

opgemaakt: 

1850.] 

4 . I J x c r v « n B a r r o w & H a l l 
W. Dird & (Dloomfidd.) 
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' 5 . CooILrookdalc i i Ebbw Valo Iron W a r f . 
j (Sliroi)shiro.) 

iitc plaat van 
•oei zijde en 
uim dikte, 
riek merk: 
II. Bloom-

y liest. 

Vierkante plaal van 
een voel zijde en 
7, duim dikte. 
Fabriekmerk-

/;. n . I I . liloomfield 
Best Ucst. 

aimover -1.5). (In Hannover A 4). 

Vierkante jilaat van 
een voet zijde en 
'/j duim dikte. 
Fabriekmerk: 

D . B . I I . Bloomßeld 
Best Best Best. 

(lu llannover 4.5). 

Plaat van 7aduim dikte 
en 2 voet bij 2 voet 

O duim zijde. 

Fabriekmerk: 

(In llannover 5.2). 

Plaat van '/, duim dikte 
cn 2 bij 5 voet 

zijde. 

Fabriekmerk: 

(In llannover 5.5). 

6 . G. B . Thorncycroft & C". 

Vierkante plaat van 
een voet zijile en 
'/, duim dikle. 
Fabriekmerk: 

G. 11. Thorneiicrofl 
Best 1). 11'. 

(In llannover 0.2). 

Vieiiante plaat van 
een voel zijde en 
'/, duim dikle. 
Fabriekmerk: 

G. II. Thorneijcrofl 
liesl Crown. 

(In llannover 0.5). 

1 . 3 

liegin van eene scheur 
Vi(i duim wijd. • 

Gal 15/ic duim ovaal. 

Dc scheur is tol '/12 
duim wijdte toe-

genomen. 

Brenk. 
(Zie de afbeelding.) 

4..1. 

i V 

4.5 

T" 

5.2. 

\ . . 

0.2. 

J 
0 . 5 

. J 

Halfduimsplalen. 

Derwent. Desl P.esl . . 5.4 en 5.1 
M — ;>.> 

Pdrd. Dest Desl . . 1.1 40 

Dird. Dest P.esl Desl . . . . . . 1.5 50 

P.ulterley P.esl Scrap . . . . . . 1.2 en 1.1 51 

Thorncycroft. best Orowil. . . 0.5 28 

Dird. Dest . . 4.5 27 

ilighlield. Bcsl Best . . . . 2.5 21 

Iligblield. Desl Mest Dest . . . 2.5 25 

Tliorneycroft. Dest Dw. . . . 0 5 22 

Ebbw Valc . . 5.2 21 

Ebbw Vale . . 5.5 19 

In bel bovenstaande overzigt staan de kwaliteiten van |)laatijzer lol 

elkander als de bijgevoegde getallen. 

Daar de oprigling van een valblok, gelijk boven is beschreven, ge-

makkelijk is on weinig kosl, zal welligl het hier uiedegedecldo do 

aandacht trekken en aanleiding geven, dat hier of daar dergelijke proe-

ven worden genomen, welke anders, bij gebrek aan de noodige hulp-

middelen, achlerwege zouden moeten blijven. 

OrMKHKIXGlCX OVKll KtCNK MK.MOKIK VAN DKN'JIIOKR MlNAllD, 

Ok(/ Inapcctcur-Ctencnud der Brwj(jen cn Il^eii, DOOll l̂ l̂ N I lEEli 

VICAT, Jnspcctcur-Gcncraal honorair der linujfjcn cn Wcijen. (1) 

(Awudcs des Ponts et Chaussccs, I S . " ) » , . l i i i i v l c r c t F J v r i c r , p . 2 8 . ) 

Dc bedoelde memorie, die getiteld is: i^Iorliers sous-marins tlesoiis-

carbonate de chaux, geplaatst in ile Annales des Ponli et Chaitssèes van 

Maart en A|)ril 1855, heeft ongetwijfeld ten doel om do aandacht le 

vestigen op de mortels, voorgesteld iloor den graaf do Villeneuve, 

ingenieur en hoogleeraar aan de Keizerlijke School der i\lijnen, en in 

het zuiden van Frankrijk met eenen uilslag gebezigd, die, hoe gunstig 

ook, toch niet vergeleken kan worden mot de uitkomsten aldaar ver-

kregen van natuurlijke of kunstmatige walcrkalken, in gewone omstan-

digheden gebruikt. Ik heb op onderschddene wijzen de staaltjes van 

dezen kalk, mij door den heer de Villeneuve op verschillende tijdstip-

pen toegezonden, bejirocfd; het kwam mij voor, dat die kalk slechls 

even en ook niet meer de hoedanigheden bezat, die voldoende zijn 

voor dc gewone beslemming der waterwerken, waarbij de mortels 

slechts eene middelmatige hardheid behoeven, en wanneer in dit geval 

dezo mortels voor minderen prijs dan andere vervaardigd licbben kun-

nen worden, cn daardoor aanmerkelijke besparing hebben te weeg ge-

( 1 ) V e r g . ü v c r l i c t o n d e r w e r p , h e t w e l k l i i o v w o n l t b c l i n n d c l d , d e U i l -

trehels, 1 8 j - 1 — I S . ' ) . ' ) , h l z . 1 5 , 3 5 , 4 8 , 7 0 , 7 1 . ( K c d . ) 

•1 



bragt, (laii iicblicn zij reeds daardoor alleen wezenlijke diensten kun-

nen bewijzen. Te dien aanzien valt er niets op aan te merken. 

i\laar tbans geldt bet volgens den beer Minard gebecl iets anders; 

dc omlerkoolzurc inortels zouden volgens bom voor werken in zee ge-

heel bijzondere eigenschappen bezitten. «Terwijl, zegt hij, verschillende 

nieuwe verbindingen, die uitgedacht en theoretisch als voortrellclijk 

beschouwd werden, na ceidgc proeljaren in zee blijken onvoldoende tc 

zijn, komen andere verbindingen, die bij haar ontstaan verworpen 

werden, ons tc hulp, c n vermeerderen dc bruikbare soorten van zee-

mortcls» (1). 

Ongelukkigerwijze valt c r veel aan tc merken op dc voorbeelden 
van goeden uitslag, op grond waarvan dc heer .Minard dc zamenstel-
iiugen van den beer dc Villcncuvc voor goede zcemortels meent te 
kunnen verklaren; het sterkst sprekende van deze voorbeelden, cn 
waarvan men het meeste gewaagt, bestaat in ecu klein metselwerk van 
beton, dat het kanaalbed van de zoutwerken tc Ilyèrcs vormt. «IJe 

blokken, die onder den waterspiegel het bed vormen, schijnen ccne 
groote hardheid verkregen tc hebben; zij zijn begroeid met een loof-
aclitig mos, verschillend van bet vlos- of katoenachtige mos, maar 
waarvan dc uitwerking ten opzigte van dc beveiliging van het metsel-
werk op zijn minst even goed is. 

«Eenige brokken, op ongeveer 20 duim beneden den laagwalcrstand 

losgerukt, vertoonen oppervlakkig ccne tint van groenachtig brum, die 

haren oorsj-jrong verschuldigd is aan bet mos zelf, dat zich op den 

bekicedingsmuur beeft gehecht cn cr ecnc soort van korst gevormd, 

zoodat men eenige moeite heeft, om het cr van los temaken. Van onde-

ren vertoont deze korst over het geheel ccne roestkleur, die echter 

niet doordringt. Tusschen do groenachtige korst cn het mos hebben 

zich kleine bosjes van vczclacbtigc takjes verzameld, gelijk men er 

veclvuhlig aan de oevers der zee in kleine bosjes ziet opeen gehoopt; 

eindelijk hebben zich eenige zeer kleine eenschaligc scliclpdicrtjcs aan 

deze brokken gohccht. 

^llct werk is niet blootgesteld aan dc werking van de rolkcijen of 

hel kiezelzand; bel ligl in bet midden van ceiio bogt, die geen andere 

opening beeft dan omstreeks hel midden der koorde; de golven wer-

ken er alleen hevig op bij sterke zuidelijke winden, die niel veelvuldig 

heerscben, of bij andere winden alleen, wanneer bel stormt». 

liet aangehaalde is mij medegedeeld door mijn' vroegeren ambtge-

noot, den heer Ciensoleii, oud-ingenieur der bruggen en wegen le 

llyercs. Tc gelijker tijd heb ik door dc zorg van den heer Xoel, direc-

teur der waierbouwwerkcn in dc haven van Tonlon, brokken ontvan-

gen, onder laagwalersland van hel werk losgemaakt. 

liet groene gedeelte, dal dc korst uitmaakt, heeft met chloorstikslof 

zeer slerk opgebruischl. Een der brokken, in water van dc Middel-

landscbe Zee gedompeld, heeft cr eene groote hoeveelheid kalk losge-

laten, cn na 18 dagen, gedurende welke hel waler van hel bad dikwijls 

is vcrverschl geworden, hebben zich scheuren vertoond, onder en op 

een kleinen afsland van dc groenachtige korst, en na 27 dagen was het 

brok geheel in staal van ontbinding. Hetzelfde is hel geval geweest 

met eeu tweede brok, in kunstmatig zeewater gedompeld. 

Van al de onderzecsche bclons, aan de havens van de Middellandscbe 

Zee tc Oannes, Ciotal, Tonlon en elders ontlecRd, is van die van IlycVes 

dc onlbindiug de stci'kste cu dc snelste geweest. De gevolgtrekkingen 

daaruit zijn gemakkelijk te maken. Ondersteld dat dc beton van onder-

[iSna -

koolzuren kalk, in plaats van op den bodein van eene goed beschutte 

baai rustig hare werking tc doen, lot blokken was gevormd, om als 

zeewering te dienen rondom den IJoyard, of op elk ander pnnl der 

kusten, waar dc werking der zee door het zand en dc rolkcijen bij-

gestaan, allen plantengroei onder zee verhindert, wantdc planten wor-

den daar weggerukt naarmate zij ontkiemen, zoodat zij dan ook de 

oppervlakten niet kunnen beschermen, cn zoodoende aan de koolzuur-

slof geen lijd vcrscbaflen, om cr zich le vestigen en den kalk geheel 

tc verzadigen; ik vraag wal daarvan het gevolg zou zijn? 

En indien daarenboven deze ondcrkoolzurc bclons, van ccne be-

schermende korst beroofd, in vergelijking mcl andere bclons van kalk 

cn ponzzolaan veel sneller vernleligd z i j n (jeworden, dan vraag ik nog, 

wat men cr van moet denken, om hun de voorkeur tc geven alleen 0|) 

grond van ccn oppervlakkig onderzoek van een klein werk, in bijzon-

deren toestand geplaatst. 

Ik meen uit hel bovenstaande het besluit te knnnen trekken, dat hel 

zeer gevaarlijk is, eenige op zich zelf slaande feiten in de locpassing 

algemeen te willen maken, wanneer men de verhoudingen niet kent 

lusschcn dc verschijnselen, die ze doen ontstaan. Ik heb in dcacadémie 

des sciences ccn verzegeld geschrift nedcrgelegd, waarin dc meeste 

van de gegevens zijn medegedeeld, volgens welke men dc beslissing 

hicromtrcnl zou moeten grondvesten. Ik hoop binnen eenige maan-

den dit onderzoek lol een goed einde te brengen. Indien mijn arbeid 

ook al geen ander voordeel opleverde, dan om duidelijk aan te loonen, 

boe de oorzaken van vernieling en de oorzaken van behoud werken, 

cn in welke gevallen dc eerste of de laatste de bovenhand kunnen heb-

ben, cn indien die arbeid levens er toe kon leiden, om zekere en be-

redeneerde middelen aan le wijzen, ter bepaling van de volstrekte 

waarde van ccn hydraulisch mengsel, dal is dc zekerheid of dil al dan 

nicl geschikt is, om aan dc werking van het zeewater, zonder vreemde 

hulp, behoorlijk wederstand te bieden, dan zou ik reeds, naar hel mij 

voorkomt, het vraagstuk eeno groote schrede voorwaarts hebben ge-

bragl. Tol zoo lang zal ik er mij, in bel belang van onze zeewerkcn, 

loc bepalen om alle voorstellen le bestrijden, die mij gevaailijk zullen 

voorkomen, cn wel zoo veel le gevaarlijker, omdal zij van uitstekende 

mannen uilgaan. 

Grcnobic, l ü September 1855. 

(ll Zio bc! nangctiiialilc mimnior dor , lilz. 202. 

NOTA OM'nïENT DE OXDERKOOLZintE M01ÎTELS EN DE 

MOlïTELS IN ZEEWATER GEI5KZIGD, DOOli DEN liKEIt 

NOëL, Iloo/diiujenlcur der Bi-wj(jcn cn Wegen, Dircctonr der 
zeewerkcn tc Tonlon, 

{Annules des Ponts ct Chaussées, 18S4, .Janvier ct Ft^'ricr, pag. 78.) 

(Pk II . fig. 8.) 

Onderkoolzure mortels. — In eeno nota, voorkomende in bet tweede 

nummer van 1855 van dc yl/iM/cs, heeft onze waardige oud inspec-

tcur-gencraal Minard zijne gnnstigc meening omirent de hydraulische 

eigenschappen van de ondcrkoolzurc kalken zoeken tc staven, door hel 

aanhalen van cenc overeenkomst, tc Toulon gesloten, ter bereiding 

van kalk van Theil, benoodigd voorde groote havenwerken. Dc heer 

Minard, zegt in dal opstel, bl. 201 : 

a De beer Noel, hoofdingenieur le Toulon, beeft voor de havenwer-

ken aldaar ccne overeenkomst aangegaan voor de levering van 20000 

teerling cl kalk van Theil, waarin dc onverbrand gebleven stukken 

(incuits), lot poeder gemalen, zullen worden gebezigd». 

.h 

I 

^yii. 

Door ingenieurs van groote verdiensten, door dc boeren Minard, 

Lacordaire, de Villcncuve, wordt aangenomen dat van dc ondcrkool-

zurc morlels, gevormd door onvolkomenc branding der kalksleencn, 

dchydraidischeeigen.schappen uitstekend zijn; andere ingenieurs daar-

entegen , wier meening insgelijks gezag heefl, zijn daarmede niel 

zoo hoog ingenomen. Dc heer inspeclcur-gcncraal Vical heeft sints 

lang in overecnslomming mcl ccn van onze berocnjdste scheikundigen, 

den beer berthier, erkend, dal de onvolkomenc branding geenc wer-

kelijke voldoende hydraulische eigenschappen kan geven, dan aan kal-

ken, die conc bepaalde hoeveelheid leem bevallen; en daar mon die 

eigenschappen ook anders kan verklaren, dan door het aanwezig zijn 

van onderkoolzure kalken, zoo zijn deze beide geleerden er toe ge-

komen, om cenc onderstelling le verwerpen, waarvan hel noodwendig 

gevolg zou zijn de mogelijkheid van hel beslaan vaneen aantal verbin-

dingen van kalk met onbepaalde hoovcclhedcn koolzuur, iets waarlegen 

de scheikunde opkomt. 

Mijn naam kan in dit wetenschappelijk vraagstuk geen gezag heb-

ben; daar cchler dc beer Minard mij dc eer beeft aangedaan, mij ter 

ondersteuning van zijne mecning in L k A n m t l e s le noemen, zoomoet 

ik in dalzelfde tijdschrift eenige verklaring geven over het feil op 

zich zelf, dal is le zeggen over de wijze, waaroj) dc hydraulische kalk 

van Theil vervaardigd wordt. 

Dc overeenkomst, op mijn verzoek den 20''° Januarijjl. gesloten 

tusschen dc administratie van dc marine en den heer Pavin dc Lafargc, 

ten einde tc Tonlon cenc werkplaats op te rigten voor hel branden on 

ziften van den bydraulischen kalk van Theil , benoodigd voor dc 

liavcnworkcn, gewaagt niel van de nicl doorbraudeslukken; in artikel 

7 wordl alleen gezegd dat de fijne zoogenaamde grappiers even als 

ile kalk gezift znllen worden door middel van meinalweefsels n". H), 
hebbende twintig-duizend gaatjes up den vierkanten palm, en in art. 5 

dal de verhouding dier fijngemalen grappiers tol dm kalk 2 0 ten 100 
niet te boven mag gaan. 

De vraag is dus of dc g r a p p i e n onverbrande overblijfselen zijn. 

Wanneer men nu dc fabriekmatige bewerking van den heer Lafargc 

met aandacht nagaat, dan blijkl iiet, dal bel antwoord op dio vraag 

ontkennend nioet zijn. Indien de oven door een' l)okwamen stoker met 

goede kolen wordl gestookt, dan zijn er slechts weinig gedeelten , 

die aau de volkomene verbranding onlsna|>pcn; men beeft slechts zeer 

weinig zoogenaamde incuits. Dc heer Lafargc tracht zc zooveel moge-

lijkte vermijden, ounlal zij ccne vermindoringo|) het fabrikaat geven, en 

nienschonhandcn vereischen voor hel uitzoekon, eu ook, omdat, wanneer 

zij onderden molonsleeii komen,zij dozen zouden kunnen beschadigen. 

Zie hier hoe bel uitzoeken cn dc verdere bereiding jdaats heeft. 

Wanneer dc kalk door bcsprcnging is gebluscbt, up hoopen gelegd 

'11 bekoeld, dan wordl hij door middel van ccn' ketting met schep-

emmers op ccne zoldering gcheschcn, waarin ccn gal is, dal door con 

horizontaal ijzeren rooster wordt gesloten, waarvan de slaven ongeveer 

- duim van elkander verwijderd zijn. Al wat iloor dien rooster been 

gaat, valt in dc ziftbakken; de stukken, die cr niel door heen gaan, 

worden door ccn werkman, met behulp van een' ijzeren schrapci', terug 

gehaald, cn vervolgens met dc hand uitgezocht. 

Het doel van dit uitzoeken is de incuits, dat is de onvcrbranilc sluk-

l̂ en, van de ongolduscbtc f//wi-fuse.sj af le zonderen. Men oiidcrscheidl 

deze beide soorten gemakkelijk door hel uiterlijk aanzien , het ge-

wigt CU dc hardheid. Dc <//CHi/s worden ter zijde gelegd, om weder 

don oven le worden gebragl; de ongcbliisclilc worden in den trech-
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1er gestort, die naar den molen voert, en worden bij bel fijn malen 

vermengd met al de stukjes, kleiner dan 2 duim, die door den rooster 

zijn gegaan , en in den ziftbak zijn gcschciden geworden van de 

kalkbloem. 

Dil mengsel nu van brokjes, kleiner dan 2 duim, die door het ziften 

zijn uilgeschoten, en van grootere ongebluschlc brokjes, met de hand 

uitgezocht, vormt hetgeen men i k grappiers noemt. 

Ongetwijfeld bevat dit mengsel eenige stukjes, die nicl gebluschl _ 

zijn, ten gevolge van ccne onvolkomenc branding, cn die gcvolgelijk 

in den toestand van onderkoolzuur kunnen vcrkccrcn; maar hun 

aantal is gering. Men kan bij benadering de verhouding van do ver-

schillende besianddcelcn van hel mengsel bepalen, wanneer men ccne 

zekere hoeveelheid grappiers bes|ircngl, voor dal zij onder den molen-

steen koml. 

De kalkdceltjes, die niel waren gebluschl, hetzij omdal zij bij de 

ccrslc bcsprcnging niet genoegzaam bevochtigd waren geworden, hclzij 

omdat zij daarin langzamer tc werk gingen, vervallen of blusschcn 

zich na verloop van eenige dagen, en men kan dan dien kalk door ccne 

nieuwe zifting afzonderen. De onverbrand gcbleveno slukken zijn le 

herkennen aan hunne hardheid cn hun blaauwachligen tint; dc ge-

brande slukken, die niel geschikt zijn om tc blusschcn, zijn geelachtig 

wil; zij zijn broos cn liglcr. Eindelijk onderscheidt men in hel mengsel 

deeltjes sloenkoolcinders on kleine verglaasde deeltjes van bakslocnon, 

voortkomende van de binnonbckleeding der ovens. Dij bet scheiden 

van licze verschillende bestanddcelen hoefl dc heer Î afargc als go-

middelde van ccn grool aantal prochicmingcn bevonden, dal de g r a p -

piers aldus zijn zamengostcid: 

10 deelen kalk, geschikt lol blusschcn bij cenc nieuwe bcsprcnging, 

70 dcclcn, ongcsidiikl tol bliisschen maar gebrand; 

10 deelen (op zijn hoogst) ondoorbrand; 

10 deelen afval van verglaasde baksleenon eu einders. 

Naar holgeon ik zelf heb kunnen ojimcrken, is dc door den hcoi 

Lafargc aangewezen verhouding juist. 

Dc onder don moicnstoeu (gidijk aan dien van een' korenmolen) fijn 

gemalen grappiers worden weder in een' afzonderlijken zilïbak ge-

daan, hot gezifte poeder vorimiiigt zich bij hel vallen met dat in de 

cor.slc ziftbakken verkregen, en hel overschot, door tle werklieden ib' 

zemelen (le son) gonoomd, en dat er nitziel als zandkorrels lor groolte 

van jaglkruid, en waarvan do kleur van hot wit tol het zwart afwisselt, 

wordt langs eene goot weggevoerd. 

•Men ziet uit helgeen vooralgaal, dat tle//ra/^/iitvs fijngemalen, o|) 

nieuw gezift on in den kalk van Theil gebragt, geen incuits kunnen 

hoolon: het zijn ongebluschlc (non fiisvsi; zijn zij waarschijnlijk voor 

het grootste doel afkomstig van de kalkaardige brokken, dio, ccne 

groole hoovoellicid leem bovattonde, op tic wijze der ccmenlstoencn 

branden. Dij de boreiding van den geziften kalk van 'flioil, zooals die 

tegenwoordig te Toulon plaals heeft, komt er dus veeleer hydraulische 

ccincnt dan onderkoulzure kalk in hel mengsel; men gevoelt dus, dal 

bij con reeds slerk hydraulisclicn kalk, dit cr alleen loc kan bijdragen, 

om zijne eigenschappen tc vcrhoogen. 

Het ziflcii heeft overigens hel aaiiiiicrkelijke voordcel, dal hel alle 

zelfs zeer kleine deeltjes afzonderl, die, door welke oorzaak ook, aan de 

blussching zijn onlsuapl, cn deze lijn maakt, lerwijl zij anders, indien 

zij in dc mortels lilevcn, na verloop van lijd zouden kunnen blus-

schcn cn zeer naileeligc gevolgen tc weog brongen in molsclwcrk cn 

vooral in bcrapingen. 
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.]Iorlcls in zeewater. — Daar dc kalkmortels mcl onilorkoolziircn kalk 

niel slechls als hydraulische morlels zijn heschmiwd geworden, maar 

zelfs als de cigenschap lo hczillen, dal zij door de chemische wer-

king van hel zeewaler nicl worden aangelasl en gevaarlijke vernie-

lingen iu zeewerkcn kunnen voorkomen , zal ik van dc mij Ihans 

aangeboden gelegenheid gciirink maken, om le zeggen dal men voor 

ilic vernielende werkingen le veel vrees heefl gekoeslerd (l). 

In den laalslen lijd heefl men dc deugd van de ilaliaansche pouz-

zolaan in Iwijfcl gelrokken; men heefl beweerd, dal de morlels, 

die mcl die kostbare slof waren vervaardigd , na eerst goed te zijn 

verhard , hunne hardheid na verloop van eenige maanden konden 

verliezen; men heeft het doen voorkomen, dal de hydraulische kalk 

van Theil, zelfs vermengd met pouzzolaan, en des te meer wanneer hij 

alleen met zand wordt aangemaakt, geen vohlocnde waarborgen voor 

zeewerkcn oideverde; eindelijk heeft men de mogelijkheid in twijfel 

gelrokken om duurzame metselwerken in zeewater le maken. 

Dit alles is welligl daaraan loc tc schrijven, dat heigeen mon in 

bet chemisch laboratorium heeft waargenomen, tc veel van algemecne 

toepassing heeft geacht. Wanneer men daarenlegen beslaande feilen 

beschouwt, dan vindt men zeer afdoende redenen van gerustheid in 

den staat van behoud van ccne menigte werken, die sedert vele jaren 

en zelfs sints de tijden dcr Ouden zich in zeewater bevinden. 

Vooreerst kan men daartoe aanvoeren de mclsclwcrkcn van verschil-

lende havens, op dc kust van Italië, door dc Uomcinen aangelegd: die 

van het havenhoofd van Civita-Vccchia, onder Trajanus gebouwd, en 

dal nog beden len dage het hospitaal cn gewapende batlcrijen draagl, 

dio van de havens van Antium ^Porto d'Anzio), onder Nero gebouwd. 

Deide werken bevinden zich reeds een groot aantal ecuwen onderzee 

en zijn nog zoo hard, dal het moeijelijk is cr stukken van af te breken. 

Men kan ook bet metselwerk aanvoeren der fondamenten van den 

tempel van Neplunus op 1 fransche mijlen (17 kilometers) van Civita 

Vecchia, die sinls onheugelijke lijden door de zee zijn overstroomd en 

van vóór de christelijke tijdrekening daglcekenen (2). 

(1) Ilct spreekt van zelf dat, daar ik slechts feiten hehandclcn wil, die 

ik hel) waargenomen, ik liier alleen Sjireek van dc werking van het water 

der Middellandsche Zoc. 

(2) Dc ka])itcin ter zee Janvier, kouininndant der marine tc Civita-

Vcochia, heelt op mijn verzoek dc goedheid gehad aan zijn zoon, mijn 

mede-arheider tc Tonlon, eenige hrokkcn van deze metselwerken te zenden, 

cn onder andere twee groote stukken van dc grondslagen van den Xeptnnn*-

tcmpcl: het ccnc hehoordo tot den lieklccdingsnnuu' aan de zeezijde, het 

andere aan den tegenovcrgestcldcu; zij zijn heide hcwcrkt als ojnis nticnlatum 
(netwerk), gevormd vit kleine gehonwcn .stcencn van 7 tot 8 duim zijde. 

Do muur tusschen de heide heklccdingsnunen is slechts een el dik. Kn 

al.s men ziet, dat een metselwerk van zoo geringe dikte sedert hijna twee-

duizend jaren hestaat, cn aan de zee wederstand hiedt sints de tempel 

van Xepnnnis door dc wateren is overstroomd geworden, dat is sims vele 

eeuwen, dan moet men voorzeker don mortel van dit werk bewonderen. 

De voegen van dc bcklcedingsmm-en zijn, wel is waar, oj) eenige diiimcn 

diepte uitgevreten, vooral van dien aan dc zeezijde; maar er heeft daar 

oenc mechanische afslijting plaats, benevens do vernielende werking dcr 

stccnvrcicnde schelpen, dio ook do hnitcnzijde dcr stcencn niet hebben 

ges|>anrd. Kn niet minder is het waar, dat noch eenige chemische oiuleding, 

noch iheoretische proeven, dc uitstekende hoedanigheden van dit metselwerk 

in twijfel kunnen doen trekken. 

Dc lieer Janvier schrijft hij hot overzenden dcr brokken aan zijnen zoon: 

"De morlels, die ik u heb gezonden, zijn genomen binnen nit liet dijks-

f l y ó ó — 

Al deze metselwerken schijnen met pouzzolaan te zijn gemaakt; 

zij vormen massieve ligchamen van groote liardheid, en reeds hun 

voortbestaan alléén, na eene indompeling van zoovele ecu wen, is 

voldoende om gunstig le getuigen \oor de onvergankelijkheid van de 

morlels, door de bouwmeesters gebrnikt. 

Wanneer men le Toulon zelf naar voorbeelden uit den nieuweren tijd 

zoekt, dan kan men aanvoeren de kaaijon van de handelshaven, welker 

bouw door Delidor is beschreven, en die na verloop van meer dan 100 

jaren in een zeer voldoenden slaat van Delioiid verkceren; — hel her-

stellingsdok, in 1775 door Groignard aangelegd cn waarvan hel met-

selwerk gccnerici sj)oren van bederf vertooiil; — dc beton van het 

dok n°, 5, sinls 1840 onder water, waarvan dc uilslekende punten 

(die men heden ten dage met moeite wegneemt op ccnc dieple van 

7 tol 8 el) alleen door middel van buskruid kunnen worden aan-

getast (1). 

Al deze werken te Toulon zijn gebouwd met ronicinsche pouzzolaan, 

in verbinding met gewonen kalk, cn als in sommige werken eenige 

gedeelten metselwerk in pouzzolaan nictdozdfde hardheid vcrtoonen, 

is het dan zoo vreemd die geheel op zich zelf slaande gevallen toe te 

schrijven aan bedrog bij de levering van dit kostbare materiaal, dat 

zoo gemakkelijk met aardsoorten van dezelfde kleur kan worden ver-

mengd ? 

De kalk van Theil, enkel in verbinding met zand, heeft geen mindere 

uitkomsten opgeleverd, zoowel te Toulon in dc verscbillende werken, 

waarin men er van heeft gebruikl gemaakt, als in de haven de la 

Jolieltc te Marseille, als ook aan den havendani van Porl-Vcndrcs, al-

waar de heer Tanly, dank zij de voortrelTelijkbcid van dezen kalk. 

niet met beton maar alleen met metselwerk van breuksteen en zonder 

pouzzolaan zeewcringblokken van 12 lol l ï j leerling el heeft gemaakt, 

die zeer goed aan dc werking van eene zeer hevige zee weerstand 

bicden en geen spoor van bederf vcrtoonen (2). 

ligchaam onder water; zij waren nan zeer hevi;,'cn golfslag blootgesteld. 

«Dc aanleg van dc zeebrekcrs cn van do gcvelven onder het havenhoofd 

van het hospitaal en van den mond vun dc havenkom dagtcckent van 

den tijd van Tr.ijanus (00 jaren na J. Chr.). Deze keizer heeft den aan-

vang van deze werken bijgewoond: 1'liniiis dc jongere spreekt cr van in 

zijn Pauegi/ricus op Trajanus cn in zijne B r i e m . I l i j was cr insgelijks bij 

tegenwoordig. 

(1) De brokken van deze beton zijn zcor lianl, als men ze uit bet water 

neemt; maar als zij in de lucht blijven dan laten zij los aan dc ()pj)cr-

vlakte en schijnen zich tc ontbinden, hetzij ton gevolge van het opnemen 

van koolzunr, hetzij door dc kri.^tallisatic van het zeewater. 

Ik bepaal mij tot do vermelding van dit feit, waardoor welligl ver-

klaard kan worden, waarom men in de tijhnveiis van den Oceaan meer 

vernieling waarneemt dan in de Middellandsclic Zee. 

(2) De lezers van dit tijdschrift zullen welÜL't gaarne ccn blik werpen 

op de kromme lijnen, vertooncnde den gnnj:; iler verharding in zeewater 

van verschillende mortcls, die ik tc Touloii van 1840 tot 1844 heb be-

proefd; ik voeg zc dus bij deze mcdedoeliiig (zie pl. I I , fig. 8). Deze 

lijnen zijn dc graphische voorstelling der uilUonisten van een groot aantal 

proeven, die ik bij den aanleg van het <lok ii°. a licb gedaan. 

Zij tooncn aan dat dc vcrecniging van Imlr.'mlischen kalk met jouz-

zolaan de meest voldoende uitkomsten geeft; — dat dc pouzzolaan, met 

vetten kalk verbonden, ook zeer goede mortcls geeft; — dat de hydrau-

lische kalk van 'J'heil met zand mortcls oplevert, die niet zoo spoedig hard 

worden, nniar toch oj) een geregeld aanhoudende wijze; en kan men met 

deze verharding (die in de meeste gcvivllen voldoende is) genoegen ncujcn, 

dan verkrijgt men eene aanmerkelijke besparing. Om deze roden hebben 

wij te Toulon bijna geheel van het gebruik vmi pouzzolaan afgezien. 

h 
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Zijn al deze voorbeelden niel genoegzaam om le bewijzen, dal men 

veilig zeewerkcn kan aanleggen, als men zorg draagt er bouwstoffen 

voor te bezigen, waaromtrent de ondervinding reeds uitspraak heeft 

gedaan, en indien men daarbij de raadgevingen volgt, door den heer 

Minard, in zijne nota v a n i December j l . gegeven (1), waar hij zegt-

«P)lijvcn wij, voor het tegenwoordige, in de dwalingen van onze 

voorgangers berusten; wanhopen wij niel aan dc metselwerken, die 

wij in zee aanleggen, als wij hen navolgen; schrikken wij niet voor de 

kosten terug; laten wi j , in dc toepassing, het uitmuntend denkbeeld van 

groole zeewcringblokken niel opgeven. ^Vij hebben een middel van 

behoud, namelijk, lot nader order van nieuwe verbindingen geen ge-

bruik te maken, niaar lol de vroegere weder lo keeren, dal is tc zeg-

gen de naluiirlijke kradilige pouzzolaansoorten mcl de hydraulische 

kalken te verbinden. 

nZeker zullen deze morlels van dc oude zamenslelling kostbaar zijn; 

maar als wij dubbele kosten maken om ijzeren sluisdeuren en gegolen 

ijzeren bruggen te hebben, omdat metaal duurzamer is dan hout, laten 

wij dan niel met ons zelf in tegenspraak komen door op de kosten voor 

onze metselwerken in zee besparing te zoeken, en aldus hunnen duur 

te verkorten.» 

Nooit is meer naar waarheid iels gezegd omtrent hel vraagstuk der 

mortcls, in zee gebezigd , en als deze verstandige ^voorschriften 

in praktijk worden gebragl, dan zal men de overdrevene vrees 

laten varen, waardoor jongere ingenieurs in twijfel geraken om-

trent de mogelijkheid om datgene uil le voeren wat hunne voor-

gangers iu alle tijden hebben gedaan, namelijk hel aanleggen van 

duurzame werken in zee. 

Toulon, 1 December I8L)5. 

KALKl-:\ KX MOllTIM.S IN ZICEWATI-r.. AXTWOOUD AAN DE 

IIKl-llKX V l f 'AT I:N XOÜL, DOOU DKX IIKKU MIXAI iD, 

Outl-Jvsjicdeur-Gaieraal dtr Bmjyeii cn lllv/c». 

(Auuatex (les Pvni.s ct C/msst'es, 1854, Juillet et Août, p. 11.) 

Antwoord op de mnmcrhmjen van den heer Vicat, omtrent eem 
meimrie vm den heer Minard (2). 

De heer Vical heefl onlangs in dit tijdschrift eenige aanmerkingen 

medegedeeld, omtrent eene memorie, getiteld: M o r t i e r s m a r i n s de 

m s - c a r h o m i t e dc c h a u x . Ik zal trachten die aanmerkingen te beant-

woorden. 

De heer Vical bcNvecrt, dal indien de onderkoolzure kalken aan de 

kleine haveiihoofdeii van llyèrcs gocde^uitkomslen hebben opgeleverd, 

dit daaraan was loc le schrijven, dal de zee aldaar in een buitenge-

woon kalmon toestand verkeerde, en de mortels derhalve slechls eene 

'niddelmalige hardheid behoefden le bezitten; dal zij bovendien be-

schermd werden dooreen rijken overvloed van zeeplanten, en einde-

lijk, dal hun gebruik in zee, in gewone omstandigheden, aan gevaar 

'»nderhevig is. 

Omtrent bel zeestrand van Ilyt^res en de bovenbedoelde mortels 

waren mij dcti 5''"-'" Januarij 1852 door den heer Noël, hoofd-ingenieur 

(1) Anunles 1853, .Mars el .\vril, pag. 103. 

(2) Zie bovcJi blz. 2.'). 
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in de haven van Toulon, die Iegelijk met den heer Tassy, ingenieur 

der bruggen en wegen, die plaatsen had onderzocht, eenige nadere 

bijzonderheden medegedeeld. Omtrent dc liavcnhoofden van Ilyères 

schreef hij mij: «Dit is ecu werk van zeer weinig belang, dat in 18-if» 

zonder zorg daar neder werd geworpen; maar juist door de weinige 

zorg, die men er aan heeft besleed, blijkl des te meer de uihmmleiule 

hoedanitjlieid van den daarvoor gebruikten mortel , bestaande uit 

hydraulischen kalk van Doquefort, vervaardigd door den heer dc 

Villeiieuvc, en uil zeezand. W i j hebben gccnerici spoor van chemiscliL' 

ontleding waargenomen; er zijn gedeelten, die uit zeer kleine slcon-

slnkken beslaan, en waarvan de oppervlakte met den iruirel is 

glad gestreken; deze o[)pcrvlakle, steeds door dc zee bespat, en wel 

door eene immer heviij beroerde watermassa, vertoont niet bel minste 

spoor van ontbinding; zij istjlad en zeer hard gebleven». 

Deze bijzonderheden, medegedeeld door een hoofdingenieur, wiens 

bevoegdheid en bekwaamheid niel in twijfel kunnen worden gelrok-

ken, zijn volkomen in strijd met die, welke de heer Vical heefl om-

vangen. Deze heeft opgemerkt, dat dc korst van de hem toegezonden 

monsters mortel van llyères hevig opbruischte met zoutzuur. Dit 

moesl bet geval zijn, omdal behalve bet koolzuur dat hel zeewaler som 

lijds beval, en dal zicb mcl den kalk der mortcls kan verbinden, 

deze laatste zelf onderkoolzuren kalk bevatledcn. 

Het is waar, dat, toen zij te Grenoble in herhaahiclijk vcrverscid 

zeewater werden gedompeld, zij na verloop van 27 dagen volkomen 

waren ontbonden. Dit is des le meer le verwonderen, omdal zij sedert 

ne(jen j a r e n in hel walcr van de ü;olf van Ilyères in goeden staat ver-

keerden. Indien die monsters door het vervoer in de open luchl niet 

hebben geloden, indien zij cheuiisch dezelfde waren, als gedurende hun 

voortdurend verblijf onder water nabij dc kust, wat moet men daaruit 

anders besluiten dan dit, dal hel water in dc zee niet geheel overeen-

komt mol. dat, hetwelk men in vaten bewaart, daar dezelfde mortel 

in bet ecrslgenielde nicl wordl aangetast, en door het andere wordl 

ontbonden. 

Eu inderdaad hebhen de hceren Vicat en Davier feiten medege-

deeld i\), die doen zien dat de zeediertjes, de plantaardige sloffen en 

hel koolztnir in dc opene zee, eene bijzondere rol spelen in bet behoud 

der onderzeesche mortcls; hoogst waarschijnlijk zullen deze bestand-

dcclen wel niel meer le vindt.'u zijn in afzonderlijk bewaard zeewater. 

Overigens is het van weinig belang, dat de ondcrkoolziirc mortcls 

ontbonden zijn geworden in zeewater, tlal naar Grenoble was overgc-

bragt; wanneer zij in de Middcllandsche Zee voldoende wcilerstand 

bieden (en dit is bewezon), dan is dit feit, het zij behoorlijk verklaard 

of niet, genoegzaam om bet gebruik er van in die zee le rcgtvaardigen. 

Ter waardeering van die morlels heb ik mij niel alleen «ge-

grond op hel oppervlakkig onderzoek van een klein werk, in builengc-

wonen toestand geplaatst» (uitdrukking van den heer Vicat), ik lieb 

melding gemaakt van een beton, die onmiddellijk na dc bereiding in 

de haven van Cassis in ISiO onder water is gcbragt, cn van kunst-

matige proefblükken, die in 1815 zijn gezonken. Deze voorbeelden, 

waarvan het laatste overeenkomt met de blokken van belfort Doyard, 

(1) Dezo leiten zijn aan dc .̂ lca(/tO/iit' j/m î c/wicos don 27»"" Januarij 1854 

bekend gcnumkt door dc voorlozing van eeno verzegelde nota van den 

heer Vicat, den 7'i»» Maart 1853 aan dc akademie overgelegd. Dergelijke 

feiten worden ook vermeld in ccne memorie, door den hoer Kavier, ilcn 

15''*« Julij 1853 aan het ministerie ingediend, 



I 
zijn ccn vuliiocnii antwoord legen dc door den heer Vicat geopperde 

vi'ees. 

Ik heb niet gezegd dat de ondei'koolzurc mort els voor zecwerken 

«geheel bijzondere eigenschappen» (niulrnkking van den heer Vicat) 

bezaten; ik heb eenvoudig gezegd, dat bun voldoende toestand in zee 

gebleken is tc Cassis sedert dertien jaren, te Marseillc sedert negen 

jaren cn te llyèrcs sedert aclit jaren; cn nieticnjin voegde ik er bij, 

dat een goede uitslag van dertien jaren noij ecnujen twijfel kon o v e r -

iQten. Die goede uitslag betrof de Middcllandsche Zee, cn ik zou mij 

wel wachten, dien op den Atlantischcn Oceaan toe tc passen. Voor 

dezen en vooral voor het Kanaal moet men, tot (ht men nmJcr z i j i n g e -

licht (gelijk ik ndj in mijne nota van-i Dcccmber 18Ü2 heb uitge-

drukt) tot de mortcis van italiaansche pouzzolaan en van dc Uijnocvers, 

in vereeniging met walerkalken, dc tocvlugt nemen, daar deze alleen 

tol nog loc voorbeelden hebben opgeleverd van een honderdjarig be-

staan in dic zee. 

Wclligl ccbler zou men in bel noorden van Fraidu'ijk zekere sterk 

bydraulischc kalken kunnen vinden, zoo als die van Senonches, 

Mctz enz., die, volgens dc handelwijze van den heer de Yillcneuve be- | 

werkt, cn met zuiver zand vcreenigd, goedkoope niorlels zouden vor-

men, aan het water van hel Kanaal weörstand biedend. Ik heb juist ; 

getracht, door de ingenieurs der havens omtrent dit punt een proef- ! 

ondervindclijk onderzoek in het werk Ic doen sldlen. j 

Wal de zeer sterk-hydraulische kalken, met enkel zand vermengd, | 

betreft, hoezeer de waarschijnlijkheid tc bunnen gunste spreekt, zoo 

kan men mcl zekerheid niets omtrent hunne deugd in hel algemeen 

zeggen, en men moet zich lol bijzondere gevallen bepalen; want indien 

al de kalk van Theil zich goed houdt in dc I\liddellandschc Zee, zoo 

weten wij niet, of dil ook het geval zou zijn ni hel Kanaal, cn van den 

andoren kant weten wij, dal de zeer sterk-bydraulische kalken van 

Doué cn Daviers in den Atlantischcn Oceaan bezweken zijn. 

De reden, waarom ik de goede uilkomstcn van den kalk van Theil 

niet zeker acht in den Allanlischen Oceaan en vooral in hel Kanaal, is 

hierin gelegen , dal, naar bet mij voorkomt, men den invloed der 

hichlsgcsteldhcid niel builen rekening kan laten; hieromtrent vestig ik 

de aandacht der ingenieurs op dc volgende feiten. 

l lel oostelijk hoofd van den zccbrcker van Cctlc is gefundeerd op 

ccne bcionniassa, dic men iu 18Ü in cenc houten omsluiting hccfl 

doen zinken; dc mortel, bestaande uil gelijke deelen zand, romein-

jcht pouzzolaan cn bydrauli.'̂ chcn kalk van la Valcllc, vertoonde in 

'inriiJ .'Jporen van onlbinding. 

Dc blokken van den dijk van Algiers zijn gemaakt mei ccn'mortel, 

bestaande nil gelijke deden zand , romcinscbc pouzzolaan cn n i e t -

h i n l n i u U s d i c n kalk, cn zij bcbbcn hdioorlijk wederstand geboden, zelfs 

dc zoodanige , dic, hij dc onderdompeling gebroken zijnde , hunne 

niet verkoolde biniicndcdcii aan de werking der zee blootstelden. 

Daar niettemin deze zanicnstcllingcn in bare verhoudingen dezelfde 

waren, zoo zou hcl voordeel aan den kanl van de bclons van (lelie 

bebbcn moeten zijn, daar deze hydrauhschcn kalkbevalteden. Mag men 

niet aaiincincn, dal, behalve bel opnemen van koolzuur aan dc opper-

vlakte der blokken, ook bel vcrsdiil der lempcratuur invloed bcch 

op hcl verschil der verkregen uitkomsten; dat verschil is niet slechts 

aanmerkelijk, wanneer men let op de Icmpcraluur waaraan dc blok-

ken van Algiiirs ni dc werkplaats zijn blootgesteld, maar zelfs wal aan-

gaat die van dc zee, <lic aldaar veel booger is dan op onze kusten. 

Wanl volgens dc lalrijkc waarnemingen van Aimé is dc gemiddelde 
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jaarlijksche temperaluur van dc zee voor Algiers 18®.'2, en die van dc 

vijf zomermaanden 22°.l (1), terwijl dezelfde temperatuur op de 

kusten van Languedoc slechts bedraagt. 

Daar men dc gemiddelde jaarlijksche lempcratuur van hcl Kanaal op 

9® kan schallen, zoo zou het niel onmogelijk zijn, dal de kalk van 

ThdI cr geen voldoenden zcmenhang verkreeg, om aan dc vernielende 

kracbl der zee wederstand tc bieden, terwijl dil wel hcl geval is op 

onze kusten in dcMiddellandsdieZee. Men zal mijn twijfel dienaangaande 

begrijpen, wanneer men de uitdrukkingen nagaat van den beer Vicat, 

in zijne memorie van 1810, omtrent dc kunslpouzzolanen; men leest 

daar bl. 110: «Wij hebben te gclijkcr tijd in water van den Atlantischcn 

Oceaan cn in water van dc Middcllandsche Zee, beide op 8® en22o(hon-

derddedigc schaal) morlcis gedompdd, die vooraf besdiouwd werden, 

vernietigd le kunnen worden. Op 8*' zijn die morlcis, in bdde gevallen, 

na verloop van eenige dagen geheel verbroken, maar op 22° (beeft de 

verniding zich bepaald lol eenige scheuren, dic verder volstrekt geen 

voortgang hebben gemaakt.» W i j hebben gezien dal de gemiddelde 

jaarlijksdie temperaturen voorliet Kanaal9° en voor de Middcllandsche 

Zee le Algiers 18° (en zelfs voor dc zomermaanden 22°) zouden bedra-

gen ; deze getallen komen dus zeer nabij dic van dc temperaturen bij 

dc proefnemingen van den heer Vicat, cn men kan daaruit ongeveer 

dezdfdc uilkomsten afleiden. 

2°. Aanmerkingen omtrent denota vnn den heer Vicat, aan de Academie 

des Sciences i n ccn verzc(jeld jHikhet overgelegd den Maart 

I S o o , hetwelk den Jannarij daaraanvolgende 

is geopend (2). 

De lioor den heer Vicat medegedeelde voorloopige uitkomsten leiden 

lol hel eindbesluit, dal geen enkele onderzceschc mortel aan dc wer-

king van hel zeewater wederstand zou bicden, indien hij daartegen niel 

wierd beschermd door ccne l a a g h o o h u r e kalk op de oppervlakte, die 

zidi bclzij vuur heizij na de indompeling vormt, melder tijd in dikte 

toeneemt, en tol welker vorming dc lot koolzure magnesia overgegam 

magnesia en de onderzceschc aanzettingen en planten medewerken. 

Dit is bet hoofdpunt in de door den heer Vicat aangekondigde uil-

komsten. In de eenvoudige uiteenzetting zijner niededecling blijkt op 

nieuw de scherpzinnigheid van dezen bekwamen ingenieur. Desniel-

tcgcnstaandc kan men uil zijne onderzoekingen niet opmaken welke 

nieuwe mortcis men in de zee zou moeten bezigen. De door bem gege-

ven verklaring van dc duurzaamheid der oude onderzceschc morlcis 

zou lol meer zamengestddc verschijnselen betrekking hebben dan tol den 

gewonen zamciihang. Dc moeijelijkheid zou niet opgelost maar slechls 

ver[daalsl zijn. Vroeger moeslcn wij vragen waarom sommige morlcis 

aan de zee wederstand bieden, lerwijl andere cr in vergaan; thans, 

wanneer alle mortcis er in vernield worden (hetwelk inlusschcn nog 

niel bewezen is), vragen wij, waarom sommige bedekt kunnen worden 

mcl ccne duurzame hcsdiuttciide laag, andere niet? Dc bouwmeester 

blijft inmiddels in dezelfde oiizckerheiil verkccren omlrcnl dc keuze der 

bcstanddcelen voor een nieuwen ondcrzccsdien mortel; er is niets 

nieuws gegeven om bem bij zijne onderzoekingen Ic leiden, cn hij is 

even wciniir in slaal te voorzien of zich cenc duurzame bescbcrmcndc 

(1) KxjdorntiüJi sdcjtlijhjue i k l \ { h i & i c , Tonic I , p. IIG, sniw. 

(2) Vgl. boven blz. 'JC cn bit Miik is rode vertaald inedcgcitcelil in ilc 

U i t t r c h c l s , Ibó-l-l bj.'), blz. 15. {Itcd.) 
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laag op den morlel zal vormen, als hij voorzeggen kon, daldc mortel 

zdf stand zou houden. 

Volgens den heer Vicat neemt de dikte der bedoddc laag met den 

tijd toe; maar dan is hcl moeijdijk le begrijpen hoe mortcis, die eenige 

jaren hebhen stand gdioudcn, later worden ontbonden; oen feit, dat 

ongelukkig maar al tc zeer erkend wordl. Indien elke hydraulische za-

menslelling, dic in vcrsdien t o c s l a n d o n d e r zee wordt gebragt, door 

deze wordt aangetast, ten zij zij door ecnc na dc indonipeling ge-

vormde laag worde beschut (hetwelk dc meening van den heer Vicat 

is), dan is het niet le verklaren boe die vorming, eens mogelijk zijnde 

en ccn aanvang hebbende genomen, later zou ophouden, onmogelijk 

worden, ja tc niet worden gedaan. 

Vroeger konden wij begrijpen dat de aanhoudende werking van 

ecnc vernielende oorzaak in bet zeewater met den lijd den zamenbang 

van nieuwe mortds moest overwinnen; maar volgens de orde van 

denkbeelden, waarin de heer Vicat ons brengt, wordt de vijand 

reeds aan den buitenomtrek tegengehouden, en daarbij zelfde verdere 

middelen van wederstand levert (het koolstofzuur of de zeediertjes), 

zoo is hcl niet wèl te begrijpen , hoe hij verder door kan dringen. 

»De duurzaamheid van deze bescbermende laag, voegt dc heer 

Vical cr bij, is nu eens bet gevolg van dc cheinisdie zamenslelling 

en den aan de silicaten eigenen zamenbang, dan eens van hunne 

plaatsing onder zee, met betrekking lol den golfslag en dc slrand-

keijen.« llel is moeijelijk tc begrijpen boe de chemische zamcnslel-

ling cn de zamenbang van ccn verschen mortel, dic reeds bij den 

aanvang der indonipeling lot de vorming van eene beschermende laag 

zouden hchbcn aanldding gegeven, later onvermogend zouden zijn om 

deze tc doen voortduren of ontslaan, juisl omdat de oudere morlol 

meer zamenbang beeft. 

AVat do uitwerking der golven en der slrandkeijcn betreft, zeer 

zelden hccfl ccn niortel niel reeds daarvan geleden in de eerste jaren, 

waarin hij wederstand beeft geboden, en wanneer dc beschermende 

laag bij eenen storm is weggeslagen, dan moet zij zich daarna op nieuw 

vormen, gdijk zij zich vroeger heeft gevormd. De door dien storm 

ontbloote oppervlakte is in denzclfdcn loesland als de oorspronkelijke 

oppervlakte. 

Ziedaar de zwarigheden, die bij ons opkomen, len aanzien van de 

door den heer Vical gegeven verklaring. 

Dc beer Vicat belooft ons: «ecnc eenvoudige cn zekere metbode 

op te geven, om al de zanicnstcllingcn van deze soort terangsdiik-

ken, mcl betrekking tot bare meerdere of mindere geschiktheid voor 

•zeewcrkcn, waardoor men aanmerkelijk ved tijd zal kunnen uil-

winnen, die gewoonlijk voor proehicmiiigcn in dc opene zee gevorderd 

' wordl.» Zonder twijfel is dic mclhode nog niel genoegzaam stellig 

cn zeker, wanl dc heer Vical gevoelt cr te zeer de belangrijkheid van, 

ein er de openbaarmaking nog slceds van uil te sldlen zonder noodzaak. 

In allen gevalle schijnl de classilicatie van deze zamenstellingcn 

"iet volstrekt noodzakelijk. Ten aanzien van de nieuwe mortcis voor 

meewerken, zoeken wij nog niet naar de leste, maar trachten w i j alleen 

'Ie goede van dc slechte le onderscheiden. 

Opmerkingen omtrent eene nota van den heer ?i0cl, Imfdinge^ 

nicur, directeur der zecwerken te Toulon. ( 1 ) 

In deze nota zijn ccnigc bijzonderheden medegedeeld omtrent den 
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aard der bestanddeden in den kalk van Theil, die aan dc bhissching 

wederstand bieden, cn die men lol poeder maakt, om ze onder den ge-

bhiscblen kalk le mengen. 

Deze deden, die ik als ondcrkoolzuur heb beschouwd, zouden vol-

gens den heer Noid aldus zijn zamcngcsleld : 

Dcclcn kalk, geschikt lol bhisschen bij eene nieuwe bcsprcn-

Jl» 

Deden, ongesdiikl tot blusschcn, maar gebrand 70 

Deden, die ondoorbrand zijn • . 10 

Afval van verglaasde einders, enz 10 

100 

« De tol blussdien ongeschikte maar gebrande deelen, voegt de lieer 

iS'ocl er b i j , z i j n waarschijnlijk a f k o m s t i g van de b r o k k e n , d i e , cenc 

groole bocYcclhcid leem bevattende, op de wijze der ccmcnlsleeneu 
branden. » 

Hcl is te bejammeren , dat ccne ontleding van deze ongcbluschle 

deelen dc waarschijnlijkheid niet in zckerbcid heeft verkeerd. Nielle-

min neem ik hcl beslaan van deze ecmentstoflen als hoogst waarschijn-

lijk aan, en tevens, dal zij, lol poeder gemalen na gebrand te zijn, 

en in den kalk van Tl id l gemengd, zijne hydraulische eigenschappen 

verhoogen. 

Diensvolgcns zou het vraagstuk over don kalk van Theil niel zijn be-

slist len gunste van bet onderkodzuur, gelijk ik dacht, maar bet 

zou ccne gemengde quacsiie worden, waarin deondcrkoolzurc kalk en 

hel cement op dezelfde wijze werken. 

Hoe het zij, hcl fdt is niel van le minder belang voor dc bonwkun^ 

digcn, en de handelwijze van den beer de Villeneuve is cr niel te 

minder voordcelig om. Men weel thans, dal als men hetgeen cr na de 

bhissching van hydraulischen kalk overblijft verbrijzelt, hetzij cemcnl-

deeltjes of wel deeltjes van onvolkomen verbrande stccncn, ofwel 

beide tc zamen, men een jiocdcr verkrijgt, dat, met den gebluschten 

kalk vermengd, zijne bydraulischc dgcnscliappcn verhoogt. IIclzou dus 

mogelijk kunnen zijn, dat do bydraulischc kalken, op debeschrevcn 

wijze krachtiger gemaakt, met zand alleen, even als de kalk van lloque-

fort, morlcis gaven, die goedkoop waren cn tegen de zee bestand, 

dit onderwerp zij aan de onderzoekingen der ingenieurs aanbevolen. 

Parijs, 22 April 18ui. 

11) Zie Itovcn blz. 20. 

Men vindt nog omtrent dit onderwerp in dc verslagen van de 

Académie des Sciences de volgende nota van de hoeren Vicat, vader 

cn zoon (l). 

Dc niocijelijkhdd om langs natten weg dubbele silicaten van klei-

aarde cn kalk tc hordden, die stellig wederstand kunnen bieden 

aan zeewater, hccfl ons cr loc geleid, om te trachten dubbele silicaten 

van kleiaarde en magnesia langs denzclfdcn weg zamen te sldlen; wij 

zijn in zeer veel gevallen en onder gemakkelijk le vervullen voor-

waarden, wat de chemischc zamenstclling der te bezigen pouzzolanen 

helrcfl, boven verwachting geslaagd, cn wel met hoeveelheden mag-

nesia, dic ved geringer waren dan dc in dergelijke gevallen gebruike-

lijke bocvcdheden kalk. 

Indien hel derhalve mogelijk ware, de magnesia lol een aanne-

melijker prijs voor openbare werken te verkrijgen, dan zou hcl vraag-

( 1 ) Ontleend nan riugndcar, 1 ! : 'J4, N». - 1 1 , p . 2 5 G . 
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sluk ziju o|)gclosl: bclons le vinden, die volslrekl niet door zeewaler 

kunnen worden aangetast. 

Volgens de nieening van een bekwaam scheikundige, den beer 

iialard, zou dc moederloog van dc zoulpanncn, waarvan men volstrekt 

geen partij irekl, welligt dil nieuwe bestanddeel voor een aanneme-

lijker prijs kunnen opleveren. 

W i j wenscbeu dat door bel openbaar maken van deze nola dc • 

maalscbappijen, die zoulpanncn (salines) exploileren, cr toe mogen 

worden geleid, om le Iracblcn magnesia le maken door dc cbemi-

sclie bandelwijzcu, die Ibeorctiscb bekend zijn. 

MASSIEVE PAHQirETVl.OKiaCN EN ZWITSKUSCHE LAND-

HUIZEN i : i T DE FABKIElv VAN DE IIEEKEN 

SEILEU ^lUI ILEMANX EN COMl'. 

(Verslag van den heer AvMAnn-ltESSiON, st'n-t'Uiin (jóidral j)cr]>i'tuel de 
Academie uaiioimle.) 

(Journal des travaux de l"Académie tuitionale, Janvier 1855, png. 23.) 

(.[. G. VAN GENDT Jun.) 

(Vl. I I , ligg. 0-12.) 

Dc commissie, belast met bet onderzoek der fabriek, die de lieeren 

Seiler Mublemann en Comp. onlangs le la Villclle bebben opgerigl, 

lol bel vervaardigen van massieve panpielvloeren en bet maken van 

zwilserscbe landluiizen, beeft mij opgedragen, verslag nit le brengen 

omtrent dezen nieuwen tak van nijverheid en omtrent dc verschillende 

mcchanischc hulpmiddelen door genoemde heeren gebezigd. 

Deze taak is moeijelijk; want zoo ik door allen wil worden begrepen 

en hel publiek, uwe eu mijne overtuiging wil doen deelen, zoo ik de 

voordeden, ons reeds gebleken, wil doen uitkomen, dan moei ik nood-

zakelijk op het verledenc terugkomen. 

Wanneer men weel wal lot beden gedaan is, zal men een juisler 

oordeel vellen over hetgeen thans gedaan w o n l t . Hel verledenc zal 

den vooruitgang van heden des le beter doen uitkomen. 

Dc vloeren van vertrekken, met houl ingelegd, liceten parfpiet-

vloeren. In de XVI® eeuw waren zij nog onbekend. Het is ligt le be-

grijpen dat deze parcinetvloeren op de meest verschillende wijzen 

worden zamengesleld, doch wij belioeven ons bier niet afle geven met 

dc luimen der mode. Daar ziju vasle regelen van goeden smaak en 

licchlheid, die nimmer veranderen en altoos als grondslagen moeten 

dienen; hetzij de iiarqnetvloer ruitvormig, van eene lijsl omgeven, 

vierkant sluilendc is of deu hongaarschen vorm (1) heefl, deze regelen 

blijven immer dezelfde. Dc ware verdienslc van een blad uileenen 

parquetvloer is dal hel geene buigbaarheid meer bezittc en niel onder-

hevig zij aan de minste verplaatsing, Irekking of scheuring len gevolge 

van do werking vau hel houl. 

Men weet dat dc jiarquelvloercn niet onmiddellijk op den grond 

van hel verlrek wortlcn geplaalsl, daar zij dan spoedig zouden ver-

gaan, maar wel o[) liggers {lambounles) met pleister op den grond 

bevestigd. 

En niellegenslaandc deze voorzorgen hebben weinig parquetvloeren 

(l) De hongaarsclic vorm (point de Hongrie ook wel planchcr ii la Qipu-

cmc) bc&tnat uit .-malle strooken van 7—10 ned. duim Liecdtc die cn zig-

zag tegen elkander sluiten of door cciio transversale strook afgescheiden 

n-nrdcn. (Vert.) 

[1855— 

tot heden aan do vernielende werking der vochtigheid in vertrekken 

gelijkvloers weerstand geboden. 

Zoo wij deze grondbeginselen voor hel leggen van parquetvloeren 

hier hebben herinnerd, is dil alleen geschied, om beter dc vorde-

ringen die wij zullen beschrijven tc doen uitkomen. 

Dc lijd is inderdaad reeds lang voorbij, toen de bladen van eenen 

jiarquelvloer bestonden uit eene ruit en eene lijsl, waarvan hel hout 

8 ned. duim cn soms nog meer breedte bad; loen dc onderafdeelin-

gcn uit 51 stukken bestonden van verschillenden naam , vorm en 

grootte, waaronder dc fransche werklieden onderscheidden:/«/m'ce 

carrce, le hattant, la piècc ontjlet, Vécharpe, la pclite pièce carrée, le 
coUfichet, le guingnin of pctit panneau, le punneau carré, la pièce 
du[ coin of p a n n e a u onglet. Dil alles is nog op sommige plaalsen in 

gebruik, doch zij die verder zijn gevorderd iiebben zich sinIs lang 

van al dezen omslag ontdaan. 

Onder dc industrieelen, die hel meesl hebben bijgedragen lol de 

ontwikkeling van dezen tak van nijverheid, is vooral op le merken 

dc graaf dc Murinais, die zeer fraaije parquetvloeren in mozaïk heeft 

zamengesleld en ccne goede melhodc gevonden voor bet bereiden 

en zamenvoegen der stukken. Maar wij deelen geheel dc mcening 

van den heer Daulin Désormeaux ten aanzien van de mozaïk-par-

quclvlocren, welke ook overeenkomt met die der algemeene jury der 

lenloonslcllingen. Overigens zijn deze parquetvloeren weinig gcbrnikl. 

Wanneer men op eenen vloer, door middel vau lijm, verscheidene 

slukken van meer of minder dikle hechl, maakl men een oplegwerk, 

maar geen parquelvloer. De lijm is hygromelrisch; zij wordt door hel 

branden van dc zon week en wordt bij droog en koud weder hard en 

vast. Afwisselend aan deze werkingen bloolgesteld, kan een parquel-

vloer, waarvan de lijm hel eenige verbindingsmiddel vorml, onmo-

gelijk lang wecrsland bieden aan het loopen der bewoners en de 

verplaatsing van meubelen: de slukken zullen Ier eeniger plaals los 

raken, opwippen en breken, waardoor de vloer bedorven is. Voor-

zeker doen die rosellcn, kunstbloemen , guirlandes cn bloemkorven 

eene zeer bevallige uilwerking, maar voor den vloer is sicvigheid een 

eerste vereischic, hetwelk de niofaïk-vloeren geheel missen. 

Men beeft ook gebruik gemaakl van parquetvloeren van eindclings-

hout, die bij den cerslcn oogopslag aan alle voorwaarden van hechtheid 

schijnen te voldoen. De iu 1858 beproefde beslraling mcl eikenhouten 

blokken, door middel van bitume vereenigd, had lol dit denkbeeld aan-

leiding gegeven, waarlegen zich echter spoedig ernstige tegenwer|)iiigen 

deden hooren. «Zoo deze |)arquetvloeren van eindeliiigshoul,« zegt de 

heer Daulin Desornieanx, «op de gewone liggers (lamhunrdes) worden 

geplaalsl, zullen zij noodwendig al zeer spoedig Insschen deze liggers 

wegzakken, daar zij eenvoudig legen elkander zijn gelijmd. Dil zal 

vooral hel geval zijn aan den beganen grond, waar dc vochlighcid de 

lijm week zal maken. Wanneer men, om dil gebrek te verhelpen, de 

liggers laat vervallen (dat denkelijk dc bedoeling van den vervaardiger 

was, daar anders die vloeren zeer duur zouden worden), dau zullen de 

houtblokken, op eenen grond rustende, die met veel moeite is gelijk 

gemaakl, dc vochliglioid van het lerrcin opzuigen, daar het citidclings-

hout niet ondoordringbaar is, en dit vocht, hetwelk het behoorlijk 

boenen zal verhinderen, zal hel hout eindelijk doen verrotten, en bij 

droog weder sterk splijten.» De vervaardiging van deze panjuelvloeren 

moet overigens zeer eenvoudig cn gemakkelijk zijn, maar wij gelooven 

niel, dal dezo uitvinding, die zeker nullig kan worden toegepast in 

werkplaatsen, waar zwaar werk wordl verrigl en ecu gewone vloer 
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parquetvloeren aan tc brengen, zijn wij hel daarmede eens, maar dat 

hij meesterstukken zoude geleverd hebben, gelijk de heer Masson-Four 

ons wil doen gelooven, hiertegen komen wij op. Overigens hebben wij 

de beoordceling van den beer Masson-Four alleen aaugehaald, om het 

overdrcvcne cr van te bestrijden. Op den mortel, uit hydraulisclien kalk 

cn plcisler, waarop de walerwerendc maslik van den heer Aniel rustte, 

hebben wij niets le zeggen. Het was cenc voorzorg, die de uitwerking 

der vochlighcid koude verminderen, maar de vloeren niel ondoordring-

baar maakte. 

De fabrikanten, wier werk hel onderwerp van ons tegenwoordig 

verslag uilmaakl, zullen doen zien welke voordeden later verkregen 

ziju, zoowel len opzigte van de vereenvoudiging van den handenarbeid 

en der mechanischc hulpmiddelen als ten aanzien van de minkost-

baarheid. 

Üe A c a d é m i e had in 1858 nog dc gelegenheid ccne andere verbcle-

ring iu deze kunst mede Ic kunnen deelen. Hel was cenc nieuwe ma-

chine voor het snijden der vcrsdiillende slukken van eenen parquelvloer. 

Deze toestel, waarvan de heer Féroii (dc vader) dc uitvinder was, 

bestond in eene nieuwe aanwending van dc cngelsche zaag. 

De beer Fdron had ediler niet hel dod zich loc te leggen op de ver-

vaardiging der panpielvloeren in het bijzonder; hij zou daarloe hebben 

moeten afzien van een tak van nijverheid, waarin hij zoo groole dien-

sten heeft bewezen. Hij heefl dus alleen dc vervaardigers van parqnei-

vloeren een nieuw wcrkluig doen kennen, doch ging voort met de 

vervaardiging zijner stevige cu prachtige trapleuningen, die wij tegen-

woordig in alle paleizen en in alle huizen aanlrelTcn, waar smaak en 

gemak hand aan hand gaan. 

In het volgende jaar (1859) kwam dc Académie nogmaals terug op 

dc kwestie der parquetvloeren en wel bij monde van den voorzitter van 

het haudclscommité, ilen heer Leopold Malepeyre, die na vele naauw-

ons verloond zijn, onldeklen wij spoedig dal de heer Aniel zijne werk- | keurige cn herhaalde proeven hel volgende verslag iiilbragl: 

tuigen lol hel verkrijgen eener zoo regelmatige zamenvoeging zeer had j «Sinls eenigen lijd zijn dc prachlige parquetvloeren weder in den 

verbeterd. W i j moeten in de eerste plaals vermelden een paniuetvloer | smaak. Men vergenoegt zich niet meer mei eenen eenvoudigcn band of 

van twee vierkante cl, waarin al de meesl gezochte houtsoorten waren melde hongaarsche vloeren, hoe rijk en kostbaar ook; men wil parquel-

aangebragl. De stukjes zijn mei zulk eenejuislheid doormiddel van mes vloeren bebben van houl van verschillende kleuren en schakeringen ol 

len minste vloeren van eikenboiil, waarvan de in elkander loopemle 

vlammen rijke figuren vormen. 

«d'̂ venwel hebben de parquelvlocrcn van verschillende soorlen ge-

kleurd hout, die tegenwoordig als op- of inlegwerk op eikenhouten 

bladen worden vervaardigd, het nadeel, niet sterk te zijn, zdfs dan 

wanneer de stukken zuiver gemaakt zijn, goed aansluiten en stevig aan 

elkander gelijnid ziju ; de voelen en hel gewigl van het ligchaam ver-

iirijzelen al spoedig de opgelegde sliikjes eu deze vloeren vereischen 

builengewoiie zorg en onophoudelijke herstellingen. 

«Dc vloeren met lijsten van verschillenden aard zijn duur, van wege 

de hoeveelheid hout, die men moet gebruiken, waarvan sommige soorten 

zeer kostbaar zijn; dc messen en groeven veroorzaken een zeer aan-

zienlijk boutverhes. Eindelijk komen alle parquetvloeren, die oi»liggerf: 

bevestigd worden, len slollc zeer duur tc slaan, want, buiten den prijs 
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spoedig zou bezwijken, ooit voor woonvertrekken algemeen zal worden 

gebezigd. 

Wi j hebben evenwel voor vier jaar dc gelegenheid gehad cenc andere 

soort van parquelvlocrcn uil dndelingsboul te onderzoeken, van den 

heer Chipiez d'Ecully. Wanneer een slelsel van dezen aard kans mogl 

hebben Ic slagen, dan zoude hel zeker dal van den heer Cdiijiiez zijn, 

die bet gebrek van de doordringbaarheid van hel opslaande houl had 

weggenomen, door hel aanbrengen van eene laag bitume, endeondocl-

nialige aaneenhechliiig met lijm had vervangen door ijzeren banden, 

die, volgens hem, eenen volmaakten zamenhang in alle deelen van den 

vloer moesten le weeg brengen; maar, wij herhalen het, de parquet-

vloeren van eindelingsboul, noch dc ojigdegdc vloeren, zullen ooit zoo 

goed zijn als de massieve parquetvloeren. 

Omlreul deze vraag, die in een zoo naauw verband slaal met dc ge-

riefelijkheid onzer woningen, is onze maalschappij evenmin onver-

schillig gebleven, als omlrenl zoo vele andere. Wanneer men onze 

verslagen inziel, dan zal men in bct bulletin vau Augustus 1858 een 

eerste verslag omtrent dc bevloeringen vinden. Het betrof de conslruclie 

van den heer Aniel, waarvan de beer Masson-Four dc volgende beoor-

dcding geeft: 

• Dc kunst om parquetvloeren le maken,« zegl de heer Masson-Four, 

"die vroeger alleen door dc gewone schrijnwerkers of zelfs door lini-

inerlicden werd beoefend, heefl in korten tijd groole vorderingen ge-

maakt, sinls de meubelmakers er zich mede bezig houden. Al de ver-

schillende inlandschc houlsoorlen worden er thans voor gebruikt, en 

hunne verschillende rnilcu maken het mogelijk, er, oven als op de meu-

belen , vcrsdiillende soorlen van sdiakeriugen oj» aan tc brengen. 

Om lol een zoo hoogen graad van volmaaktheid tc geraken, nam men 

zijne loevlugt lol hel inleggen, dal dieper moet gaan dan hel oplegwerk 

van meubden. Dij onderzoek van dc verschillende parquetvloeren, die 

cn grocving aaneengevoegd, dal men de voegen alleen ontdekt door de 

verschillende kleuren vau hel houl. Men zoude zeggen, dal dc vloer uit 

één sluk bestond. Men kan dien op liggers plaatsen, of dadelijk op den 

grond aanbrengen, waardoor men reeds eene zekere besparing verkrijgt. 

Dc beer Aniel maakt uil hel hout plaaljes van verschillenden vorm en 

afmeting, die van onderen met eeu vocblwerenden maslik worden be-

kleed, eu ruilsgewijzc aan dkander gehecbl door een moi ld, uil hy-

draulisclien kalk en plcisler bestaande.n (Men zal laler zien, waarom 

deze bijzonderheden bier worden medegedeeld). «Deze parquetvloeren, 

voegt dc heer Masson-Four er bij, ziju vooral verkieselijk voorver-

trekken aan den beganen grond. Zij zijn even fraai als inlegwerk van 

gepolijst marmer, eu hebben hel voordeel minder koud le zijn. Wal aan' 

gaat de stevigheid, zoo heeft hel gebruik deze ten volle bewezen... enz.» 

«Wij hebben ook bij den heer Aniel eene keurige roos opgemerkt 

van twee cl middellijn, ingelegd met palissander-en uillandsch wil-

boul,... enz.» 

Hel doet ons ediler leed te moeien zeggen, dal wij dc meening van 

den heer Masson-Four over de parquetvloeren van den heer Aniel nooil 

gcdedd hebben. Dc geëerde verslaggever is zekerlijk verblind geweest 

door eenen bedriegelijken schijn. Thans, nu de heer Aniel werkelijk 

oCzocht heeft, eenige verbeteringen in dc kunst van het maken van 

ilezer onderliggers en der vaslhechling, brengen zij den vloer 5lot-i duim 

(8 lol 10 ned. duim) voor iedere verdieping hooger, hetwelk met O (bel 

gemiddeld aantal verdie|)ingen der Darijzer buizen) vermenigvuldigd, 

een gezamenlijk bedrag van omslreeks 2 voel (50 lol 00 ned. duim) mel-

selwerkgeefl, als meerder benoodigd om elke verilieping eene bdioorlijke 

boogie te geven. Dil bedrag van 2 voet over den gebeden omtrek van 

een groot huis en voor de zij- en builennuiren, moeide koslen be-
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langrijk vermeerderen en deze som mocl natuurlijk gevoegd worden bij 

den prijs der parquetvloeren, daar deze die kosten veroorzaken. 

«r.ij dc door den beer Cliassang uitgevonden parquetvloeren worden 

al deze nadeden vermeden. 

«Elk deel is per blad afgewerkt, deze bladen zijn vereenigd door 

ijzeren pennen, ecu duim lang, die de gewone mes en groeving ver-

vangen. Deze wijze geeft nog bet voordeel eene of meerdere lijsten of 

randen van gekleurd bont in den vloer tc kunnen brengen. Deze zijn 

even als dc vloer eene duim dik cn met kleine spijkertjes of draadnagels 

vastgemaakt ter zijde tegen de bladen, waaruit de vloer is zamenge-

sleld, alsmede door do ijzeren pennen, die de bladen verecnigcn. leder 

vak wordt, zoodra bel gevormd is, met ccne kicmschroef aangezet, 

waardoor de voegen beter aansluiten, terwijl eenijjc verccnigingsstaven 

onder den vloer zijn aangebragl om dc voegen vast te bouden. Ten 

slotte geeft men over elke vereenigingsvoeg eene zaagsnede, waarin 

een metalen staafje wordt geplaatst van ccn duim breedte; vervolgens 

verwarmt men hel gdicele vak en brengl cr eene bitumineuse stof 

over, die den vloer voor den invloed der vochtiglieid viijwaart. 

Eene bedding van twintig streep dikte is voldoende om er de vloeren 

op tc leggen, dc ondervlocr wordt op dezelfde wijze bereid als voor 

icgclbcvlocring ; deze vloeren kumien zoowel aan den beganen grond 

als op bovenverdiepingen gebruikt worden. 

«Door deze verbeteringen kan dc beer Cliassang zijne vloeren tol 

zeer matige prijzen h;veren « 

Deze methode was in dien tijd zeer verkieselijk , doch zij moet 

onderdoen voor de eenvoudige bewerking der Zwitsersclic parquet-

vloeren, die, hoewel massief, nog minder dikte bcbben dan de zoo 

even vermelde. 

Op de algemccne tenloonstelling van 1811 waren versdieideno 

pî oevcn van parquetvloeren aanwezig. Men vond cr zes uit Darijs en 

iwoc uit de departementen. Onder dc Parijsclie voortbi'cngsclcn merkte 

men op de ingelegde parquetvloeren van den lieer Laureiit, die door 

geschaduwde tcckeningen eene zeer aangename uitwerking deden, cn 

die van den heer Noyon, uit kleine strooken bestaande, geval in ver-

sierde dwarslijsten. Zij waren zeer stevig. 

Dit dc departementen waren twee nieuwe inriglingen tcntoongc-

stdd. Die van den heer Corillon, uit het departement dc la Tdiarcntc, 

bestond uit cenc reeks strooken op bitume of steenblokken gei)laatsl, 

en kon gelijkvloers worden gebezigd. De stukken waren vereenigd 

(ioor doorgaande dwarsstrooken He tweede van den beer lliibert, 

uil het departement du Mans, is een zamenstel van gothische ro-

zetten, opmerkelijk door do naauwkenrighcid van leekening cn aan-

bluiting der voegen. 

Onder deze fabrikanten muntte uil de heer 3larcdin, wiens vloeren 

in mozaïk door de verscheidenheid en rijkheid van uitvoering schitter-

den. De heer .Marcelin is geen gewoon fabrikant, en de Acmlémie 

mliumilc heeft zich ook uitsluitend niel zijne voortbrengselen bezig ge-

houden in ccn verslag van December 181'i. Ziehier oen uillreksel uit 

dil verslag, opgemaakt door den heer Odolanl-Desnos: 

«iDc voornaamste voorlbrengsclen van nijverheid van den heer 

iMarcdin bestaan in panpictvlocren, mcubden en ander houtwerk. 

NVij hebben eene reeks van parquetvloeren mei vakken onderzocht, 

even vindingrijk en bewonderenswaardig in de onderdeden als voor 

bel gdiecl. Dc deelen zijn zoo juist en onderling aancenshiilcnd, dat 

zij één geheel vormen, hoewel verscheidene stukken, die als deden van 

bel werk beschouwd kunnen worden cn door den heer .Marcclin prtn-
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cipcs worden genaamd, uil meer dan 500 stukjes van verschillenden 

vorm cn kleur beslaan. Ieder dezer stukjes is van te voren juist afge-

werkt cn aan dc aangrenzende stukjes vastgehedit. Dc daartoe ge-

gebezigde middelen maken hel mogelijk, hierin eene volmaakte juist-

heid te verkrijgen. 

«Iedere vloer wordl vervaardigd met het oog op de afmetingen 

van bel vertrek, waarvoor die bestcnul is; bij bestaat uit ccne bin-

nenste figuur, waaromheen ccne lijst van liguren loopt, terwijl dnddijk 

ccne tweede lijst tusschcn den wand en dc eerste lijst wordl aange-

bragl, zoodal deze niel door de meubelen wordt bedekt. 

«Onafhankelijk van de zorgen, door den beer .Marcelim genomen 

voor dc vervaardiging zijner parquetvloeren , zijn wij overtuigd dal 

hunne stevigheid verzekerd wordl door de genomene voorzorgen bij dc 

vervaardiging der deelen waarop zij worden aangebragl. ^Yij moeten 

levens vermelden, dat deze vloeren vrij wat minder kostbaar zijn dan 

vroeger de gewone mozaïk—parquet vloeren». 

Uil ons overzigt van de verschillende tijdperken in de kunst om par-

quetvloeren te maken zijn, naar wij vertrouwen, drie zaken gebleken, 

le welen : 

1. Dal dc grootste vooruitgang in dezen tak van nijverhdd heefl 

plaals gdiad sinls 1850. 

2. Dal de AcmJénile mitlonalc de verbeteringen in dit vak steeds 

op den voet heeft gevolgd. 

5. Dat uw verslaggever geene gevolgtrekkingen beeft willen maken 

ten voordeele van de heeren Seiler en iMuhlcmann zonder volkomen nict 

dc zaak bekend le zijn. 

Het is waarlijk niel moeijelijk, cn men vervalt ongelukkiglijk maar 

tc ved in deze fout, meer of min liglvaardig den voorrang toe tc 

kennen aan een fabrikant, die na anderen zich aanbiedt. Wi j hebben 

deze fout willen verniijdcn cn z(»o wij er loc komen te verklaren dat 

de parquetvloeren, waarover wij thans zullen spreken, meer voordeelen 

in zich schijnen te verecnigcn dan de vroegere, zullen wij ten minste 

het waarom nicl hebben vergeten, en zal het gemakkdijk zijn omtrent 

dc juislheid van ons oordeel eene beslissing tc vellen. 

Wi j zouden echter niel ten einde komen, zoo wij cenc beschrijving 

wilden geven van al de soorten van parrpietvlocrcn, die, na de alge-

meenc tcntooustelling van 1810, op die vau Londen cn zelfs op die 

van New-York zijn ten toongesteld. Zekerlijk heeft men zich de 

gemaakte vorderingen ten nulle gemaakt, de oude gebreken ver-

meden en zoo ved mogelijk aan alle verdschlen voldaan, doch er bleef 

altijd het gcwiglige vraagstuk over, dat al de overige bebecrscbt, 

namelijk dal van de niiiikostbaarheid, hetwelk nog steeds onopge-

lost bleef. 

Door welk middel echter kon men dit vraagstuk beier oplossen dan 

door werkluigen, die sinls bet begin dezer eeuw zoovele wonderen 

hebben verrigt cn zooveel tot stand gebragt, wal men onmogelijk waande. 

Niel dat wij willen beweren, dal er tot nog toe geenc panpictvlocren 

door mechanische hulpmiddelen zijn gemaakt, want zij worden reeds 

sinls tien jaar op die wijze vervaardigd, maar cr is onderscheid in de 

toe|)assing der werktuigkunde. 

Wat wij hel meest hebben bewonderd in de uitgebreide inrigling 

der hecren Seiler en .Miihlemann, zijn dc mechanische hulpmiddelen, 

die, naar wij mcenen, daar eenen boogen trap van volmaaklhdd heb-

ben bereikt. M I M I verbeelde zich vooreerst eene stoommachine van vijf 

cn veertig iiaardenkrachten om een vijftigtal loestcllen in beweging te 

brengen, waarvan dc eene al krachtiger werkt dan de andere. Onder-
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stel vervolgens dal al die toestellen in beweging zijn cn men zal als 

bij beloovcring ontzaggelijke stukken l i m m e r l i o u l in eene minuut zien 

bewerken; planken, balken, schrooten worden op allerld wijzen in 

cenige seconden gezaagd, gesdiaafd cn geploegd. Er is waarlijk iels 

wonderbaars in de zamen werking dezer verschillende werktuigen, die, 

aan ccnegdijktijdige werking gehoorzamende, volgens den wil van hem, 

die ze bestuurt, alle deden van ccn volkomen werk in een oogenblik 

voortbrengen. 

Dij de beschouwing van al deze zoo vernuftig zamengestdde locstdlen, 

zal men zich niet verwonderen, dat de heer Seiler 500 vierkante ellen 

l̂ arquetvloer daags kan allevcren, cn wanneer men weet, dal deze dan 

70 pCl. goedkooper zijn dan alle andere ingelegde parquelwcrkcn cn 

bovendien veel duurzamer, dan zal men niel twijfelen aan de toekomst 

van deze nieuwe inrigling. 

De boutsoorlcn, door de beeren Sdler cn Muhlcmann voor het ver-

vaardigen hunner Zwilserschc iiarquetvloeren gebezigd, komen gedcel-

idijk uil hel Derncr Oberland. Men zal nimmer in hunne vloeren eene 

enkele kwast onlmoctcn. Desniettegenstaande gebruiken zij ook soms 

voor hunne fraaije werken dken-, kcrscnboomen-, ahorn-, nootcn-

hoomen-, pruimenboomenhout cn alle andere vreemde houtsoorten. 

Voor luchl en ruimte, die twee eerste verdschlen van eene volmaakte 

werkplaats, is ruimschoots iu dc fabriek van de heeren Sdler en Muh-

lemann gezDi-gd. Alle locstdlen werken gemakkdijk, de werklieden 

hebben de ruimte en alles is op zijne plaals. De werkplaalsen, maga-

zijnen, bureaux, do zaal voor de teekenaars, alles is met oorded in-

gerigl, en de spoed, waarmede dil grootscli gdiecl is opgerigl, de vd-

maaklo iiaauwkeurighdd, waarmede het werkt, bewijzen dal dil werk 

meer ilan eene proehieming is. 

Dc heer Sdler heeft dan ook reeds voor langen lijd, behalve de in-

rigling le La Yillellc, twee innglingcn in het koningrijk Wnrlemberg 

en in zijn vaderland Zwitserland opgerigl, waarvan dc toekomst is 

verzekerd, en wdker voortbrengselen over geheel Duitsehland, Zwil-

sedand, Italic, Oostenrijk, Valparaiso en andere ovcrzecsclie bezillingcn 

worden versprdd, in afwacbliiig dat zij ook in Engeland, waar zij reeds 

:.;rclig worden ontvangen, meer algemeen worden. 

Dc massive parquetvlocrcu zullen dus cenen afdoenden strijd voeren 

mcl de oude parquetvloeren. Dc werkplaalsen der beeren Sdler, 

Muhleniann <k Comp., kunnen meer dan 2ÜO werklieden bevatten , 

wier gemiddeld dagloon 1 francs bedraagt. 

Om aan de gebreken van het houl le gemocl te komen , cn er 

ecnc voortdurende deugdzaamheid aan te geven, nemen de hecren 

Sdler en Muhleniann hunne toevlugt tot de kunstmatige drooging , 

wdke regelmatig jilaats beeft in eene groole droogplaats , of liever 

in eene ontzaggelijke droogstoof, waarvan de ahneliiigen zijn geregeld 

voor (hiizend leerling el houl. Dij deze wijze van bereiding is hel 

onmogelijk, dal hel houl nog werkt, hoe hel ook gebruikt worde. 

Het is le gelijkertijd bevdligd tegen de allerminsle werkingen van 

hel houlsap en tegen de insecten, die het zoo dikwijls tot slof doen 

vergaan. 

De Zwilserschc parquetvloeren van de heeren Sdler en ^luhlemann 

zijn ;)i(issicf; wij drukken op dil woord, omdal daarop alles uaukouU 

bij hel fabnkaat waarvan wij spreken. Zij zijn dus onlegenzeggelijk 

sterker dan dc o|)gelegde vloeren, cn zullen spoedig de bcsle llon-

gaarsche vloeren verdringen. Zij kunnen voor alle mogelijke tccke-

ningen worden uitgevoerd. 

Gemiddeld zijn zij 20 streep dik cn door messingen en klampen 
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verbonden, die alle beweging in dc deelen van den vloer onmo-

gelijk maken. 

De meerdere dikte en dc volmaakte drooging van hel hout, ver-

oorloven de heeren Sdler cn Mnhlcmann hunne vloeren in alle 

benedenverdiei)ingen en vochtige plaalscn aan te brengen. Zij ver-

krijgen dit gcwiglige resultaat echter niet, zoo als de heer Grassay, 

door het aanbrengen van cenc vocblwcrende laag, die volgens onze 

mccning alleen door hare dikle kan slagen; of van ccne bitumdaag, 

zoo als do heer Chipiez-d'Ecully tegen de vloeren aanbragt, die hij ons 

voor cenige jaren toonde, en die wel eenige verdiensten bezat, — maar 

door eene eenvoudige laag r*?/ //', die tevens dc onbetwistbare dgenschap 

bezit, voditwerend te zijn. 

Wij hebben hier met ecnc gebed nieuwe uilvinding te doen, en loch 

kunnen wij cr zonder bezwaar van gewagen; wanl het is reedsadiltien 

maanden geleden, dat wij dc eerste proefnemingen deden. De vodil-

werende vcrw (of ondoordringbare bekleeding) van den heer Loedcrich, 

geassocieerden van den heer Laulerburg, heeft ten hoogste voldaan bij 

al de sterke proeven, waaraan zij is onderworpen, cn hel verheugt ons 

dat de hecren Sdler en Muhlcmann die voor hunne vloeren gebruiken. 

Overigens zullen wij haar allerwaarscbijnlijksl op dc algcmcene ten-

toonstelling terugvinden, en wanneer zij deze laatste proeve weder even 

goed doorstaat, hopen wij er cenc bijzondere melding van to maken. 

Wanneer wij dc voorname voordeelen van dc Zwitscrsche parquet-

vloeren van de heeren Seiler cn Mublemann opsommen, vinden wij: 

1. Aanzienlijke besparing in den prijs, doordat de nieuwe mecha-

nisdie hulpmiddelen den handenarbeid bcbben vervangen. 

2. Volkomen vastheid en onveraiidedijkhdd van het hout door de 

reeds vermelde drooging. 

5. Eene uiterst naauwkeurigc zamenvoeging en icekeningen van eene 

wiskunstige volmaaklhdd, door het regelmatig werken der machines. 

4. r,eene vrees voor verplaatsing der deden, daar de eenvoudigste 

zoowel als de schillereiidste iiarquelvloeren, cn die met rozetten of in 

mozaiek geheel uil massief bont bestaan, van welke soort dit houtook zij. 

5. Hel gemak , waarmede men de parquetvloeren in volmaakte 

overeenstemming kan brengen met de overige versienng der ver-

trekken ; 

0. De mogdijkheid om alle soorten van parquetvloeren volgens 

allerlei leekening uil le voeren. 

7. Duitengewone verscheidenheid in de vooraf gereed gemaakte 

parquetvloeren en opmerkelijke vlugheid bij de jilaatsing; 

8. Eindelijk, de duurzaamheid, verzekerd door de verwlaag , 

waarvan wij gesproken hebben. 

Slappen wij ihans van de panjuelvloeren af en beschouwen wijde 

Zwilser.sche landhuizen, zoo vinden wij ook daar dezelfde slcvighdd, 

miiikoslbaarheid, sierlijkheid, buitengewone snelheid in de vervaar-

diging en eene smaakvolle keuze in hel beeldhouwwerk, dat hel in-

wendige versiert. 

Het huis Sdler kan tol zeer geringe jirijzen zoowel hel eenvou-

digste luinluiisjc uls de mecsl zamcugcsleldc inrigling levorc\j, wo-

ningen die zeer gezomi, gemakkelijk in den winter te verwarmen en 

in den zomer frisch zijn , en die mon met gennge kosten van hel 

ccne land naar het andere kan verplaatsen. 

Men zal over dit alles nog meer verwonderd ziju, wanneer men 

weet, dat eene tijdsruimte van 0 weken of 2 maanden genoegzaam is 
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om ileze gcboijwen le vervaardigen, die dadelijk na de voltooijing be-

trokken kunnen worden en van binnen alle versieringen en beeld-

bouwwerken, (lic dc verbeelding zicb kan voorslcllcn, kunnen be-

zilten. 

En Ibans zoude dit verslag nog onvolledig zijn, zoo wij niet lot den 

lezer konden zoggen: gij kunt u van dc juislbcid onzer overtuiging 

verzekeren, door niet alleen dc inrigling van dc beercn Seiler en 

.Mublcmam te bezoeken, maar ook door de eerste werken, dic zij beeft 

opgeleverd, te bcscbouwen. 

Men rigtc zijne sdircdcn naar bet Bois dc Boulogne cn men zal eraan 

dc oevers van hel meer, dal daar gegraven is, een prachtig landhuis be-

wonderen, dal in het schoone dal van Inlerlaekcn in Zwitserland is 

vervaardigd. Dit huis is daar door den beer Seiler overgebragt en op 

een terrein geplaatst, daartoe door den prefect van bet departement van 

de Scinc afgestaan. Zeker kan dil loonccl niet wedijveren met de 

verzilverde toppen van dc .lungfrau cn de majeslucusc kruinen van 

hcl Oberland; maar dil is om het even: hel buisje beveelt zicb zelf 

genoeg aan; wordl dc uitwerking door hcl landschap weinig verhoogd, 

zoo wordl dil integendeel er des te schildcrachligcr door. Men weet 

niet wal meer le bewonderen de uiterlijke vormen van deze siedijkc 

woning of dc [)rachtige gebeeldhouwde houtwerken, dic men daar-

binnen aantreft. 

Vervolgens kan men tc midden van hcl palcis der Cbamps Êlysces 

oen klein model van een landhuis vinden, waardoor men al meer cn 

meer onze overtuiging zal dcclcn. 

He massieve i)arquctvlocren zijn ook gebezigd voor meer belangrijke 

bcstennningen; men vindt ze in hel nieuw aangebouwde gedeelte van 

(lü Louvre, als ook in de nieuwere gebouwen, ter j)laalse waar zicli 

vroeger het ministerie van buitenlandschc zaken bevond, en in een 

grool aantal particuliere buizen, alsmede in bet Nijvcrhcidspaleis. 

Wegens al de voordeden, dic voor bet publick voorlvloeijen uil dc 

toepassing der massieve panpiclvlocrcn van de heeren Sdler en Muh-

Icmann, verzoeUcn wij, dal hel Comité des m o m p e n s e s van hunne uil-

vinding kennis neme, daar wij mccncn, dal zij Frankrijk mcl eenen tak 

van nijverheid bebbcn verrijkt, die reeds sints lang aan de oevers van 

het meer van Constanz cn in Zwitserland bloeit, cn ook bij ons weldra 

inbeemsch zal worden. 

l.lClITTORtlN' o r DK .SOIJTII Sl IOAL , Bl.I NANTirCKlCT 

(VKIIKEXIGDK S'l'ATKN). 

t.'ltirchcl uit een Jl'Jj'jiort ran den m'ijnor I I A I I T M A N U A C I I E 

(t.'iu den der Vireiuiijde ^^tnteu, 

\ Tlic Cieil Kuijhicer and AnkiteiCs Journal, November 1851, p. 112.) 

(l'l. I I , figg. 13 en l-l.j 

bc majoor Hartman Hache ontving den last, aan den senaat der 

Vorccnigde Slaton een verslag uil tc brengen omtrent den houw van 

een licbttoi'cn id' vuurbaak op dc X e \ o Snuth S h o a l bij Nanluckct, 

onder overlegging van dc daarbij bclioorcndc plannen en begroolingen. 

Wi j mitlcciieii san dal uitvoerige stuk bot volgende: 

Dc i l k i m s ) South S h o u l is dc meest in zee gelegene bank 

van d(j Naiitucket groei). Zij ligi builen bel gczigl van het land cn 

op 20 mijlen afstand Z. 0. t. 0. van hcl eiland van denzclfdcn naam. 

Zij beslaat uil l i j i i, wit en hard zand cn dc geringste watcrdic])te 
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op de bank is bij gewoon laag water 8 voet (2'''..i4). Do bank is vri j 

onbewegelijk, alhoewel cr soms kldnc veranderingen in hare opper-

vlakte plaals hebben, zoo als bet geval is bij al dergdijke alluviale 

vormingen, vooral wanneer zij zoolang aan de wisselvalligheden van 

hel weder blootgesteld zijn. De Iengle van de bank op de dicpldijn 

van twee vademen (7)«''.05) is ongeveer 1% mijl, de gemiddelde breedte 

Va mijl; op de dicpldijn van drie vademen (5''".48) streUl zij zich uil 

op ccne lengte van 2Vi2 mijl en cenc breedte van Vis mijl. Aan de 

kanten loopl zij zeer sldl in diep water af cn bijzonder aan dc zee-

zijde, waar men reeds op 1% mijl afsland 15 vademen (27''''.45) 

water licefl. Daar zij zich in cenc rigting van hel 0. naar bet W . 

uitstrekt, zoo loopcn de siroomen nagenoeg dwars over baar been. 

Z i j wordt aan de landzijde van hel noorden (kaap God) tot hel westen 

(Monlauk pdnt), cn dus nagenoeg over een vierde van een cirkel, 

bespocld door cenc strook van de zee, in breedte afwisselende van 

20 lot 100 mijl; van het noorden, door bet oosten cn zuiden tol 

aan het westen, en dus over de overige drie vierde deelen van den 

cirkd, is zij blootgesteld aan den gebeden Atlantischen Oceaan. Dc 

digtst bij de zandbank gelegene havens, waarheen sloomcommunicalie 

is, zijn Nantuckcl, op 40 mijl, Edgarlown op 42 mijl, en Holmess 

Hole, op 40% mijl afslands. 

Er hostaal gccnc gegronde reden om te vermoeden dal New South 

Shoal ccne zandbank zoude zijn van latere vorming; waarschijnlijk 

is zij even als dc andere banken van dc talrijke groep, bekeml onder 

den naam van the Nantuchet S h o u l s , gevormd door werkingen uit een 

zeer verwijderd lijdiicrk. Wal ccbler hcl verschil in den tijd van bel 

beslaan van deze bank mcl dic der andere banken van dc groep 

moge zijn, zoo cr al een verschil bestaat, dan is zulks gdiecl toe te 

schrijven aan baren grootcren afstand van bet land. Hcl is verder zeer 

waarschijnlijk dal zij lol nog kort geleden steeds verward is geworden 

met de Ohl South S h o ( d , waartoe bare nagenoeg gelijke uitgcslrekt-

bcid cn waterdiepte, hare belrekkdijk korte iiabijhdd, maar bovenal 

de steeds veranderende slroomrigting tusscbcn dc banken en de lig-

ging dezer laatste buiten hel gczigl van de kust, grootendeids mede-

werkten. Hetgeen dus vroeger voor ccne cn dezelfde bank werd 

gehouden , is door dc opneming der kusten (coast s u w o j ) bevonden 

twee verschillende banken te zi jn; ccn resultaat van dit groote na-

tionale werk dal niel minder belangrijk is tc noemen, dan bet ont-

dekken cn opnemen van eene nieuwe of onbekende zandbank. 

Wanneer men in aanmerking neemt dc diepte van bet water en dc 

gesteldheid van den bodem op dic jdaats, en wanneer men in rekening 

brengt hoezeer die positie aan wcOr cn wind is blootgesteld cn verre 

van bet land cn van eene haven gdegen is, dan mag men bet wel haast 

betwijfelen of cr ooil een werk van maritieme constructie is onder-

nomen, dat zoo vele moeijdijkheden oplevert als betgccn waarvan hier 

sjtrake is (bet oprigten van oenen lichllorcn op dic zandbank). Dil was 

bij mij dc ccrsle indruk, toen ik, nog slcchts oppervlakkig met dc zaak 

bekend, door bet bureau bdasl werd met hel ontwerpen van een jdan 

daartoe; cn weldra giiig door naauwkcurigc onderzoekingen cn naauw-

gezette overdenkingen die ccrsic indruk in ccne gevestigde overtuiging 

over. Mcl deze overtuiging dus zoude bet vermeld van mij wezen, zoo 

ik mijne kracbten om zulk een moeijelijk vraagstuk op tc lossen niel 

mistrouwde; ik zou het zeer betreuren indien ik er niet in geslaagd 

mogl zijn om den goeden weg ter volvoering van deze grootsche cn 

belangrijke onderneming aan tc wijzen; maar in allen gevalle zal 

ik de zelfvoldoening smaken, te welen, dal ik mijne taak aanvaard 
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fieb, doordrongen van het gewigt mijner verpligtingen cn met den 

crnsligcn wil om dic laak le volvoeren, vrij van alle ingenomenheid 

voor of tegen ecnig bijzonder stelsd van constructie. 

liet onlbrcckt niel aan voorbeelden van werken, die, opgerigl op 

plaalscn, blootgcsleld aan het woeden van den oceaan, daaraan nietgocd 

gevolg wederstand bebbcn geboden ; men heeft slechls te wijzen op dc 

lidillorcns van Eddystone, Dell Hoek cn Skcrryvore. Maar bet bouwen 

dier torens geschiedde onder omstandigheden die ten eenemale ver-

schilden van dic, waaronder Jie( plan moest worden uilgcvoerd waar-

van in dit verslag sprake is. Die schoone werken zijn gebouwd op 

rotsen, die altijd of len minste dikwijls boven dc oppervlakte der zee 

komen; zij waren digler bij het land en bij eene haven gelegen, cn 

stonden in mindere mate aan het geweld van de zee bloot. Het is 

geenszins mijn doel, door bet maken van deze opmerking, ccn blijk 

van gcringschatling te geven van het genie, waarmede deze beroemde 

werken ontworpen zijn , en van dc onvergelijkelijke gecslkracht en 

volharding, waarmede zc zijn uitgevoerd; mijne bedoeling is alleen 

om daardoor met meer klem ledoen uitkomen de ernstige moeijdijk-

heden cn gevaren, waarmede men bij de uitvoering van dit vN'crk 

tc kampen zou hebben. 

Op dc vergelijkende (afcl, aan het eind van dit verslag medege-

deeld, vindt men de omstandigheden van elk der bierbovei! genoemde 

werken opgegeven, tevens in vergdijking met de New South Shoal 

en met bijvoeging van de kosten en den tijd, die voor dc ojirigting 

.'.ijn benoo(h"gd geweest, natuurlijk siechls bij raming voor zooveel 

het laalstgcmcldc werk betreft. 

Geen massief werk, geplaatst op ccnc zandbank, die steeds onder 

water loopl cn op een punt, dat zoodanig bloolgcstclil is als de .New 

Souiii Shoal, zou lang aan liel geweid van den oceaan weerstand kun-

nen bicden; zelfs aangenomen dal het mogelijk ware op dat punt zulk 

een werk lol stand te brengen. Dal dc vernieling niel plaals zou beb-

bcn door bel onmiddellijk geweld van den golfslag, dit blijkt ten 

duidelijkste uil den wederstand, dien de drie hierboven vermelde ge-

bouwen bieden cn dat wel op plaatsen waar dc groolerc helling van 

den bodem cn de meerdere waterdiepte meer krachl aan den golfslag 

geven; maar hel is even zeker dal bet gebouw zeer spoedig vernield 

zoude worden, door het snelle en onophoudelijke afspoelen van liet 

/.and van dc bank, ten gevolge van den hevigen terugslag van bet 

water, (lat tegen dc steenmassa wordt geslingerd. 

Hcl groote vcroiscble dus bij hcl oprigten van werken op ccnen 

overstroomden bodem, die gestadig aan het beuken van den golfslag 

IS bloolgeslcld, is: ccnen grondslag tc maken van genoegzame uitge-

strektheid en stevigheid, om het gewigl van hel bovenste gedeelte tc 

kunnen dragen cn die tevens zoo weinig mogelijk den vrijen doortogt 

van slroom cn golfslag bdcnimerl. 

Aan dit verdsdilc is iii de laatste jaren voldaan door de schroef-

palcn (screw-pile) van Alexander Mitchell le Belfast cn door dc pneu-

matische palen (pneumatic f d e ) van wijlen Dr. Lawrence llolker 

Polls, le Londen. Er moet nu dus nog slechls ondcrzoclit worden of 

een van deze twee stelsels op de New South Shoal kan worden toe-

gepast. Na rijp beraad cn na bel raadplegen mijner ondervinding, op-

gedaan bij hel bouwen van den lichllorcn op dc Brandywine, ben ik 

(ot hel besluit gekomen, dat liet sldscl van schrocfpalen niet toegepast 

kan worden voor de oprigling van bel hier bedoelde werk; en wel om 

dc volgende redenen: 

D. Dat dc sdiroevcn niet diep genoeg in dc zandbank ingedreven 

37 
kunnen worden door cenig middel, geplaatsl op een drijvend Jigchaam, 

voor anker gelegd cn bloolgestdd aan de werking van getijden en 

stroom. 

2«. Dat bel niet mogdijk is, gedurende het werksaisoen ecnc lijdelijk 

vaste inrigting op dit gevaarlijke punt te plaatsen en in lijds gereed tc 

hebben, om vandaar de schrocfpalen te kunnen indrijven; cn 

5". Dat zelfs, indien hcl mogdijk ware om in lijds ecnc dergdijke 

inrigling gereed te hebben, bet zeer tc betwijfelen zoude zijn of men 

vandaar genoegzame krachl zou kunnen niloofenen, om dc palen ID 

dien harden en vasten zandbodem tol op dc vcrcischte dieplc in te 

drijven. 

Dc scbroefpaal is met goed gevolg aangewend bij bet leggen van de 

ftmdametilcn van den lichttoren op Maplin Sands aan den moiul vmi t h 

Theeins, op iNorlli Wharf Sands, aan den mond van dc Wyrc, op de 

bank bij llolywood in dc r»dfast-baai cn in Amerika op dc Brandywine-

bank aan den ingang van de baai van Delawarc. De poging lol hel op-

riglcfi van eenen lichllorcn op d c noordzijde van de Kish-bank, in hel 

kanaal van Sl. (icorge, door middel van deze palen, mislukte niel 

door cenig gebrek in bet beginsel, dal aan dit nuttige onderzccscln' 

funderingsmiddel ten grondslag ligl, maar hoofdzakelijk, naar incii 

verneemt, doordien er een hevige storm nil het znid-ooslcn 0[)kwa/(/ , 

alvorens de palen behoorlijk gesteund, en de diagonaal-verbindingen 

aaugehragt waren, llel plan om ccn baken met schrocfpalen op w. 

riglcn op hcl oostelijke eind van do Tonguc-bank moest eveneens 

opgegeven worden , maar evenmin als bij Jon liclutorcn op de Kisli-

bank, uithoofde van gebreken, die toe te schrijven waren aan de 

scbrocfpalcn zelve. Dit baken was zamengeslcld uil vijf palen van 

0°'.15 à 0«M0 dikte, en was geplaatst door bet bestuur van Triiiity-

flouse. Kort na de oprigling onidekle men dat er een ongeval mui 

bad plaals gevonden, cn bij nader onderzoek bleek, dal drie van dc 

palen glad afgebroken eu dc twee andere gebogen waren. Dc onderste 

gcdedlcn van dc gebroken, zoowel als van dc gebogen palen vond 

men in ccne volmaakt registandige slelh'ng cn hel zand da,trom heen 

geheel vast cn volstrekt niet omgewoeld; waaruil dus bleek dal hcl 

werk niet mislukl was door bel gemis aan vasten grondslag in don 

bodem. Integendeel kon men daardoor ton duidelijkste zien, boezeur 

dc schrocfpaal bij iiiislek gesoliikl was, om in den bodem vast (c hon-

den , daar dezelfde kracht, die van deze zware palen van gesmeed 

ijzer er drie bad afgebroken en twee gebogen, niet in staal was ge-

weest zc u i l den grond tc werken of zelfs maar cenigzins van stelling 

tc doen vcramleren. Daar nn de kracht van de g o l v e n alléén, op /jtlk 

ccnc geringe oppervlakte als dic der palen werkende, builen slaat is 

om de hierboven vermelde uitwerking tc weeg tc brengen, zoo heeft-

men naar andere oorzaken gezocht. Men is toen lol hel hcshiit ge-

komen, ongetwijfeld op cenc jnistc vcrondersldling berustende, dater 

ccn schip tegen aangezeild was cn men werd in dit vermoeden ver-

sterkt, toen men ecu stuk van de koperen beklccding van een selii[» 

boven aan een van dc afgebroken jialcii vond. 

lict zij hier in hef voorbijgaan gezegd, dat, behalve de verganke-

lijkheid van hel mdaal, dergelijke ongdukken bel ccnigc wezenlijke 

bezwaar uit maken bij hel gebruik van de sdirocf- en piietinialisiiie 

palen cn ilan nog wel alleen bij werken, die op bevaarbare diepten 

zijn aangelegd. 

hl elk van de hierboven aangehaalde voorbedden van dergelijke 

werken in Engeland en Ierland, werden cr bij dc oprigting vlotten, 

pontons of booten gebezigd , opzettelijk daartoe vervaardigd, waarop 



3H 

men dc kracht aanhragt, lot het indrijven der schroefiialcn hc-

noodigd; maar in elk dier gevallen geschiedde zulks onder ncven-

omslandighcden, dic geheel verschilden van die, waarmede men op dc 

New-Soulh-Shoal te doen zoude hebben. In geen enkel dier gevallen 

was men zoozeer aan hel weder en dc zcc bloolgesleld cn in drie ge-

vallen zelfs veel minder, lerwijl bij al dic werken dc bodem veel 

geschikler was voor hel indrijven der palen. Eeue beschrijving van 

de verschillende hierboven bedoelde plaalsen, in zooverre als zulks ter 

heoordeeling bij den aanleg van zoodanige werken noodig is, verge-

leken mcl dc beschrijving, dic wij alreeds van de Ncw-Souih-Shoal 

gaven, zal zulks len duidelijkste in hel oog doen vallen: 

De Maplin ligt in bet West-Swin-kanaal op de zuid-ooslclijke punl 

van dc bank, bekend onder dienzelfden naam, en op 4'/, mijl van de 

kust, waar de Theems zich tol op 20 nnjlen verbreedt. Dit punt is 

droog bij laag water van sjuMngtij en idiel zand van dc bank is van 

eene bijzonder zachte soort». De zachte gesteldheid van den bodem 

blijkt genoegzaam uil dc omstandigheid, vermeld in hel verslag om-

trenl de oprigling van den lichltorcn, dal de negen palen met 

schroeven van i voel (h'.22) middeilijn, die den grondslag vormden, 

van een vlol door dertig man lot op eene diepte van 22 voet (O«'.70) 

in den bodem werden gedreven in den korten tijd van negen 

dagen. 

Dc vuurtoren van Wyre is insgelijks gelegen op eene bank, bij laag 

water droog, met de kust verbonden, waarvan zij slechts 1 m i j l ver-

wijderd is. Alhoewel tol eene aanmerkelijke uitgestrektheid aan de open 

zee blootgesteld, zoo is deze toren toch voor het geweld der golven slerk 

beschut, door cenc aanzienlijke reeks van ondiepten, in die rigling 

gelegen. In eene beschrijving van dit werk lezen wij, «dal de bank uit 

zand bestaat, doch van ccnc veel hardere soort dan de.Maplin«, en «dal 

de schroeven van ö voet (O'^'.Ola) tot op 13 voel (3'"'.00) iu den bodem 

werden g e d r e v e n i n ccn ander verslag vinden wij, dal de schroeven 

slechts 10 voel (3®'.0J) diep waren gedreven, dat de bovenste laag van 

7'/j voel (2'''.28) uil zand beslond en hel verdere uil mergel, liet is 

nagenoeg overbodig, hier op tc merken, dal een bodem cvcel harder» 

kan zijn dan een andere, die gezegd is «van cenc bijzonder zachte soort 

te wezen», zonder daarom img bijzonder bard genoemd tc kunnen 

worden. 

Dc lichttoren bij Ilolywood staat bij laag tij in 10 voet (3®'.03) water 

OU is gelegen op slechts '/. ndjl van cen punt, dat bij laag water droog 

i.-, en OJ) minder dan ccnc mijl vau dc kust van D.elfastbaai, die daar 

slechts twee mijlen breed is; deze plaats kan dus niel bijzonder bloot-

gesteld genoemd worden. De bodem wordt beschreven als beslaande 

uil ubard zand en kiezel, tot op eene diepte van 7 of 8 voet (2el tot 

2'-'.3) cn verder uit zachte taaije klei». De daar gebezigde schroeven 

hadden 3',3 voel (D"'.00) middellijn, maar hoe diep zij ingedreven zijn, 

wordl in de bekend gemaakte verslagen niet vermeld. Gelijkslachtige 

stollen en die uit deden van gelijke grootte bestaan, leveren de meesl 

digte en ondoordringbare massa's. Men ziet dit op eene groote schaal bij 

de buiten-taluds der zeebrekers, dic, wanneer zc uit steenblokken van 

gelijke grootte zijn zamengesteld, meer wcOrstandsvermogcn bezitten, 

dan wanneer zc uil steenen van verschillende grootte beslaan, eu ook bij 

de mac-adamwegen, die op helzelfde beginsd berusten en duurzamer 

zijn dan de wegen, zoo als men zc vroeger heeft aangdegd. Ditzdfdc 

Iteginsd is ook eenigzins op verschillende gronden van locpassing, en 

biedt den beslen maatstaf aan, ter beoordeding van hel mindere of 

meerdere gemak bij hel indrijven van schroeven of eenig ander lig-
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chaam. Indien dus de bodem op dat punl bij Ilolywood enkd uil zand 

of ui l kiezdstcenen van denzelfdc of nagenoeg gelijke grootte had 

beslaan, zoude cr (ot lic( ifulrijven der scliroeven c c n c veel s v o o ï e r c 

kradil noodig zijn geweest, dan nu is aangewend; of wal hetzelfde is: 

men zou dezelfde kracht op ccnen vasten grondslag hebben moeten doen 

werken, dic men nu op een drijvenden toestel beeft kunnen gebruiken. 

Zoo als nu de bodem was, werd het indringen gemakkdijker gemaakt 

door de verschillende grootte en afmeting der ligdiamen, waarbij de 

kidnerc steenen als zoo vclc kleine rollen dienden, en waardoor dns 

de schroeven des tc eerder o[) dc verdschte diepte geraakten. 

De Kisli-bank is op haar noordelijkst punl, waar l id licht zou worden 

geplaatst, ongeveer I I mijlen van de vaste kust verwijderd, op eene 

dieple van 15'/, voel (•l'-'Ml) bij laag waler cn 15 voel (1 el) meer bij 

hoog waler. De bodem wordt gezegd te bestaan uil «zand van ccnc bij 

uitstek harde en vaste soort». De sdiroeven zouden, vdgens hel oor-

spronkdijke plan, 12 of 15 voet (5®'.O lol •! cl) in den bodem moeten 

gedreven worden, doch men kon zo mcl geen niogdijkheid dieper dan 

O voet (2«i.75) krijgen. 

Dc Tongue-bank, of (IIÖ Sand, l ig l in do monding van dc Theems, 

daar waar deze bel wijds! is cn als het ware cen arm van de zee vormt; 

zij is dus veel meer bloolgesleld dan de Majilin, die vooreerst do be-

schutting heeft van eeno reeks ondiepten aan de zeezijde gdegen, cn 

daarenboven eenige mijlen hooger oji de rivier ligt, en dus verder van 

den Oceaan. Dc voor hel baken uitgekozen plaats was op de oosldijke 

punt van de bank in 17 voel (5''M8) waler; sommige beweren O voet 

(2''i.75) md ccnc verhooging van 15 voel {4''.57) bij hoog walergetij. 

Dc schroeven, van slechls 2 voel (0«'.0) midddlijn, werden in den 

bodem, dic gezegd wordt «buitengemeen hard» te zijn, lot op eene 

diepte van 17 voet O duim (5®'.40) ingedreven. IIcl vall al dadelijk in 

het oog dat de walcrdie[)lc grooter is, en de positie veel meer bloolge-

steld bij dezo twee laatstvermcldc werken, dan bij de vroeger ge-

nocnido, cn bet is bezwaarlijk tc begrijpen, hoe bel mogelijk is gewcesl 

in deze gevallen van een drijvend ligchaam, dat hier moeijelijk onbe-

wegelijk in eene vaste stelling te houden was, de verdschlc kracht aan 

te brengen lol hel indrijven van schroeven van die afmelingen in zulk 

ccnen bodem. De eenige marschijnlijke opheldering van deze zaak, 

die anders onverklaarbaar zoude zijn, vooral voor hen die met de moei-

jdijkhcdcn van dergdijkc ondernemingen bekend zijn, is, dal men de 

uitdrukkingen, gebezigd voor de besdirijving vau den bodem, even als 

hierboven bij den lichttoren van Wyre, niel zoo zeer in eenen absohilen 

als wel in eenen vcr(jeUjkn<lcn oï belrehkclijkcn zin te nemen heeft. Dit 

is vermoedelijk dc meest juiste oi>bcldering cn verklaart tevens hel 

welslagen der pogingen tot hel aafiwcnden van s c l i r o c f p o k i ) op de 

Kish-bank cn dc Tongiie-Sand; aan deze uitlegging wordl te meer waar-

schijnlijklieid bijgezet, doorbel leit, dal bij hel eerste dier werken de 

palen, albocwd ter dieple \an O voel (2''.71) ingedreven, niel op zich 

zelf konden blijven staan, of in andere woorden, dal de bodem te 

zachl was om zc staande tc bonden, alhoewel bel geweld van bet water 

slechts op ccnc zoo kleine oppervlakte, als dc dikte der palen is, kon 

werken. 

l'i l ai deze gegevens nu blijkt, dat in ai dc aangehaalde gevallen do 

bodem zoo al niet ahsohiut, tlan toch hclrekkelijk zacht was, waardoor 

bel alleen mogelijk is geweest, om een drijvend ligchaam tc bezigen, 

vanwaar men dc kracht aanbragl lot het indrijven der schroeven. Op 

dc Drandywiiic zoude zulks niel doenlijk zijn geweest. De voorloo-

pige opnemingen van die bank bragten weldra lol dc overtuiging, — 
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welke overtuiging laler bij den gang der werkzaamheden ten volle be-

waarheid werd, — dal men ccnen meer stcvigen grondslag behoefde; 

want wel verre dat men op die wijze aan do palen hunnen juislen sland 

zou hebben kunnen geven, en hen tol eene diepte zou hebben kunnen 

indrijven, waardoor zij hel gewigl van hel bovenste gedeelte van hel 

werk zouden kunnen dragen, zoo is het veeleer twijfelachtig, of men 

IQ wel op ccnc dieple zou hebben kunnen krijgen , genoegzaam om 

op zich zelve slaande le blijven. Wanneer d i l reeds liet geval is bij 

de Drandywine, dan is hel zooveel tc meer buiten twijfel, dat men 

mcl dezelfde onvoldoende middelen evenmin zou slagen op de New-

Soulli-Shoal, waar dc omstandigheden {mcl uilzondering van de ge-

steldheid des bodems, dic men als gelijkstaande kan besdiouwen) zoowel 

door den afsland van de vaste kust, hel bloolgesleld zijn aan de zee 

cn de waterdieiite zooveel ongunstiger zijn, cn do onderneming zooveel 

laodjdijkcr maken. 

Wal aangaat dc hierboven aangdiaalde iweede reden van het niet 

gebruik maken van schroefpalen voor hel werk op dc Ncw-Soulh -

Shoal, «dal het namelijk niel mogelijk is, gedurende hel wcrksaizocn 

een vasten toestel in (ijds gereed te krijgen, vanwaar men dc kracht 

tol hel indrijven zou aanbrengen», deze is geheel gegrond op de bij 

dc Drandywine opgedane ondervinding. De vaste toestel of vloer opdal 

punt stond 10 voet O duim (O*-''.02) hoog boven dc bank, en besloeg 

ö5 voet (10'-''.70) iu het vierkant met ccn uitstekend gedeelte aan cen 

der hoeken, zoodat de gehede oppervlakte ot)87 voel (551 vierk. cl) 

grool was; er waren lol dc oprigling 74 dagen van het wcrksaizocn be-

steed. Een gelijksoortige toestel van genoegzame grootte op dc New-

Soudi-Sliual zoude cen vloer van ongeveer <80 voel (21«'.58} in het 

vierkanl moeten hebben, of van ongeveer OIOO voel (505 vierkante cl) 

oppervlakte, en zou, zoo als wij hieronder zullen zien, 58 voet 

(1 D'.58) boven den bodem moeten gesteld zijn — dat is, hij zou onge-

veer hel dubbel van de oppervlakte cn de hoogte en ö% maal den Iccr-

linginhoud moeten innemen (gerekend van hel bovenvlak der bank) vau 

dic op de Drandywine. Of de tijdsruimten, benoodigd tol het oprigten 

van Iwee toestellen, zoo als hier bedoeld worden , in eveiircdigheid 

tol dkander slaan als de oppervlakten der vlocre», en de hoogle/i 

tiovcn den grond, dat is als de teerling inlioudcn boven heigrond-

vlak (alles ouder dezdfde omstandigheden van wind cn zee), is ccnc 

vraag, welke bij de geringe ondervinding die nicn, wat dergelijke wer-

ken betreft, bezit, moeijdijk op te lossen is. Del is echter, hij gebreke 

van eenige vaste regels betrekkelijk dil onderwerp, voor ons tegen-

woordig doel voldoende op te merken, dal, zelfs wanneer wij dezaak 

van dc gunstigste zijde beschouwen, en de meer blootgestelde ligging, 

de groolere walerdieple en den grooteren afsland van eene have/i, 

(van 42 nnjlen bij dc New-Soulh-Slioal tegen 15 hij dc Drandywine), 

builen rekening laten, cu wanneer wij daaicnboven aannemen, dal 

bij het baken op dc Drandywine dc oprigling mcl dc noodige bcdiwaam-

licid en vaardigheid heeft jilaats gehad, dat, zeggen w i j , het niel 

mogelijk zoude zijn, om den vereisehlen toestel op dal punt binnen deu 

tijd van bet saizocn, voor zulke werkzaamheden gesehikl, voltooid to 

krijgen. Op die breedte immers is die tijd beperkt lot vijfmaanden, vau 

Md tot cn met September, of 155 dagen, en men zou dus in allen 

gevalle tijd to kort komen, hetzij daarna om de schroefjialen in tc 

drijven, hetzij door verlies aan werktijd, waarop men allijd bijwer-

ken van dergelijkcn aard, wegens de wisselvalligheden \an hel weder, 

moet rekenen. 

Wat betreft het derde der hierboven aangehaalde bezwaren tegen 
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hel gebruik van sdiroefpalen op dil punl, zoo kunnen wij hier bij-

voegen, dat, zelfs zoo het mogelijk ware, hier ccn vasten toestel even 

als aan dc Drandywine op te rigten, het zeer Iwijfeladilig zoude zijn, 

of men er iets meer mede zou kunnen uilrigtcn, dan dc palen op hunnen 

juislcn ouderlingen afstand te stdien. Hoogstwaarschijnlijk zou men cr 

niel in slagen, om do schroeven in bel harde cn compacte zand op dat 

punt op eene bdioorlijkc dieple in tc drijven, daar immers het punt, 

waar de kracht moet worden aangebragl, zoo hoog is boven hel steun-

punt, waar de kracht moet werken, dat ccn grool gededte dier kracht 

te loor zoude gaan, in hel verwringen van dc lange palen, die van ccn 

zoo buigzaam metaal, als gesmeed ijzer is, vervaardigd zijn. 

De hoogte van den toestel o[) dc Drandywinc-bank was 25 voet O duim 

(7"-''.24), op de volgende wijze verdeeld; ü voel (^'.85) voor dc water-

diepte bij het laagste springtij; 7 voet O duim {2'''.20) voor dc rijzing 

bij dc hoogste gewone getijden; bij stormvloed wordl dil echter 12 vod 

(5"-'.05), en dus heefl men er nog O voet 3 duim (l'̂ LOO) bijgerekend 

voor hoogte boven dc hoogste gewone getijden (waaronder dan echter 

tevens begrepen is 2 voel 5 duim (O®'.08) voor de dikte van den vloer) 

en dnddijk nog 4 voet (D'.2-2) voordo hoogte van den kaapstander, 

gebruikt tot het indrijven der schroefpalen. Het oorspronkelijke plan 

was, om dc schroeven tot op ccnc dieple van 15 voet (4"'.57) in te 

drijven; doch cersl na ontzettende inspanning van krachten, met dertig 

man aan den kaapstander, die in verbinding was gesteld met een getand 

rad en rondsel, zoo laag mogdijk aan de [lalen vaslgcmaakt, kon men 

er sledils in slagen, om de schroeven iets moer dan 10 voel (5^'.05) 

in deu bodem le brengen. 

Dij het werk op de New South Shoal zouden de afmetingen, die 

gezamenlijk de hoogto uitmaken van liet aangrijpingspunt der kracht, 

1 boven het punt waar de tegenstand werkt, aanmerkelijk grooter zijn, 

vooral wauneer men die beschouwt in betrekking tol de dikte der 

palen, waarop hel hier voornamelijk aankomt; dit zal voldoende 

blijken nit de volgende opgaven : Do diejite bij laag water op hel 

punt van dc bank waar het werk moet komen te slaan is namelijk 

11 voel (1"'.27); do grootste hoogte van den vloed is O voel O 

duim (2'-''.05.) Een vloer, dio gezegd kan worden buiten het bereik 

van de zee te zijn, moet niiiistens 15 voel (D'kO) boven hoog water 

zijn, daar de golven bij dc menigte hindernissen, gevormd door lood-

regte houten palen die voor den tijdclijken steiger noodig zijn en bij 

de geringe diepte, alligl met zulk cenc kracht naar boven zullen slaan, 

ilat hierdoor ile vloer iu gevaar zoude raken. l)c hoogte van den 

vloer, dik 2 voet 5 duim (0'='.08), zou derhalve 58 voet (1D''.58) 

zijn, waarbij men dan nog niocl ndicncn 1 voet (D'.22) voor de hoogte 

vnn de;j kaapstander bovc/i den vJoei'. De boogie woi'dl dejlialvc in bet 

geheel 42 voel (12'-''.8), en dit is dus de ininsto afstand tusschen 

hel aangrijpingspunt der kracht en van den tcgeiisland of wel dc 

lengte van den paal waarmede men de kracht aan de sdiroeven moet 

mededeelen, — cenc lengte, die. naar men ui l de verkregene onder-

vinding bij de Drandywine mag heshiiten, alle pogingen zou verijdelen 

om dc schroefpalen tot eene voor dc vdligheid van hel geheel vol-

doende diepte in te drijven, zelfs nicltcgenstaandc men de dikte der 

palen op 12 duim had gehr^gl. 

Do imeumatische palen van Dr. Polls zijn van lateren oor.s,irong dan 

de scliroefpaal of ten minste niet zoolang algcniceii bekend gewcesl. 

Zij zijn nog nooit, naar wij meenen, met goed gevolg in toepassing 

gebragl, bij de funderingen van werken, zooals vnurlorons, bakens, 

liaYcnwerken, enz , die aan den golfslag van den Oceaan zijn bloolge-
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sield, ilocli cr zijn alle redenen om aan te nemen, dat zij daarvoor zeer 

goed zouden kunnen dienen. Dc gunstige mcening van bekwame ingc-

nieurscn bouwkundigen in Groot-Brittannie, voorkomende inhetrapport 

van den 28®" December 1855 overdcijsbavens van dcDcIawarc, kan 

als ccn afdoende grond lot staving van deze onderstelling dienen, te 

meer daar zij bevestigd wordt door voorbeelden van andere werken, 

dic in sommige opziglen met bet bier bedoelde gelijkstaan cn waarbij 

die palen met vrucht aangewend zijn. 

Dc volgende voorbeelden hiervan zullen genoegzaam aanwijzen, dat 

men in dc afmetingen (lengte cn middellijn) der palen alleen be-

perkt is door dc kracht, dic men aan kan wenden lol bet behoorlijk 

behandelen dier palen. De pneumatische palen werden onder andere 

gebezigd bij hel leggen van dc fundering der landhoofdcn van een 

viaduct in Anglesea over ccn arm der zee, welks bodem tot op eene 

groote diepte ui l loopend zand en kiezel bestaat; bij ccne proefneming 

tc Grain Spil, waarbij men zich wilde overtuigen van het vermogen 

van dc palen, tol het dragen van ccne zware belasting; bij hel indrij-

ven van ccn paal van zware ahnctingen in welzand in Cornwallis; bij 

hel bouwen van cenc brug over de Theems bij Dalclict, cn bij bet 

leggen der fundering van ccn gedeelte van den groolen viaduct, in 

den llolybcad-spoorwcg is ccn zoodanige paal van 5 voet (0'"'.01) mid-

dellijn op Goodwin Sands ingedreven tol aan dc kalkformatie tol op 

eene diepte van 77 voet (25'-''.17) en andere, van dc buitengewone 

dikte van 10 voel (5 el), zijn aan dc kistdammen ingebragt, bij het 

houwen van de brug over den Shannon voor den iMidland-Great-

Weslern-spoorwcg. Men kan bier nog vermelden dc nieuwe brug 

over dc Theems van Pulney naar Fulham , waarvan de penanten 

zullen beslaan nit vier gegolen ijzeren cylindcrs, van 8 voet (2'^Ml) 

middellijn, dic tol zulk ccne diepte zullen worden ingedreven, dat zij 

bij uitbaggeringen niel kunnen hinderen; voorts moeten wij hier doen 

opmerken, dal er welligt nog op andere plaatsen gebruik is gemaakt 

zoowel van de schroef- als van dc pneuniatischc palen, hetzij bij ge-

bouwen of wel bij wijze van proefneming, cn dal men daarvan in 

andere tijdschriften, die zich uitsluitend met dergelijke zaken bezig 

houden, verslagen vindt; doch dc vervaardigers van dil rapport waren 

zeer beperkt in den aankoop van boekwerken cn kunnen dus met 

zekerheid niets daarvan zeggen. 

De bezwaren, verbonden aan bel gebruik van schroefpalen voorliet 

werk Oji de New Soulh Shoal, beslaan niel voor bel aanwenden van dc 

pniMimatischc palen, dan welligt alleen in zooverre betreft de moeije-

lijkhcid van hun den jnisten belrckkelijken stand le geven. Zij worden 

namelijk in den bodem gedreven door de almosplierische drukking, te 

weeg gebragl door het luchtledig maken van dc holle schaften; het 

opriglen van een toestel, vanwaar de kracht, lol het indrijven aan tc 

brengen, kan werken, wordl overbodig en het bezwaar van de groote 

lengte der palen, waarop men de kracht moet overbrengen, vervalt 

dus vaii zelf. i\laar men moei niel denken dat, alhoewel ccn vaste toe-

stel niet onontbeerlijk daarvoor is, ccn vlottend ligchaam voldoende zal 

zijn om dc atinospherischc palen in dit geval met goeden uitslag tc 

bezigen; verre van daar. Het is waar dat deze palen ieder op zich 

zclvcn, \)\] gunstig weder, genoegzaam stevig k u n n e n w o r d e n inge-

dreven, zelfs op een zoo blootgesteld punt als dc New Souih Shoal, 

met behulp van een vlot, mits men do noodige voorzorgen neme; maar 

hel is allezins tc betwijfelen of men er in zoude slagen, om aan het 

benoodigde aantal palen voor de fundering van een liclillorcn of baken 

hunnen juisten betrekkelijkcn stand tc geven. De wijze, waarop men 
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voorgesteld heeft om dil bezwaar legen hel gebruik van dc atmosphe-

rische palen uil den weg tc ruimen, in di l geval of op andere even-

eens blootgestelde punlen, zal uil het ontwerp blijken, waarop thans dc 

aandacht wordt gevestigd. 

Dc slotsom van deze voorloopigc redeneringen is dus, dat, alhoewel 

ccn massief werk op dc New Soulh Shoal (aangenomen dat het moge-

lijk ware dil op zulk een blootgesteld punt op te riglen) genoegzame 

sterkte zou bezitten om weerstand le bieden aan den onmiddcllijken 

golfslag van den Oceaan, dit werk evenwel spoedig zou instorlcn door 

het omwoelen cn wegschuren van het zand, waarop het zou staan en 

zulks ten gevolge van den aanhoudenden aanslag van dc golven tegen 

bet massieve metselwerk. Om hierin te voorzien zal licl dus noodig zijn 

een voetstuk le maken, dat, bij den vereiscbten omvang en stevigheid 

om den bovcnlasl te kunnen dragen, tevens zoodanig ingerigt zij, dat het 

weinig of geen beletsel aanbiedt aan den golfslag en aan dc slroomen. 

W i j hebben hierboven aangetoond, dal werken, dic deze vcreischtcn 

moeten bezitten, op overstroomde banken of gronden kunnen worden 

opgcrigt door het aanwenden van Mitchell's schocf|)alcn of wel van 

Poli's pncumalischc palen, doch wij hebben ook tevens op onbetwistbare 

gronden bewezen, dal dc eerstgenoemde soorl van palen voor hel werk 

op dc New Soudi Shoal niet zouden voldoen, zoodat wij dc laatstge-

nocmde soorl, die niet aan dic bezwaren onderhevig is, voor het onder-

havige werk durven aanbevelen. 

Dc aanschrijving van hel Durcau (1), waarbij om een plan en eene 

i raming der kosten voor een baken op de New Sou tb Shoal wordt gevraagd, 

is opgemaakt naar aanleiding van ccne zinsnede, voorkomende in de wel 

van 5 Maart 18iÜ «houdende voorsehriflcn omirent uitgaven voor licht-

torens, lichtschepen, boeijen, enz.,» on waarbij een post van 25000 

dollars uilgelrokkcn slaal «voor een baken op schroefpalen of eenig ander 

»werk, dat op dc New South Shoal kan worden opgcrigt, welke som 

»zal worden besteed onder het toezigi van hel J l i i r e a u of topoijvaphkal 

*Eni]ineers,v Dienovereenkomstig wordl hierbij een plan cn cenc ramiuji 

van kosten voor een baken aangeboden, doch in aanmerking nemende, 

dal ccn baken alleen bij dag dc ligging van de bank zou aanwijzen en 

daldc gevaren voor de scheepvaart grooteren mcnigvuldiger zijn bij 

nacht, vooral in bet ongunstige jaargetijde, wanneer dc nachten hel 

langst zijn. zoo heeft men raadzaam geoordeeld om, in afwachting van 

de nadere goedkeuring van bet bureau, levens een plan cn cenc be-

grooting op le maken voor een lichttoren op het bedoelde punt. Men is 

te gereeder hiertoe overgegaan omdat, bij dcoprigting van elk werk op 

een zoo bloolgcslcid punt als liet hier bedoelde, de eenige wezenlijke 

mocijelijkheid beslaat in bei leggen der fundering en omdat de kosten 

voor de oprigling van een lichltorcn, alhoewel aanmerkelijk grooter dan 

voor het plaatsen van een baken, nicl in aanmerking kunnen worden 

gebragl wanneer men in overweging nccnit, hoeveel grooter en duur-

zamer dc niittigheid van een lichttoren is. Men heeft om dic reden 

hel plan dan ook zoodanig beraamd, dat, ingeval hel ontwerp vooi 

het baken wordt aangenomen cn het werk na de vollooijng in staat 

wordt bevonden om hel geweld van dc zee le weerstaan, men dadelijk 

volgens hetzelfde plan ccn lichltorcn op die plaats kan opriglen. Uil 

dien hoofde zijn dc afmetingen van hel bewuste baken grooter geno-

men dan die waarmede men in gewone gevallen zou kunnen volstaan, 

(1) Het tjurcnu der Ti)}ioginpUcnl Kufj i neer s ic W«sliin^;ton, door welk'> 

uissclienkonist dii verslag don Senaat der ^'crccIligdc Stnton is aangeboden 

(Ued.) 
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doch de hoogere kosten, hieruit voortvlocijende, bepalen zich hoofd-

zakelijk tol de uitgaven voor den grondslag of dc fundering van het 

werk. De andere kosten , behalve die, welke voortvloeijen uit den 

längeren lijd, tol hel werk benoodigd, blijven nagenoeg dezelfde, ten 

zij men het werk van aanmerkelijk kleinere afmelingcn wilde maken. 

Daar de twee voorgestelde werken, zoo als bereids gezegd is, in vele 

oĵ zigten gelijk zijn , zoo zullen wij bier kunnen volstaan met cenc 

beschrijving van hel plan voor den lichttoren, waarbij wij nu en dan 

o|)merkingen zullen voegen, locpa-ssdijk op bet baken : De fundering 

bestaat uil ijzeren palen, zoodanig geplaatst dat zij een achthoekig 

prisma vormen van 50 voet (15«'.2i) middellijnen 12 voel(12«'.80) 

hoogte. Op dit prisma, als voetstuk , verheft zich ccne afgeknotte 

pyramide, eveneens bestaande uit ijzeren slaanders van 120 voel 

(5ü''.57) hoogte, ccne biniienwaarlschc helling hebbende van O 

op 1 en van boven op ccne middellijn van 10 voet (5®'.05) zamen-

loopcn en stevig bevestigd zijn aan een groot cirkelsluk, waarop 

eindelijk de kamer van den wachter cn dc lantaarn geplaatst worden, 

waardoor hel geheel cenc hoogte van 185 voel (50 eb verkrijgt. De 

palen oj) de hoeken en écu in bet midden van het achlhoekig jirisma 

hebben 1 voet (0'-''.505) middellijn, do staanders van de afgeknotte 

pyrandde, in drie stukken, licbbm 12 duim middellijn, verminde-

rende op O duim (O«'. 15). liet gcheele weik is over dc lengle 

der slaanders (mcl inbegrip van het prisma) door horizontale verbin-

dingen in zeven vakken verdeeld en elke twee oi>volgende van deze vak-

ken zijn weder door diagonale kruisverbindingen verbonden, behalve j 

echter op die plaatsen, waar bel gebouw van den lichlluren of de kap 

van het baken zulks beletten. Hel gebouw van den lichttoren slaat iÜ 

voet (12«'.19) boven hel hoogste waler; het beval drie verdiepingen, j 

elk 9 voel (2"'.71) hoog, cn is in geineenschap met de kamer van den 

wachter en de lantaarn door middel van een spiraalvormigen wentel-

trap in ecneu koker van gesmeed ijzer, 8 voel (2''.-U) in middellijn. : 

De twee benedenste vertliepingen hebben 50 voet (9''.15; en dc 

bovenste 20 voel (O«'.9) middellijn, terwijl de eerste en dc derde ver-

dieping, alsmede hel dak van het gebouw, dc kamer van den wachler 

en de lantaarn met gaaiulcrijen omringd zijn. Deze wacbterskamer cn 

lantaarn hebben |-2 voet (r/'.05) middellijn; de eersle is O voet 9 iluiin 

(2«'.0o) hoog, dc laaiste ongeveer 12 voet (5''.05), doch met inbegrip 

van het dak, den venlilator, als anderszins, 20 voet (O®'.09). 

i;ij hel baken bedraagt de lengle der staanders, boven hel voetstuk 

gemeten, slecbis '/s de hoogte, die hierboven voor de afgeknotte 

pyramide bij den lichlloren is aangenomen. De kap, waarvan de vloer 

00 voel (18''.29) en dc top 108 voel (52®'.92) bovenhel hnogsie 

wateri)eil is gelegen, beslaat uil kolommen, geplaatst in ileii omtrek 

van een cylindcr van 2 i voel (7®'.51) middellijn cn hoogte, overdekt 

uict ecu even boog koepelvormig dak. 

Dit is de boofdzakidijke schets van den vorm der twee ontwerpen ; 

de nadere bijzonderheden daarvan zullen beier worden begrepen door 

de hierbij gevoegde afbeeldingen, dan iloor de incest uitvoerige be-

.schrijving. Deze afbeeldingen beslaan uiteen opstand en cenc looilregte 

doors\icdc vau elk werk o|» eene schaal van voel op den duim. of 

en verder uit lllhlailen, voorslellende de onderdctden o|) dezelfde of wel 

op de dubbele schaal. Zij zullen genoegzaam aanloonen niet alleen ile 

wijze hoedanig de kruisverbindingen moeten worden aangebragl, maar 

ook dc inrigling van dm kaji, de zaïnensleHing van hel eigenlijke ge-

bouw en de wijze van gemeenschap met dc wachtei^kainer en de lan-

taarn; zoü ook dc plaats, ingerigt tot het bergen der boot, waarvan men 
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zich bedient om levensmiddelen cn voorraad te halen, de plaatsing van 

de alarmbel voor signalen bij mistig weder, de bergplaats voor olie, 

water en brandstof, enz. enz. Tevens gaat hel rapport vergezeld van 

afbeeldingen van den opstand cn do vertikale doorsnede der werken, 

in talbolypic, verkleind o|) eene schaal van '/iga (1)-

Het is nu noodig te verklaren dc wijze, waarop men voorstelt een 

dezer werken op de zandbank op tc riglen. lüj het vergelijken der 

sehroefj)alen cn pneumatische palen, wat hunne geschiktheid betreft 

om de fundering van soortgelijke werken tc vormen, is reeds geble-

ken (lat, aangezien tol het indrijven der laalslgemelde geen mechanische 

kracht benoodigd is, men dus daarbij ook geen vasten toestel behoeft 

op tc riglen lol het aanbrengen van dc kracht, zoo als bij de eerstge-

noemde soorl van palen vcrcischl wordt. Nu zoude men met dc noodige 

voorzorgen en bij gnnslig weder zeer goed een drijvend ligchaam of 

vlot kunnen bezigen bij hel inbrengen der pneumatische palen, doch 

hel zoude zeer bezwaarlijk zijn, aan de verschillende palen, lol de fun-

dering benoodigd, hunnen juisten bclrekkelijken stand le geven, wan-

neer men dal werk van zulk een onvasten cn bcwegelijken bodem 

moest verrigten. De onmogelijkheid om een vasten toeslel op te riglen 

onder de gegeven omslandigheden, op zulk een blootgesteld punt als 

de New Soulh Shoal, len minste op zulk een tijdstip van hel wcrk-

saizoen, dat men er nog pai tij van zoude kunnen trekken, is ook vol-

doende aangelooud. 

Wal blijfl er dus in dezen slaal van zaken le doen over? Naar mijne 

meening, — waarluc ik eerst na rijp beraad gekomen ben, — dit.- dal 

men in eens tot ccn slouteu maatregel de toevlugl neme, namelijk om hel 

gehecle onderste gedeelte of de fundering van het gebouw, hierboven 

als een achlhoekig prisma beschreven, iiiéóii gezet naar de zandbank 

over le brengen, en daar lot op dc vercischte diepte in liet zand tedoen 

zinken, volgens de even eenvoudige als uitnumtende handelwijze van 

dl'. Poll. Men diene hierbij op te merken dal de vereischic kriiisver-

bindingcu vooraf aangebragl kunnen wurden, eene zaak, dic anders, 

wanneer men tic palen afzonderlijk plaatst, op zulk ccn blootgesteld 

punt schier ondoenlijk wordl, zelfs onder dc gunstigste omstandig-

heden. 

De fundering of het onderste gedeelle van bet werk, reeds hier-

boven gedeeltelijk beschreven, beslaat uil negen palen (acht voor de 

hoeken en dén voor hel midden van hel prisma), vereenigd door twee 

stellen horizontale verbindingen — hel eene op 20 voet (O el) van 

den grond en hel andere aan hel bovenvlak — en verder door drie 

stellen diagonale of kruisverbimlingeu tiisselien de twee horizontale 

in. Het beneilengedcclte van eiken paal wordl omvat door een cylindcr, 

voorzien van een kegelvormig ondereind, dat door middel van eene 

afzonderlijk daartoe ingerigte buis of pijp in verbinding slaal met hel 

bovenste van hel werk, en alzoo dienende om door liet |meumatische 

pi'oces het zand uil le woelen. 

Op deze wijze vereeiiigl men dus de voordeelen der twee stelsels: 

dal der schruefpalen cn dat der pneumalische, daar men vooreerst 

hel beste middtd aanwendt om in hel zand tol op dc ven^ischle diepte 

in tc dringen, en ten andere schallen vuor de palen kan bezigen, die 

bij de nomlige sterkte levens weinig dikte bezitten en dus door die 

geringe opj)ervlaktc weinig van het geweld der zee te lijden hebben. 

(1) Van nl deze afbeeldingen zijn cr slechts twee, nnniclijk dc beide 

ccr>tvcrnieldc, in bel ('ieil Eiujhiecr and ArdiilecCs Jonnial en daaruit 

door ons op \>\. 11, ligg. 13 en 14 overgenomen. (Ucil.) 

i; 
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liet werk, zoo als hier heilocid wonll, mcl inhegrip van de cylindcrs 

mcl kegolvoi'inig ondcreiml, waarop de massieve palen moeien staan, 

alsmede de Inchl- en zaïidhui/.on, de lnclilponip en de vergaderhakken 

cn andere hijhehoorende zaken tot het indrijven in den hodcm, weegt 

238 ton (21-2 ncd. ton). Tot het opnemen en drijvend houden 

van dit zware gewigi, over zulk cenc groole ruimte verspreid, zullen 

twee aan elkander verhouden kameelen benoodigd zijn , die elk de 

volgende armctingen moeien behhen: lUÜ voet (5Ü'--',i8) lengle, 15 

voel l) (hum (•!>•'.72) hreedlc en 10 voel(ö^''.05) hoogle, of wel onge-

veer 100 ton (107) ned. ion) inhoud. Dezo knmeelcn zullen, wanneer 

ze ligt gehouwd worden, ongtdadcii "> vuot O duim (1«'.00) diep gaan 

en gckidcn ongeveer 7 voet 13). Wanneer nu de fundcringstoeslel 

op deze kameelen wordt geplaatst, met hel onderste stel horizontale 

verbmdingen op den rand dier vaartuigen, dan zullen de kegelvor-

mige oudereinden der cylindcrs hijua -i voet O duim (1®'.57) heucden 

dc kiel uitsteken, en dan zal op die wijze dc dragt van hel gewigt 

op do volgende wijze verdeeld zijn: 01 Ion (02 ned. ton) onder den 

rand cn 177 ton (180 ned. ton) er buvcm. 

Indien dil jdan goedgekeurd cn ten uitvoer gehragl mogl worden, 

zal het tijds genoeg wezen, om naauwkeurig de bijzonderheden op 

le geven , veiTischt, om dc kameelen geheel en al aan hel doel le 

doen beantwoorden, bijvoorbeeld: of hel raadzaam zal wezen om zc, 

zoo als nu is voorgesteld, le doen beslaan uit twee afzonderlijke 

vaartuigen van hel gewone model, of wel ni l twee, die, vereenigd, den 

vorm viin écu enkel vaartuig zullen hebben; de beste wijze van ze aan 

elkander le verbinden en hun draagvermogen te bepalen; do beste in-

rigling voor het op sleeptouw nemen, ten anker komen en onder 

waler zeiten ; en eindelijk de beste wijze, om ze onder het voetstuk 

weg le krijgen, wauncer dil op zijne jniste plaals gesteld is op dc 

bank. liet is reeds nu zelfs waarscbijnlijk, dül het wenschelijk zal 

wezen hel bciiedcnslc gedeelte van den toestel zoodanig to wijzigen 

dal een grooler gedeelte van hel gewigt beneden het ligchaam v;m het 

kameel gedragen wordl dan bij de hierboven slaande berekening 

plaals vindt. Voorts schijnt bet, in zooverre als men zich op dc proef-

nemingen met hel model mag verlaten, dal, om eene gelijkmatige zin-

king vtin de fundering to verkrijgen, men noodig heeft, hetzij ccnc 

luchtpomp voor eiken jiaal uf wel, zoo .slccbts éénc luchtpomp gobruikl 

wordl, luchtpijpen van gelijke lengte om in verbinding te stellen met 

dozandontvangers. Wiinncer hel voeUstiik nu op den grond rust, is het 

gewigt, dal elke paal lo dragen heefl, 20.2 toii (20.0 ned. ton), het-

geen, verdeeld over het grondvlak van 1.82 \icrkanle cl vaii elk kegel-

vormig voetstuk (dat 5 voet (l'-'.52) middellijn heeft) eene drukking 

geeft van 1 ..jr> ton o|) eiken vierkanten voel (d. i. ongeveer 1 iO ned. 

|»ond op eiken vierkanten ned. palm.) lirt gelii'ele gewigt van den licht-

toren zal zijn 010 ton (050iK'd. ton), dat van het baken, 100 ton (17."» 5 

ned. ton); hetgeen dus voor bel eerste werk een gewigt geefl van 71.7 

ton (72.2 ned. ton) op eiken paal, ol .7.0 ton op den vierk. voel (."U7 

ned. pond op don vierkanten ncd. palm) on voor het tweede werk 51.0 

Ion (52.(> ned. ton) op eiken paal, of 2.0 ton op den vierk. voet (28'J 

ned. pond op ileii vierk. palm.) 

Tol hel drijven van dc cylindcrs in hel zand tol oj) do voorgestelde 

diepte van 10 voel (5*'.70), zal men in beide gevallen ccnc koloin 

zand umhoog moeten werken van die hoogte en van 5 voel (l®'.52) 

middellijn, gelijkstaande mei .'»75 leerling voel (10.5 teerling el) of 

ongeveer zeven maal den inbond dor ontvangers, berekend op 51 teer-

ling voel (1.5 teerling el). Daar echler bel zand bij bet opjiompcn mcl 
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eene groote liooveelbeid water vermengd zal wezen, zoo zal men om de 

cylinders op de behoorlijke dieple tc krijgen, dc zandonlvangers of 

vergaderbakken meermalen gevuld krijgen. 

Mij het aanbevelen van het uitbrengen van de geheele fundering in 

één stuk naar de zandbank, bebbeii wij de moeijelijkheden, waarmede 

de onderneming gepaard gaal, van het vertrek dcr kameelen met hun-

nen last uil do haven lol hunne aankomst en dc oprigling van hel werk 

op bet bepaalde punt loc, geenszins gering geschat. Wel verre dal dil 

hel geval zou zijn, golooven wij inlegciideel, dal wij die bezwaren 

eerder hebben overdreven. 

Hel voortslepen v;in dc kameelen met hunne vracht, die gedeeltelijk 

hoog boven het dek uitsteekt en gedeeltelijk ver onder de waterlijn 

komt; hunnc plaatsing en veilige verankering op bet bepaalde punt; hel 

onder water zeilen der kameelen en hel vrij maken van hel voetstuk, 

wanneer dil behoorlijk op den bodem rust, zonder dat ccn vaii beide (en 

voornamelijk bet eerste) beschadigd wordl iloor het geweld van de zee; 

en eindelijk hel inbrengen der palen langs den pnciimatiscbcii weg, ~ 

dit zijn alle werkzaambeden, die de uitersle zorg cii voorzigligheid ver-

eischcncn van welker behoorlijke uitvoering de goede uilslag in groole 

mate afhankelijk is. Do snelheid en steeds veranderende rigling der 

slroomen op dat pnnt cn in bet algemeen bij de geheele groep zand-

banken; dc blootgestelde ligging van die zandbank; de groote afsland 

van het vaste land, en bovenal, indien te dezen o|)zigle nog onder-

.scheid gemaakt kan worden, dc afsland van ccnc haven, alles toont, dat 

de moeijelijkheden en gevaren , aan deze ondencming verbonden, 

buitengewoon grool zijn. 

baar het welslaijcii gdieel van de wisselvalligheden van het weder 

afhangt, zoo is dit het hoofdpunt, waarop hel bij hel uitwerken van het 

eindontwerp aankomt. i\laar bij hel maken van deze liedenkingen, 

wensch ik ook levens op le merken, dal volgens mijne meening hel hier 

niet, gelijk mecslal, dc vraag is, om uil eenige onlweriien eene keuzo 

te doen, maar dat men nil twee zaken hee''l le kiezen, öf hel nu voor-

gestelde i)lan, als het eenige dal eenige kans op welslagen aanbiedt, aan 

te nemen, of wel het aanduiden van dc ligging dezer gevaarlijke zand-

bank ten cenemaleop tc geven. 

Voor dc oprigling van den lichltoren zouden, volgens hel ontwerp, 

vier cn een hall' jaar benoodigd zijn, en wel: anderhalfjaar voor hel 

vervaardigen, opzetten cn weder afbreken van het werk in de gieterij, 

en het overbrengen naar de haven, vanwaar het naar zijno bcslemming 

verzonilen moet worden; bel eerste werksaizoen op de bank zelve, lol 

het plaatsen van ilc fniidcring, hel tweede werksaisoen tot hel oprigten 

en ouderling bevestigen van den palen-loestel, welke bet geraamte van 

bet werk vormt, cn lot het maken van het ijzerwerk van den lithltoren 

zelveii; hel derde en laatste .saizoen om dien van biinieii tc voltouijen, 

den lantaarn in orde te brengen on den lichlloestel le plaatsen; voorts 

de kraan- of hijsclitoeslellen aan lo brengen, alsmede den bel voor 

signalen bij mistig weder, de waler-eu olicvergailerbakkeu, hetverw-

werk enz. 

Voor de opiigting van eeii baken zonden, volgens hel ontwerp, drie 

jaar beiuimligd /ijii, als; een jaar voor het werk in de gieterij, enz.; 

het eerste werksaizoen op de bank lot hel iilaatsen der lundering, cn 

het tweede en laiitsle werksaizoen lol het opbouwen en voltooijcn van 

het ijzeren geraainlc en het opzetten van den kap, enz. 

Wanneer men in aaiiinerking neemt, dal, gelijk reeds is opgemerkt, 

het plaatsen van do fundering de voornaamste nioeijelijkheid is, zoo zal 

men gcrcedelijk begrijpen, dat het, bij eene omschrijving van dc tul 
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deze onderneming benoodigdc werken, voornamelijk aankomt op bclgcen 

voor dit gedeelte waarschijnlijk noodig zal zijn. 

Ilct is echler noodig, vooraf mede te declen, dal, alhocweler bij laag 

waler op hel hoogste punt van de bank slechts 8 voet (2®'.ii) w.iter 

staat, en over een grool gedeclle van de bank minder dan twee vadem 

of 5'''.05, men hel raadzaam oordeelt bet werk op le rigleii in eeno 

waterdiepte van 1 i voel (•i''.27), op ongeveer de helft van deii afsland 

van de landzijde, lot aan het hoogste gedeelte of de kruin van de bank, 

welke alsdan, eenigzins als een breekwater, hel werk legen den hevigen 

.«anslag van de volle zee bcschermt. Ook moeten wij hier doen opmcr-' 

ken, dat, daar de naaste havenplaals, Nanliickcl, bij laag waler slechts 

ö voet O duim (l®'-08l diepte aan den ingang beeft, men de daarop-

volgende naaslbijgelegene haven Kdgartown, met 15 voel (!'''.57)dieple 

hij laag waler, gekozen beeft tol veilighcidshaven en |)Iaals van uilrus-

ling voor de onderneming. 

Wanneer nu de jnisie |)Iaats voor hel werk 0|) de bank door schijf-

boeijen (disc-biwijs) is afgebakend, de ankers tot bevestiging zijn gelegd 

en hel funderingswerk in elkander is gezet o|) de kameelen, zal men 

eene gunstigo wcersgcstchlheid moeten afwachten, met den wind van 

do kust af, om de haven le verlaten, terwijl men het uur van vertrek 

zoodanig zal moeten kiezen, dat men dc bank, die, zoo als gezegd is, 

op 42 mijlen afslands ligt, bij hel aanbreken van den dag kan bereiken. 

De lijd, lol het alleggen van dezen logt benoodigd, is natuniiijk afhan-

kelijk van den spoed, waarmede do stoomslepers de kameelen met hiinnen 

last zullen kuiincn voortbewegen. Deze snelheid zal waarschijnlijk tus-

schen 57ï en 7 mijlen in het uur bedragen, doch men zal zich daarvan 

vooraf kunnen overliiigeii, door eenige procfloglen le doen in dc na-

bijheid van de haven. Deze proeflogten kunnen levens benuttigd worden 

tol hel onderzoeken van hel draagvermogen der kameelen in volle zee, 

en tol het juist en doelmatig o|ibrengen cn beve.stigen van den last enz. 

Daar de diepgang van bel funderingswerk, zoo als het op de kameelen 

geladen is, 2 voel O duim (O''.70) minder bedraagt ilaii tlu laagste 

walcrdieple op hrt voorgeslclile punt, zoo behoeft ineii zich, voor In-t 

oogenblik van aankomst op do bank, nicl te regelen naar den water-

stand of hél getij, alhoewel echler altijd, wanneer alle overiiie omslan-

digheden gelijkstaan, hoog water le verkiezen is, ilaar de deining van 

de zee in dil geval hel minst zal zijn. Is men eenmaal op de bank aan-

gekomen, dan zal hel nedcrialen van het funderingswerk niel veel lijd 

behoeven le kosten, het weder gunstig blijvende. Daar dit werk uit 

cenc geheel regelmatige liguiir bestiial, zoo zal men hel, m(>l heliekking 

lot de zanilbank, de st(dling kuuneii geven, die men verkiest, en men 

zal lins de kameelen slechts op het bepaalde pnnt hilen slejicn door de 

stoomslepers, in de rigling die de stroom op dat oogenblik heeft; ver-

volgens laat men do ankers vallen, en wendt alle middelen aan, uni die | 

zoo vast mogelijk in den gronil le bevestigen. Haarop laat men dc ka-

meelen V(dloopen en zinken, waardoor het hinderiiigswerk op deii 

bodem wordt gebragl, waarna men de kameelen met de stoomslepers 

er onder uit kan trekken. 

Ken genoegzaam aantal bedreven werkvolk wordl dan op bel werk 

gcplaalsl, om bel in te drijven met behulp va.i ile stoomluehtiKunp, 

waardoor hel zand onder dc palen binnen do kegelvormige voeten 

dier palen wordt weggegraven. Deze werkzaamheiil zal met kracht 

moeten wonlen doorgezet, toi dal hel voelslnk op de vereischle diepte 

is ingedreven. Men heeft gegronde hoop om te onderstellen, dal 21 

uren bij gunstig wedi-r voldoende zullen wezen tol hel vollooijeii van 

dozen arbeid, van ccnen zoo geheel nieuwen aard, cn dat men zelfs 
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in de helft van dien tijd, hel werk genoegzaam stevig op de bank zal 

kunnen jdaatsen , om alle gewcme wisselvalligheden van het weder 

voorloopig te kunnen trotseren, indien men voor hel oogenblik door 

slecht weder belet wenl, om de c\lindcrs gebeel te kunnen indrijven. 

De breedle van het voetstuk , dio zooveel grootcr is dan de hoogte, 

de volkomene regehnaligheid van het voetstuk, gepaard met zijne 

ontzaggelijke zwaarte en de geringe oppervlakten , die het aan de 

werking van den golfslag biedt, dit alles werkt zanicn, om deze ver-

onderstelling gegrond le doen schijnen. 

De raming der kosten voor den lichttoren en voor hel baken zijn bij 

het rapport gevoegd. Zij bestaan uit eene algemecne begrooting onder 

verschillende rubrieken , mcl verwijzing naar kleinere toelichtende 

labellen voor de nadere bjzoiiderheden van eiken afzonderlijken post. 

Dij het opmaken dezer begrootingen licefi men er ernstig naar ge-

streefd, zoo naauwkeurig mogelijk den waarscbijnlijken loo|) der wcrk-

zaï'mheden na tc gaan, len einde zoo doende tot eeno juiste raming der 

uilgavcn le geraken. Ciceiie omstaiidigbeid, die zich maar eenigzins 

waarschijnlijk daarbij zal voordoen, is over hel hoofd gezien, en 

men kan dus met verlniuwen aanneinen, dal de kosten voor de beide 

oiideruemingen, zoo zij werkidijk uitvoerbaar genoemd mogen wonlen, 

de hier aaiigediiido som niel zullen le boven gaan. Dezo verklaring moge 

welligl verwondering baren bij de zou aanzienlijke som, voor do ver-

nioed(dijke kosten van elk dcr bedoelde werken 0|)gegeven; doch wan-

neer men den bijzondereu aard van do |)laats(dijke geslehiheid in aan-

merking neemt en de hijzondere omstaiidighi'den, waaronder hel werk 

moet verrigt wiu'deii, dan zijn wij zeker, dat deze verwondering |)laals 

zal maken voor de overluiging, dat, alhoewel alle omslandigheden, die 

maar eenigzins lo voorzien zijn, daarbij in rekening zijn gebragl, de 

kosten toch niet ovenireven zijn voorgesteld; en dat de zooveel gniolere 

kosten ter oprigling van het iiiecsl volkomene van dc bcitio ontwei'jien 

(den lichttoren} vulkomen opgewogen on g(jrrglvaanligd zullen worden 

do(U' de gewiglige belangen, dio daanloor zullen wonlen bevonlenl. 

Van de drie groole lichttori'ns • Kddystonc, Doll-llock en Skerry-

vore, wenl alléén ile laatste opgerigl, nadat de sloom oj» de scheep-

vaart was toegepast. Dc ingenieur Alan Steveiison zegt in zijn verslag 

over do oprigling van den Skorryvore: -Van hel begin dcr werk-

zaamheden af voorzag men, dal, nilhnofdt; van de groole meiiigte on-

diepten n)ndom den Skerryvore en hel gebrek aan goede havens in de 

nabijheid, eene hoeveelheid van ODDO tiui (OUOl) ned. ton) bouwstoncn 

op de rots met zeiLschepen niet kon wonlen aangebragl met dc noodigc 

zekerheid en reg(dm;ial, om hol geheele werksai.'̂ üen, dal doorbel 

krnnaal van de we.slehjke llebrideii zeer kort dniirl, voldoende to kun-

nen beiiiittigen, zoodat men algemeen de noodzakelijkheid inzag van 

eenen stoomsleperu. Iels verder zegt h i j : i l le l gebruik van eeno 

stoomboot n'"ds bij den aanvang van do werkzaamheden zou onge-

twijfeld van gr()ot(; dienst zijn geweest I ij het oprigten van de lools op 

(h; mis en zou onze moeite en inspanning zeker veid verligt hebben ; 

maar ik ben niet zeker of ik wel zoo donr en door bekonil zou zijn ge-

raakt met do hindernissen en gevaren bij den Skerryvore cn ol ik wel 

zoo goed voorben'id zou zijn geweest tot bi l overwiiinen van de be-

zwan'ii, die zich bij deii laleren gang van hol werk voordeden, indi.'̂ n 

wij de werkzaamheden gediiremle bet eer.Mc saizoen verrigt hadileii 

onder het geiiol der voonleelen, die steeds voortvloeijen uil hel gebruik 

van hel sloomvermogen. In do gi'geveii oinslandiglieden ondervonden 

wij veel last van do kleinheid vaii bet vraehlsi hip of den ligter voor 

den lichttoren, dc/'//«m-genoemd, grool 5G ton (nieuwe maat), hel-
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welk hel eenige vaarluig was, dat wij gedurende dit eerste saizoen tot 

onze dienst liadden; liet lievige slamiien van dit seliip was eene zwarig-

heid, die niet gering te achten is voor mensclicn, die niet aan de be-

weging van de zee gewend waren. Maar de menigvuldige malen, dat 

wij gunstige gelegenheden voor het een of ander voorbij moesten laten 

gaan uit gemis aan stoomvermogen cn de moeijelijkheid cn bet gevaar 

van met een zeilvanrtuig dclage gronden bij dc rots cn tusschen deze 

en Tyree te bevaren, werden misschien nog meer door de zecriedeii 

dan door de overigen gevoeld. Indien wij dc ondervinding vau één 

werkjaar tot maatstaf mogen aaniicinen, vuor den tijd, benoodigd tol 

hel geheele werk, met behidi) van een zeilschip, dan zouden wij nog 

heden (18 iö) bezig zijn aan hel metselwerk dat reeds den Julij 

1812 voltooid was». 

De stoomboot, waarvan men zich op den Skerryvore bediend heeft, 

was van laü ton incl twee sloomliiigcn, elk van .ïO paardenkracht, 

en kostte volledig uitgerust 29050 dollar (/"Tl 100) Door ccne aan-

gebragtc verandering iu dc stoommacirme werd deze som met 2115 

dollar (fiiOTO) vermeerderd. Hierbij moet nog gevoegd worden, voor 

reparatie aan hel vaartuig zelf cn aan de machine 5285 dollar (/'12081), 

cn Vüor scheepsloonen als anderszins 55005 ilollar (/' 72012j of voor elk 

jaar, van 1850 tol en met 1812, 8751 dollar {f 15(J05); met inbegrip 

van de steenkolen, de uilgaven voor de smederij en andere onkosten. 

Indien, zoo als dc heer Stevcnson hier beweert, het gebruik van 

stoom voor de werkzaamlu'den op den Skerryvore eeue bezuiniging 

van tijd cn dus van geld was, cn zulks o|) ccn punt mcl cenc vcilig-

heidsbaven iu dc onmiddellijke nabijheid cn met ecnc loots, die daar na 

hel eerste werksaizocn op de lots werd gebouwd tol huisvesting van 

hel werkvolk, dan zal wel niemand tegenspreken dat bet gebruik van 

datzelfde hulpvermogcn nog veel meer tiesparing van kosten zou ver-

oorzaken bij dc wcrkzaandieden op de New-Sontb-Sboal, een puiil 

dal 20 mijlen van hol land on 12 mijlen van oene haven afgelegen 

is CU waarop men mol gecnc ningclijkhoid eenige woning kan bouwen 

vóór de vultooijing vau het werk zelf. De voornaamste laak voor de 

stoomboot aan den Skerryvore was hot slepen der vaartuigen, die dc 

0000 toii steonen niocsleii aan brengen, benoodigd lot hel bouwen van 

den toren. Up dc New-Sniilh-Shoal zoude men zelfs voor hel grootste 

dor twee voorgestelde werken slechts 010 ton (050 ned. ton) ijzer 

behoeven te vorvnereu, daaronder begrepen dc 258 ton (212 nod. 

ton) vau hel voetstuk of funderingswerk dal in ééns daarheen ge-

bragt wordl. .Maar aan den anderen kanl moet mon bij dil werk 

ook weder voorzien in ecnc verblijfplaats voor dc werklieden, digt 

bij dc bank, en wanneer mon daartoe conc stoomboot bezigt, kan 

mon bij slechl weder voel langer oj) die plaats blijven on na oenen 

storm (wanneer ovor bet al){eniccn hel weder hel moeste geschikt is 

voor don arbeid) veel spoediger die plaals weder bereiken. Er is 

derhalve bij bol jilan gerekend op eene stoomboot voor dit doel, en 

opdal men niel genoodzaakt zij, dit vaartuig weg tc zonden, anders 

dan uithoofde van stormweder, zoo hcefl mon er bijgevoegd cenc 

hvcede stoomboot, zoo klein als met de veiligheid vereonigbaar is, 

om als vrachlscbi)) gebruikl le worden hissclion de bank cn hel lanil, 

lol hel overvoeren vau mateiialen, Icvonsmiddelcn , enz. enz. Voor 

deze stoombooten neme men Dij verkiezing .schroefbooten, daar deze 

vooreerst niinilor kostbaar van aanbouw en onderhoud zijn on daaren-

boven mcl hunne vlakke dekken en gladde zijden boter geschikt 

voor dc dienst, waartoe ze hier moeten gebezigd worden. 

Alhoewel cenc liooglc van 157 voet (•il«'.75) (volgens bet plan der 
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minslc hoogte van het lichtend vlak, boven den walerspiogol) voor den 

afsland lol liet dok van een schip van gewone groolte, nog geheel bin-

noii de grenzen ligt van lenliculairc lichten, zoo acht men het echter 

raadzaam, wegens het groole belang om den zeevarenden, zoo spoedig 

mogelijk, depositie van dc bank tc doon kennen, om bij de begroolii'g 

le rekenen op een licht van dc ccrslc klasse, hetwelk, doorzijn zooveel 

grooter verlichtend vermogen, niet alleen zelfs hij de onguusligsto 

wefr.'ïgesteldlieid duidelijker kan gezien worden, maar zelfs door groote 

sehepon kan waargenomen worden, wanneer zij zich nog onder den 

horizon bevinden. Hel verschil in dc kosten van oprigting, lusschen dio 

twee klassen van lichten, is ongeveer 5000 dollar (/'7500); hel vorsclii! 

in de koslon van onderhoud is ongeveer 550 dollar (/875) jaarlijks, 

welk verschil in dil geval alleen voortvloeit uit con meerder verbruik 

van olie, ongeveer 250 gallons (1155 ned. kan), cn eenige geringe ver-

moerderiiig in sommige kleine onkosten. 

Ik heb voor het vervaardigen der ontwerpen voor de heide werken 

den bijstand ondervonden van den hoer William Dennison van Boston. 

Dehalvc eene menigte ondcrdeelcn, heb ik de volgende twee nuttige 

zaken aan hem tc danken: Vooreerst dc wijze, waarop do palen van 

boven zameiigeval zijn iu hel groote cirkclsluk, dal zich rondom den 

cylinder bevindt, waarin dc wenteltrap gejilaatsl is, en waardoor deze 

jiijlcrs dus dc dienst doen van wedcrkcerige Irekslavcn; cn ton andere, 

hel schrocven van den kcgelvormigen voel, door welke met eene af-

zonderlijke buis of pijp dc grond naar boven wordl gcwcrkl, aan den 

cylindrischcn [»aal, zooilal het daardoor mogelijk is geworden, om 

den massieven paal in den cylinder te bevcsligen, alvorens deze in 

den grond gedreven wordl. Ook dc teekeniugcn zijn van don heer 

Dennison. Men kan met grond vcrwachton , dal de bijzoiiderheilen 

vau hel phni iu sommige opzigten wijziging zullen behoeven; doch 

het zal tijds genoeg zijn, deze veranderingen in overweging te nemen, 

011 op de eigenlijke bestekken voor den arbeid aan tc brengen, wanneer 

or bepaaldelijk tol eene vau dc beide omlernomingon besloten is. 

Hol wensehelijko van sommige vcrandoringen valt reeds nu duidelijk 

in bot oog; zoo kan bijvoorbeeld het gewigt van het groote cirkclsluk, 

waarvan wij zoo even spraken, zooveel vcrmiiidord worden, als overeen 

I tc brengen is met cenc volduende sterkte, en zoo zoude men ook do 

j vergaderbakkon on pijpon voor hot op tc werken zand binnen don om-

; trek van het voetstuk kunnen brongen. Ook is hel zeer waarschijnlijk, 

I dat nador overlegen onderzoekingen zullen leiden tol cenc verminde-

' ring in getal of cenc verandering in de stelling der diagonale of kruis-

' verbindingen, die door hun grool aantal en door dat ze zeer digt bij 

! elkamicr ktmien tc slaau, alligl aanleiding zouden kunnon govoii lol liet 

' aanvriezen van ijs, juisl iu hot gedeelte onmiddellijk boven de water-

: vlakte, on dal wel in zoo groote massa, dal de zekerheid van hel ge-

heele werk daardoor zoude bedreigd worden. Doze kruisverbindingen 

zijn nu van di'ic soorten •• 

I . die, in de zijvlakken van hol achthoekige prisma of van de afge-

I knotte Pyramide goiilaatst, on iu dc b o g r o o l i n g g e n o e m d ; 

I 2. die, in de vlakken der horizontale afscheidingen aangebragt cn 

j welker hori/unlalc projficliön, als dc slndcu dezer liguren, radkU gc-

iioemd worden, en 

I 5. dc slaven, oen doorloopenden band vormende, achtereenvolgens 

; aan eiken dorden pijler verbonden, afwisselende lusschcn de o|ivolgcn(lc 

siiinwcbsgewijzc spanstaven, koorden genoemd, die zoowel trekken als 

logen hel wringen moolcn dienen. 

Dehalvc het hierboven verklaarde plan, wenschlcik nu nog gaarne 
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de aandacht tc vestigen op ccn klein baken in den vorm van een drie-

voet, cn dal in zijn geheel op ccne bank moot worden geplaatst. De 

voeten bestaan in omgekeordc kegels met schijven, die naar boven in 

afmetingen loenomoii en zoodanig hellende dal zij evenwijdig mcl den 

horizon zijn; cr is alle reden om tc gelooven, dal zij door dc werking 

van den stroom cn van den gidlslag op het zand niel alleen gelijkmatig 

maar ook tevens diep genoog zullen inzakken, om hol werk, dal door 

zijnen ligtcn bouwtrant weinig le lijden zal hebben, de noodige stevig-

heid tc geven. Daar dil slechts aangegeven wordt met hel doel om de 

aandacht le vestigen op iets, dat welligl laler lol goede uitkomsten zal 

kunnen leiden, en daar tegen dil plan gewigligc bodenkingon in le 

brengen zouden zijn, zoo is daarvan geene begrooling gemaakt, noch 

wat het gewigl noch wal de kosten aangaat. 

De geheele hoogte van dit baken Doven het waler is ongeveer 70 

voel (2D'.55); de annctingen van den kap zijn 17'/, voel bij voet 

(5«'.55 bij 2'-''.50.) 

D»ij bel behandclcn van dil onderwerp: hel oprigtcii van herken-

ningsteekenen op zee, zal hel niel misplaatst geachl worden, wanneer 

ik hier met ceu enkel woord aanbeveel de proehieniing mcl schijf-

boeijon (iHsc-biioys) tol hel aanduiden van de voornaamste banken bij 

iNautuckcl. Deze bocijen zijn nu sedert versclieidcnc jaren door mij 

met hel beste gevolg aangewend voor liet doen van hydrographischc 

opnemingen; cu onder anderen laatstelijk bij de Tortiigas, waar zi j, 

alhoewel slechts 100 pond (i.j.50 ned. pond) wegende, 21'/a duim 

(Ü''''.5i0) middellijn hebbende cn met een houlen slaak voorzien, onbc-

wegclijk stonden op den buitenkant van dc riffen, blootgesteld aan bel 

volle geweld der zee. 

Indien men proefneiningen met dergelijke boeijen wi l doen, dan 

moet men zc denzelfdcn vorm geven, doch meerdere zwaarte, bijv. 

250 lot 500 pond (111 tot 227 ned. ponti), met ccne spilsloeloopcndc 

ijzeren staak of staf, welke echter ook kan bestaan uit verscliillendc 

slukken, die in omtrek ahicmen, tieboorlijk aan elkander verbonden 

cn aan den lop voorzien vau cenc vlag, aan ccne ligte ijzeren spriet 

bevestigd. Dc koslcn van zulk cenc boei van 250 pond (l 14 ned. pond) 

zouden niel meer bedragen dan 25 dollar (ƒ 02.50); van een van 500 

pond (227 ned. pond) ongeveer 55 dollar {f\il 50). 

Hel rapport was ter verdere verduidelijking vergezeld van eene zee-

kaart van de iXanlucketgroep op dc schaal van 1:20Ü0(J0; ccne meer 

gedetailleerde kaart van de New- en Old-Soutb-Sboals op dc .schaal 

van 1 :.iOOOO, plans van Nantuckcl, Edgarlowu cn Holmes Hole on 

eene kaart, iloor l'>lunt, van de kust van Absec 

nobscol, voorstellende hol geheele beloop dier kust cn dc juiste ligging 

dier havens mcl betrekking tol de Ncw-Soulh-Shoal. 

Philadelphia, December 1851. 

H.VUT.MAN D.VCIIE, 

majoor, topographisch ingenieur. 

Wi j doen hier dc bovenvermelde vergelijkende tafel volgen. 

Ovcrzhjt van de ïiQipuj, den afsland van hel hind en de naaste haven, den aard en de hetrekhelijhe hoogte van den hoilcm, 
het rijzen en vallen van hel getij cn de stroomsnelheid op Eddgüone, liell Ilock, Shernjvore en Xeiu South Shoal, alsmede 
de kosten en den lijd voor de oprigting van lichttorens op die punten bestced of tjeraamd. 
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(а) Dc bouw vnn den Kddy.slonc Jiccft ^cdnurd van IT.IG tot 17.'50 inĵ c-

slotcn. Dc gcniiddclttc lioo;,io van dc rots l)ovcti lioos water is opge-

iieven. liet licbt is bet eerat rint.stokcn itcn IC""«» Octol)cr 17.')9. 

(б) 1807 tot IS 10 ingesloten; bet licbt is het eerst ontstoken den 1"«" 

Februarij 1811. 

(c) 1838 tot 18-13 ingesloten; bet Hebt b het eerst ontstoken den 1'«"' 

Febnunij 18N; de opneming gcscbieitdo in 1S3-1 cn 183'), dc ontgru-

ving enz. 1830 cn 1837. De naaste bavcii id ilyuiibbay, cn dnardczo 

cenc \vij<lc opening licelt, zoo beeft n»eo andere omstreeks dc eilanden 

Colt cn Midi gebc/.î 'd, die gedeeltelijk op veertig mijlen afstands lagen. 

Alvorens de tionw ccn aanvang inim, beeft men 2000 ton steen vnn 

dc rots wcf̂ gcruimd. 

((/) Hierbij koiat anderhalf jaar voor voorbereidende wcrkziuinibcdcn. Nnn-

tuckct ligt op ccn arstJind van 40 mijlen, nnuu- van deze haven kan 

geen gcl)ruik worden gcnuuikt, wegens dc geringe dicpto aan den iiigaii^ 

(Ĝ ^ VüOt) bij laag wator. 
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IJZEREN DAKGEBIXDTE VAN HET TOLHUIS « AUX MAI^AIS -

TE 1'AIU.IS. 

[AWjcmcine Bauzcituug, 1854, S. 4GL) 

(I'l. III—VII.J 

Onder allc bonwstolTon schijnt voornaiiirlijk hot ijzer door zijne 

grootc rekbaarheid en de grootc hocveollieid, waarin het voorkomt, 

bestemd, om aanmerkelijke (henston in de arciiitcktniir tc bewijzen. 

Algemeen bekend zijn de voordeden, dic handel crnlc nijverheid nit 

het gebruik van ijzer voor hangbrtiggoii, spoorwcgon, Ijcdokkiiigf-n, 

dakgcbindten, enz. bobben getrokken,en oiisc 

wdkc men nog daaruit kau trekken, indien men alles, wat tut heden 

van hout word gemaakt, door ijzer trachtte vorvangen. Wijvcruiccncn 

tot bevordering der invoering van het ij/.cr icis ie zullen bijdragen, 

indien wij van tijd lot lijd afbcddingcn cu beschrijvingen van uilge-

voerdc ijzcrconstruclicn en de daarbij opgedane onderviuiling mede-

deelen, en daarbij vooral de voorstelling der onderdeden op grooterc 

schaal geven dan gewoonlijk gcscbiedl, om dc cmislructien ook voor 

dcgenon, dic niet in dc gclcgcubdd zijn dezc op de plaats zelve of op 

ecnc andere wijze tc bestuderen, duidelijk te niaken ; builomlicn heelt 

do voorstelling op groolorc .schaal ook nog hel nut, de voordeden van 

hol cenc stelsel boven bet andere duidelijker tc doen uitkomen en dc 

berekening der kosten gemakkelijker te maken. 

l lcl voordeel om vcrscbddciie gcdccllon in gebouwen vnn niolaal le 

maken, word reeds in dc dagen der oudheid erkeud; het brons was 

gcdiirciiile verscbcidcnc eeuwen bot ijzer der ouden; men vindt hol 

gebezigd bij de oudste gehouwen der Egyptenarcn. Hij de Grieken was 

hel zeer in gebruik; dc Cbalciookos te Sparla was ecu aan Minerva 

gewijde, endoorden beroemden tiitiadas, dio tegelijk dichter, heeldhoti-

wcr en bouwkundige was, omstreeks fiÜO jaar voor Clirislusgebouwde 

of liever voltooide teiniud vau brons (I); alle ziglbare deelen daarvan 

waren van boven tol aan dc bases der kolommen golicel mcl bronzen 

lilatcu bekleed, mot mylbologiscb beeldhouwwerk bedckl. Pausanias 

berigt, <lal hij don derden wedcro|)bouw van den tempel van Apollo Ie 

l)clj)bi hel gchcdc gebouw uil koper vervaardigd werd, «hclwelk grenc 

vei'wondering kan verwekken (zoo vocgl bij er bij), want Akrislos bad 

ecnc koperen kamer voor zijne dochter, on in Sparla ziol nicn nog heden 

ton dage den bronzen lenipd vnn Minerva Chalcioekos; in Home 

is de markt, dic wegens bare grootte bewonderenswaardig is, mcl ccn 

dak van brons bedekt.» 

llcl (laki;chindlc van bot Oanihcon was eveneens van hrons, en vol-

gens Sei'lius, dic bot heeft gezien, waron zijne onderscheidene dcclcu 

bul cn cvon als hoiil met elkander vorljoiidoii. Ook de dakcu werden 

van dergelijk metaal vervaardigd; dotoinpcl vau Vosta in Uome bad 

bronzen tegels, lu dc gdiccle oude wereld stonden do van metaal opge-

rigle gebouwen in grool aanzien. Toen later na den inval der r.arbarcii 

dc handel cu nijverheid aan banden gelegd waren, werd het bewerken 

van ko|icrcrls vergelen, en men kende z(dls de |daals uicl ineor waar 

het gevonden werd. Wij bobben ous cchler bier niet vorder met dc 

later weder in bloei geraakte kunst van howerking van hel koper iu 

Ic lalcn, daar wij ons hier slcchls met het gebruik van ijzer hebbcn 

bezig te houden, door hetwelk bet koper logeiiwoordig wordl ver\angcn, 

waiit gegoten ijzer bezit de vooriiaamsic eigen.schappon van lict brons. 

Vooral van gewigl is hel gebruik van ijzer met betrekking tot 

(1) lict üorsjironkclijkc ÏB hier min juisl. (Itcd.) 

[ 1 8 5 5 — 

de onbrandbaarlidd der gebouwen; men maakt thans dakgcbindten, 

vloeren, trappen, deur-eu vensterkozijnen, ja vensterramen en deuren 

van dil metaal, waardoor hel gevaar van brand voortgekomen wordt, 

cn cr zeker in dil opzigl ecnc gelieele omwenteling zal jilaals hebben, 

indien de prijs van het ijzer, die thans door den aanleg van zoo vele 

spoorwegen gestegen is, weder gedaald zal zijn, cn bet meer cu meer 

gevoeld wordende gebrek aan bout den bouwmeester zal noodzaken om 

te zien naar ecnc bouwstof, dic dil kan vervangen. 

Tot dc mecsl verkeerde gewoonten en houwmanicrcn behoort in 

vele landen het bezigen van bout tul hot overdekken van deur- cn 

vciisloropcningcn, cn liet ware le wenscben dat dc overheden cr op 

bcdadit waren, overal deze berispelijke en nadedige handelwijze te 

verdringen, cn haar door het gebruik van ijzeren overdekkingen lever-

vangen, wdkc boven bel hout hel voordcel ludjbon, dat zij meer wcder-

slandsvcrmogcn bezillen cn duiii'zamer zijn. Op vcrschilicndc plaatsen 

kwamen zij ook reeds voor vele jaren in gebruik, cn zelfs maakte men 

dic van gesmeed ijzer, hetwelk echter uit bet oogpunt van sjtaarzaam-

licid vcd le wcnschcn overlaat; wanl niet alleen zijn dc ahnelingen 

der vcrsdiillciido dccloii van dwarsbalken dikwijls niet in verhouding 

met bunne bestemming, maar ook de hocdanighcid van bet gebezigde 

metaal laat zonder tc grootc kosten niet toe, de doorsnede der lioofd-

zakclijksle deden o|) cone voordeclige wijze in le rigten, waaromtrent 

wij bier oen cn ander willen bijbrengen. Oij een stijf ligchaam bieden 

zijne declcn gewoonlijk op twee geheel verschillende wijzen weder-

stand, naardien dc cenc gedrukt, dc andere uitgerekt worden; het 

terugwerkende wcdcrslandsvcrmogon van gesmeed ijzer bij voorwerpen 

vau geringe hoogte bedraagt I OOO ned. pond op den vierkanten duim, 

en dat van gegoten ij/er onder ĵ êlijke omstandigheden bijna bet dub-

bdc, namdijk 2 000 ned. jiond, cn daar nu, bij voorbeeld in Parijs, 

bet gegoten ijzer in zandvormen voor deze soort van artikelen het ned. 

pond 10 ccntinicn, hel ned. pond gesmeed ijzer echter 90 ccniinien 

kost, zoo volgt hicruil dal, indien men den modulus van hel woder-

standsverniogen met de koslen der beide inclaalsoorlcn vergelijkt, om 

een cn denzidfdcn druk inel gesmeed- ofgcgolen ijzer te kunncn wcdcr-

slaan , dc kosten zich vcrbouilen als 'J : 2. Vergelijkt men nu dc 

wcderslaiidscoëllidciilcii met de uilzelling of bet rekken in dc lengte 

van bel gesmeed- cn gegoten ijzer, dan ziel men, dat bet voordcel aan 

dc zijdc van bet gesmeed ijzer is, dewijl de waarden der cocnicicnten 

in vcrboiiding zijn als 1 : 2. Kr volgl alzoo uit het voorgaamlc, dat 

men vom- ijzeren overdekkingen de deden, wdke den druk moeien 

doorstaan, van gcgolon ijzer, die cchler, welke aan dc uitrekking cn 

de lengte ziju blootgcslold, van î esineed ijzer mocl nemen. 

llcl gdiruik van ijzer voor openbare, zoowel als voor bijzondere ge-

bouwen, beeft tbans nergens op groolorc .«;chaal plaats dan tc Parijs, 

waarloc ook do omslamlij;lieid aaniuerktdijk modcworktc, dal daar vuur 

ccnigc jaren dc gczaiiionlijkc tinnnerliedoii zieh vcrbomlcn om niet dan 

legen boogcr loon lo werken, len gevolge waarvan alle bouwwcrkcii 

geslaakt werden cn dc coiislructeiirs, bouwkiiiidigcii cn ingenieurs 

aldaar aanleiding votidcii, daar waar dit maar eenigzins mogelijk was, 

gegoten eu gesmeed ijzer in |ihials van bout Ic bezigen. Hoofdzakelijk 

eohlor is het dc vcilighciil tegen brand, widke bet wcnsdielijk maakt, 

dal men tot bet niakoM van daken en bedekkingen ziidi van ijzercon-

slruelicn bedient, lu iTunkrijk gcbruikle de houwkundige Louis in het 

jaar 1787 ijzer lol liodckking vau hel Tlu'Alre francais. Kciie tweede 

proef nam Hdlangc in het jaar 1811, toen men oiidcrbandeldc om den 

koepel van dc graanlial tc Parijs, welke door Legrand en Molitios van 

I 
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hout gemaakt en in bel jaar 1802 afgebrand was, weder op lo bouwen. | 

Louis eu Üellangé hadden te vcd navolgers, dan dal bel mo;:;elijk zou , 

zijn die hier allen op tc noemen, en van slechts eenen daarvan willen 

wij hier melding maken, namelijk vau dcu bouwkundige Grctcriu, die, 1 

loon onlangs bel bedekken van het pldn voor de tolbeambten le Parijs , 

tersj)rake kwam, ccnen wedstrijd upcndc onder dc bekwaamste sincdon , 

van Parijs, niet voor de uitvoering, maar voor bel ontwerpen van hol 

dak, hetwelk de onderscbddciic gebouwen der toibcambton in verbin- | 

ding moest brengen, lu bet programma van dcu beer Grcterin waron ! 

voorwaarden gesteld, aan welker vervulling zekere zwarigheden vor- | 

bonden waren. Zoo moest men zich bij voorbeeld uict betrekking tol de j 

liooglc rigten naar dc bdde rcgtseu links liggendegoedcrcnniagazijnon, 

helwdk het bezigen van ecu stelsel zeer gedrukte bogen noodzakelijk 

maakte, daarbij dc te dekken ruimte geheel vrij laten, waarvan hel 

gevolg weder was, dal iedere soort van ijzeren trekbanden over dc 

spanwijdte moest wegvallen. Oc wedstrijd vond jilaals, cn men verkoos | 

hel inüdcl van den heer Travers, aan wcikcn bekwamen constrnctour 

ook de uitvoering van dezen belangrijken arbdd word locvortro'iwd. 

Onilrenl bet even gelukkige als vernuftige plan van zanieiistcHing 

van dil schoone dakwerk zal, wanneer men de afbccldin^'cn op 

plaat I I I—Vi l beschouwt, niet in bijzonderheden bobocvou le worilen 

gclredou , dewijl onze lezers hict̂ ovcr zelf kunnen oordeelou. Tot 

opheldering van de allernoodzakelijkste ahnelingcn van de navermoldc 

afbeeldingen dicne het volgende : | 

Fig. I van pl. 111 is de helft derdoorsnedc van hel plein dcrtolbcamblcn : 

of der doorsnede over ecu der zes op dcu voorspringcndcn pijlerriisten- | 

dedakg(d)iiidlen,dat lusschcn dc muren ccnc spanning heefl van 30"' 05 j 

on ecnc hoogte van O"'.20 van dc grondplaat lot ilc onderzijde vau den | 

ijzeren hoog; elk gcbiiidle beslaat uil 2 elliptische bijna gclijliiniilden-

punligc welven, die mcl elkander cn met de daksparren door I I dwars-

scbureli en ccne hangscboor stevig vcrbondoii zijn. Fig. 2 van pl. I I I 

vertoont dc gcdcdldijkc doorsnede over de lengte vau het [ileiii en zijne 

overdekking (1); op |)1. IV ziet men het bcglaasdc dak van brjven cn 

tevens den platten grond vau het pldii dcrtolbcamblcn; op dezelfde 

jilaatziel men de détails vau cciMlakgcbindtc vo l gons i n lig. I van 

pl. III en wel: tig. 1 de doorsnede van het dakgcbindlc, wtdks grond-

plaat op con van gdioiiwcu slcen vervaardigd cn met lijstwerk ver-

sierd voel.siuk ligt; lig. 2 is bel slanilgozigt vau voren van dit gc-

biudlo; lig. 5 is bet gczigi van boven vau dc grondjilaat on van den 

draagpijler; lig. -1 is dc opstand van dc schoorslaaf .)/, volgens de 

lijn l'P' in lig. 1. Plaal V h îg. 1—5 is dc verbinding van den nok, 

CU de verbinding over dc Icnglc van het gchcdc dak, eu wel: hg. 1 

de opstand bij F op plaat l i l , lig. I, cn lig. 2 dc opslauil hij /''op 

plaat 111, lig.2; lig. 5 toont dc verbinding der nokbalken metden spaii-

ninglioog 11 op plaat III, lig. 2; lig. 1 en 5 is dc verbinding van de 

vierde schoorslaaf, aaugeiluid door/i op plaat III, dic den spanning-

boog opneemt, on wel hg. -1 volgens dc lengte, lig. î'i overdwars 

gezien ; lig. G is ilc verlenging van dc in lig. 1 van plaat l i l cnin 

lig. I van plaat IV geplaatste .schoorslaaf iV eu dc verbinding aan 

dcu hoek, waar deze slaaf cn dc daksparren, benevens oen trck-

baiul, zanionkomon, gelijk in fig. 0 nevens dc dakgoot in perspectief 

is voorgcsleltl. Plaal VI vertoont de sparren van den lantaarn van 

het dak , cn wel fig. 1 ccn gcbindlc van dezen lantaarn, hcncvcns 

hot bovenste gedeelte van de eigenlijke dakspils in de diepte gezien, 

terwijl fig. 2 bet naar dc lengte voorstelt; fig. 5 is een gczigt in 

perspectief van hel onderste gcdedle, met dc wijze, hoedanig hel op 

hel dak rust. Fig. i is liet halfhindtc bij A en U in fig. 5 cn fig. 

5 is hel gczigt iu jicrspeclicf der verbinding van de regie sparren , 

mot dc bij /' in fig. 5 daaraan aansluitende doelen. Op plaat VII 

ziol men dndclijk dc wijze van bedekken niet gegalvaniseerd plaat-

ijzer; fig. 1 zijn dc platen cn dc ijzeren belatling van hel dak; in 

fig. 2 ziel men dc druipplaat vau de dakgoot eu ccnen bock der 

bedekking iu zijn geheel; a is een onbedekte onderligger; bh zijn 

dc bedekte onderliggers; fig. 5 is ilc bedekking mcl deS|tonningcn, 

fig. 1 mei de ijzeren jilaal, fig. 5 mcl de bedekking; fig. O is ccnc 

schroef van de bedekking met hare loodcn kap , fig. 7 dc verbin-

ding der bedekkingen, volgens do Icnglc der onderliggers; fig. 8 

is ccn |ilallcgrond van ccn invallend lichtraam, ligg. Den 10 stellen 

dc glazen van hel bovcnlidil voor. 

Ilel gebcclc gewigl van het dak van het tolhuis bedraagt 80 212 

ned. pond; ieder gcbindlc is zwaar 8 072 ned. pond; dc beide schoren 

aau dc einden van hel dak, dc dwars- en do nokbalken, de 21- staan-

ders van den gevel, de 41 kleine bogen, dic lot verbinding der gc-

bindtcn aan elkander en lot ondersteuning van de dwars- cn nokbalken 

dienen, wegen tc zamen 10 025';, ned. poiiil. I le l gewigl van het rib-

werk vau den ventilator cu \aii het traliewerk, waarop de bedekking 

van gegalvaniseerd plaatijzer ligt, bedraagt 10 155 ned. jiond. llcl 

overige van bet gewigl gaat aan bonten, seliroevoii, stiften cn opvul-

lingen. Oo gezamenlijke kosten bedragen, niet inbegrip der vercischte 

stcigcrwerken, tol bet opstellen van dil reiisadilig werk, 122 504 Irancs 

(f57 1)12), bij cenc gezamciilijko oiiporvlakte vau 1 410 vierkante d ; 

iedere vierkante cl kosl dus 85. Pi francs (f 10). 

(I) In (Ic iij^iiur ziju drie iniiUlcnvukkcn, geheel [jclijk aau <tc heide 

Hlyebcclile, w ct'üclaicn. (Kcd.) 

TOESTEL TOT HET METEN KN I-EIDEX V A X r:EN'EN WATEIl-

STllOO.M OF VAN AXDKUE V 1.0l-:iST01T'EN. 

[All(jemeine Jjcuncittrnj, tsrj^, S. 471). 

(IM. V I I I , (1-. 1- 4.) 

Oezc uitvinding bestaat vooreerst daarin, dal vlücistolTcn in uicetloe-

slellcn door ccnc of meerdere oponiiigcii ingelaten worden, dic grooter 

cn kleiner kuiiiien wordeu; do werking van »len iiieeltoeslol zal hier-

door gevoeliger worden, als er eene holrekkelijk geringe bocvetdiicid 

vloeistof uitgelaten wordl; teii tweede in bi'l aanbrengen van cciic klep 

tol bet Iciilou van doii slrooni; do hooldzaak vau dc uitvinding, mol 

opzigl tol dezc klop, komt daarop neder, dal deze van nielaal is, cn mcl 

gulla-perdia op bare plaals wordl gelionileu. Ileheol nieuw is buiicndicn 

nog dc wijze, waarop liczc klop zieh opciii eii sluit. 

Fig. 1 van pl. VIII is dc platlogrond vau eenen nieclincsld; fig. 2 is 

ecnc vcrlikale doorsnede daarvan, en fig. ."is hot slandgezigl, cu wel 

in twee standen, van ecnc dor openingen, waardoor dc vloeisluf in-

stroomt. Volgens het grondbeginsel horiisl ile meting o|i bet stooleii 

vau de vloeistof tegen ccn scheprad, dat daardoor wordt omgedraaid. 

Ilel is diiididijk, dal ook bij dc lueost juislo conslruciie dc botsing der 

vlucislof cenc zekere maal moei ovcrscbnjden, alv(uens cr ecnc om-

draaijiiig van hel rad kau volgen, en bijgevolg alvorens er cenc meting 

zal zijn volbragl. Vóór dus dc gevorderde werking aanvangt, kau ccne 

zekere hocvcclbdd vlocistuf wegslroomen, zonder ccnigc werking tc 
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iluen; cn ofsclioon in verhouding tot dc construclic van den meter deze 

hoeveelheid zeer klein kan ziju, zoo is hel toch wenschelijk, dat men 

dit gclirek verhelpe. Dil verkrijgt men door het uil zich zelf inkrim|)cn 

en uitzeilen der openingen, al naar dal min of meer vloeislof uil den 

niclcr slroomt. Hel rad u is op eene s|)il in eeuen koker bevesligd; de 

le melen vloeislof stroomt doordc openingen c binnen, welke met buizen 

in verbinding zijn. De doorgang d, waardoor de vloeistof binncnslrooml, 

heeft cenc klej) e, die bij /"om eeu middeiipunt draail, waaraan een 

vleugel (j is bevesligd, die zich naar hel middenpunt van hel rad a uil-

slrckt. Dc as van dc klep e draagt eene excentrieke rol h, waaraan bet 

eind van eenen elastieken band i verbonden is; hel andere eind, over 

dc rol j loopendc, is aan den arm k bevestigd, welke de rol j draagt. 

Door de veerkrachl van dezen band wonll dc klep c, wanneer zij niel 

naar buiten gedrukt wordl, op hare plaals in de opening c gehouden, 

•zoodat dieoj)cning gesloten wordt, met uitzondering van de kleine door 

dc buis / gevormde opening; deze buis strekt zich biiilenwaarts uil e,, 

laat eenen stroom vloeislof op een punt duor, dal met dc schoepen 

van bet rad a in onmiddellijke aanraking slaal. Onderslcllen wij nu, 

dal dc deelen zich bevonden iu de slelling, zoo als lig. 5 aanwijst, 

en cenc kleine hoeveelheid vloeislof uit den meter stroomt; om deze 

hoeveelheid tc vervangen, moet er eene gelijke hoeveelheid instroomen, 

lielgeen door de kleine opening vau dc buis / jilaals heeft; de klep 

wordl dan levens door deu elasliekeii band i op bare plaals vasl-

gehouden; is nu dc druk op deze wijze bijecngebragl, dan wordl er 

eene toereikende kracht uitgeoefend, om hel rad «om zijne as Ie doen 

draaijen ; do verbrniklc hoeveelheid vloeislof is aldus bepaald. Is nu 

het rad « zoover in beweging gebragl, en doel men eene grootere 

hoeveelheid vloeislof wegvloeijen, dan moei dc vloeislof in eenen cirkel 

onislroomcn, en door hare drukking op den vleugel g deklepeom-

draaijen , waardoor de geheele opjiervlakle van den iloorgang wordl 

geopend, zoo als dc gestippelde lijnen iu fig. ö aanwijzen. Om deze 

beweging le regelen , is in de opening c ccne geul voor de buis l 
aangebragl. 

Dc Iweedc uilvinding is in lig. 1 aan de loodregte doorsnede van 

eene slaande buis le zien. Aan hel bovengeileellc van de buis is eene 

bus a bevestigd, waarin zich dc klcj) b bevindt, die om bel scharnier 

e draail. Deze klep is van metaal, waaraan eeu stuk gutta-iiercha (/ 

bevestigd is, dat door hooge lemperaluur kneedbaar gemaakl, cn naar 

dc gedaante der plaats c is gevormd. Aan de metalen jilaat vau de 

klep is eene keitingf bevestigd, die met eenen aan eene as h bevestigden 

korten belboom (j in verbinding staat; hel eene eind van de as gaal 

door de bus a , en is daar met hot handvat i voorzien. Door bel 

omdraaijen heli zich dc klep, en de vloeislof kan door dc opening j 
slroomen. Door de drukking wordl dc klep weder gesloten. 

I-.xGi'LSCHi': sc i iHKi 'sro.Mi ' , M I : I ) I : C ; I : I ) K I : L ] ) D O O K K . K O I I X , 

civiel Imjenicur. 

(Zeitschrift iks Uittcrreichischen hgcuieur'Vereine 1855, S. 5.) 

(l'l. V l l l , flg. 5.) 

Het gebeurt dikwijls dal men bij dc dienst op hel schip waler moet 

opbrengen, en dil ge.scbiedl allijd op geringe hoogten; bij ongeluk-

ken eclilcr, wanneer een schip lek wordt, en door hel indringende 

waler binnen korten tijd vol kan loopen, is dit cenc zeer ernstige onder-

1855-

neming; vaak van hel hoogste belang en van onschatbare waarde, wan-

neer het binnendringende walcr van onder uit het schip snel genoeg' 

opgebragl en overboord geworpen kan worden, om hel vaartuig voor 

zinkon te behoeden, of wel hel zinken zoolang legen kan gehouden 

worden, tol dat hel op hel drooge is gezel. Van niet minder gewigt is 

het in geval van braml, wanneer men door middel van een toe.otel mci 

geringe krachten de benoodigde hoeveelheid waler spoedig genoeg kan 

aanvoeren. 

De pomp, in fig. 5 van pl. V l l l voorgesleld, is door de Donaii-sloom-

boülinaalschapi)ij uit Engeland overgebragt en wei'kt veel heler dan de 

gewone |)onipen. Zij bestaal uit twee vereenigdedeelen. De pompzniger, 

waarvan /I de doorsnede en li den opstand vertoont, is een cylinder-

vorinig vat van gegoten ijzer, bestaande uiteen bovenste gedeelte met 

eenen rand van onderen en een onderste gedeelte niet een rand van 

hoven en van onderen. Tusschen de randen, die de heide deelen met 

sclirnefboulen verbinden, is, in |daals van den gewonen zuiger, een-

voudig eeu sInk leder min van grooler opjiervlakle, dan voor de af-

sluiling noodig is, vastgeschroefd; de afbeelding stelt liet Ieder voor, 

Zdiials bel zich verloonl, wanneer de ponipzuiger zich in den gemid-

delden stand bevindt; is deze o|) zijn laagsten stand, dan neemt het 

leder deu vorm van ecu afgeknoltcu kegel of lederen zak aan, gelijk 

in de afbeelding door de geslippelde lijnen n'n' is aangewezen; bij 

den lioogslen stand van den zuiger heefl dc zak dcnzelfden vorm, docb 

naar boven gekeerd. 

Doven hel leder bevindl zich in hel midden een bengel r l t t s , met 

drie armen van gegolen ijzer, die in zijn bovendeel lu een rond gat 

heeft om de zuigerstang door te lalen, cn waaraan van onderen bij rs 
eene schijf is gegolen, die binnenwerks van galen is voorzien, en 

waarom van builen een cyliudrische ring is gegoten, welker buiten-

oppervlakte sehroefgangen heeft. Met dezen ring steekt dc kle|)toeslel 

düor de opening in bel midden van den lederen zak, cn een tweede 

grootere ring fg wordl ter bevestiging van den zak oin den eersten 

heengeschrocfd. Deide ringen ziju aan het oppervlak, waar zij legen 

elkander kouicn, afgerond, ten einde hel leder bij het open neder 

lionipen voor beschadiging Ie vrijwaren. 

Om dc eigenlijke zuigerklc]) Ic vormen, is de doorboonle ijzeren 

schijf rs met eene andere van leder bedekl, waarover, Ier aandruk-

king van hel mi(lden|)unl, vooreersl de ijzeren ring /i en daarover de 

bolvormig holle ko|)eren schaal i k ligt, die met eenige openingenis 

voorzien; deze laatste dient om een bovenmatig ombnigen van dc 

lederen schijf bij eene snelle beweging le voorkomen. De beschrevene 

lieslaiiddeeleii zijn bevesligd door de schroefnioeren van geel koper 

/ en daarboven door twee ijzeren, concentrisch met de eersie; 

(Ic cyliudrische zuigerstang ab, die van onderen trajisgewijzc af-

neemt, zie cdeo, wordt door hel gal c in den kle|ilueslcl t ii ge-
voerd, en de mei schroefgangen voorziene deelen d ene in de moeren 

geschroefd, zoodal hel dunste gedeelte o door de schijf lieenslcekl 

en dc zuigerslang met baar uitstekend gedeelte bij c oj) deu loc-

stel rusl. 

Op den bodem van dc pomp heeft men oenc zuigerklop v ir van geel 

koper, welker inrigiing gelijk uil de afbeelding blijkl iu de hoofdzaak 

geheel mei de eigenlijke zuigklep overeenkomt; doch welker lederen 

schijf met eenige scbroeljes x in den bodem der poni|i bevesligd is. 

1)0 beide zuigerslangen b en b' zijn bij A\ door boulen aan een 

ijzeren hellioom 6Wy verbonden, iu hel midden om eene andere bout 

jy draaijende, die hem tegelijk mei den ijzeren standaard.)/.!/', en 

wiepen als dc banden der optreklaag door de blezen overdekt en 

tegen beschadiging door den stroom, ijsgang enz. he.schermd worden. 

Nadat o|) deze wijs dc oplreklaag gereed is, wordl zij zorgvuldig 

mcl \\ie|ien cn palen bevesligd, cn ten slotte met de he|)aaldc belasling 
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door middel van deze met de overige inrigting verbindt. De hefboom 

liecfl aan ieder eind een uitstek (!, waaromheen dc verlengingshelboom 

juist past. Doven aan de pomp is een dwars sluk ij ij met eeu lang-

wer|)igc opening Z, dienende om hel uitwijken vau de zuigerstang to 

voorkomen, lerwijl hel uilstek a daarop komt le rusten eer nog de overdekt. 

lederen zak dc groolsl mogelijke spanning hoeft verkregen, waardoor Deze handelwijs, bij den aanleg van kribben in dcduilsche rivieren 

bij bet aauweiiden van groole kracht de beschadiging van den loeslel gewoonlijk gevolgd, is ook, wat de hoofdzaak betreft, inhetstroom-

wordt belet. gebied der Doven-Elbc in gebruik. Alleen wordt in zoo verre vau de 

Aan de achlerzijde van de pomp is een ovaal gal 1), waarin de uil- zoogenaamde Eylelweinsclic manier afgeweken, dal de rijslagen, die 

laalpijp wordt aangebragl. volgens do zoo even aangebaaldc zamenslellingcn met de voorste helft 

De beide pompen zijn bij dczuigkleppen vereenigd door eene gebogen l drijvende worden gelegd, inlegendeel op de onderste lagen vast gc-

kopcren buis, E E, die met hare uiteinden aan de onderste randen der stoken worden. 

pompen wordl vastgeboul. Ouder aan van voren heefl deze buis dc i Hij deze laalslc zamenslelling bestaat hel werk alzoo niel uil enkele 

opening f, waarin dc slang door middel van eene scbariiierbuis wordt losse elkander overdekkende lagen, maar uit een volkomen pakwerk, 

bevesligd. met wie|)en en palen verbonden. 

Deze pomploeslel zal des te doehnaliger werken, hoe geringer de j Dij deze zamenslelling is hel vooral van belang, om zoowel de enkele 

hooglc is, waarop het water moet worden gepompt; wanneer men ze ; spreizels als de geheele lagen vast aan elkander door palen tc verbinden, 

voor grootere hoogten met |)ersbuizen wilde voorzien, dan zou dil de , zoodal dus de kop dezer palen vast in de wiepen zit cn deze niet los 

lederen zakken Ic spoedig onbruikbaar maken. | kunnen lalen. 

Ongetwijfeld zouden deze pompen ook bij bouwwerken goede dienslcn Het inbrengen der [lalen gescliicdl gewoonlijk aldus: dc eersic ar-

kunnen bewijzen, om hel waler uil funderingwcrken le |)ompen, en ; beider steekt de palen mei dc baud ter bepaalde plaatse, waarop de hem 

des te betere hoe meer de dieple van de bouwgroevc verschilt van den volgende de palen met sicggen verder indrijven, 

almospherischen druk (eene waterkolom van 52'voel). j jjei inslaan der palen, of liever het vaslniaken der lagen, inoei, bij 

groole waterdiepten en sterke strooniing, steeds met de grootste siiel-

I beid geschieden, wijl anders dc lagen zeer ligt verplaatsingen onder-

BKSCIIRlJViNG VAN EKN WKUKTlJIG TOT UKT liORKN VAN | Ue kracht der hamerslagen kan hiiM'bii iiielallijd doordearbeidei's 

GATEN IN l'ALKN VOOK UIJSWKUKEN, door den Directeur geregeld wordeii; hel gebciirt alzoo dikwijls, dal de paal, le sterk 

no, den BI.OIIM /C Harburg. geslagen,\loor dc wiep lir-endriiigt iii dc oiiderlig-eiide rijslaa-. Ib«t 

(Uit het Notiz-Blatt des Architecten- und Ingenicur-Vcrcins für Hannover gdieurt Ook dikwijls, (lal door liet gewigl der arbeiders, üf door Olina-

overgeuoiucii in het Zeitschrift des österreichischen deukend aang(d)ragle belasling, lict rijswerk op enkele î cdeelten sterk 

hgenieur-Vercines, ib5ó, s. 7.) zamengedrukl of iiieeii gepakt wordt, de daarin va.Mkl.Mninende palen 

(l'l. Vlll , lig. c—13.) I bij de ontlasting met zich m(>denecml, en alzüo uit de wiepen trekt, 

,, , . ,. , 1 . •• I . •, I waardoor hel werk zijne vastheid verlii-'si. 
Hel voornaamste verl^ndiiigsmiddel van hel rijshout, waaruit de , . . . , ... , i- , 

, , .,, , , • •• . I I •• I Om d(V.e nadeelige gevolgen te ontwijken, gebruikt men bij vele 
rijswerken aan kribben als anderszins zijn zamengesleld, ZIJU ile aan , , , 

, , , , u - I 1 I . I . ... , r i j s w e r k e n de zo igeiiaamdo haak- ol ankerpalen, maar nog vcelvul-
tlken waterbouwkundige bekende krib-ol Walcherschc palen, waar-1 ' J , , . ... ? 

diger, bij groote rijswerken, palen, mcl eiken spien voorzien. 
mede de wiejien op dc rijslagen bevesligd worden; daai'door ver-

krijgen deze eerst deu vereischten zamenhang om aan den dikwijls 

zeer slerkcn schok van het slroomeiide waler, gedurende de uil-

De ankerpalen worden gemaakt uit staken, met eenen zijlak voorzien, 

zoo als uil tig. 13 van pl. Vl l l tc zieii is. De eiken .spiëii, aan de daartoe 

, , I . 1 . I- I . "i I I I . • ingerigc palen aangebragl zie lig. 12 beletlen evengoed hel af-
voeriii'' der werken, wedersland tc bieden , lerwijl daardoor hel c p i o o v n / 

° • . - I .. 1 1 , , .. , •• , I I I I I I-I 1, springen der wiepen over den kop der palei 
dalen en rijzen der rijslagen, bij eb eu vloed, onschadelijk wordt » . ' . ' ' . 

J D ' J J , 'IYP verzekering van ile verbindingen, wordl gewoonlijk bij wiepen 

^̂  „!. .. , , I 1 / I I Ml • I van den tweeden of derden paal en bij hel beluiiicn, ten minste om deu 
Dil de riizen pakwerken van meer belang zoo als kribben, zink- , . . . 

, , M •• 1 . II I I ) andereu paal, een ankerpaal geslagen, 
stukken, enz. be.staat elke rijslaag uil twee over elkander gelegde ' ' ' , ' , ,, , ,m, • i , 

,../,, D D . De uroote kribben aan de Deneden-EIbe vereischen oewoonlijk eon 
lagen, namelijk blees- en optreklagen. , , , r . • i •• . . r . i i . 

° ,, , . . " l i 1 1 1 1 - n I groot getal baak- of ruikerpalen; bij groole walordirple kan men hel 
De h ees aag aangebragl zijnde volgens dc handelwijze, welke men ' ...f , , . -al^ . i , m . n r ir 

; , . . " O . r . i • «I / i / 1 dag(!liks benoodigde op 20 ol.-)0 Shock van 1)0 Stuk, of zelfs nog 
hl de SC iri ten van Sc iemerl, Evtelwein cn Hagen 1) nader vindt ^ ,, „ ° ' . , . •.. i i i • i, n 

, • , . I m e e r Slelleu. Zulk een !4r()ol getal gc'schiklebaakpnlrnviiidlnienzeltlcn 
opgegeven, wordl zij , ter voor oopige bevestiging, al naarmate van i , , , ,, • • i ' 1 . ^ , 1 1 

. ! . , . , . . . . • I o n d e r de lieleverde hoeveelheid. Daarenboven IS luM gcreediiiakcn van 
den verschillenden aard van hel rijswerk, met meer of minder wiepen 

bevesligd. 

Hierop worden dc bossen der oplreklaag gek̂ gd, van de blozen der 

ondersle laag le beginnen naar binnen werkende, zoodal zoowel de 

(t) .'̂ rhcinerl, Abhandlung über die voi-zuglid.sle Art an Flüssen ur.d 
''Strömen :u bauen. — Evichvciii, J'rahtiithc Auirdfung zur KmtslruUiui.dcr 
Paschivemcerhr. Ilcrliii I tOC. — Ilngeii, Jlaudbuch der WasscrlaukuViit-
2 Thcile. Kijiiigsberi.', 1847. 

haakpaleii niel altijd aan te bevelen; want ge.̂ ehiedt dil in dagwerk, 

dan geeh hel nilzoî keii, bijeeiibiengeii en gereedmaken der jialeii aan 

vtde arbeiders eene gewenschle gelcgetiheid, 0111 hnniien lijd met dil 

ligte werk door le brengen; geschiedt hel bij aaiibeslediiig, dan wordt 

zelden de vereischic oplettendheid aan hel gereedmaken der haken 

bcfelced. 

Men bereikt alzoo zijn oogmerk beter, als men sjde-of ankerpalen 

gebruikt; men vindt 0111 die reden in hel stroomgebied der Klbe dan 
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ook zckicii linakpalcn, maar algemeen de palen mcl sjnen of aidicrs 

voorzien. 

Sleller dezes lieefi bij groole kribwerken, die zeer veel ankerjialen 

verei.sclilen, eeliler de omlcrvindiiig verkregen, dat hel op den ihuir 

boren van jtalen mcl de gewone boor vermueijenil, en voor do gezond-

beid der arbeiders nadeelig is; en dil laalsle zelfs in die mate, dat, bij 

bel maanden lang gereed maken van ankerpalen, lot tweemaal toe eene 

bedeidudijke bloedbraking plaals had. 

l)il verschijnsel en do daarint vooi'lvloeijende mneijelijkheid, om 

geschikte arbeiders voor hel boren ic vinden, gaf aanleiding lol het 

zamcnslellen van een boorloeslel, waardooi' hel buren zonder moeite en 

veel goedkooper phiats had. 

liet boi'cn van lUÜ palen met de gewone boor en hel insteken der 

spiën, geschiedde vroeger voor 2 gr. 8d. (ftJ.lDo). Dij het gebi'tnk 

van den genoemden toestel, betaalde men vuor HiU eveneens bewerkte 

j)alen slechts 2 gr. (/"O. l in). Vroeger verdiende een arbeider bij sterke 

inspanning 10 gr. (fO.Töj; thans kan hij met veel meer gemak er 12 

(/• 0.875) verdienen. 

De toestel, zijn gebruik en zamenstelling is nil figg. G—11 to zien. 

De ligg. 0—0 stellen eene honteii stelling met de boor, daarin aan-

gebragl, voor. Fig. 11 is liet gedeelte, waarin dc schroefmoer der 

boor is bevestigd ; lig. 10 wijst hel gebruik van hel werktuig aan. 

Ter V(dkomeiio verklaring (lient nog, dat de sehroef bij eene middel-

lijn van l '/ j duim (0"'.0ö7u) ecu spoed van'/s h'l'/c dnim (O"'.005 

lot O'' OOi) had ; hij palen van middelbare hardbcid bleek dit de beste 

evenredigheid le zijn. Minder sjioed vertraagile den arbeid en groolcre 

spoed gaf aanleiding lot hel splijlen der palen. 

De boor is mei eene klem.'iLdiroid" in de schroef vaslgemaakt en heeft 

de gedaante van eeno scherpe avegaar met eenen lepel van '/s duim 

. De eindfii van den scliroefarm zijn lot gemak in 

hel gebruik mei draaijende handvatten vodrzicn. 

Dezo lu'jst(d, zoo als dio hier heschrcven is, kost mei loebehooren in 

hel geheel 8 ihaler {f 15.25) en kan bij gewone goede bewerking een 

reeks van jaren dienen, zonder merkelijk lierslelling lo vereischen. In 

het voormalig waterslaatsdislricl van de Middel-Elbe zijn deze werk-

luigen meer dan twintig jaren bij alle kribwerken gebruikl. 

OVKK KI-XH Al.Gi:.MKi:XEAVATtiUrASSrXG VAN' FlI.VNKrJJK, EN 

OVEU nic DOOK DtON llKKli lîOl'lîDAJ^Ot'!«: IN llKT DKl'AIÏ-

'j'EAlENT DU LltlCU UITGKVOEUDE WATKUl'AKSlNCÏExN. 

{ V I i u j e ' n k u r , ISG'j, p. C5.) 

Wi j hebben ondcr.scheideno malen gelegeidicid gehad, om onze 

lezers bezig te houden met (h; vooitrellelijke waterpassingen, door den 

heer Donrdaloiie, zoowel in Iv^ypte als in Frankrijk nitgevoenl. Deze 

verrigtingi'ii verdienen zeer de aandachl der ingenieurs en van hel 

hoofd bestuur, helwi Ik overigens de pogingen van den heer Doiirdaloiie 

en de ihmr hem verkregen iiilkomsteii /.orgvnidig heeh nagegaan. 

Hel werk van ile ,dge;neene walerpa.s.sing van hel de)iar\emcnl dn 

Cher i.̂  iiagemieg vidiimid, m de nitkoinsten daarvan zullen op de 

griioto leiiiiMmst(dliiig ei-ne plaals iniieiiien (I). Hel is het eerste werk 

van dien aard, en het keiiteckeii van een overgangstijdbtij) op dil 
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wetenschappelijk gebied. In afwachting, dat wij cr later op terug-

komen, wanneer wij verslag zullen geven van den arbeid der inge-

nieurs op do lentoonslelling, zullen wij thans den heer lïourdalono 

zeiven laten s|)reken, die in een door hem uitgegeven werk (1) lielvoD 

geilde mededeelt omlrent de reeds verkregen uilkomsien en de voor-

naamste voordeelen, die cr voor geheel Frankrijk uit zouden vourt-

vlocijen, wanneer een dergelijk werk over de geheele nitgeslreklhcid 

des rijks werd ondernomen: 

De heer Donrdalone zegl: 

«Men heeft ons dikwijls gevraagd, op welke wijze ecnc algeineene 

waterpassing van Frankrijk zou kunnen plaals hebben, welke daar-

van de voornaamste vourdeeleii zonden zijn, en vooral hoeveel lijd en 

geld men noodig zou behben, om haar behoorlijk lol sland lo brengen? 

«Men meende dal dit werk, dat onvermijdelijk op eene groole schaal 

zou moeten plaats heblien, alleen met aanzienlijke opolTeringen moge-

lijk was; dal men daarvoor een afzonderlijk corps openbare aniLle-

naren zou inoeleii ojiriglen, en daardoor in alle kosten, moeijelijkheden 

en vertragingen vervallen, dic cenc nieuwe organisatie op groole schaal 

noodwendig mei zieh voert. 

»Thans is de algemeenc waterpassing van een geheel departement 

eene gebeiirdo zaak, en zij is in cenige jaren (2) voltooid mei zeer be-

perkte hul|miiddelen. 

«Men vei'oorlove ons, nn wij dit werk ons vaderland aanbieden, 

in het licht te slellen, hoe gemakkelijk hel zou vallen, hetzelfde 

werk voor geheel Frankrijk uil tc voeren, en welke voordeelen, wcrk-

zaandiedcn en uilgaven daaraan verbonden zouden zijn. 

yoornaaiusle voordeelen. 

'd)e algemeenc walerpassing heefl ten doel, het relief van hel terrein 

lo doeii kennen, door met de slreiigstc naauwkeurigheid dc boogie 

van ieder pnnlaau le wijzen boven hel aangenomcne vergelijkingsvlak, 

b. V. de '̂omiddelde oppervlakte van de zee, of liever nog den laag-

sleii waterstand. 

«Op de kadastrale kaarten en oj) kopijen van dc koslbare minuten 

van den grooten staf, op de schaal van 1 : -10 000, overgehragt, zou de 

algemeene walerpassing alle golvingen en afwisselingen van hel ter-

rein doen kennen; de waterpasse kromme lijnen zouden zuo nabij 

elkander mogelijk kuunen worden getrokken, en men zou hel proDl ver-

krijgen van de hoofd- en kleinere wegen, lie spoorwegen, de slroomen, 

de rivieren, de kanalen, de beken, de afwisseling van valleijen en 

heuvelen enz. 

«Door itruhlel van deze kaarlen zal men op hel jialeis der Tiiilcriën, 

aan de hùlels der minisleriëii en der prefect uren en op de hnreanx 

der ingeiiienrs, allo groole onlwer|ien kunnen iiiaken, en vooral de 

talrijke pkmneii, belrelVt'iide den landbouw, de bes|)roüijingen, de allei-

ding van slroomen en rivieren, do droogmakerijen, de verhelering 

van gronden, hel leiilen van hel waler door do sleileu enz. kunnen be-

oordeeleii. Dc algemeene walerpa.siing zou ook tol grondslag kunnen 

I j l.ii b gcschrcvcn iu Febiimiij 185.'). [îîcd.) 

(1) Xirdlcmt'iit Ju (L'j^wicmeut du ('her, 
(ij Dózc v̂a(cIpll.'.̂ i:l̂ ; liiul in drie jiircii kunnen vollotdil zijn, cn dc ko.'̂ lcn 

zouden uit'l iiiccr ilan 3.')li00 IV. 1ICI)1<CM lioilnif^cn; iniuir /oudiu Fr;iukrijk 

lui (le oniwcniclin;; vau IS-ls wc.lcr ecu wciuij; lot lUM was{^ukoiiicti, zijn 

ilü ĵ rootc opculmie wcikcu wcilcr hervat, cu onze hcainbtcu niocsicn 

hunne diciiatcii aan dc i-iioürv.cĵ cu wijden, wmudoor vcrluv^iiig cu vcr-

niecrdciiiî r vuu kostcu ii> out&tiuiu. 
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door ons voltooifie van hel departement du Cher vergelijkt, cn als men 

do meerdere voorlreflelijkheid der werktuigen cn alle verbcleringcn in 

rekening brengt, die men tot sland kan brenjicn doormiddel van de 

dienen voor den zoo gcwigligen arbeid van dc drooglegging (drainage), 

on de (luizende daarmede in verband slaande waterpassingen met 

elkander in verband kunnen brengen. 

«De stroonien en rivieren hebben meer helling dan voor den alloop i organisalifi van het personeel, van het druk-cn sleendrukwerk, dan 

van bet water noodig is; de cenvoiidige wel der zwaartekracht regelt • zal men zich overliiigd houden, dat deze iiitgeslrekle arbeid, voetstoots 

hunnen loop, zomler dal de hand des menschen immer, om zoo le | uitgevoerd onder hel bostiiiir van den minister van landbouw, handel 

zeggen, gelrachl heefl, voor den lamlboiiw zooveel schatten, zooveel 

medegevoerde sloffen, liullig aan te wenden, die zonder eenig voordeel 

naar zee worden weggevoerd. 

«Dovendien zou men door dil alles, in bol algemeen belang, krachtige 

watervallen kunnen doen ontstaan , die alsdan eene wezenlijke weldaad 

zonden worden, zonder ooit, gelijk thans bijna algemeen plaals heeft, 

ten verderve voor den landbouw te strekken. 

• Door de algemeene wal"rpassing zon men ook in ijzersmelterijen en 

andere werkplaatsen van dien aard eene behoorlijke regeling tol stand 

kunnen brengen, omdat alles wat mcl de hydraulische krat hl in ver-

band slaat iu belrekking zou worden gebragt met hel algemccne ver-

gelijkingsvlak. 

«De talrijke verkenmerken op gebouwen, op rotsen, op kusten, op 

kunstwerken, in één woord, op allerlei plaatsen gesteld, zonden kun-

nen strekken, om aan de geleerden, en bijzonder aan de geologen, tle 

studie van verschillende verschijnselen, die zich op de oppervlakte 

van den aardbol voonlorn, gemakkelijk le maken (I). 

«Door de algemeene walerpassing van Frankrijk zou men in een' 

tijd, waarin zoo vele grootsche werken ontworpen en tol stand ge-

bragt worden, millioenen kunnen besparen, die thans zonder beiiaald 

nut voor een aantal voorloopige ontwerpen worden uitgegeven; want 

eenvoudig door hel bestuderen der kaarlen zou men zonder eenige 

koslen lol een juist en naauwkeurig overzigt kunnen geraken. 

«Fen aantal gedeellelijkc waterpassingen zouden ovei'lwdig worden, 

die thans verloren gaan en onderling in geen verband lot elkander 

slaan, bij gebrek van algemeen aangenomen verkenmerken; wel is i 

waar nemen onze ingenieurs, len einde gedeellelijk aan dit ongerief 

le gcmoet le komen , de verkenmerken van tien grooten staf aan ; 

maar deze merktcekenen, hoezeer zij dc uiikomst zijn van welen-

schappelijke en vaak herhaalde geodesisehe waterpassingen , leveren 

«likwijls verschillen op van -1- 2'''.50 tot — 2'''.50, en gevolgelijk 

soms van 5 el. 

«Deze verschillen ontstaan doordal men zeer lange lijnen bepaalt 

volgens waarnemingen op kleine meeleiikels geilaan, terwijl bij de 

algemeeno waterpassing alle grootheden tot elkander in verhouding 

moeten slaan. Dij de behamleling der werktuigen gaal men zoo le 

werk, dat alle fouten , die uil een gebrek in de zamenstelling, of 

uil eenigc andere oorzaak ontstaan, in rekening komen; bovendien 

heeft men door den aflezer (2) eene dubbele lezing en ecnc zeer 

natuurlijke controle, zonder eenige koslen of tijdverlies. 

Tijd cn koslen (5). 

«Wanneer men de algemeene waterpassing van Frankrijk met de 

en openbare werken, binnen vi j f jaren kan voltooid zijn of opzijn 

hoogst in zes, len gevolge van hel tijdverlies, \eroorzaakl door het 

vaststellen der hoofil-en verbindingslijnen, die voor waterpassingen 

van groole juislheid noodig zijn. 

«Do kosten, berekend naar evenredigheid van heigeen wij voor het 

deparlemenl du Cher hebben uitgegeven, zouden voor elk departement 

nict meer dan 48 000 Ir. bedragen. 

«Zonder eenige vcrliooging der begrooling van staatsuitgaven zou dil 

werk in den loop van zes jaren kunnen worden betaald door middel 

van een jaarlijksch vni'rschot van 4000 fr. uil de fondsen, door den 

mini. l̂er voor kosten van maken van ontwerpen voor ieder deparlemenl 

aangewezen, en van eene som van gelijk bedrag door den Cunseil 

(jénéral aan te wijzen, die daarvoor de helft vau de kaarten en boek-

werken zon behouilen. 

«Van den atlas, 20 of 25 bladen op groot adclaarspapier bevattende, 

zonden 5U0 e.Nemplaren worden gedrukt, even als van dc vier of vijf 

deelen mcl de lafels van verkenmerken. 

Wuurhorg voor de vcrcischte juislheid. 

«Ten einde do slaat verzekerd zij van de strikte juislheid der lijnen 

eu van hel werk in zijn geheel, zou geen der waarnemers in den 

zanienhang der walcrpassingen eene enkele lijn mogen opnemen, die 

met eene reeds door hem opgeiiomcne in verbinding zou komen. 

«Iedere waterpassing, die, op de punlen waar de hoofdlijnen, de ver-

bindingslijnen eu tle snijlijnen elkander kruisen, welke ook de lengte 

vau deze zij, een verschil van meer dan 5 duim opleverde, zou door 

een nieuwen waarnemer, die aan tle vorige werkzaamheden geen deel 

had genomen, herhaald moeien worden (1). 

«Cccne berekening en geenerlei uiikomst zou aan de waarnemers 

mogen worden medegedeeld. 

dc kwiuuiticu cn de gevoerde correspondentie l)ij dc waterpassing van het 

(Icpartenicnl ilu l l icr. 

(1) ])c omtrek van het dcpartcuicut du thcr, zoowel doorliet korp? 

(ter llrnggeu eu •\Vc3;cii, als door den heer Uonrdalouc op;:cutJincu, hccfl 

(lp het oiitiuocliujïsptnit jjcen vcr.sftiil vau meer dau vijf duiniopj^clevcrd; 

men heeft op ieder •/.akbockjc .slecht.s ccuc IVtut vau ceu of twee strcpcu tc 

vcrheicrou [jLduid. 

In k-47 hehijcu twee lijnen vnn wntevpa.«siug, nau den ro;;tcr- on den 

linkeroever vau dc Vdiuuc, ter leuĵ lc vnu 120 ned. mijl, iu\ onderschei-

dene vcrilicaticn slcehts ver.<ehillcu o)i;,'clcvcr<l, dc cenc vau M, clcnudcrc 

vau 17 Mrcep. 

in hcl/.clfde jnar licMtcn vijf of/.cs lijnen vau waterpn.^siusiu llcucdcu-

K;;ypte, vau dc .Middcllnudschc zee tot de Koodc zee, vau Caïro naar dc 

1 iioidvj zeeën loopcnde, iu weerwil van ilo uVwijlünjjcn doov het ziuid to 

(1) Zie JS'icellcmcni etc., vol. 1, p. 1—7 en vol. I l I , p. 2-8. | wcci; pcl.nij,'t, blcchis vorscdiillcu vau ccui;^cduiuicuopgeleverd;ecnccukclo 

(2) Dc a j l n c r is dc wcrkuuiu, dic het wcrktuii,' draagt cu dic op ecu 1 waarneudni:, \NC1 i.s vuur, dic iu dc haast cu oppcrvlakkî ï en na het ver-

/akhoekjc dc cijfers aantcckcnt, welke liij waarneemt op dc vizieren,door | trek vau den heer llourdalouc i.s nudaaii, heeft, iu vcrt,'clljkins met (Ic 

ons uitiicvoudcn iu 1830, voor lict 0ntwcn)cu vau liet tracc der sjioor- ! ovcri;iC. ceu verMdiil vau ÜO duim t;c;;cvcu; uiaar men uioct nictiemin in 

v̂csen hl het departement du Gard. Zie Mcellemcut ctc., vol. I , p. 17. ' aaumerkiii-; nemen, dat zij, met betrekkin}; tot dc {ïcmiddchtc stnudeu 

(3) Zie yU'dlmeut, vol. J, p. 1-7, 111, p. 2-S. Meu vjjl. het journaal, der ticidc zceliu, ceu volkomen jui-t niveau heeft docu kcnucu. 
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»De dubbele aantcckcnboekjes, die van den allezcr of auloinalischen 

verilicalciir, zouden eiken dag aan bel deparlenieiit van openbare wer-

ken tiioclen worden loegezonden, alwaar men, Ier verificatie, slechts 

de uilerste punten zou hebben te berekenen. 

«De andere zakboekjes, die van de waarnemers, zouden moeten ge-

zonden worden aan do directie van do algemeene water|inssing ter 

berekening, en de van elk zakboekje achterccnvolgeiis verkregene uit-

konislcn zonden onmiddellijk naar het departement rnneten woi'den op-

gezonden, alwaar zij zouden moeten worden afgekeurd, wanneer zij niet 

beliooidijk met die van den allezer overeenstemden. 

«Dadelijk nade vollooijing der waterpassing van elkelioord-of mindere 

lijn zou een zeker aantal kopien aan het deparlemcnl van openbare 

werken moeien worden ver.<trekt, len einde de ingciucui'sei'dadelijk 

gebrnik van zouden kunnen maken en vooral de juistheid er van na-

gaan, al ware het alleen bij de werkzaamheden, die de dagelijksche 

dienst vordert. 

»Üokdo wijze van betaling zou een waarborg voor de juistheid kun-

nen opleveren. De laatste termijn voor ieder deparlemcnl zon eerst 

niocten worden uitticlaald één jaar na de overgave van de atlassen en 

ininiilenboeken, ten einde dc ingenieiu's, die reeds dil werk naarge-

lang hel vorderde hadden geveriliecrd, huimen arbeid konden her-

halen, opdat, bij het ontdekken van fouten, dc betaling wierd geslaakt». 

In helzelfde werk doel de heer Dourdaloue zf̂ er juist in cijfers uil-

komen , welke wehiaden cr voor Fraid;rijk zonden voorlvloeijen nit 

eene algemeene watei'passing, ontworjien en uilgevoerd even als die 

van het deparlemcnl du Cher. lu den arrondissementsraad van P.ourges 

toonde hij aan, dat, door de alleiding van de i'ivieren en kleinere 

stroomen cn door ndddel van besproeijing , in dat dcparlcmcnl aan 

meer dan IrioOO bunders land cenc gemiddelde vermeerdering van 

waai-ilo van OüO fr. den buinler kon worden gegeven, hetwelk, na 

nflrckder kosten, een bedrag van 19;illll(JI)0 fr. zou opleveren, terwijl 

volgens zijne schalling uil eene walerpa.'̂ siig over geheel l'raidxrijk, de 

Ijcrgslrekon niet medegcrekeml, eeu voordeel van 1*200 millioen francs 

voor dal rijk zou voorlvloeijen. 

Nia 'WK nUUG VOOR DEX SrOOUWEG OVKU DE UIVIEK 

D E LEVEX, DOOU ,1. DUU.N'LEES, (:iL'ul-In<jeumr 
te Mmchcslcr. 

{C'k'il Kn(jincer anJ ArchitecCs Jounutl, rchnmr.v 1955, [>. 33.) 

(F. W. VAN (iENDT J.Gz., IJ. l . K. I.) 

(IM. IX cn X , fi-g. 1 cn 2.) 

De afbeeldingen op de bovenvermelde platen sltdlen licl ontwerp 

voor van eene nieuwe bi'iig, die w(ddra in gehruik zal komen op deu 

l'lversliine-en Laneasterspooi'weg, ter plaatse waar die lijnde bevaar-

bare monding vau de Leven nabij l'lverstone siujdt. Wegens de hevige 

Vinden, waaraan deze nmndiiig is blootgesteld, en wegens de sierkc 

slvoonuMi w;\s hel uüwlig de. brug z.ouduuig le vervaarilii^en, dal het 

ligte zamonstel den minsl mog-dijkeii wederslaud aan den wind en den 

golfslag bood; hel beweegbare gedeelte nioi sl daarbij voldoende ope-

ning geven, opdal de scheepvaart onbeleunncrd kon plaals hehben, en 

tevens voldoende sterkte bezitten, om ccnen spnorwegtrein le dragen. 

Dc monding van de Leven, die eeue zandbeddiiig heefl, is o|) deze 

liooglc eene mijl breed en zal door eenen dam, met cen ijzeren spoorweg 

[ 1 8 5 5 - ^ 

cr op, overkruisd worden. In dezen weg is eene brug geprojecleerd, 

waarvan de breedle slechts voor een enkel spoor is ingerigt, rustende 

op pijlers, uit ijzeren palen zamengesteld. De doorvaart voor de 

scheepvaart bedraagt 50 voet (10.97 ned. cl) en wordl overspannen 

door een beweegbaar gedeelte, op twee ligto gesmeed ijzeren tralie-

liggers rustende. Het ojicnen van de brug geschiedt niel naar hel oude 

stelsel der o])haalbruggen of naar dat oni haar naar eene zijde te 

draaijen, daar dc sterke wind, nit de ler.sche Zee komende, de ste-

vigheid van het geheel in gevaar zon brengen; men opent de brug 

door het losse gedeelte onder de vaste brng aan cenc zijde van dc 

opening te schuiven. De wijze, waarop men zal trachten dil denk-

beeld iu uitvoering le brengen, beslaat hoofdzakelijk daai'in, dal men 

hel beweegbare gedeelte eene lengle van 78 voet (25.78 ned. el; 

geve, zijnde het dubbele der s|iauning, vermeerderd met O voelen 

(1.85 ned. cl) voor bel ovcrwigt. 

Verder moet men zorg dragen de brug onder het eigenlijke vlak in 

de rigling van de lengle gemakkelijk tc knnnen bewegen. Do daartoe 

strekkende inrigting bestaat in een lager gelegen spoor van rails, op 

dwarsliggers bevestigd, die eene kleine helling naar het tegenbalan-

ceremh! einde hebben. Aan de brugliggersziju drie paar wielen, rus-

tende op hel genoemde lagere spoor, waardoor de beweging van hel 

losse gedeelte zeer gemakkelijk woi'dt geinaaki, daar een man door 

behulp van hengel en rondsel dc wrijving kan overwinnen. De vaste 

rijweg wordt gevormd door dv;arsche T-ijzers over ccnc lengte, gelijk 

aan dc opening, cn geeft daardoor eeue voldoende ruimte om hel be-

weegbare gedeelte daaronder lo bergen. Als do brug gesloten is door 

het losse gedeellc over de ojjening tcsclmiven, zal leii gevolge van de 

helling der lager gelegen rails bet vooreiinlc hooger gidigt worden dan 

de vaste brug; om het geheel waterpas te brengen mcl bet vlak der 

brug, is onder eiken ligger eene excentriek geplaatst, door cenc slang 

gekoppeld; zij worden door cenc schroef zonder eind bewogen. De 

voordeelen van dit ontwer|) liggen in de geringe kosten voorden eersten 

aanleg, gepaard aan groot gemak en zekerheid voor het oiicncn en 

sluiten ouder alle omstandigheden, lerwijl er geene builcngcwone voor-

zieningen voor de fundering noodig zijn, daar de zwaarte van het ge-

heele beweegbare gedeelte, ongeveer 13 ton (15.2 ned. ton) bedra-

gende, over onderscheidene steunpunten verdeeld is. 

- AD. beweegbare tralicliggers en VcrldarliKj der Iclters. 
bruggedek. 

, CD. Vaste ligger om de brug le dragen, als zij geopend is. 

! e. c.xccntriekcu om het eind D van dc brug te doen rijzen en 

i dit te dragen, als dc brug gesloten is. 

f. e.xccniricken, door eene schroef zonder eind bewogen. 

Ij. heugel, o|) den beweegbaren ligger bevcsligd. 

h. tandraderen met ccn heugel, beslemd om dc tralieliggers naar 

voren en naar achteren tc brengen. 

i. handvat om de raderen te doen werken. 

k. raderen, waarover dc bcwcegharc tralicliggers looiicn. 

/. vasl bruggedek op liggers van T-ijz'ii'» brengende dc spoorslaven 

over den beweegbaren ligger als hel bruggedek naar beneden ge-

bragl cn geopend wordt, 

m. sleuf voor de sluitpin der excentrieken. 

n. bout, bestemd om dc liggers le bevestigen als dc brug ge-

sloten is. 
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NIEUWK WIJZE OM lUKMSCIIlJVEN OP D1{IJFASSE>T TE 

BCVKSTIOEX, VAX CIIARLKS CLAIllXE TE 

XEW-YOllK. 

{Cu'U Engineer aud ArchiteeCs Journal, .Tannary ISS."), pa .̂ 8.) 

(.1. G. VAN GEND'l' Jun'.) 

(IM. X. ligg. li-ru) 

Deze uitvinding koml hierop neder: lu het gat van de schijf wordl 

cen huisje gegolen, waarin een kleine rol geplaatst is; bet Iniisjc is aan 

de cenc zijde smaller dan aan de andere; wanneer dus de schijf wordl 

rondbewo^en in éeiie rigling zal het rolletje zich naar het smallere ge-

deelte vau bot huisjo verplaatsen en de schijf op cenc stevige wijze aan 

de as geklemd worden. 

Kig. 5 slelt eeno riemschijf voor, op dc beschrevene wijze aan de 

drijfas bevestigd, fig. A is een tandrad op dezelfde as, gedeeltelijk in 

doorsnede, en fig. 5 is bet standgezigt van de schijf, zoo als deze op 

dc as is gebragt. In alle drie de liguren is a de as, b de riemschijf, 

b' het tandrad, c hel huisje, d de rol. 

r»ij deze wijze van verbinding voor riemscbijven en raderen van alle 

soorten aan hunne assen, vervalt het gebruik vau .schroeven en het 

werkzame nithakken van si)iegalcn cn vastslaan diM'spieen. In weinige 

oogenblikken knnnen de raderen wcggi'nouien eu o|) eene andere plaats 

der as bevestigd worden. Dij het giclcu van het rad of de schijf wordt 

bet buisje ol' bolletje c aan dc biimcnzijde opengehondeii. Hel eene 

einde is dieper dan het andere, waariluor het iu belrekking tot de as 

den vorm van eeno kam ofcxccntriek veikrijgt. In het dus gevormde 

hui.'jjo steekt men eeu rond slukjo ijzer d, dal eeno middellijn beeft, 

even grool als het diepste gedeelte van bet huisje, waarna het rad of 

do schijf op de as wordt geschoven. Door hel wiel nu Idlraaijen, loopt 

het lolletje </ naar het naauwere gedeelte vau het hui.sjo eu verbindt 

dus wiel en as op cenc hechic wijze. Dij eene omgekeerde beweging 

van bet l ad loopt bet rolletje lenig naar het diepere deel der uitholling, 

waardoor de schijf van dc as kan geschoven worden. Dc gemiddelde 

kosten voor bet verbinden der raderen of schijven vau 18 duim (O-'.-15) 

tot 2 voet (O®'.1)0) middellijn aan eene as door middel van spieën, zou 

als gewuoidijk geschiedt, bedragen ongeveer (;én dollar ([ 2.50) het 

stuk. Voorde nieuwe wijze van verbinding bestaan de eenige onkosten 

in hel rollcljo </, dat nagenoeg niets kost. Dovendien overtuigt ons cen 

enkele blik van hel meerdere voordeel van de melhode van den heer 

Clarine. Dc ui vinder meent, dat fabrikanten vau kalocii weverijen en 

van alle andere soorten vau werktuigeu waarbij eeu groot getal raderen 

cn schijven wordt gtdiezigd, groote besparing zullen vcrkiijgen door 

zijne uilvinding le gebruiken. 

MEDKDKKLINC.KN OMTRK.NT D1:X GROOTEX KüKl'Kf. 01' HET , 

GUAl- VAX Sl'LTAN' :MI:11 A.M.MK1), TE JJKKJArOUE , KN | 

KlON'lCi: AXDKRK, DoOK .lA.MKS FKUCl'S.SON, j 

Lid vau het KouiuldijL Imtitnut vau En(jvlschc 
Arehiiectcn, enz. 

(Civil furnjinccr oml ArchitecCs Journal, Fcbniary 1855, p. 3G.) 

(F. W. VAX GENDT .J.Gz., H. h. K. I.) 

(lM.X,lig. C.) 

Gaan wij do geschiedenis der koepelgewelven na, dan moet die van 

licl Dantbeon als het eerste groole voorbeeld worden aangehaald, waar-

hij de koepel op ccnc cirkelvormige ruimte of omloop, even als de vroe-
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gore koepelvormige graven der Ktruriërs en Uomeincn, is opgetrokken. 

Keeds vroegtijdig was men overtuigd van de mocijelijkheden, aan dezen 

vonn verbonden, en men nam eerst den achthoekigen cn daarna 

den vierkanten aan; bij dc laatste soort waren de hoeken afgesneden, 

zoodal zij van binnen ccnen achthoek vormden, waarhij do driehoe-

kige velden iu de hoeken als groote nis.scn uitgeludd waren, zoodat cr 

zeer weinig ruimte verloren ging. iNa verloop vau lijd werd hel 

bovendeel der nis een boog, gaande van rnnur tot muur, welken vorm 

wi j met den naam vau Uomeinschen hanghoog of pendenticf bestein-

pelen. Hieronder werd veelal tot op den grond een gewelfde schraag-

pijlcr gebragt, die echter voor do constructie weinig of geen voor-

deel geeft. 

Dc Dyzantijnen gingen nog eene schrede verder, door de hoeken 

van hel gebouw ej) le vullen met ecu stoulcn vooruit.spriugenden band, 

eveneens door ccnen gewelfdcu schraagpijler ondersteund; de laatste 

werd trapsgewijze vooruit gebragt, en vormde eindelijk hij de ge-

boorte van den koepel de zijde van den achthoek. 

De Saraccensebe bouwkunstenaars gebrnikten deze beide vormen; 

men kan eeliter over hel algemeen aannemen, dat in ile wc'ster.scbe 

landen aan den byzaiilijnschcn cu in de oosterscbe aan den romein-

selieii haugboog do voorkeur werd gegeven. In hidie vindt men van 

beide eenige schoone voorbeelden. Daar le lanJc werden de zijden 

van den geconslrucerden achlhoek dikwerf op nieuw afgestompt lul 

eenen veelhoek vau 10 zijden, eu deze bewerking werd bij groote 

gehouwen verder voortgezet, waariluor de veelhoek 52 zijden ver-

kreeg en den cirkel zoo nabij kwam, dal men daarop zonder hel minsie 

bezwaar een koepel kon plaatsen, nagenoeg cirkelvormig, althans zon-

der merkelijke ribben. Dehalve hel verkrijgen van zulk eene bazis 

voor den koepel, dient men nog op versehilleiide andere punlen te 

letten en wel in do eerste [»laats, dat hij uitwendig hiunenwaarts van 

bet opgaantle werk blijve; inwendig kan alles in hetzelfde vlak door-

gaan, doch aan de buitenzijde zou zulk eeue constructie buiteugc-

ineen zwak zijn. Voor kleine gebouwen is dit bezwaar liglelijk tc over-

komen, want een muur vau O voet dikle geeft gelegenheid tot bet 

plaatsen van eenen koepel van 5 voel zwaarte op 5 voel binnen hel 

builenvlak , en door den muur met één of twee voet tc verzwaren 

verkrijgt men waarschijnlijk de vciei.schte stabiliteit. Om groolere ge-

bouwen heeft men meestal eene doorgaande verandah of reeks van ver-

trekken, die met het binncnoppervkik den gevorderden grondslag 

voor den koepel geven. 

Te licejapore en iu andere kocjicls van dergelijke grootte, waren 

geene dezer middelen toe te passen. Alen zou voor hel eersle muren 

van 15 tot 20 voet (l'^'.50 lol O''.08) dikte, en voor hel tweede 

eene belangrijke vermeerdering in hoogte noodig gehad liebben, daar 

bet gebouw anders inccngedn ngen eu slecht geëvenredigd zou heb-

ben geschenen. De bouwmeesters bediomlen ziidi daar van een ander 

middel, waaraan ik den naam van den Meejapoorschen haugboog of 

peiidcntief zal geven, die daarin van den Uomeinsehen verschilt, dat 

de eersle niet vau het eene jiunt van den vcollioek naar hel naast 

bijgelegene, maar naar het daarop volĝ ende gaal. Door ilit middel be-

koiiil men cen meer nilgebreid groinivlak voor ilen koepel, die van 

gelijke zwaarte met de opgaande muren genomen en naar goedvin-

den naar binnen kan geplaatst worden. Keu tweede voordeel van dczo 

construclio is, dal de bouwmeester eene o|)pervlakte metselwerk ver-

krijgt, diü zoo veel brectlcr dan het grondvlak van den koepel is, dal 

gceno beweging of verstoring van eveuwigt do steunpuiilcn kan aan-
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«loeii, zoodal, huilen ecnig grool gebrek in den koepol zclven,deze, 

voor allijd verzekerd is. Kon derde voordeel is, dal, door de jilaalsiug ^ 

der massa, deze neiging heefl naar binnen le vallen, waardoor, mcl 

andere woorden, bel niolselwerk lol elkander wordl gebragl. Mei 

gemak en zekerheid weikl de boogvorm van den cirkel dil logen; 

maar in allen gevalle wordt dc uitwijking van den koepel onmogelijk, 

waarvoor men in dc irrsle plaals moet zorg dragen. Ken vierde ' 

voordcel, dat men bij <lozc constructie verkrijgt, is de groote galerij, | 

dic bet grondvlak van d(Mi koepel omgeeft, en nagenoeg 15 voet 

{5«'.l)i)) breed i s ; zij Licdl den personen , dic daarop wandelen, ï 

piel alleen een zeer scboon uitzigt aan, maar beeft, van beneden ge-

zien, levens bet eITcct van dc grootste krooidijsl ter wereld, cn kan 

mcl regt dien naam dragen; zij bedekt bet inspringen van den koepel 

op elk punt, zoodal dczo een »lilgcstrckl gewelf van onbegrensde 

nitgebreidbeid schijnt, dal dc gebcclc benedenruimte eenvoudig cn 

grootsch overspant, hetwelk, zoo ver ik weel, nergens I e r wereld 

in dic mate wordt teruggevonden. Deze opciic galerij gech oen ligl cn 

bevallig aanzien aan do geheele conslructic. liovcn dc galerij is een 

versierde band van uilsjiringcnd metselwerk , bekroond door ccne 

opcngcwciktc borslwci'ing van buitengewone schoonheid,afgewisseld 

door achl kleinere niinarcls, Iwec aan elke zijde. Op eiken bock 

staal een achlbockigc toren van achl verdiepingen, ccnvoiulig doch 

groolsch in zijne vcrhondiugcn, en door ccnen zeer sierlijken koepel 

gedekt, llel lagere gedeelte van elke zijde is vlak en eenvoudig cn 

slechts mcl zooveel o|ioningon voor den toevoer van lucht en licht 

voorzien, als voor dal klimaat, waar men niel écu licndc van bel bij 

ons benoodigde beboert , gevorderd worden. 

Middellijn der voornaamste koepels. 

Pantheon le Piomc 142 voet of 45.28 el. 

Sl. Pieler tc Home 150 « « 42.50 » 

Sl. Maria tc Klorcnce 150 » 12.50 » 

Graf van Mubammcd le Beejapore. . . . 155 ^ » 41.14 > 

Sl. Paul tc Lomlen 112 " ^ 54.14 » 

Sl. Sophia le Kouslantinopcl 107 ^ »52.01 « 

Kerk te Darmstadl 105 ^ ^ 52.00 « 

Pantheon. 

Uinncnruimlc van den cirkel 15 855 vierk. voel of 1 472.47 vierk. cl. 

P,innem'ninilc mcl de ver-

trekken 19 08G V . 1 775.00 » 

Gebcclc oppervlakte van bel 

gebouw 27 157 » f 2 525.00 » 

Oppervlak der steunpunten. 7 477 r « 005.50 

Verhouding der stennpuntcn lol hel oppervlak 0.505. (1). 

Ofaf van Mnhammed. 
llinncnruinitc van hcl vierkant 18 5G0 vicrk. voet of 1 707.48 vierk. cl. 

P)inm'uruimlc met de ver-

lrekken 10 571 . .1801.50 n 

Gcbcelc oppervlakte van het 

gebouw 2'tO(Vi » ..2 521.05 « 

Oppervlak der steunpnnton. 5 505 « » 520,15 n 

Verhouding ilcr stcnniiuntcu tut hcl oppervlak 0.440. 

(I) In ilczc vcrliontlin;,' cn itic bij bot (iruf vnn IMnlinmnicdopgcpcvcn, 

scbijnt ccn misslag te zijn begaan, althans nicn bcclt 27 157 : 7 47 1 = 

1 : 0.277 cn 21 ÜG4 : 5 503 = l : 0.224. (Ucd.) 

[ 1 8 5 5 -

Hij bd vergelijken van den laatslen met andere koepels, zien wij, 

dat hij de groolsle oppervlakte heeft cn meer grond, vr i j van slenn-

punten, overdekt, dan eenige andere koepel of gcwelhl dak ter werdd ; 

hierbij dient men nog de meer ingewikkelde conslructic in bet oog te 

houden, daar de koepel over cenc vierkante en met over cenc cirkel-

vormige minde geplaatst is. De koepel te Dccjapore moet om boven-

genoemde redenen, zoowel uit een werktuigkundig aks uit een artistiek 

oogpunt, de eerste plaals innemen, indien hij al niel hel groolsle en 

schoonsic gebouw, dal immer in cenig deel der wereld is opgerigl, 

geimcmil mag worden. 

Men beeft dc aanmerking gemaakt, dat deconstructie van den koepel 

afwijkt van dc regelen der llieorie, en badde men hierover ccnedis-

cussic in bel Insliluut van Durgcrlijke Ingenieurs gehouden, dan 

zon men daaromtrent tol cenc beslissing zijn gekomen. Hier is het 

veeleer dc vraag, of do conslructic uil een artistiek oogpnnt te verde-

digen is; overeenkomstig dc Indische bcgripjicn , is zij dit zeker. 

leder zal dit toestemmen, die nagaat boe juisl gecvenrcdigd zij is 

aan bel gebouw, dal er door bedekt wordl, hoe stevig en levens in-

drukwekkend bel geheel ia, cn daardoor zoo geschikt voor ccne graf-

tombe. hal de constructie naar onze Kuropescbe zienswijze afwijkt 

van de regelen, dic dc theorie aangceh, wil ik volgaarne locstenimen, 

daar dc koepel bij dc geboorten de geringste dikte, 9 voel en ö duim 

(2''".89), heeh; ccn weinig daarboven is bij 10 voel en G duim (5''.20) 

en op niet meer dan 10 voet van de kruin 18 vocH5'̂ '̂.48) zwaar ; 

deze wij/C van zamenslelling is juisl legcngcstcld aan dc gebrnikdijke 

cn wclligl ook aan hctgccn jdaats zou vinden, als hel de vraag was , 

boe men de ruimie met bet kleinst mogelijk aanlal sleencr. zou kun-

nen overdekken (1). Hel voldoende der conslructic wurdt door bet 

feit bewezen, dal dc koepel twee eeuwen den land des lijds hech getrot-

seerd en, indien er geen aardbevingen en dc (iciis reinjiosü in het spel 

kwamen, met ccn weinig loezigl voor immer ongedeerd zou blijven (2). 

Dc Indiërs waren zoo goed met de vereischten der koepels be-

kend , d.it zij daarmede naar welgevallen handelden cn gccne vrees 

voor bel instorten hadden; in Europa tlaarcnlcgcn is men op di l 

punt zeer sdiroomvallig en nooil werden hunne cigenschajiiien ten 

volle ondcrzocht. 

Sir Clirislopber Wren ontweck dc zwarigheid geheel door bet aan-

brengen vnn ccnen kegel, dic in de conslruclic voor dil doel zeker bet 

mccsl geschikt, maar als kunslvoorlbrengscl zeer af le keuren is; ge-

noemde houwmecslcr was hiervan overtuigd cn maskeerde den kegel 

zoowel in- als uitwendig. 

Drunclleschi volgde een tusschcnwcg cn gebruikte een van huiten 

naauw gebogen oppervlak. De acbtboekigc vorm van zijn jdan maakte 

dit dragelijk, hoewel alles behalve schoon; voor ccnen cirkelvorinigen 

koepel zou dit niet toe tc passen zijn, 

Michd Angelo deed heler, volgde ccnc stoutere constructie van 

ccn verre weg meer arlislieken vorm; ware bij in staat geweest het 

(1) Ilct is iwijlelsicbtig, welke tbeoric der kocpelgeuclvcn bier bcilocUl 

wordt. Dc •vvnre tbenric is geenszins tegen bet ver/.waicn in den toj), maar 

toont dut men tc weinig gelet beeft op de eigenlijke gedaante \iiii bet 

gewelf. (Heil.) 

(2) Dc Jlcus rcUijiosn is dc grootste vijand ilcr lndi.'!dic gcbonwcii, zij 

groeit bij Yoorkenr op metselwerk int gebakken steen en ocnniaal dc wortels 

in ecnc Kdieur gcïcbotcn bebbendc splijt zij dc zwaarste nuncn in weinige 

jnren cii doet inzonderlicid dc koepels instorten. 

1851); 

ligchaam zonder ijzeren banden van voldoende slcrkle tc maken, dan 

ware de koepel voor eeuwen bestand. Zoo bi j of Wren bijv. geweten 

had op welke wijze men tc P.ecjaporc aan de geboorte van bet gewelf 

eene ma.'̂ sa had geplaatst, die iloor haar gewigl vohhicnde was om elke 

beweging hooger op in het gewelf te wrderstaan cn allen druk van 

huiten- in hiiincnwaartschen le veranderen, zouden zij veel grooter en 

veel steviger koepels gebouwd hebben, dan nu bel geval is geweest. 

Ik vertrouw dat dil onderwerp eenige belangstelling zal inboezemen, 

daar bet naar mijne ovcrtiiiging eene waarheid is, dal dc koepel 

uit een bouwkunstig oogpunt een der schoonste vormen is, die 

wij aan de natuur ontleend hebben.. Uitwendig overtreft hij in 

grootschheid verre de Golhische torens en clkcn anderen ons be-

kenden vorm. Inwendig overdekt do koejiel groolerc ruimte dan 

ccnigc duui-zamc bedekking en zijne eenvoudige vorhcvcnbcid maakt 

iiiccrdcren indruk dan al de zorgvuldig bewerkte in 

dc Golhische gewelven. De koepel is daarbij ccne ware overdekking 

in tegenstelling van ecu Gotliisch gewelf, dal nieestcniijds uil een 

scbijngewclf onder ccn bonten kap beslaat, zoo als hij de Sl. Pauls-

kerk het geval is; begrijpt men dc coiisirnclic goed, dan bchocfl de 

koepel zulk ccnc maskccring niel en versiert bij hcl gebouw zoowel 

uit- als inwendig. Ik ben daarbij overtuigd, dat hij van alle wezen-

lijke dakwerken bet gemakkelijkst is zarnen te stellen; hetzij dc 

koepel dun zij zoo als die uit aarden pollen te San-Vitale, cn als die j 

van hcl Pantheon of groolsch als die van de graftombe van Mu-

hammcd, hij zal mcl grool gemak gedurende eenwen blijven .slaan 

cn, mcl behulp van onze tegenwoordige kennis, even duurzaam als 

de piramiden gcmaakl kunnen worden. 

Kr is nog i'cnc andere toinho, en wel ilic van Ihrahim. Deze is veel 

kleiner daii dc hierboven omsehrevenc, cii beslaat in hcl geheel slechts 

ccnc oppcrvlukte van I K i voet (55'-"'.51) in het vierkant bij ccne | 

hnogte van 114 voel (54''. 75) aan de Kruin van bet gewelf. De 

rijkdom in details cn het smaakvolle in leekeiiiiig vergoeden deze min-: 

derc ahnctingcn, en ik gelnordal vele bouwkundigen dc Gorinlbischc ; 

weelderigheid in deze loinhe hoven de Durischo eenvoudigheid van ' 

bare groolere mededingster zouden vci'kiczeii. j 

lu grondvlak bestaat zij uil ccn liinnenvertrek van 40 voel 

(12 '̂. 10) in bel vierkant Dij ccnc hoiigte van 55 voet (10''.00),| 

overdekt met een stccneii plafond , in hel midden vlak cn aan dc 

zijden een weinig gebogen; deze wijze van conslructic is nagenoeg 

even mucijidijk aks dic van den grootcn koepel van de lombc van j 

Muhamiiicd; (wenwel is zij met den besten uitslag uitgevoerd. Dil ver- ' 

Irek wordl omgeven door cenc dubbide veraiidah, doorgaamle vlak ! 

overdekt en door vierkanie jiijlers met groulscbe en .schoone kapi- ! 

loeien oiidersleund. Hoewel de muren vaii hd vertrek vlak en gebeel 

zonder vcr.^icring zijn, is het uitwendige bedekt met do meest uil-

gfiwerklc gebouwen oriianienlen, over liet algemeen van Hindoscho 

afkomst, maar zoo menigvuldig doorvlochten met opschrilten, aan 

den Koran ontlecml, dat, naar men zegt, het geheele heilige boek op 

do muren van licze tombe le vinden is. Doorgebroken Ai'abisi he op-

schriheii vullen dc vcnsleropciiingcn cn bet gidieel is zoo h-aai gc-

iïchildcrd, verguld, kunstig afgewerkt eii ingewikkeld van leckeiiing, 

dat dc Alhanibra en alle wcstersche gilionwcn hierbij ten achtcrcn 

staan, zulk een tnonumcnl kanalleen inliet Oosten gevonden worden. 

Doven hcl middenverlrek vindt men ecnc tweede zaal, met ccnen 

l̂ oepel van schoone verbondiiigen en Icekening bedekt; die zaal dient 

alleen, om uitwendig dc vercischlc hoogte aan den koepel tc kunnen 

geven, die in verbinding mcl dc omgevende minarels ccne groep van 

behagclijko voorwerpen oplevert, even zoo sierlijk als dc golhischt; 

bouwkunst ze zou kunnen teruggeven, on daarbij even schoon van groe-

pering cn meer uitgewerkt in dc onderdeelen. 

hl verbinding met deze gcbouweii slaan dc moskeeën cn toegangen, 

waarvan dc eerste grooter dan dc tomben zelve, doch even scboon van 

stijl zijn. 

Alvorens deze mcdcdcding le eindigen, zal ik nog met een enkel 

woord van eenen anderen koc/cl, cn wel dien van d j Sl. Sophiakerk 

te Kimslaiitinopcl, gewagen, waaromtrent onlangs eenige geloofwaardige 

bijzonderheden in hcl werk van Salzenburg, tc Dcriijii, zijn mede-

gedeeld; deze, gebruik makende van de steigers, door i'ossati voorde 

hcrsUdliiig van hel gebouw geplaatst, bcch alle dcclcn zorgvuldig opge-

meten, cn onlangs hcl resultaat van zijne onderzoekingen bekendgemaakt 

in een werk, dal wij onder dc scboousic van den lalercn tijd mogen 

rangschikken. Dc doorsnede in lig. 5 op pl. X is u'l dit werk ontleend. 

Il icri i i l blijkt, dal dc midddlijn van dc door den koepel overdekte ruimte 

100 prnissischo voel of 11)2 voet 11 duim eng. (51''.58) bedraagt, 

maar dc koepel zelfheeft vier voeten meer of 107 eng. voet (52«'.GO) 

middellijn. Hij iszamciigeileld uit veertig ribben, dk 2 voel iiitstekciide, 

dic naar bel middenpunt toeloopcn, cn ongeveer ccn derde van het 

plafond glad laten. Hcl gewelf heeh den segmcntvorm, is 45 voel en 

O duim (15^'.80) hoog, en bijgevolg uil ccn iniddeiipunl bescbrevcn, 

dat nagenoeg 8 voet (2''.4-i) (uider dc grboorie ligt. Ibmdom dc basis 

zijn veertig liditO[icningfn, die ccnen stroom van licht naar binnen 

werpen; het inwendige is zoo schoon, als ik ooil iels aanschouwd heb. 

Oorspronkelijk was dc koe[ el vlakker, maar deze coiistriictic ging hcl 

bouwkundig talent van den bouwmcc.̂ t̂cr te boven; het gewelf viel in 

en werd door den beslaandcn koepel vervangen. De arcbilekt traditie 

den koepel toch zoo laag mogelijk tc maken , daar hij te regt oor-

deelde, dat, naarmate deze vlakker was, dc ahnetingen van bel gtdioel, 

van dc overdekte ruimte rn van alle ouiriiigcnde gedeelten, grooler 

zouden schijnen. Om etdiler deze voordeelen binncn bet gebouw Icver-

krijgfm, werd hcl uitwendige door den architckl gebeel opgeofferd, 

cn om deze reden is dc koepel op bet eerste gczigl misschien ilc 

wanstaltigstc , die ooit is gemaakt, Dezidfdc aanmerking is op dc 

gan.scbe kerk locpasbdijk; voor dc gevels schijnt niet dc minste zorg 

gedragen te zijn, terwijl alle deden binnen dc kerk mcl ved iiaaiiw-

keurigheid behandeld, cn met groote wceldcrigheiil geordonneerd en 

versierd zijii. 

In antwoord op ccnigc vragen, aan den beer Kergirsson gcrigt , 

dtidde bij nog mede, d,il do koepel tc Dcej.ipoic van baksteciicn \\as 

o[)gcmctsdd, zonder (lal men daarbij gidiroik van formcdeii badgcmaakl; 

dat dc bangbogcn id" pendenticvcii niet horizontaal, maarslraalsgcwij/c 

waren aangcbragl, eu dal donielselspccic uit den gewonen inlaiidschiMi 

kalk, die van goede Iioedaiiighdd is, gcmaakl werd. In Indic vor-

derden gebonweii , als de lombc van i\Inhammcd, voorzeker twintig 

jaren arbeid , waarvan, voor hel opmetselen van den koepel alleen , 

drie of vier jaren benoodigd waren. 
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VKRBETEUDK WRIJVIXGSI IAMEir, DOOR JAMES KITSON, 

TE LEEDS. 

(Cicil Knginccr and Architect''s Journal, Fchrnary 1855, p. 4 4.) 

(F. W. V A N GENDT J.Gz., B. L. K. I.) 

(Pl. X , lig. 7.) 

De hamer, die iii fig. 7 van pl. X is voorgeslehl, wordl sedert 

eenigen tijd in (h3 wei'kphisls van den heer Kitson le Leeds gebruikl 

en is om zijne eenvoudigheid en ininkoslbaariieid voor hel zwaardere 

smidswei'k gesleld. In eene vergadering van Ihe I n s l U n l i o n o f Mechamcnl j 

K i u j ' u i e m werd door den maker daarvan de volgende besehi'ijving 

gegeven, die alleen len doel had, aan de leden van die inslelling de 

bijzondere eigenschappen van dil werktuig, dat de praklischc voor- , 

deden van doelmaligheid en eenvoudigheid bezit, mede le deelen. j 

Het hamerblok .1, 1er zwaai'le van o cenlenaars of 257 ned. jiond, j 

kan door gleuven in den draagsloel lUï o|) en neder gaan en wordt ' 

door de |)lalle wrijvingsslaaf C C geligl. Dc laalsic is eene gesmeed | 

ijzeren slaaf, 57« duim (11 ned. duim) breed bij Vs ^ "̂ini (l.G Î 

ned. duim) dikio en in hel blok door ren T-sluk met twee wiggen 

SS opgeslo[(Mi. 

De wrijvingsslaaf wordl omhoog gevoerd door twee rollen D en E , 

dic op het bovenste dwarssluk van den draagsloel ruslen; dc rol Z> 

loopt vi'ij om hare a.s en de amierc E is op eene as bevestigd , die 

gestadig door eeiicii Ironnnel of schijf wordt rondgedreven en aan 

elke zijde een voerwiel (iC di-aagl om bij hel liglen des hamers hel 

noodige moment van beweging te geven. 

De as van de rol I ) wordl door eenen gebogen hefboom I I gedragen 

en deze werkt oj» een vast sleu!)|)unt 1 onder den rol cn is aan bet nit-

einde met eenen keliiug, loojieiide ovei' eenen trommel 7', cn aan het 

gcwigi A' verljiuiden. Dit gewigt drukt den klemrol ll naar den drij-

venden rol E , waardoor de wrijving.sslaiig C tusschen beide ge-

grepen en de hamer schielijk omhoog gevoerd wordt ; een houten 

.-topblok aan hel boveneinde van den draagstoel gee.n het maximum 

van rijzing aan. 

Door hel omlaagdrukken van hel handvat L , dal door cenc .slaaf 

aan hel uiteinde van den hefboom I I vei'bonden is, wordt de rol D 

langzaam achteruil gebragt, dc wi'ijvingsstaaf C lo.sgelalen en don 

hamer gelegenheid gegeven le vallen. Zoodra men den hefboom L 

van de drukking oiildoel , grijpen de rollen de slang en brengen 

haar omhoog, waarna door hi;t nederdrukken de hamer op nieuw 

van de verlangde liodgtc valt. 

De werkman, die dezen hefboom in handen hecfl, regell dc slagen 

des hamers en wel alleen door hel handval neer te trekken of los le 

laten; hij kan de sindheid of ile lengte van den slag geheel naar om-

slandigheden wijzigen. De bestaande hamer doel 25 tol 50 slagen in 

de minuut bij bel iiia.xiinuin der valhoogte van 5 voel (l-^irri); bij 

maakt -10 slagen bij eoiie valhoogte van 2 voel (O''.Cd) en 81, zoo 

de hoogte tol 1 i duim (O'"'.55) wordl verminderd. Dc drijfrol of 

li'ommel draait bij het werken des hamers 152 maal in de ini-

iiiiiit om, 

Keu Iweeilc baiidvat .1/ werkt op een vang of klik .V en dienl om 

den hamer in cenigen .stand vast le zeiten. Die vang iV werkt op bel 

einde van eenen tweeden gebogencn hefboom ü, die op een sleniipunt 

daartmiler beweegt en door eenen ketting U en een tweede gcwigi P 

geligl wordt. Dit gewigt bangl 1er zijde van hel eerstgenoemde binnen 

cenc der bolle kolommen van den draagsloel. liet gcwigi drukt bel 

n855-

slopbUik legen den klemrol I ) aan, dc stang 6'wordt door de legen-

werkende drukking der twee gewiglen tusschen de rollen geklemd en 

dc hamer op dc verlangde hoogte vastgebonden. 

Het handval M van genoemde vang nmcl bij bet werken van den 

hamer voorldurend omlaag gehouden worden, dc werkman heeft hel 

in de eene hand, terwijl hij in dc andere den hefboom E houdt; hier-

door wordl dc werking van den hamer met groolen spoed ennaauw-

keurighcid geregeld en blootelijk door het loslaten van het handvat M 

staal do loestel builen werking en wordl de hamer vastgehouden. 

Hel gestel, dat dc tappen der verschillende rollen draagt, heeft vier 

gom-elaslieke veren R I I cn -deze zijn op de boofddwarsstukken ge-

plaatst, om de wrijvingsslang le beveiligen legen den schok bij hel j)lol-

seling in beweging slellen van den hamer; in het eerste oogenblik der 

werking worden de elastieke veren inecngedrukl, waardoor de rollen 

ccn weinig omlaag gaaii, terwijl de hamer in beweging koiht. 

Hel onder- of T-vormige einde van dc wrijvingsslang rust op ver-

scheidene lagen hout, die Ic zamen eene dikte van 12 duim (50 

ned. duim) hebben en in het hamerblok bevestigd zijn ; de wrij-

vingsstang staat door dc vcei'kracbt dezer stukken minder lilooi aan 

dc schokken, die telken male, dat de hamer slaat, plaats vinden. 

Bij dc eersle coiislriiclie was de wrijvingsslang van mindere 

zwaarte , tc welen 4 bij '/g bij 0.0 ned. duim) en in 

den hamer bevestigd met een enkel stuk hout van 4 duim (10 ned. 

duim) dikte, terwijl^ men de elastieke veren miste; dc zijstukken 

5 5 brakou toen dikwerf en .soms wel tweemaal in de week. Met goed 

gevolg jdaatste men daai'op stukken goiii-elasliek \an '/s 

(0.9 ned. duim) dikte tiissidien de zijstukken cn het T-vormige einde 

van de stang en later werden dc elastieke veren met de opoensta[)eling 

der houten stukken onder het T-<dnde aangebragl. Deze inrigling is 

doeltreirend b<'vonden, daar men gediu'ende de laatste negen maanden 

geregeld heeft kunnen doorwerken, zonder de minste herstelling tc 

behoeven. 

INlen heeft bevonden dal van allo deelen des werktuigs de wrij-

vingsslang dc meeste slijtaadje ondei'gaal en wel over eene lengle 

van ongeveer M duim (55 ned. (biiin) op de hoogte, waar zij eerst 

door de rollen gegrepen wordt; bij gestadige werking is de slijtaadje 

ongeveer '/a <li'im (5 ned. stre|)en) in de week. De herstdhng daar-

van vordert weinig tijd en geringe uilgaven, maar bij hel maken van 

eenen dergelijkcn hamer is het echter zeer aan te bevelen, dc breedte 

van de stang van 5'/, op 7 duim (I-top 18 ned. duim) te brengen, 

om daardoor de slijtaadje te verminderen. 

DE DOOlKiüAVlNO VAN DE EANDENGTE VAN SfllZ. -

V(.»<)KSC I1K1KTEN O.MTUENT HET KANAAL, 1,)AT DE 

IJEIDE ZEEÖX .M(M':T VEUlilNDEN. 

{(."Ingenieur, 1655, p. 13C.) 

Het is bekend, dat de onderkoning van Kgyplo aan eene fransche 

maalsciiappij, oj) naam van den beer V. do Lesseps, eoncessic hecfl ver-

leend, om een kanaal door dc landengte van Suez te graven. Deze zaak is 

van een te grool gewigt, zoowel voor de wetenschap van ileii ingenieur 

als voor de haiidelsbelangcn die er mede in verband slaan, dal wij 

niel met de, grootste zorgvuldigheid alle daaitoc bctrekkelijkü bij-

zoiidei-heden zouden nagaan. De beer Trémaux beeft, in een on-

langs uitgegeven werk , dc volgende inlichtingen gegeven, die door 

1850).] 

onze lezers zeker met belangstelling zullen vernomen worden (1). 

olict lage terrein, door de landengte van Suez gevormd, strekt zich 

len oosten tot den voet der bergvlakten uit, waarop Jeruzalem en Na-

zarclh liggen; cn ten westen, met uilzondering van eenige kleine ge-

hergtcn, door geheel Dcncden-Egy])tc heen tot aan dc Sahara; en al 

vertoont dil terrein niet veel afwisseling, wat den uilcrlijkcn vorm 

betreft, zoo biedt bet, wat de natuurlijke gesteldheid aangaat, daaren-

tegen zeer veel verscheidenheid aan. Zoo vindt men in Palestina ccne 

rijke vlakte, waar de olijven, de palmen, dc oranje- en vijgenboomen, 

tot aan Gaza en zelfs tot Ganiounis in overvloed grocijcn. Van dit laaiste 

punl af bestaat de grond, tot bij El-Arichc, uit kleine bergen en zand-

achtige gedeelten; vervolgens wordt het eene afwisseling van heuvels, 

cn van met duinen doorzaaide vlakten, waar het iilantcnicvcn gering 

is; de weg verdwijnt dikwijls onder het verstuivende zand. Van Kl-

Aridic, dat dc grens uitmaakt lusschen Azië en Afrika, tol aan de 

Delta, vindt men geen bebouwbaar land meer; dc grond is met zand 

bedekt; van alle zijden vertoont de gezigteinder iu meerdere of mindere 

mate duinen of heestergewas. 

dn dezo woestijn vindt men van tijd tol lijd lage gronden, die 

vaak beneden het oppervlak der zee schijnen te liggen; hel waler 

dringt daar door ten gevolge van doorzijpcling, of misschien ook wel 

door capillarildt, wanneer hel oppervlak boven dat der zee gelegen 

is; hel verdampt door de zonnehitte cn laat dikke, met zoutdeelen 

bezwangerde korsten achter, die in do zon schilleren, en van verre 

zich als groote plassen voordoen. Andere van deze bodems zijn om-

ringd van sleilc zandglooijingcn, aan welker voet in eenen vocbligen 

en minder zandachligen grond hooge palmboomen grocijcn, dic men 

eerst bemerkt, als men op dc rand der diepte is, wanl zij steken 

in bel algemeen nooit boven de kruin der zandglooijingcn uil, die 

hen tegen den wind beschulten, en hierdoor bunnen groei bevorderen. 

ïDe duinen worden zeer onbegaanbaar nabij hel meer Ballab, dat als 

hel ware een inham der MiddcllandsclieZec is, en zich tegenovcrSucz.tot 

op ccn derde der breedle van de landengte, uitstrekt. Dikwijls waren 

wij verpligl groote omwegen le makon, om ecneu begaanbaren weg 

voor dc kamcclen te vinden, cn vaak als wij, in schuinsche rigling, 

een gedeelle der helling hadden beklommen, wierpen zij zich, door 

het uitglijden van bet zand afgeschrikt, terug cn waren wij genood-

zaakt onzen weg elders le zoeken. 

«In de kleinste breedte der landengte, lusschen bet meer P>allab 

en Suez, vindt men eenen lageren bodem, waar heuvelen en diepten, 

met zoulachligc korsten bedekt , elkander afwisselen. Deze diepten, 

die op dil punt zeer uitgestrekt zijn, dragen den naam van Rillcrc 

fleren, in dit lagere gedeelle wil men hel gemeenschapskaiiaal tus-

sdien bdde zeeim graven ; hel zal in de haven van Suez uilloopen. 

Daar deze haven nicl diep genoeg is voor groote schepen, zoo zal 

men verpligl zijn een vaarwater le graven, lot aan de recdc, waar 

de vaartuigen ankeren. Zoo men in de rigling van dc Delta den 

\veg door de woestijn vervolgt, maken als het ware eensklaps duinen 

en zand plaals voor de vruchtbaarste vlakte der wereld. 

(1) Sedert dc ver.»;chijniiig vun het werk vmi den heer TrJmanx licel'i 

'Ic heer l.ctiicps zelf ccn zeer liclaiigrijk, nitvocrig en door oHicielc stnkken 

f-'Cbinafd werk nitgegcven , getiteld: Pcrceincnl de Nstlnnede i^uez. Kcjm<!et 
'l'icumentN ojficick jiar .M. Fcrdinaiut do Lesscps. l'aris, II. l'lon, 1S55. 6».— 

Dit werk is van twcc kaarten vcrirczcld. 

(r̂ cd.) 

'Ot 

•Mei hol oog op dc doorgraving dezer landengte, zijn reeds vcr-

sehddene waterpassingen gedaan. Dc eerste, vcrrigl door dc inge-

nieurs, die aan dc Egyptische cxiieditic waren toegevoegd, bad lot 

uilkomst, dat de waterspiegel der Hoode Zee 10 cl hooger zou liggen 

dan die der Middellandschc. Dc waterpassing, welke in latcren tijd 

door de 1'ransclic ingenieurs, belast mei dc openbare werken in 

Eg\ptc, onder loezigi van den beer Linanl-Bey, werd verrigt, geeft 

sicciits een gering verschil aan, ja toont het opficrvlak der beide zeeën 

als nagenoeg gelijk. Dij dit verschil is hel natuurlijk wcnschclijk tc 

welen, aan welke zijde dc dwaling bestaat. Volgens het rapport over 

dit onderwerp, door den ingenieur Ie PiVe in zijne beschrijving van 

Egyjilc openbaar gemaakt, bedraagt de helling langs dc ovcrslroo-

ming, tusschen Oaïro en dc Middellandschc Zee, nagenoeg -10 voet 

(50 voet, 7 dinni, 5 lijn, of 12'-'U)8). Wanneer men deze helling als 

regelmatig aanneemt, zou dc hoogte der overstrooming, daar waar die 

het oude kanaal tc Abbàceh binnenvlocit, 20 voet (O®'.50) lager zijn dan 

Ic Gaïro, daar dit punt, omstreeks halfweg de Middellandschc Zeo, of het 

meer Menzaldi is, welke beiden ongeveer dcnzelfdcn waterspiegel heb-

ben; maar de helling van den grond lus.schen Gaïro en Abbilceh is geen 

20, maar 25 voel (8"'. 12), terwijl dc val naar zee nog geen-1 voel 

(P'.50) bedraagt; inderdaad is deze meerdere helling in het boven-

gedeelte van dc Delta natuurlijk, want bet water even als dc bodem, 

die er, op bet einde der naauwc Nijlvallei, door gevormd is, moet 

sterker aHiellen, daar, waar de uitweg zich plotseling verwijd lende 

kanalen hunne werking verliezen. 

«Volgens het hierboven gemelde verslag, zou, le Suez, de water-

spiegel bij d) Î 4 voel 7 duim (l'-''.57) lager zijn, dan de overstrooming 

te Gaïro; hij zou dus miiislcns 0 lol 8 voel (2 el lot 2«'.00) daarboven 

zijn bij den ingang van het kanaal tc AbbAceh. Gaan wij intiKSschcn, 

volgens hel hierboven vermelde rai)porl, de uitkomst na, door de over-

strooming aangewezen, dan vinden wij het volgende: de dijk genaamd 

Bas-cl-Ouad, die de sleun van hel kanaal vormde, brak door, en het 

water stroomde met groote snelheid lol aan Saulon Gheykh Hcmidy (of 

EInedi), cenc plaals die slechts 11 of 12 mijlen van hel binnenste der 

Arabisehe goH' gelegen is. Volgens de waterpa.ssing echter, zoude dit 

punl even hooggelegen zijn, als de zee te Suez bij vloed, dal wil zeg-

gen, ver boven de overstrooming, waar zij dc Ouady binuenvlodl. Dc 

schrijver voegt er bij: wij bemerkten de groote snelheid van hel water, 

en dc diepte van hel daardoor gevormde betl, lusschen Sabah Dyar eu 

Gheikh llenady. W i j wilden de uitwerkselen nagaan van zijnen loo[) cn 

moeslen uil de biiilengewone slromnsnelheid, die hel gevolg moest zijn 

van eene groote helling, be.sluilen, dat hel waler in dc rigting vaii Uas-

el-Moyed of naar de Biltere Meren stroomen kon; doch, daar IKH nog 

I rijzende was, waren wij overtuigd, dal het lol iu dc kom iler meren 

heeft nioelcn stroomen. 

« I \ ' o g eene opmerking, die voor cenc helling in dc rigling van Suez 

pidl. Het is zeer waarschijnlijk, dat dc periodiek tcrugkeerende wassen 

van den Nijl, dic door de üuady in de kom der Ditterc iMcren vloeijen, 

eene zekere stroomrigting volgens ilie van het kanaal hebben moeten 

vormen en ouderhoudon, en door deze zeer aannemelijke stelling worden 

de geringe Doglcn verklaard, waarvoor men amicrs geenc voldoemie 

redenen vindon kan, noch in de geologische gcsleldhdd van den grond, 

noch in dc bedoeling om do nitgi-avingcn tc verminderen. 

«Zoo dus (Ic waarneming ons over de geheelc lengle ccn stroom 

aanwijst, die dikwijls ccne buitcngcwoiic sndheid heeft, het gevolg van 

eene groote helling, van den mond der Ouady af, naar Suez, is !>ct 
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duidelijk, dal er, wanneer men de hoogleder overslrooming op hel 

eerste pnnt in aanmerking neemt, zoo als de waterpassing aanwijst, 

geene tegengestelde helling van 20 voet ((?'.5ü) tusschen deze twee 

l)unlen kan beslaan. Van den anderen kant schijnt het zeer aannemelijk, 

ilal de toeneming van deze helling, van den mond der Ouady tol aan 

Suez, het waler mei eene groole snelheid naar een punt moei brengen, 

ten miusie zoo laag als de .Middellandsciie Zee, waar de heUiiig minder ̂  

slcrk is, cn slechls met die van eene groote rivier, als bijv. dc Nijl, j 

gelijk slaat. 

«Dc fout schijnt dus zeker alleen in de eerste waterpassing le liggen; 

zij laat zich overigens gemakkelijk hegrijpen, wanneer men de moeije-

lijke omstandigheden in aanmerking neemt, waaronder dit werk is uil-

gevoerd. Wanneer men voor dc doorgraving hings de de Dillere Meren 

Tiinsali on 1'allah wilde gaan, om in de .Middellandsciie Zee, in plaals 

van in den Nijl nabij Dubasle uit tc koiniMi, gelijk dc rigling van hel 

oude kanaal was, dat zou mon slechts een eenvoudig vaarwater be-

hoeven le graven. Den loop nagenoeg door de Ditterc .Meren leidende, ' 

zou men nagenoeg alleen hebben zorg te dragen, dal er voortdurend 

genoegzaam waler was; de hoogste punten lusschen dio meren liggen 

slechts 10 el boven de up[)crvlaklc dcr zee. 

«Deschouwen wij ihans hei oude kanaal uit een historisch oogpunt. ! 

Men schrijft de uitvoering daarvan aan Tolis of aan Necos toe. Slrabo 

niecnt dat hel door Sesosiris, die in dc Heilige Schrift Sesa wordl ge-

noemd, is gemaakt; doch de heer Iluet, bisschop van Avranches, be-

weert met veel schijn van waarheid, dat die vorst het slechls deed her-

stellen of dieper uitgraven. Anderen schrijven dil werk toe aan zijnen 

zoon ol kleinzoon, eu denkelijk hebben allen in zekeren zin gelijk, want 

dil kanaal heefl herhaaldelijk herstellingen noodig gehad. Volgens eene 

arabische overlevering dagleekent hel van Abrahams lijd. Hoe het ook 

zij, het is zeker dat Salomo's vloot het beeft doorgevaren, om van de 

Doodc in de .Middcllandsche Zee te komen, even als Mcnelaiis heefl 

moeten doen om zich na do verwoesting van Troje naar Klhiopië le 

begeven (1), Ten lijde van Cleopatra was hel onbruikbaar, want zij 

moest met groote kosten wcrklnigcn doen vervaardigen om hare viool 

over laml le vervoeren. Keizer Trajanns deed hetgeen Dlolomeus 

vroeger gedaan had, hij deed het kanaal berslellen en schonk het 

zijnen naam. Aiiiroc, zoon van Asius, kreeg, op hel einde der regering 

van lleraclius, last van den kalif Omar, om het kanaal, dat verzand 

was, weder bevaarbaar le maken. Verseheidene anderen, waaronder 

kalif Hake, lieten er nog hcrslellingen aan doen. 

Wanneer men dus nagaal hoe vaak de vaart op dit kanaal reeds in 

de oudste tijden werd verstoord, de onderscheidene herstellingen, die 

in de geschiedenis als belangrijke feilen aangeteekend slaan, en ein-

delijk hol geheele verval van dit kanaal opmerkt; cn men, van de 

andere zijde, de zandige woestijn der landengte, die zanilhcuvelcn die 

tloor iict geweld der winden verstuiven (winden die daar zeer na-

tuurlijk zijn door dc ligging der engte lusschen twee zeeen), de heele 

woestijnen en hel bij afwisseling brandende of vochtige terrein in 

aanmerking neemt, en levens dal hel water van het oude kanaal loch 

ccn voor do onllasling gunsligen stroom liad, iels dal hel kanaal lus-

schen beide zeeën nicl zoude hebben , dan spreekt hel als van zelf 

dal het vooriiaamsle bezwaar bij dc doorgraving dcr engte niet zal 
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beslaan in hel verschil van waterpas der beide zeeën, welker onbe-

lemmerde gemeenschap voor eene overslrooming van do havens der 

Middcllandsche Zee zou kunnen doen vrcczen, noch in de grootte der 

uitgravingen die men zon hebben tc doen, — maar wol in de moei-

jelijkheid, om hel kanaal in deze streek te onderhouden, eene land-

streek , waar, volgens verscheidene aardkundigen , dc engte zelve 

gevormd is door het arabischc zand, dat, door de aldaar zoo hevige 

ooslewindcn medegevoerd , in den oudtijds bcstaaiiden zeearm ge-

worpen werd. 

«Op verschillende punten echlcr, zooals bij dc Diltere Meren, ge-

schiedt do verzanding slechts langzaam en bij dc kraehlige hulpmid-

delen, waarover de welensehap tegenwoordig kan beschikken, zoo aks 

baggcrvlutlcn, spuisluizen enz. zal zij gemakkelijker dan weleer kunnen 

worden weggeruimd.» 

Ilct gewiglige vraagstuk zal weldra zijne praktische oplossing vinden, 

want niel alleen is de concessie reeds gegeven, maar schijnt de maat-

schappij bet werk te willen bespoedigen, zoo als wij kunnen zien uil 

do voorschrificn, die dc heer do Lesseps op den 15"̂ " Januarij 185o 

aan de ingenieurs gegeven heeft (1). 

yoorschnflen. 

Op het oogenblik, dat hel onderzoek geëindigd is, waarmede wij 

door Z. H. Molianied-Saïd-Pacha belast waren, meen ik de aandacht 

der hceren Linant-L'.fy en Mougel-Dcy o[) de voornaamste |)unlcn le 

moeten vestigen, waarop zal behooren te berusten het voorloopige ont-

werp, hetwelk wij liesloteii hebben aan le bieden, in afwachting van 

een meer uitvoerig oniwerp met |ilans, kaarten, doorsneden, bestekken 

en andere benoodigdc stukken. 

1. Aanduiden, of men zich, voor hel binnenkomen van de Dooile 

Zee, van dc beslaande haven zal bedienen, en welke werken men zal 

moeten maken, als; landhoofden, vergaderkommen, sluizen enz. Zoo 

mede de rigling van het te graven vaarwater, van de gewone anker-

plaats op de rcedc van Sucz, lol aan den mond van het kanaal; 

2. De juiste rigling aanwijzen van het kanaal van Sucz, lot aan dal 

gedeclle der oude kom van de Uoode Zee, dat bekend is onder den 

naam van Bittere Meren ; 

5. Hoe men die kom denkt te , en of, zoo men besluit 

il) Wij laten deze ondcrstcliiiv^ voor rekening van den schrijver gelijk 

mede «le overige historische dclulh, zonder ilaaroni zijne eonchbic te ver-

werpen. (lied.) 

het scheepvaart-kanaal er door te leiden, dil ccn, twee of in het geheel 

geene oeverkanten ol' leidijkeii hebben moet; 

4. Afbakening van hel vervolg van hel kanaal, tol aan de lot binnen-

haven beslemdc kom van het Tiinsah-meer; 

5. De werken, die men zal hebben uil te voeren, om hclTimsab-

niccr lot hel voorgesleklo duel geschikt lo maken. Dc lengle der kaai-

nmren op le geven. Het kanaal moet, door bel Timsab-meer, op eene 

grootcro breedte dan bet overige gedeelte uitgegraven worden, opdat 

de schepen de kaai zouden kunnen naderen, zonder den doorlogl aan 

andere te bclelteii. Deze kaaijen inoelen, zoo mogelijk, iu de nabijheid 

van het met zoet waler gevulde kanaal gemaakt worden ; 

0. Digling van liet schcepvaarl-kanaal, van bel meer Timsah naar 

hel meer Menzalch ; 

7. Dc werken opgeven, die men voor den loop van bet kanaal lang;' 

het meer î Ieiizalcb, of in het meer zelf zal hebben le maken ; 

(1) De hier volgende iiistrnitic aan de hoeren Kinant-Ucy cn MongoMioN 

vindt men onder N" 3 o])genonien onderdo Drnmcnl^ in het hoven aan-

gehaalde werk van tic Lesiops, p. Gl. (lied.) 

1850.] 

8. Zal dc monding van hel kanaal al dan niet met den ouden mond 

van Pelusium overeenkomen? 

9. Den aard en de uitgestrektheid der werken le beschrijven, die 

men zal hebhen uil te voeren bij den aanleg van havenhoofden, land-

hoofden, zeebrekcrs, reservoirs, spuisluizen enz., len einde mcl kennis 

van zaken te kunnen antwoorden op de tot heden gcniaakto tegenwer-

pingen, ten aanzien van de bezwaren, ofzelfs de voorgewende volstrekte 

onmogelijkheid van den aanleg, wegens het aanslibben der kusten, of 

het verzanden van den mond van een kanaal in de Middellandsciie Zee. 

Dit gedeelte van hel ontwerp moet berusten op onwederlegbare be-

wijzen, voorbeelden en berekeningen ; 

10. Hoe groot is de hoeveelheid waler, die, bij ieder getij, uil de 

Uoode Zee in het scheepvaart-kanaal gevoerd wordt ? 

11. Widkc partij is er van de hoogte der getijden te trekken, zoowel 

over de geheele lengte van het kanaal, als in de kommen dcr Diltere 

Meren en aan den mond van Pelusium? 

12. Te rekenen op eene breedte van 100 el bij bagwater in de 

Middcllandsche Zee, met dien verstande, dal die op (in a 70 el 

kan gcbragt worden, voor de weinig voorkomende gedeelten, waar 

men voor dien slar.d te aanmerkelijke uitgravingen zou moeten 

maken. Dc diepte onder den laagstcn stand der .Middellandsciie Zee 

moei op O el, O'''.50 en 7 el berekend worden , opdat de inaat-

schapjiij, naar gelang van de kosten, die dici)tc kunne aannemen, 

welke het meest niel alleen met hare eigene belangen , maar ook 

met die van de scheepvaart overeenkomt; 

15. Wederlegging der gemaakte zwarigheden omireiit dc vaart in 

de Doode Zee cn in do baai van Pelusium ; 

M . Een eerste bestek der onkosten te maken, op het niaxiinum be-

rekend, met aanduiding van hel vermoedelijke tijdstip, waarop men 

bel kanaal voor de scheepvaart zal kunnen ojienen ; 

15. Dij het oniwerp van het schcepvaarl-kanaal ccn ander ontwerp 

voegen lot daarsielling van een gemcenschaps-, een voedings- cn een 

besproeijingskanaal, afgeleid van den Nijl, aanvang neineiide vóór het 

punt van scheiding te Doulac, voorts de Ouady innemende cn in hol 

Tinisah-meer uilloopcnde. Dc afmetingen moeien zoodanig genomen 

worden, dal het kanaal, in verhouding lol zijne helling en de kracht 

van het afslroomendc water, gedurende hel tijdvak der overslrooming 

minstens 100000 en gedurende den laag-watersland 2U of 50 00(1 

fddam kan bevochtigen. Dil kanaal zal zich in de nabijheid van hel 

Timsah-meer, waarmede bet in gemeenschap moet zijn, in twee lakken 

moeten vcrdeelcn, enkel voor hcsproeijing bcslenid, waarvan do eerste 

naar Sucz, de andere naar Pelusium moet loopen ; 

10. Onderzoeken of het zaïid der landengte zwarigheden kan doen 

ontslaan, wal dc daarsielling eu hel onderhouil van hel kanaal aangaat, 

<•'11 welke partij er door middel van bel besproeijingskanaal van te trek-

ken zoude zijn; 

17. Kene begrooting opmaken der kosten van hol uil den Nijl 

afgeleide kanaal, op bet maximum bcrckeml, en den duur der daartoe 

benoodigdc werkzaamheden bepalen ; 

18. Den aard, de hoedanigheid en do plaats van licrkomsl aan-

wijzen der materialen , die met weinig nioeilc en zonder groole 

kosten van vervoer bij alle werken bruikbaar kunnen zijn. 

Het is echter geenszins mijne bedoeling de hceren Linant-P»ey eu 

Mougel-Dey in hunnc werkzaamheden geheel binnen de grenzen van 

l̂ezc gegevens le bepalen. Hoewel ik niet iialalen kan le verklaren, 

ât ik gcluigc ben geweest van hunne volkomene overeenstemming. 

50 

omtrent dc mogelijkheid om de Doode Zee mei de Middcllandsche Zee 

door een voor groote schepen bevaarbaar kanaal in verbinding te 

brengen, verzoek ik hen echter, ingeval zij het in eenig punt niet 

eens mogten zijn , dil verschil op te geven en met redenen tc ont-

vouwen. 

Het voorlooj)ig ontwerp, door eene kaarl opgehelderd , zal, zoo 

mogelijk, binnen veertien dagen gereed moeten zijn (1). 

Caïro, den 15''®" Januarij 185'j. 

( ( k l . ) FKHP. nK Lksski'S. 

MKDEDKHLIN'GKX OMTRHXT DK KT^VDKIUNGKN VAN DE BRUG 

V A N x \ K R V I L L I - : . s i ; u . S A I M I I - : , K N V A N D I K V A N S A L T A S I I , 

DOOU DKN Ill^Kll DKIiGKIlON, Ctvul hujcnicur. 

[L"hvjiJnkur, 185.'5, p. 225.) 

De brug van Xeuville ligt in den weg van Mans naar Mézidon, over 

dc Sarlhe, op ongeveer 9 ned. mijl van dc slad Mans. 

Zij bestaat uit drie cirkelvormige gcmelseldo booggewelven van 15 

el oiicning, en '/s pijl. De penanten rusten, even als de kroonlijst bij 

een gebouw, op eene rij van vijl'geinctsclde kolommen, mcl gegolen 

ijzeren cylinders bekleed, slaande op ongeveer 15 ned. duim van elkan-

der, en hebbende l®'.80 middellijn. 

De buitenste halve omlrckken der cindkolommen dienen tot steun-

punten voor de voor-penanten. 

Het metselwerk van eiken cylinder is bedekt met eene granielplaal 

van O'-'k-iO dikte, welker bovenkant met de hoogte van laagwater ge-

lijk is. Dreedo granietplaten van dezclfilo dikte bedekken de eerst-

gcmelde, en vormen hel onderstuk van bet ligchaam der pijlers, ilie lot 

D'.50 zijn opgetrokken, en bij de geboorten der gewelven 1*'.50 dik 

zijn. Ilct bovenste eind der ijzeren beklecding is omvat door een 

ijzeren band, van 1 duim dikte enC) duim hoogle, vastgeklonken aan 

het opstaand gedeelte van een hoekijzer, waarvan het liggend gedeelte 

tnsscheii de beide granictplalen is gevat. Deze band omgeeft hel bene-

denste gedeelte van het voclsliik van het |)enanl, waarvan dc lusschen 

dc kolommen evenwijdig loopcnde zijden door lange klinkboulcn ver-

bonden zijn. 

Heldenkbeeld, om de funderingen van deze jiijlcrs uil kokers van ge-

golen ijzer te doen bestaan, was het gevtdg van ccne gebrekkig uilge-

voerde grondboring, waardoor men ccnc bank van Iciachligc kalkrots 

die zich op eene geringe dieptcbevindt, vuor grove kiezel had aangezien. 

Hel besluur der bruggen en wegen luul onlangs te .Mans over 

dezelfde rivier cenc gemetselde brug doen leggen, waarvan de pijlers 

op een houten roosterwerk gehindeerd waren. 

Men had voor dil werk de rivier lol twee malen toe afgeleid; men 

had zware kisldammen moeien leggen, en veel walcr moeten op-

pompen. 

De te Nciiville bewerkstelligde boring deed onderslellen, dal men 

op minder dan O el diepte onderden walersiiiegel geen vasten grond 

zou vinden Het seheen locn eenvoudiger en minder koslbaar om 

^ dien vasten bodem le zoeken, door middel van metalen cylindcrs, welke 

men door de opzuiging of dc zameiidrtikking dcr luchl in het zand of 

de kiezel dreef, dan lol de gewone luiidcringsmidtlelen toevlugl te 

nemen. 

(l) liet (icaul-jiroji't cn de daarliij hchoorendo kaart zijn in hef aange-

^ haalde werk van den heer dc Lessciis tc vinden. (Ued.) 



GO 

Die arbeid liccft op de volgende wijze plaals gebad: j 

Men is begonnen mei Iwee evenwijdige rijen eiken palen in le beijcn, j 

ter regier- cn Ier linkerzijde van eiken pijler. Do koppen dier palen j 

werden door sireklioulen en dwarsliggers verbonden, waardoor vier-

kante vakken ontstonden, waarbinnen do buitenomtrek van elk der 

kokers zoo naauwkeurig mogelijk kon bescbreven worden. Door die 

vierkante vakken kon mon zorgen, dal de cyrniders behoorlijk lomlregt 

nederdaalden en op de plaats bleven, die zij moostou iuncmon. Op een | 

lossen vloer, voorloopig op dil bontwerk ge|daalst, werd ecu beitoestel ' 

en een bok gcslebl. • 

De kokci's zijn van gegoten ijzer, cn ^ werks ; 

is D'.SO. Zij bestaan uil ringen van 1 el hoogte, die op elkander ge-

plaatst cn van binnon zamcngoklonkcu zijn, op dezelfde wijze als buizen 

met neuzen van builen. Elke ring is verdeeld iu vijf stukkeu, die | 

onderling van binnen verbonden zijn, door opslaande randen, die even j 
als de horizontale ringen zijn vastgeklonken. Daar dc ringen cn hunne i 

deelen overal van binnen zijn verbonden, zoo is daarvan hel gevolg, 

dat dc buitenoppervlakte van don cylinder volkomen glad is, en dus 

bij het indrijven van hot zand of dc kiezel don minst mogelijken weder-

sland oudervindt. 

Uit vrees dal dc onderste ring, die den funderingsgrond moest snij-

den, gevaar mogt loopen van le breken, len gevolge van ongelijkheden 

in don wederstand van den bodem, hcefl men dien nicl van gegoten 

ijzer maar van plaatijzer gemaakl. 

Dc hoogte van dien ring is ü®'.üO on dc onderkant is schuins afge-

werkt, teil einde hel doordringen in dc kiezel gemakkelijker te maken. 

Men ving aan met twee gegolen ijzeren ringen bovon den plaalij/c-

reii te bevestigen, eu verkreeg zoo doende ecu cylinder van 2®'.GO 

hoogte. Deze werd eerst door middel vau den bok loodrcgl omhoog 

geheven en daalde loen, door dc houten omgeving geleid, lot op den 

bodem neder, alwaar zijn eigen gewigt genoegzaam was, om hem in 

hel zand te doen dringen. .Men [ilaatste daarop een nieuwen ring, cn 

men zon, op die wijze voortgaande, een zeer aanzienlijke diepte hebben 

kuRuen bereiken. 

iNa hel plaatsen van den derden ring werkle men, door middel van 

eene schroefboor, hel zand cn de kiezel uit don cylinder. 

De schroefboor bestond uil ceu jilaatijzcren cylinder, van ongeveer 

O"'.10 middellijn, van binnon mcl eeue soorl van schroef als bij don 

gewonen lonniolen voorzien. De loodrcgtc ijzeren staaf, waaraan de 

boor bevestigd was, werd in walcr|)asse rigling bewogen, door Iweeop 

don steiger geplaatste werklieden, die zich daartoe vau gebogen hef-

boomcn bedienden, gelijk aan die welke men bezigt om dc gewone 

grondboren le doen ilraaijon. 

Meu hief door middel van don bok den cylinder omhoog als hij vol 

was, en bel zand werd iu dc rivier gestort. 

Met cciin gewone ijzeren schop, aan ecnc lange steel bevestigd , 

werkte mon al hel zand aau den omtrek van den cylinder, hetwelk de 

Ixj'ir nicl bereiken kon, naar hel midden, het iiitzamlen en bet zakken 

van den koker werd op die wijze goniakkelijker gemaakt. 

Indien ccn cyrmdcr bij hel zakken tc veel wederstand ondervond, 

dan gaf men hem door middel van een heiblok eenige slagen, opeen 

bouten raamwerk, op den bovonslen ring geplaatst. Op dezelfde wijze 

stelde meu hem weder loodrogl, wanneer hij op zijde wilde zakken, 

ten govolgo van eenen steen of eenig ander voorwcrf), waarop de 

onderste ring stuitte. 

Oj) cenc zekere dio|ite gekomen is men aan hel uitpompen gegaan. 

'1855-

Ecnc groote pomp van Letcstu, waaraan twaalf man werkten, bragt 

niet alleen hel water iu groote hoevcclheid op, dal van den bodem aan-

vloeide, maar tevens al hel fijne zand, hetwelk men mcl dc boor niet 

had kunnen vatten. 

Men is er op die wijze in geslaagd, de rotslaag te bereiken, en 

den cylinder van binnen zoo zuiver mogelijk tc maken. 

Eene laag hydraulische beton, ongeveer ter dikte van O '̂.GO lot 

1 el, is op den bodem van eiken cylinder onder water gobragl. Toon, 

na verloop vau acht dagen, ds beton bard was geworden, heefl men 

hol water biiinou uit de kokers knnnen wegpompen. Daaroj) beeft 

men dc ledige ruimte der kolommen met hydranliscb metselwerk van 

breuksteen gevuld; dc metselaars hebben dil volkomen droog kunnen 

optrekken, omdal hel waler, noch van den bodem, noch vau dc zijdon 

vau dc gegoten ijzeren omkleeding cr bij kon komen. 

De uiljiomping heeft bij negen van de tien kokers, waarop dc beide 

pijlers van dc brug van Neuville rusten, zonder bezwaar plaats gehad. 

Do tiende, welke op den bodem niel behoorlijk was selioon gemaakt, is 

ojigcligt geworden door hel waler, dat lusschen de beton en de opper-

vlaklc van dc rots was doorgedrongen. Daar hel gewigl van don koker 

CU dc beton sicchts (> ton bedroog, en dal van hel verplaatste water 

10 ton, zoo is do cylinder geheel cn al opgeboven geworden. Men 

heeft hel funderingswerk binnen in dezen cylinder van voren af aan 

moeten hernieuwen. 

Ilcl gewone metselwerk is bedekt geworden met granietplaten, ccn 

kapiteel vormende van dezelfde middellijn als dc kolommen. Men ziet, 

dat het gegoten ijzer alleen ter bcklecding dient voor hel metselwerk 

cn geen gedeelte van bet gewigt der pijlers beeft te dragen. Daar dc 

kokers niel alle op dezelfde diepte konden worden gezonken, zoo zijn 

dc granietplaten niel alle oj) gelijke diepte in de ijzeren omklccding 

gebragt; bare bovcnoppcrvlakte is in botzelfdc waterpasse vlak gesteld 

geworden. Mon heeft zc vervolgens omgeven met een rand van hoek-

ijzer, en zc voorts met zware granielblokken bedekt, die, gelijk boven 

is gezegd, eene deklaag vormen, en waarop het overige gedeelte van 

den pijler is gebouwd even als bdj gewone gemetselde bruggen. Dij hel 

wegnemen der formeelen hebben dc pijlers geen dc minste zakking 

ondervonden, hoewel iedere pijler op zijn grondvlak ccn gewigt van 

meer dan zes pond op den v\erkanlen duim bad te dragen. 

Dc gegolen ijzeren kokers moesl men zich eigenlijk voorbehouden 

voor bel geval, dat mon dc funderingen op groote diepten onder waler ol 

in losse gronden moet aanbrengen. Indien dc peiling van dc Sarlhe, le 

Neuville, de rotsbank lia l̂ doen kennen, welke men beeft aangelroiron, 

dan zou men niel hebben geaarzeld om dc kisten zonder bodem te ge-

bruiken, waarvan de heer Morandière zich bediend beeft voor de fun-

deringen dor pijlers van dc brug over de Cher in den wog vau Orleans 

naar Dordcaux. Echter bcbben dc funderingen mcl brecdon grondslag 

CU jiijlcrs van groole dikte het nadeel, dal zij bet profil der rivier ver-

naauwen. Een tc dikke jiijlcr vormt cenc soorl van sluw, waarlegen 

hot strooniond water opwerkt, om vervolgens aan de kanten weder 

neder tc vallen, len gevolge waarvan hel den grondslag dor funderingen 

oiiderwoell. 

Dc gegoten ijzeren kokers hebben bel voordeel dal zij minder weder-

stand bieden aau dc werking van den slroom; men zou er gebruik 

van moeten maken, bij hel leggen van bruggen over alle sterk slroo-

uicndc rivieren in ccn bed van kiezel of zand, gelijk die welke van 

do Alpen of dc Dyrcneën storten. 

1856.] 

Wij doen bier nog eenige bijzonderheden volgen omtrent de funde-

ring van den pijler der brug van Sallash, door Druncl gebouwd in den j 

Cornisli-spoorwog nabij IMyinoulh. 

Op do plaals, waar deze pijler is gebouwd, heeft de zee ongeveer 

20 el diepte, cn dc vasle rots ligt onder ecnc laag slib van meer dan 

5 ol dikte. 

Om tot do vaste rots tc geraken, gebruikte men ccn plaatijzeren 

cvlindcr, van 10 el middellijn, van binnen voorzien met bcicgstiikkcn 

van T-ijzer, slerk genoeg om aan de zamondrukking wederstand le 

bieden. Van onderen iscr ccn andere concenlrischc cylinder aan ver-

bonden, van ongeveer 6 cl middellijn en 5 lol i cl hoogte, hebbende 

vau boven ecu koeiiolvormig gedeellc, dal aan don grooten cylinder is 

vastgeklonken; in dc ringvormige lusschcnruimte tusschen dc beide 

cylindcrs, die slechts 2 el breed is, heeft de zamcndrukking der lucht 

plaals. Door een bijzonderen koker, die boven het water uitkomt, cn 

waarop een luchlsas (sas ü a i r ) is aangebragl, kunnen dc werklieden 

met behulp van dc zaïnengcdruktc luchl nederdalen lot op den bodem 

van do cirkelvormige galerij lusschen de beide cylindcrs. 

De werklieden moesten al het slib van den bodem weghalen, cn 

de rots geheel zuiveren, waarop dc fundering zou rusten, en voorts 

over de geheele dikle cn hoogte van do galerij ccn muur in ccmcnt 

optrekken , die als dam moet werken cn alle opzijpcling uit den 

bodem tegengaan. 

Vreczende dat ccn dergelijk werk, uitgevoerd in eeno luchl van 

meer dan twee dam[)kringen spanning, voor dc werklieden tc ver-

mocijend zou zijn, heeft men eon tweede vcr()laatsbaar werktuig 

gebezigd, waarmede men conc pomp in beweging bragt, len einde 

hol waler zoo lang mogelijk uit den cylinder le pompen. Del is 

duidelijk, dal de drukking der lucht iu dc cirkelvormige galerij van den 

bodem verminderd zal worden met bet geheele bedrag van bot ver-

schil in den waterstand binnen cn huiten den gronteii cylinder. 

.\a het wegruimen van dc slib oj) den bodem van de ringvormige 

galerij, en hot optrokken van den muur in cemenl, kan hel waler nicl 

meer door het voetstuk van den cylinder heendringen, die zelf van 

zwaar jilaatijzcr is gemaakl, en tegen alle inzijpcling van ter zijde ge-

vrijwaard is; men zal dus den grooten cylinder van binnen geheel 

kunnen ledig pompen. De laag slib, die op den bodem van don kleinen 

cyrmdcr van O el middellijn overblijft, zal men zonder moeite in dc 

open lucbl kunnen wegruimen. Men zal cvciizoo het metselwerk oji dc 

rots kunnen optrekken, tol op dc hoogte van den bovenkanl der galerij, 

waardoor de kleine cylindcr tot aan den top in de massa wordt inge-

metseld; aldaar zal men eene versnijding van ongeveer 50 duim hebben. 

Dc kolom vpu gebouwen graniet, op deze fundering opgcrigl, is 

niet verbonden aan hel plaatijzeren omkleedsel of den grooten cylindcr. 

Men zal dus later dat bekleedsel kunnen wegnemen, zoodra hol met-

selwerk bovon water zal komen , door eenvoudig de bouten los te 

maken, waarmede hel aan de galerij van den bodem verbonden is; en 

men zal zoodoende :200 0 00 pond pkialijzer besparen, die verloren 

zouden zijii geweest, indien men, even als bij alle dergelijke funderin-

gen, die tot beden zijn uitgevoerd, deu cylinder van binnen geheel met 

metselwerk vulde. 
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I E T S O V E U AAUNRRIV E X AsniAi/r . 

(l:ln<jilnu'ur, 1S5'), p. 2-10.) 

Met publick kent sints lang hel aardpik cn dc asphalt in hunne ver-

schillende soorten en hoedanigheden; ccn ieder kent Ininne eigenschap 

om bet vocht te weren cn bunne ondoordringbaarbcid, maar eerst 

in den laalslen lijd is men op de gedachte gekomen, deze zolfslandig-

lieden tc plellcn cn in dunne bladen le splijten, die men gemakkelijk 

koud kan aanbrengen, even als het zink on het lood. 

iJczc nieuwe wijze van behandeling vau de genoemde sloffen dool 

vooreerst do bezwaren van inoensmolting en van den slank verdwijnen. 

Zij geeft cr vervolgens eeno digiheid en vastheid aan, waartoe zij 

nog niet hadden kunnen geraken, en dientengevolge ecnc duurzaam-

heid, waardoor meu zc met grool voordeel cn aanmerkelijke bezuiniging 

kan bezigen voor tle plallo en andere daken op gebouwen, in plaats 

vau zink, lood, leijcu, pannen cn zelfs riet, daar zij minder kosten, 

geen onderhoud vorderen, en volstrekt geen gevaar van brand ople-

veren; immers indien zij al kunnen smelten, zoo zijn zij nicl geschikt 

om le onlvlammen of hel vuur tc voeden; ja zelfs wanneer men Iet 

op dc geringe verhouding, waarin bij dezo sloffen het brandbare lot 

hel oiibrandbarc gedeelte staal, zoo zouden zij veeleer geschikt zijn om 

hel vuur te doovon. Zij hebben bovendien boven dc inetale bedek-

kingen het voordeel, dat zij geen geleiders van de warmle zijn cn lig-

ter dan het zink, hel lood of hel plaatijzer, cn des to ligter dan de 

pannen cn dc lei, boven welke zij uog hol voordeel hebben van be-

veiligd te zijn legen alle bederf, veroorzaakt door almosphcriscbc 

invloeden. 

Geplette aardpik cn asphalt kunnen met voordeel worden gebe-

zigd voor de verbetering van vochtige plaalsen. Men kan zc gemak-

kelijk CU mcl goeden uilslag gebruiken als bcklecding van muren 

en bcscholton, onder vloeren cn zolderingen cn zij maken zoo doende 

die lokalen, welke hel meest van dc vocht le lijiliMi bcbben, volkomen 

gezond cn bewoonbaar. Zij kunnen ook diensten bewijzen in nieuw 

gebouwde huizen door dc verschbeid en hel ilruipen der nieuwe muron 

en [ilcislcrbcdekkingcii te keer le gaan, voornamelijk waar men winkels 

en magazijnen wil vestigen, terwijl men gcon tijd to verliezen liccfl. 

Voorts is het gebruik vau deze sloHou zeer aan te bevelen, voor bad-

en waschinrigtingcn, keukens, kelders enz. 

Deze voortbrengselen, die mon in zokerc mate nieuwe zou kunnen 

hecton, uithoofde van dc nieuwe eigenschappen, die zij door het pletlen 

verkrijgen, kunnen ook in loepa.';siug worilen gebragt bij goten, waior-

bnizcn, omlcrlageu iu mclsolwcrk, bevloeringen in gangen, bestrating 

van voetpaden cn bruggcdekkon , voorts voor dc bcklecding van 

voederbakken, kuipen, vergadorbakkcn, enz. 

Dij het aanmerkelijk aanlal van doeleinden, waartoe men goplotic 

aardpik cn asphalt kan bezigen, cn bij do verschillende dikle, die meu 

er, al naarmate van dc bolioeflc, aan kan geven, is het moeijelijk 

hier con tarief van i)rijzcn mede te doelen. Al wal men omtrent dil 

punt kan zeggen, is, dat die prijzen in allen geval minder hoog zijn, 

dan die van andere stoHen of vooribreiigsclen, welke zij bestemd zijn 

tc vervangen: in dc meeste gevallen koslcn zij naauwelijks dc liolft 

en dikwijls slechls het vierde gedeelte. 
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( )NTWKRr VAN KKN ONl)Ii:r.ZKESCnEN SrOORWKG MET DUBBEL 

SI'OÜH, 'n.'SSClIEN nOVEU EN CALAIS. 

( i : l n g é m n r , 18:)5, p. 25.1.) 

Van dc talrijke ontwerpen, die ten doel heblien IJover cn Galais door 

ccn spoorweg te verbinden, willen wij bier het voorstel van den beer 

raycrnc incdcdcclcn, zonder daaromtrent in eenigc waardering of be-

oordccling te treden. 

L)c heer Paycrnc stelt voor, op den bodem dor zee, tu.sscben beide 

genoemde steden, oen weg to metselen van 52 ned. mijl lengte, die tot 

grondvlak moet dienen voor een tnnnel, waarin twee paar sporen moeten 

worden aangcbragt. Dc door den ingenieur Doircl uitgevonden beton 

en kunstmatige blokken zullen dc bouwstolTcn voor dil werk moeten 

leveren, hetwelk zal worden opgetrokken door duikervaartuigen, door 

den beer Dayerne uitgevoiiiien, cn welker geschiktheid door ccnc on-

dervinding van zes jaren bewezen is. Wi j laten bier overigens den 

ontwerper zelf spreken: 

«Dc op|)crvlaktc van den weg zal over zijne gebcclc uilgeslrcktheiil 

17 el bovenbreedte hcbbcn, Dc breeiltc op den bodem zal naar gelang 

van dc hoogte verschillen, daar de taluds ccn bock van 78Mnct den 

bodem zullen vormen. 

«Deze weg beeilten doel, dcu bodem regelmatig cn ondoordringbaar 

tc maken. Men zal dc sterkste hellingen tot \ streep op de el vermin-

deren. Dc weg zal 7 el grootste cn 1 cl gemiddelde hoogte hebben. De 

inbond per strekkende cl zal gemiddeld 72 teerl. cl bedragen. 

«Men zal met dezelfde bouwstolTcn over dc gchecle lengte van den 

weg twee evenwijdige muren optrekken, op dcu onderlingcn afstand 

vau 8 cl. Op do/.c beide muren, dic 1 cl hoogte en 5 cl dikte zullen 

hcbbcn, zal bet gewelf van den tunnel komen te rusten; dit gewelf zal 

aan de buitcnwcltlijn 1 el straal hebben, mcl hel middelpunt o|) de helft 

van dc hoogte der rogtstanden, dc binncnwclllijn-l el straal en het 

unddelpuul op gelijke hoogte als de rogtstandsmuren. De inhoud van 

den tunnel per strekkende ol zal 52.40 teerl. cl bedragen. 

«De zoo even bcschrevcn werken zouden voldoende zijn voor de be-

hoeltcn der beide spoorwegen, indien wij niet hadden te letten op de 

vcrniclini,'eu, welke door dc ontgronding kunncn worden te weeg ge-

bragt ter hoogte van den waterspiegel. Ten einde de verniermgcn van 

dezen aard, dc ccnigc die tc vrcezen ziju, maar die ongetwijfeld zidi 

zccr sjioedig in de nabijheid van dc kust zomlcn voordoen, voor te 

komen, zoo stellen wij voor om ccn citid in zee werken te bouwen, 

die niet alleen hel zich ondor waler bevindende gedeelte der werken 

in dc nabijheid van dc beide kusten tegen bet geweld der golven van 

de op'juo zee zonden bcschermen, maar tevens aan schcpen van alle 

grootte, tot zelfs aan linieschepen, bij iedcren wind ccnc goede nood-

haven mcl gemakkclijken toegang , ecnc uitstekende ankerplaats en 

eene geschikte ladingsplaats zullen vcrzckciTn. 

«Zoow(d langs dc fransche als langs dc cngclscbc kust zal men 

ter regier- cn ter liiik-rzijde van de beide punten van uitgang tol 

straal ncnu-u eene lijn van 8(J0 cl, waarmede men ccn halvcn cirkel 

z;d beschrijven, in zee door den spoorweg in twee kwartcirkels ver-

deeld. KIke kwartcirkel zal op ongeveer 500 cl afslands van laatstge-

meld snijpunt op nieuw gesneden worden in twee ongelijke dcelen, die 

lussehcn elkander eene ruimlc van 250 cl zullen vrijlaten, om tot ingang 

IC dioiion voor de siraks beschrevcti ruimlc, die hel in zee uitsjiringend 

werk vorml. 

«Dit werk zal op zijn hoogst 11 el hoogte hebben, met inbegrip der 
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funderingen, waar die noodig zijn. uie iioogtc zaï in ue rigting van dc 

kust lol op uiinder dan 4 cl afnemen. Dc gemiddelde dikte van hel 

muurwerk zal 7 cl bedragen. Dc doorgangen niet medegcrekcnd, zal 

hot werk de gedaante hebben van een hoelijzcr, waarvan dc uiteinden 

dc kust raken, en dal door den tunnel van voren naar achlcren in twee 

gelijke deelen wordl verdeeld.i 

De heer Dayerne gaat vervolgens over tol de bcgrooting der koslen 

en lol de berekening van alles, wat betrekking beeft op het in exploi-

tatie brengen van den onlworpen spoorweg. De werken zouden op zijn 

iioogst in vier jaren voltooid zi jn; men zou daartoe 110 duiker-

vaartuigen met 1500 matrozen en arbeiders bezigen; voor den weg, 

don tunnelen de uitspringende werken zou men 4-500OOO teerl. 

el nictsclwerk (blokken cement cn beton) noodig hebben. In hel geheel 

zouden de kosten voor den weg, don tunnel, dc beide spoorwegen, de 

aansluitingen in Engeland en in Frankrijk , het overbrengen der 

büuwslolVcn, het materieel voor vervoer, voor de stations en eindelijk 

voor de vooruitspringende werken, eene som van 240 millioen francs 

niet te boven gaan. In deze som is voor onvoorziene uitgaven 11 nul-

lioen driemaal honderd duizend francs gesteld. 

«Wij hebben de stellige overtuiging, zcgl dc voorsteller, dat deze 

grootsche ouderneming niet slechts eene goede geldbelegging voor de 

deelhebbers zal zijn, maar dal zij levens voordcclig zal wezen voor hen, 

die tot de ui l voering zullen medewerken. 

«En wat nog moor zegt, door de voltooijing van dil werk zal men 

in hel gei'inge tijdsverloop van 55 minuten den afstand kunnen afleg-

gen, die twee groole natiën schcidt, welke elkander hoe langer zoo 

meer moeten verslaan , door eenheid van belang gcdi'cven » 

BONELir.S ELEKTKISCHE TELtCOrvAAF VOOR SI'OOllWKGKN. 

(L"Ingcuicur, 18.0,O, ]i. 330.) 

Wij onlleenen aan het piemonlcsche dagblad 11 C o r n e r c rnemintilc, 

uilgcgcvcn tc Genua, bet hier volgend belangwekkend artikel omtrent 

cenc zeer vernuftige locjiassing van den clektriscben telegraaf op dc 

spoorwegen. — Uit de lozing zal men ontwaren, dal dc uitvinding van 

den ridder Doiiclli als volkomen geslaagd moet worden beschouwd, 

en dal hare toepassing buiten twijfel is 

Dc laatste, reeds in pi'oef gcbragte, uitvinding van den licerDonelli 

wordl door allc deskundigen met bclaugstelling begroet, daar zij drie 

zeldzame eigenschappen vereenigi: groolc cenvondiglicid, groot i>rak-

lisch nut van dadelijk belang, cn dc waarscbijiilijkhcid van onmid-

dellijk op allo spoorwegen le zullen worden toegepast. Mci genoegen 

geven wij dus cenc meer juiste en breedvoerige beschrijving van dc 

eersic in'oefnomiiigcu. 

Toen wi j vroeger van de tweede zoo goed geluk le proefneming met 

dezen telegraaf gewag maakten, hebben wij levens beloofd nader 

ccnigc Icchnischc bijzonderheden te zullen mededeelen. Thans, na de 

noodige gegevens te hebben verzameld, en dic, tot meerdere zekerheid, 

aan het onderzoek van deskundigen Ic hebben ondcrworpeti, kunnen 

wij die belofte gestand doon. 

Dc uilvinding van den beer D.onelli bestaat hierin: 

1°. Hou middel om ccnc geregelde en aanhondonde telegrafische 

gemeenschap te hebbcn tusschen dc loopendc treinen, hoe groot de 

snelheid van dczo zij, lusschcn dc treinen cn de telografische stations 

cn omgekeerd. 

)S5(;.] 

2°. Ecnc nieuwe wijze van zamenstclling van de tcicgralische lijnen. 

liet zeer eenvoudige middel, waardoor men het eerstgemeldc ver-

krijgt , bestaat hierin, dal men langs dc gcheelc Icnglc van ccn 

s|)oorwegeen geïsoleerdon elektrischen geleider aanbrengt van groolcre 

dwarsdoorsnede dan de gewone lelegrarische draden, en iedere loco-

motief van beweeglijke toestellen voorziet, voortdurend iu aanraking 

met den geleider. 

Daar deze toestellen in gemeenschap zijn met een op dc locomotief 

geplaatsten elektrischen toestel, cu dc loeslel met den grond, zoo is 

daarvan bel gevolg, dal elke locomotief tusschen den grond cn den 

gcïsolccrdcn geleider een elcktrisehen stroom kan doen ontstaan, dic, 

volgens dc bekende wetten van derivatie, zich zal verdcclcn cn ver-

spreiden in dc telegrafische toestellen der overige locomolicvcn, co 

aan deze hel middel verschafien, om onderling tc seinen. Wanneer 

men van den telegralischcn loeslel van icdor slation ceu draad doet 

loopen, dic mcl den geïsoleerdon geleider cu den grond in gcmccn-

schap is, dau zullen ook dc stations zelve insgelijks met dc locomolicvcn 

bcrigten kunnen wisselen, welke ook dc sncihcid van dc treinen zij, 

ofde afstand, waarop zij zich bevinden. 

Elke telegrafische toestel kan, welke ook zijne stelling zij, dienen, 

om eene gemeenschap niet den gcïsolccrdcn geleider en den grond 

te doen ontstaan. 

Dij ccnc onlangs ge<lanc proefneming heeft men gebruik gemaakt | 

van de toestellen van iMorse, gelijk aau die voor de troepen iu het : 

veld gebezigd, met de wijzigingen van llipps, ccn bekwaam ingenieur. 

Deze toestellen, gelijk alle van dien aard, drukken op ccne strook 

papier puuten cn strcei>jos, die ecu vooraf bepaald alphabcth vormen, 

waarin dc bcrigtcii geschreven zijn. — Deze militaire toestellen heb-

ben hel voordeel, dal zij draagbaar ziju cn geen tegciiwigtcn noch 

relais hebbcn, cn in een klein kistje kunnen worden geborgen, van 

slechts eenigc duimen lengte en gemakkelijk onder den arm tc dragen. 

Dit kistje bevat bovendien ecnc hel, lol waarschuwingsteckcn, die ' 

blijft bellen lot cr geantwoord is; voorts cone baticrij van ccnc nieuwe 

soorl, die, hoewel zeer klein, over een afsland vau 400 ucd. mijl kau 

werken, en eindelijk een voorraad jiapier, voor het geval dal de strook 

geheel met Icckcns bedekt mogl zijn. 

Voor de locomotieven wil dc heer D.onelli, behalve eene kleine wijzer-

plaat, dic, volgens het stelsel van Whealstoiic, de dagscincii aangeeft, 

des nachts ccn fiuiljo aanbrengen, dat door middel vau cickiricilcil zich 

naar men verkiest duel hooreii. 

Dooreen dergelijk middel zalmen, zonder Turin tc verlaten, alle loco- ^ 

motieven langs den spoorweg knnncn doen nuiten, hetzij ze loopen of 

stilstaan; zoo zal ook een machinist op zijne lucomoticf, onder het rijilcn, 

alle locomolicvcn voor of aclitcr dc zijne kunnen doen fiuitcn. llcl is 

bijna overbodig o|i le merken, dal men iloor hetzelfde middel bevelen 

vau allerlei aard kan geven, daar het fiuiljo, al naar mate van hem die 

het doet werken, zich op allerlei wijzen kan doen lioorcn. 

Op ceu weg mot dubbel spoor brengt dc heer l<onclli den geleider 

tusschen dc beide sporen aan. Daardoor worden gaande en komende 

treinen tc gelijkertijd bediend, cn ecu van Genua komende trein kan 

zich iu gemeenschap stellen met een die derwaarts vertrekt. 

Wi j achten bet niel ondienstig onze beschrijving nog tc doen volgen 

door eene andere, voortgevloeid uil de pen van een onzer vricndcii, ccn 

deskundige, die met ons dc straks vermelde proehieming bijwoonde: 

»llcl stelsel van Donolli, zegt hij, behaagt door zijne eenvoudigheid. 

De gehcele toestel beslaat hierin : 

Oo 

«Eene slaaf van weck ijzer wordt op gelijken afsland tu.sschen, cn 

evenwijdig met dc beide sporen, waarop de trein loopt, geplaatst. Z j 

ligt op cenigo duimen boven het opjicrvlak der spoorstaven en is vol-

komen geïsoleerd. 

«lu ccn der rijtuigen van den trein, of wel op de machine zelve, is 

een kleine telografische toestel geplaatst, die door cenc batterij wcrkl. 

• Van dien toestel loopen twve draden, die onder dc machiiic of liet 

rijtuig doorgaan; een dezer draden is iu gcmccnscbap met ccn of meer 

wrijfslavcn, die met eene liglc drukking langs dc slaaf lusschen do 

sporen glijden, en door die aanraking de cickiricilcil aau dezc over hare 

gchecle lengte mededeelen; dc tweede draad is voorts in gemeenschap 

met dc twee radcras.sen, dic met dc spoorslaven in aanraking zijn, even 

als deze met den grond, waardoor zich dc cickiricilcil onlluadl, en ilo 

eicktriscbo stroom gesloten wordt.» 

In hel belang der wetcnschap, cn om een bewijs te geven van de 

bovenvermelde gunstige nitkonisten, dcelen wij bier alle seinen en 

bcriglcii mede, dic lusschcn twee treinen, naar cn van Montcalicri 

loopendc, gewisseld zijn. 

Seinen, (jewisseld lusschen hel slalion cn dc hopende loconinlief. 

Vim dc Locomolief. — Wij zijn op heispoor Zijl gij iu orde? 

Van hel Slalion. — .la! — Hoe snel loopt gij? 

L — Wij vertrekken pas cn zijn thans aan den afsbiitingsmuur. 

S. — Zult gij ons waarschuwcii als gij drie mijlen ver zijl? 

L. — Ja. — Wanneer wilt gij dat wij vertrekken ? 

S. — W îj zullen hel u zeggen. 

L. — Hoo laai is het? 

S. — Hel is vijf minuten voor écu uur. — Waar zijl gij ? 

L. — Tc il Lingollo. 

S. — Gij kunt vertrekken. 

L. — Wacht vijf minuten. 

Seinen, (jewissehl lusschen Iwee kopende locomolicvcn. 

1" Loc. — Wij zijn op het spoor; — wij gaan vertrekken. 

2« — Waar zijt gij ? 

1" » — Wi j slaan stil te Montcalicri. — Zegt ons wanneer 

gij loo|)l. 

2« .. — Wij zijn op weg met grootc snelheid. 

1'' n _ Mcl hocvclcn zijl gij? 

2" n — Omstreeks twinli^. 

1'' H — Antwoordt juisl. 

2" . — Wi j zijn achttien personen. — De commissie groet 

den heer Doiiclli. 

1® « — Dank! 

2« .. — Wij ziju voorbij il Lingollo. - Wi j zijn aangekoimii. 

Bij de leniijhomsl. 

1' Loc. — Wij zullen zou dadelijk vertrekken: het is 20 minu-

ten over 1 uur. — Wij zijn aan dc Molens. — Wi j 

ziju tc il Lingollo. — Vertrekt. 

2« » — Wij vertrekken. 

1' » — Waar zijl gij ? 

2" » — Wij zijn te Sangun. 

1« » — Wij zijn voorbij hel slalion. — Zullen wij vcrlrekkcu 

of OJ) u wachten? 

2* I — Neen; blijfl waar gij zijt. 
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— Zegt ons of gij wilt, dat wij vertreki%en. 

— Vertrekt. 

— Zijl gij digi hij ons? 

— Ja: wij zijn bij den al'sluilingsinuiir. 

— Hoe laat is het? 

— liet is tien minnlen vóór twee uur. 

« Lalen wij afrijden (omhel station binnen te loopen.) 

Deze zoo gelukkig geslaagde proefneiidngen laten omtrent de waarde 

van dc uitvinding van den heer Donelligeen twijfel meer over, en een 

ieder ziet bet nul ervauiu. Vooreerst wordt de veiligheid der reizigers 

verzekerd, omdal bij dc toepassing v;iu dezen telegraaf hel alleen ten 

gevolge van de schandelijkste en onbctwisthaarste nalatigheid mogelijk 

is, dat twee Ircincn tegen elkander slooten, die elkander onverwachts 

ontmoeten en vau Iwee tegengestelde rigtingen komen. Ten andere, 

wanneer er eenig ongeval aan een loopenden trein jilaats vindl, dan 

behoeft men riiel langer een aanzienlijk tijdverlies le lijden door hel 

zenden van een bode naar hel naastbij gelegen Iclegralisch station: 

eenige seconden zijn voldoende om de tijding er van over le brengen, 

al ware hel tol op een afstand van 100 ned. mijlen. Dc uilvinding van 

l'.onclli, die ongetwijfeld binnen kort op alle spoorwegen in toepassing 

zal worden gebragl, zal nog andere voordeden doen ontstaan, die in 

verband staan mcl dc nieuwe wijze van zamensldling der telegrafi-

sche lijnen. 

OXTWEKl' A'OOIt I IKT LEGGEN VAX EEX ONDERAAUDSCH 

spooiiwEG-XET OXDI-:R TAHIJS. 

{L'Jnrjtincur, 1855, p. 333.) 

Er is tegenwoorilig sprake om een net van ondcraardscbe spoorwe-

gen aan le leggen, die in de voornaamste wijken van Parijs stations 

zullen hebben, in gemeenschap zullen zijn met alle spoorwegslalions 

boven den grond, hel goederen-vervoer mcl band- en andere wagens 

binnen de hoofdstad zidlen centraliseren, en, wal bovenal van belang 

is, de siralen zullen bevrijden van bel hindeiiijk vervoer van veld-

vruchten, modder eu onreinheden. 

r i t een officieel verslag blijkl, dal 50 OOO voertuigen van allerlei 

soort dagelijks Darijs doorkruisen, en dat die bewegingen hunneopeen-

liooiiing op .sommige punten in DStiri een getal van 530 ongelukken ' 

hehbcii veroorzaakt. liet gemiddelde getal ongelukken over vier jaren , 

bedroeg juist 305, waaruit dus volgl, dal in de siralen van Parijs dage- | 

lijks een jtersoon ten gevolge van de beweging der voertuigen op zijn ; 

minst g(diwelst wordl. ' 

liet onderhoud der straten van r'arijs heeft in 1855 twee en een ' 

half millioen francs gekosl, dc nieuwe beslraling daaronder niet be-

grepen. 1 

Ih'l ontwerp heeft zes hoofdlijnen, de eerste van la Madeldnc naar ' 

dc Daslille, langs of liever onder dc boulevards; dc tweede van den 

sjiourweg van Douaan naar dc Halles, onder den boulevard des llaliens 

en dc straat i\lonlmartre; de derde van het bassin de la Villelle naar de 

straal Uivdi, onder den boulevard dc Sirasboiirg; de vierde van P.ercy 

o|) (Ic plaals de la Concorde, onder de siralen van Lyon, Saint-Anloine J 

en Hivoli; dc vijfde van hel station van den weslelijkcn spoorweg, met 

een zijtak op hel slation van den spoorweg van Sceaux, naar de Halles; 

eindelijk de zesde van het station van den Jardin des Planlcs, die zich 

mcl de vijlde op de hooglc of liever in de diei>tc van den viersprong 

Duci verccnigt. ' 
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Deze zes lijnen tc zamen vormen eene lengle van ongeveer 28 ned. 

mijl; zij zonden 41 stations hebben, en de kosten van aanleg, die voor 

ontdgening van gronden er onder begrepen, zouden, vdgens dc be-

grooting der ontwerpers van liet plan, Ij-i- millioen francs bedragen. 

De onderaardsche gangen zullen a (jiorno verlicht worden; de reizi-

gers- en goederentreinen zullen er niet door locomotieven gesleept, 

maar door vaststaande madiines gelrokken worden, zoodat de gangen 

gdieel vrij van rook blijven, en men daarin een vdmaakt ventilatic-

stdsd met warme of koude lucht in toepassing kan brengen, al naar 

male de hichbsgeslcldheid dil vordert. Gevolgelijk zal men zich binnen 

weinige minuten van do Madelciue, bij voorbedd, naarden weg van 

Lyon of Orleans kunnen begeven, en zulks o|) veel aangenamer wijze 

dan thans in een rijtuig langs een doolhof van siralen, en temidden 

vau talrijke hinderpalen. 

Door eeno verstandige organisatie van ccne correspondentie lusschen 

dc omnibus-niaatscliappij en de ondcraardscbe spoorwegen, hoopt men 

hel verkeer aanmerkelijk lo vermeerderen. Onze omnibussen vervoo-

ren tusschen 80 en 90000 reizigers daags, terwijl die van Londen er 

900 000 vervoeren. De spoorweg onder Parijs zou er niel weinig toe 

bijdragen, om dal vervoer aldaar le doen toenemen, hetwelk overigens 

toch gebcnren moet, door de plaatsgddcn der 1« klasse op 15, die 

van de 2« oj) 10 centiinc te sldlen, en, gdijk wij zeiden, een sldscl 

van correspondcnlie in le rigten mcl de omnibus-lijnen, die de straten 

in allerld rigling doorkruisen. Als men hel getal rdzigers langs den 

onderaardsclien weg op GOOOO sldt, dan heeft men reeds door deze 

alleen eene jaarlijksdie opbrengsl van 2'/^ millioen francs. 

De spoorwegen, die op den onderaardsehen weg uilloopen, zouden 

insgelijks, hetzij bij de aankomst heizij bij hel verlrek, een groot aantal 

rdzigers cn eene zekere hoeveelheid goederen leveren. De kidnere 

pakjes cn goederen, voor gering beslclloon vervoerd, zouden, volgens 

vrij naauwkeurige berekening, 400 000 h'ancs opbrengen. Hel vervoer 

met hand- cn andere wagens zou minslens evenveel als dc reizigers 

opbrengen, derhalve 2'/, millioen francs. De Parijsche handel, die 

tegenwoordig mei groole kosten de aan particulieren verkochte voor-

werpen doet vervoeren, zou in hel gebruik maken van den onderaard-

sehen weg een groot voordeel vinden. Eindelijk moei men het vervoer 

vau modder, vcldvruchlen, vuil water, enz. nog in rekening brengen. 

Het ontwerp is aan dc regering ingediend. 

OVER HET DllAAGVEKMüGEN VAN WAGEN-ASSEN. 

(Uit lict Orgrin J ür the Fortschnttc des /iVsoiifi/iHircsois ovcrgciioiucii in hel 

Zeifsclirij't des üskrreichischcn hujcnieur-Vere'mes, 18r)4, S. 399.) 

( V I X , ligg. 8 cn 9.) 

Ten einde het draagvermogen en dc slerkte der assen te bepalen, 

werden op den Keulfn-.Mindcncr-.spoor\veg vergelijkende jiroeven ge-

nomen. Men wenschte hepaaldelijk na te gaan, hoeved hel tusschen 

dc radnavcn liggende gedeelte van de as opwaarts boog, door het ge-

wigl van den wagen en bij vcrsdiillende hdasrnigen. 

Voor deze proefnemingen gebruikte men een vierwicligeii kolenwa-

gen met een ijzeren onderstel, wegende, behalve dc assen en de rade-

ren, 02 centenaars (5195 ned. pond); telkens werden 2 assen, van dc 

soort, die men wilde bejiroeven, onder dezen wagen gebragl. Voor elke 

as werd ccne ijzeren slaaf /I (zie lig. 8 van pl. X) zoo ingerigt, 

dat zij in de lengte juist lusschen dc naven paste, cn slechls aan dc 
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omwentding gedurende bet loopen over het spoor daardoor cenc 

kromme lijn moei vormen. De daaruil otilslaande aanhoudende uitzet-

ting en weder zamemlriikkiug der moleculen, wdke iu elke seconde 

uMnstens drie maal plaals becfi, moot, in verband met de overige, 

duor de krooimingeii der haan niilslaande wringingen, nmidweiidig den 

iimerlijkeu zamenhang van de as veranderen, allengs verzwakken en 

met der tijd zelfs geheid vernietigen. Ook is deze (inislandighdd niet 

zonder nadedigc gevolgen voor bel beslag der radereu en voor de 

spoorstaven. 

Het is alzoo van bel grootste belang, dil gdirek te verhdp.en. De 

bedoelde kronitm* lijn, volgens w(dke de as gebogen wordl, is, zoo als 

van zelf blijkl, hij eene zelfde belasting des te sterker en dei halve 

des le nailediger, boe (biiiuer de as over bel gdieel is, en evenzeer 

hoe meer zij in bel midden dmiiier is dan aan de dndcu. De in 

deu laalsteii tijd meer cn meer veld winnende gewoonte imi de assen 

iii hel midden dunner le maken, is dei halve ongetwijfeld iiadeebg, en 

men moet daarvaii afzien; om aan het vermelde gebrek le genioel Ic 

komen, is hel veeleer noodig, dc as in hfl midden zwaarder te maken, 

dan haar te verzwakken. Alle spiiorwegoiideriiemingeii dei halve, welke 

jnist onder het miibl'en bij c tnssdien de as en (Ie slaaf zoo ver nioge- zieh van as.seii bodinieu, die in bet midden dunner zijn, hambden 

lijk voorziglig geschoven, en de dikte van de wig waarg.'iiomeii, waar- niet alleen tegen haar eigen belang, maar stellen ook dc veiligheid van 

door meu mei een oogopslag kon nagaan, hoeveel de as opwaarls was de reizigers in dc waagschaal, 

gebogen. 

Bij alle belastingen nam men bij do assen aan bdde zijdtMi, dal is 

derhalve na eene halve omweitleling, dezelfde doorbnigingen waar. De 

uilkomsten zijn in dc hiervolgeiide tafel verval. 
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einden a en h ter lengte van een halven duim op de as rnslle, lerwijl 

zij vandaar opliep en in hel midden bij c ongeveer V ; diiim van de 

slaaf verwijderd blctd'. De as was bij a en b gemerkl, zoodal de slaaf 

bij elke meting sletMls op dezdfde wijze werd aangebragl. De meting 

ireschiedile telkens lwt>e maal op de tegenovergestelde zijden van de as, 

en daartoe werd dc wagen e e n e h a l v e radomwenteling voorlbewogen. 

Na iedere nieuwe belasling eu vói'ir elke m e l i n g werd de wagen heen 

en weder gesdiovon, om daanloor het radbesl.ig op de spoorslaven 

gelegenheid le geven, de slelling, voor de opbiiigiiig der assen ver-

eischl, tc kunnen aannemeti. 

De belasting der assen bad, gelijk reeds met een woord is ge-

zegd, plaats door ze onder den wagen le tireugen. en deze drukte der-

halve, even als bij het gewone verkeer geschiedt, duur de pannen op 

dc asspillen. 

Op eene met de grootste juisthdd en naauwkeiirigluMd bewerkte 

stalen wig van 8 duim (()«'.21) lengte, van achteren 4 lijn (0"̂ ' 009) dik 

en gdijkmatig in eene scherpe p'iiit iiilhMipeiide (lig.'.)), waren de ver-

schillende dikten zoodanig gemerkt, dat men elk zesiieiide gedeelle vau 

ccne lijn (0'-'.00()l4) k(m waarnemen. H i j e l k e inoling werd de wig 

Doorbuigiiig lil piiihsisi'be lijnen (̂.K'.00217) 

^ b i j eene behisling per as. 

assen. 

blzcreii ge- 3a. yi. l- Vn; '-i'/ifl h ^he, ^ î«!-
walste. I I I 

Vni^-Viok Vif.!-Vig1-VIÖ1-•M. 11. idem. 
Ongdiard 

gcgoieii staal IM. 01 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 
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IETS OVEU IIOÜTGAP. 

{Zcilschrl/t des üslerrcieldsclim lutjcnkur-Vcremes, 185-1, S. 401.) 

In bel óslrekhmheü /eilschrift für D e r g - und Iliillcmuesen 

leest men bel vnlgeiidc. 

Volgens eene inedodeding van den fabrikant D. Priidv in X". 181 

van het blad A u s l r k is de vrrliehting door middel van houtgas ge-

bleken, zeer vonrdcehg le zijn, te oordeelen naar de ondervinding, 

' opgedaan in het k^allkzinniJ^etl•g(^slicbl te Weenen, in de siiiiinerij van 

de erven -I. Dicrzer le Giiiniiden , in de groole vlassiiinnerijeu tc 

, Lambaidi en Selitudierg, in de boomwolspimicrij van J. .Mohr fii Zonen 

I le Uohrbacli enz. liet nul van deze uilvinding zal van jaar tol jaar 

• meer in het oog vallen, daar zij de invoering vau de gasveilichting 

, :5il.(ll. ' ook iu zoodanige plaalsen mogelijk maakt, waar geen steenkolen wor-
, vAi'ir (lo " I . " 
hTut-r. I aaiigetrolleii, en wijl zij iioodweiidig door eeiie heilzame conciir-
'iilciii. la.Ji. I . . , , , •• I . • 1 . I , •. •• 
I I I renlie invloed op den prijs van liet gas iii het algemeen moet iiitoeleiicn 

I eu dien oviral iiKiel doen (hilcn, waarde omstandigheden het veroor-

; hiveii, uit Inuit een .scliooiier, onschadelijker en goedkooper gas le ver-

kriju'en dau uil steenkolen. Aan een misverstand is (bï uieeuing toe te 

' schrijven, dat (lebeer Dhudiinann de uitvinder zou zijn v;,ii bet houtgas: 

de eer daarvan komt toe aan den heer dr. M. Pettenkoler. hoogleeraar 

le Miimdien, die zii li voor de wetenschap en de nijverheid reeds in 

zoovele opzigteii verdien>l(dijk beeft gci;iaakl en voor de/e zijn nieuwe 

idem. la. 
îdem. UI. 

idem.' ia.1 

idom. la.u. 

idem. ia.1'. 

uilvinding in verscbilleiide landen octrooi heeft verkregen. Dit octrooi 

; beeft hij voor de (uisleiirijksche slalen aan den beer D Spei ker over-

Dc redactie van hel ZcUsvhriff drft ö^lcrrcivhhr.hni //j(]fnileï/r-' gedragen, welke de toeslellen voor de bovengenoemde inrigtingen in 

\ e r c h c s , dil berigl van de direclie van den Keuloii-Mindeiier spo(U-weg ' de \\erkplaal.«;en van (bn heer Priek In-ell doen vervaardigen, en mei 

nit het ü r g i i n (iiy d k F o r l s c h r U l c iles Ehindiuhmm^^^^^ overnemende, j wien deze eene vcnnoiasehap liedl aangegaan, zoodat zij beiden alleen 

VüC'M daarliij: ' geregligd zijn, in dc Ooslenrijksche staten verlichting door middel van 

Naar de in deze tafel medegedeelde uilkomsten le oord(>elen, vorml ; bout- eu turfgas te ondernemen, 

dcasder spoorwegwagens, ten gevolge van de belasling, eene kromme | Dc proef om vdgens hel stelsel van den heer Pettenkofer gas ml 

liju , welke des te nadeeliger op dc as moet werken, omdal hare i turf te verkrijgen is in den winter van 1855 op 1851 herhaaldelijk in 

9 
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hel kraiikzinnigen-gcslielit genomen geworden, en zij iieefl hel bewijs 

opgeleverd, dal alleen van de belrekkolijke prijzen van boiil en lurf 

afliangl, of men op eene gegeven |)laals'beler zal doen bel gas uil de 

eene dan wel uil de andere slof le bereiden. 

Hel Z c i l s c h v i f l des ü s l c m i c h h c h c n l n < j c m c u r - \ e v e u i e s , deze mede-

deeling overnemende, voegl er bi j: 

Het belang dal de verliebling met lioijlgas uil ecu oogpunt van bezui-

niging aanbiedt, is niet datgene waarop wij het meest hebben lo lellen; 

ecnc veel gewigliger omstandigheid eisehl hier onze opmerkzaandieid. 

Het verbruik van hel gas in besloten vertrekken, dat reeds op zich 

zelf zoo gevaarlijk is, is voornamelijk zeer toegenomen, sedert de ver-

bruikers opmerkten, dat de gasvlannncn zoowel een veel hoogcren 

warmtegraad als een sterker licht doen ontstaan; vooral in herbergen 

en kollijhuizcn is het verbruik van gas zeer algemeen geworilen en 

dreigt, ten minste te Weenen, lol nadeel van de bezoekers uit le loopen, 

daar de eigenaars van die inriglingen in de gelegeidieid zijn met hel 

voordcel van ccne schilterende veiiichting levens dat van eene koste-

loozc verwarming te verbinden, ccn voordeel, dal waarlijk bij de toe-

nemende duurte der brandsloiren aanlokkend mag heeten. 

Hoe onverantwoordelijk zoodanige handelwijs met hel oog op dc 

gezondheid van de bezoekers is, kunnen zij het best beoordeclen, die 

welen, hoevelc voor hel dierlijke leven hoogst gevaaidijke, onverbrand-

bare gassen tegelijk met bet lichtgas uilslroomen, welke bij degasvoorl-

bi'cngiiig zich uil de steenkolen kuimen ontwikkelen, zonder dal men 

in staal is, dio door zuiveriiigsloeslellen le verwijderen, terwijl reeds 

door de verbranding mcl gasvlammen van grooten omvang de luchl 

bedorven wordl eu een schadelijken invloed uitoefent, gelijk wij bij eene 

vroegere gelegeidieid in dit tijdschrilï uitvoerig liebben aangewezen. 

De zaak woi'dt nog verergerd door de zoo algemeen gebruikelijke 

zorgvuldige sluiting van alle mogelijke reten en openingen, waardoor 

men zoo veel doenlijk warmteverlies Iracht te voorkomen. 

Uit hel oogpunt nu vau dc oiu'eine stollen, waardoor bel gas dal 

tol verlichting dienl kan bedorven wonlen, verdient het houtgas tot 

veiiiehling van afgesloten vertrekken onbelwisll;aar verre de voorkeur 

boven hel sleenkolengas, wijl het minderen niet zoo schadelijke onrein-

heden mol zich voert, zoodat om dic reden hel verbruik er van 

hoogst wenschelijk is. 

Inlusschcn liebbci! beide gassoorlcn loch dit gemeen, dat zij dc 

lucht door hel vcrbrandings-|)roces bederven, cn hare inademing scha-

delijk maken, en het is van groot belang, dal men er naar streve, 

bij beide dit gebrek le verhelpen. Dil kan alleen geschieden door hel 

aanbrengen van eene doelmatige veidilalie, maar volstrekt incl door 

eene zoogenoemde luchlverversthing, door middel van eenigc openin-

gen, in deuren, venstei's of muren, stelselloos aangebragl, die in een 

ander opzigt eerder nadeelig dan voordeelig kunnen werken. Wordt 

derhalve met het gebruik van het gas ter verliebling niel eene zoo-

danige slelselmalige hicblverversching verbonden, dan zullen in groole 

plaatsen, zoo als Weenen, ziekten en sterfgevallen, onder verschillende 

klassen der maalschappij, op eene hoogst vcronlrustende wijze kun-

nen loenemcn. 
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GKOCTIlOrJEERDE TOESTEL VAN HOWELL EN .TAMIESON TOT 

HET VEUVAAllDIGEN VAN ZAGEN. 

(The Mcchanics' Magazine, Vart CCCLXXXIV, Vol. LXI I , p. 1.) 

(.1. G. VAN GENDT Jun'.) 

(Pl. X , 10—13.) 

Dc heeren .1. I'.. Ilowell van Sbeflield en W. .lamicson van Ashlon-

under-Lync, zijn in 1S55 geoctroijcerd geworden vooreen werktuig ter 

verbeterde vervaardiging van zagen, waarmede zij, volgens hunne be-

schrijving, zagen van alle afmetingen met het grootste gemak en dc 

uiterste naauwkenrighcid kunnen maken. 

Een gedeelte van den loeslel bestaal uit ecnc stcmpclmachipc, waar-

van de drukker den vereischlen vorm heefl tot het uitsnijden van de 

landen. De machine kan al of niel in verbinding gebragt worden 

met eene schaar, die den kant der metalen plaat, waaraan dc landen 

moeten worden gesneden, zuiver regl of volgens cenc kromme lijn 

afsnijdt. Een ander deel van den loeslel beslaat uit de inrigling, waar-

door telkens een nienw gedeelte der plaat onder de stempehnachine en 

de schaar wordl gebragt. Deze beide laatste worden in beweging 

gebi'agl door een kam of c.xccntriek op eene rondgaande as, door ccne 

stoommachine ofo|) eenige andere wijze gedreven, terwijl cenc tweede 

kam op dezelfde as de voorwaartsche beweging voorlbrcngl; het slem-

pelen of afsnijden en het voornitbrcngen der plaat wordt dus achler-

volgens door dezelfde machine bewerkstelligd. Eene derde uitvinding 

bestaal in bet aanbrengen van eene reeks ronddraaijende vijlen, waar-

door allo ruwheid vau het oppervlak der landen van de zaag wordt 

weggenomen. Dc geoclroijccrden verbinden dil gedeelte hunner uit-

vinding mot het overige in ccn enkelen toestel of bezigen het afzonder-

lijk , als dit vcreischt wordl. 

Eig. 10 van pl. X stelt een zijgezigl voor van cenen toestel, waarin 

hunne verbcleringcii zijn aangebragl tot het vervaardigen van cirkel-' 

vormigo zagen. Fig. 11 is een plattegrond van hel bovengedeelte of 

de tafel der machine. A , A , zijn de beide eindstijlen of standaards; 

I I , l i , is een kruis, de eindstijlen onderling verbindende; 6', een hori-

zontale dwarsstaaf; 1),!), de lafel der machine, ruslende op de standaards 

.1, .1; E E , zijn dragers voor de holle as E , E ; deze is voorzien van eeno 

losse en eene vaste schijf G,O', waarover ceu drijfriem loopt, dic 

door hare beweging den toestel doet werken; I I is een drijfwiel aan 

het einde van de holle as E ter verkrijging van eene gelijkmalige 

beweging, en kan ook als riemschijf dienen ; I , l , is de standaard, 

die den drukker draagt voor het stempelen of uitstoolen van de zaag-

tanden; J , J , is eeneas met cenc overlangschc groeve, bijna over hare 

geheele lenglo. lieze as schuift door de holle as E, E, eu wordt met 

deze rondgevoerd wanneer eene pin in dc groeve wordt gesloken. In 

dc lafel bevindt zich een langwerpig gal, waardoor men, gelijk mede 

door de inrigling van de verschuifbare as ./, ./, den standaard I , I , 

op den vereischlen afstand van hel midden van de lafel kan brengen 

om voor verschillende ahneliiigeii van cirkelvormige zagen te kunnen 

dienen. Dc toestel kan door eene bout, die in hel gat wordt gesloken, 

wonlen vastgezet. 

Een kam of excentrische schijf, op do as J bevesligd, brengt bet 

schuivende gedeelte K iu beweging, welks benedeneinde den drukker 

of stempel en hel snijdende werktuig kan bevaltcn. Deze werkluigen 

worden er met slelschroeven aan verbonden. L, L, is eene loodregle 

as, aan welks boveneinde de metalen jikiat is bevestigd, waarvan de 

cirkelvormige zaag moet gemaakt worden. Op deze as is een krablelrad 
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M J I , geplaatst, waaraan zooveel tanden moeten zijn als er aan de j eene zangplaat, waarin de tanden voor ccn deel zijn uilgcstokcn (in 

cirkelvormige zaag worden verlangd. Het wordt land voor land voor- ' doorsnede in fig. 15 voorgesteld); I I is eene rondgaande vijl, die op 

uitgezet door de cxentrick N op dc bolle as E, 1') deze beweegt den 

hefboom O op de loodregle as I \ die aan haar benedeneind den arm 

Q heeft. Deze arm brengl den hefboom H in beweging door middel 

van eene vereenigingsslang S , terwijl de uitgeslreklheid der beweging 

den bovenkant en L eene andere die op de onderzijde der zaag wei kl. 

De vorm dezer rondgaande vijlen is die van cenen dubbelen kegel ol 

twee kegels, waarvan de grondvlakken tegen elkander zijn gebragt; 

zij vormen een scherpen hoek waarvan de beide bcenen de helling der 

geregeld wordt door het vcrslellen van de lengte van den arm Q . De | zijden van de landen aanwijzen. Op deze schuine zijden zijn devijl-

hefboom I I draagt den krabbelaar T , die in de tanden van hel rad .1/ i slreeken of vijllanden ingesneden wier vorm zoodanig is gekozen, dal 

grijpt, waarlegen hij gedrukt wordl door eene veer. f'is een tweede 

krabbelaar, die insgelijks in de landen van bel rad M gi-ijpl cn zc 

terughoudt telkenmale als het dén land is voornitgczcl. De krabbelaar 

U wordt door ccne veer tegen het rad gedrukt cn is op hel kruis // 

aan een spilleljc bevestigd. Het tandrad M,M, en bol daarmede in 

verband slaande mechaniek is in gestippelde lijnen in fig. 11 aangeduid. 

V', V', is ccn wrijvingsrad op dc verticale as L bevestî ifd. Hel wordt 

door den vang U'omval, beslaande uit twee strooken metaal door twee 

wanneer dc ecnc zijde de braam van de achicrzijde van eenen tand 

wegneemt, do andere dil aan de voorzijde van den volgenden land 

doel. De heide rondgaande vijlen werken gelijktijdig. Het is duidelijk 

dal zij niet gelijktijdig op denzelfden tand kunnen werken, maarzoo 

geplaatst zijn, dat zij op landen werken, een paar tanden van elkan-

der gelegen. 7 is eene as, waarojidc vi j l//, cn K ecnc dergelijke, 

waarop de vijl L bevestigd is. I'eide assen wonlen doorgelande raderen 

gelijktijdig bewogen; zc zijn bevestigd in een raam dal om eene as of 

schroefbouten vereenigd, waardoor de wrijving van den vang tegen de eene sjiil draait; aan dat raamwerk en gevolgelijk aan de ronddraaijende 

schijf wordl geregeld. Het eene einde van een der sirooken is verlengd 

on vormt cenen arm of hefboom A', aan welks einde de veer 1'is be-

vestigd, dic door eene kicmschroef sterker of slapper kan worden aan-

gezet. Die schroef loopl in ccne moer onder de tafel I ) . Als dc wrijving 

van de vang IV door de spanning der veer)'geregeld is, gelijk hier-

boven is beschreven, zal hare werking beslaan in hel aandrukken van 

het rad M tegen de pal U , op het oogenblik dat dc excentriek lYden 

tand van bel rad loslaat door dc |)al T weg te drukken om den volgen-

den land te grijpen. Als het tandrad vooruil wordt bewogen is de veer 

1' minder gespannen, daar hare werking genoegzaam is om dc wrijving 

van de vang op dc schijf Vtc overwinnen; dc vang schuift dan langs de 

schijf cn de Sjianning der veer is zooveel minder, tol dat zij weder 

vermeerdenl wordt door dc werking van dc excentriek A'op hel land-

rad j)/; (I is de metalen plaat, waaruit de cirkelvormige zaag moet 

worden gevormd. Zij wonit stevig bevestigd tusschen Iwee platen h, en 

0, die met dc verticale as ronddraaijen. De slempelmacbinc ƒ, 7, is 

zoo gesteld, dal de drukker en de schaar op den kaïildei'jilaat (i,(i, 

kunnen werken, dic van te voren ongeveer cirkelvormig is bewerkt. 

De beide excentrieken zijn zoodanig in verhouding tot elkander gestehl, 

dat, wanneer de eerste den drukker door de metalen plaat dringl, de ' 

Iwccde AMenhefboom /? wegdrukt, waanloor de pal /'een volgenden ' 

tand van hel rad .1/ kan vatten, zoodat wanneer de eerslc excentrische j 

schijf door hare teruggaand e beweging den stempel van de metalen 

plaat heeft opgeligt, dc pal E wordt vooruitgezel en bijgevolg bet 

rad een tand verschoven. Hienloor komt een nieuw gedeelte van de 

plaat a onder den slem|icl, cn de bewerking gaal zoo vervolgens 

voort, tol al de tanden zijn afgewerkt, waarna de vervaardigde zaag 

wordt weggenomen en eene nieuwe metalen plaat er voor in de plaats 

gesteld. 

vijlen wordt door eene excentriek cenc zigzag-beweging gegeven. 

Wanneer do vijlen de braam der landen liebhen weggenomen, worden 

zij verzet door de werking van diezelfde e.xcenlriek. De zaag wordt dan 

één tand vooruitbewogen door den loeslel, waarna de vijlen weder 

nieuwe landen ontinoetcn en de bewerking herhalen lot de geheele 

zaag is afgevijld. Als de rondgaande vijlen met dc in de figg. lOcn l l 

voorgestelde machine in verbinding worden gebragt, worden zij zoo ge-

steld, dat zij gelijktijdig met dc stempel-cn snijmachine werken; als 

deze toestellen buiten werking zijn op het oogenblik dat dc metaalplaat 

van |)laals verandert, worden de vijlen tc gelijkertijd weggeschoven, 

waanloor de plaat tevens vuort kan gaan. In dil geval worden zij door 

een riem van hel voorwiel in beweging gebragt en als zij gelijktijdig 

met de slempid- en snijmachine \\crken , kan dezelfde excentriek zc 

bewegen. Doch hel is duidelijk dal de rondgaande vijlen, als dit ver-

langd wordt, als een afzonderlijke toestel kunnen gebruikt worden. 

OVEK DE VOKMING VAN KETELSTEEN IN STOOMKETELS. 

(The Mechanics" Magazine, Part CCTLXXXIV, V(d. LX l I , p. 20 et S.";.) 

(.1. 0. VAN GENDT Jun'.) 

1. 
In de Anmiles dca Mines van dil jaar vimlt men een belangrijk opstel 

vau den heer Couslé over bel ontslaan van ketelsteen in stoomketels, cn 

dc wijzen om dit ontstaaii te voorkomen. Hij begint mcl aan te toonen, 

dat het tegengaan der incr'islatie de ketels langer doet duren, dat de 

zekerheid legen het springen grooter zoude zijn en eene belangrijke 

bezuiniging vau brandstof zou o|ileveren. Yoor stoomschepen zoude 

hiermede gepaard gaan eene aanwinst in schee()sruimle en het vrije 

De uitvinders beschrijven ook eene machine, waarin de door hen uit- ' gebruik van sloom voor lioogc drukking. 

gedachte verbeteringen zijn aangebragl voor hel vervaardigen van regie 

7-ügen , waarvan do landen een regten of gebogen vorm hebben, en 

voegen er nog eene andere uilvinding bij, bestaande in het aanbrengen 

van eene of meerdere rondgaande vijlen tot bel gladmaken en ojtvijleii 

van dc landen, gebruiki voor zagen voor katoenspinnerijen en alle andere 

Yervolgens verklaart hij de nitkomsten zijner onderzoekingen om-

trent den aanl van den ketelsteen; en di'omslandigheden, waaronder 

de vorming plaats viiidl, zoowel in ketels, die met zout-, als die met 

zoet water gevoed worden. 

Do heer (lonsté behanibdl vier melhoden, dic tegen de vorming van 

die glad afgewerkt moeten zijn. De zamenst(dling en het gebruik van ' den keltd.<leen worden gebezigd. De eerste is eigenlijk do welbekende 

deze vijlen zal dnididijk worden nil de lignren \'2 en 1.5; fig. 1-2 is ^ melhode om nu en dan of voorIdurend eene zekere hoeveelheid waler 

liet plan cn fig. 15 de opstand van twee nmdgaande vijlen, zoo als | met de vaste bestanddeelen gesalueerd uit den ketel weg le spuijen. 

ï̂e gesteld zijn voor het afvijlen der landen, (j, G, is een gedeelte van i Hij achl deze handelwijze onvoldoende voor machines van lage druk-
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king cn volkomen nnllcloos voor die van hooge drukking; hij niecnl 

tjclilcr, <Jü(, (loor hcl aanhrengen van ccnigc vcrhcterifigen, deze /uclhode 

van ecnig nul konde worden voor desloomsclicpen, die voor hel groolsle 

gedcelle inel lage drukking werken cn dil slclscl dus mcl voordcel 

zonden kunnen aanwenden. 

De Iweedc mclhode, door den heer C.onslc beschreven, nocml hij 

nlimcnlüfion uonlujdniiuc en deze verciscbl hcl gcbi-uik van llall's 

comlensont. Dc voornaamslc logen werping legen ilcze handelwijze is 

bel beslaan van cenc Icgcndrukking in den cilindcr gcdureiulc een 

vrij grool gcdecllc van den zuigerslag. Door hertd<c(iing v'nnil hij, dat 

op deze wijze bij sloonunachines van lage drukking van tol 50 ten 

honderd nuliige werking vcidoren gaal. 

De derde mclhode beslaat in bel voorldurcnd gebruik van liclzelfdc 

water vour dc coiidcnsatic van den sloom en vereischt dus dat dil waler 

op dc ecnc of andere wijze verkoold wordt. 

Dc vierde methode, die door don heer Constc is nitgcvonden, hostaal 

in hcl vueden des ketels met water, dal tot een vrij hoogen warmte-

graad (Icn miiisle 518" Kahrcnhcil) isgcliragl, vcmr hcl In den ketel 

wordt gdalen. Door dil middel worden al dc kalkzoutcn, die hcl water 

houdt opgelost, geprcci|)itccrd. 

Kr wordt een bijzondere toestel voor hcl verwarmen van het water 

vereischt cn ecu liltrcerlocstcl ter afscheiding van het bezinksel. Dc 

.schrijver merkt op, dal deze fdtrcring voor machincs van lage drukking 

of vooi' die van hoogc drukking, welke bij lusschenpoozing werken, 

noodzahdijk is, doch gemist kan worden voor stoommachines van hoogc 

drukking, daar dc geprecipiteerde zouten niel meer in den kelel kuinicn 

oplossen cn bijgevolg niel kristalliseren, maar alleen ccn los bezinksel 

vormen. 

Kindelijk oordeelt dc beer Constc bij hcl vergelijken dezer verschil-

lende handelwijzen, dal dc laatste voor sloomboolmacbines de voorkeur 

vci'dicnt, zoowel bij hcl gebruik van zout als van zoet water en dal zij 

uitsluiieiid gebruikt moest worden voor lucomolicvcn, terwijl de derde 

meer zorg vcreischende methode voor staande machines, onder zekere 

gunstige oinstandighcdcn, koude gcbruikl worden. 

Om hcl voordcel, veroorzaakt door bel zuiver houden van den ketel, 

naauwkcurig tc kunnen bepalen, bcch de heer Coustc hel verlies aan 

warmte in eenen geincrustccrden kclel wiskunstig bepaald. Hij doet 

(lil door de vergelijking van twee geheel gelijke cn gelijkvorniigc ketels, 

ouder dezelfde omstandigheden, uitgczondcnl dal ile ecu mcl een kalk-

achtig bezinksel is bezet over bet deel, dal aan hcl vuur blootstaat, 

terwijl de andere alleen door cenc dunne rocstlaag is bedekt. Men 

onderstelt dal zij zoodanig behandeld worden, dat zij in dcnzeifdcn lijd 

evenveel sloom geven. Het sjircckt van zelf, dat hcl vuur onder den 

geiucrnsteerden ketel grooler moet zijn, waardoor grool verlies aan 

hitte plaals heeh, door de mccrdci'c bocvcelheid verdunde en verhitte 

hndil en gas, die door den schoorstceu ontsnapt en dc uitstraling van 

bet fornuis. D(i ecistc dezer oorzaken van verlies is gewoonlijk de 

voornaamste cn do schiijver heefl dan ook alleen bare waarde zoeken 

IC bepalen. Dit doet bij mcl behulp van eenige ondcrstidlingcn, die 

hem in staal stellen lol grondvergclijkingcn le komen, waaruit Inj ten 

slotte aOcidt dc formule: 

waarin I I bel warmteverlies voor den geincrusleerden kelel, IMiet ver-

lies in den zuiveren ketel en f dc dikle van dc kalkachligc korst voor-

stelt, cn 
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waarin K do cocfTicient is van de geleidbaarheid der kelclplaal, K' dit 

voor dc kalkaardigc korst; fj de temperatuur van hcl water in de 

ketels; A dc gemiddelde temperaluur van het verwarmde oppervlak 

van de zuiveren ketel; c dc dikte der kelclplaal; dc dikte van de 

roeslkorsl cn 7 baar cocfiicicnl van geleidbaarheid. 

Mcl bebulp vaji deze formule wordl Ijet verlies aan hitte, in stoom-

ketels veroorzaakt door hel aanzetten van ketelsteen ter dikte van niel 

meer dan duim (O''.005), berekend op 40 of 50 ten honderd. 

Dal ccn belangrijk verlies door de vorming van kclclslccn jilaals 

heeh, is dus bewezen, hoewel deze berekening wel wal overdreven 

schijnl. Kéne waarheid wordl echter door deze berekeningen duidelijk 

le voorschijn gebragt, namelijk, dal hel verbruik van brandsloffeii 

spoedig aangroeit bij de minste vermeerdering van dikte der aanzetting. 

Dc lieer Cousic maakl vervolgens zeer belangrijke opmerkingen om-

trent dcii aaid en de vorming van bet aanzetsel. I l i j onderscheidt den 

kclclslccn uil slooniboolketcis van dic u i l ketels, mcl vcrscli waler ge-

voed. Dc ccrsic bestaat hoofdzakelijk ui t ccne verbinding van zwavel 

met kalk en beval geen spoor van koolzuren kalk, terwijl dc laatsle ge-

vormd is zoowel uil zwavelzuren kalk als uil koolzuren kalk, waarvan de 

' verhouding naarmate van de plaatselijke gesteldheid verschilt. 

I Hij onderscheidt ook dc meer drabbige bezinksels door stoflen ge-

^ vormd niel in hcl waler oplosbaar, zoo als magnesia, ijzeroxyde, kiezel-

aarde, enz., van de gekristallisccrdo precipaten, dic men verkrijgt, 

wanneer bij bet verdampen hcl water met dc opgeloslc zouten ver-

i zadigd is. 

I Uil dc opmerkingen van den heer Cousté blijkt een opmerkelijk feit, 

namelijk dat de verzadiging eerder plaatsvindt, naarmate hel waler op 

cenc hoogc temperatuur wordt gebragt; dal wil zeggen, dat dc oplos-

baarheid van den zwavelzuren cn koidzuren kalk in ccnc versnelde reden 

vei-mindcrl, i m v i m ü c dc loiiipcroUiur hoven hcl kookpnnl j'ijsl. Tus-

j schcn hcl kook- cn hcl vrics|mnl is bel eerstgemeldc zout hel meeste 

oplosbaar bij 05® Kahrcnbeit, terwijl bij 212" de oplosbaarheid niel veel 

grooter is dan bij 52". Tot heden was de wet van die oplosbaadieid 

boven hel kookpunt niet nagegaan, cn de heer Coustc is dus wclligl d; 

eerste, die beeft aangeloond, dat bij ecnc Icmperatunr van omstreeks 

520", overeenstemmende met ecnc sloomdrukking van vier of vij l 

danijikriugen, dc oplosbaarheid als geheel verdwenen is. Op dil feil 

berust de handelwijze door den heertlouste voorgesteld lol hel tegen-

gaan van de vorming van kelelslccn. 

Hij verklaart bij dic gelegenheid ook de mocijclijkhcdcn, die lol nog 

toe met hcl gebruik van slooinmacbincs van hoogc drukking op schepen 

i gepaard gaan. 

(Ontleend aan het J o u m d o f l n d n s t r k l l * r o ( } i m . ) 

11. 

De beer Anlhony D. von Rallicn te Londen komt in een aan hcl 

.Mechnnks Mdijnzine gcrigteii brief op tegen de mcening, dat dc beer 

Coustc dc ccrsic zou zijn geweest, dio in hcl voeden van den kelel 

mcl water, lol een aanmcrkclijkcn graad verhit, het middel zon hebben 

gevonden om den kclclslccn legen te gaan. Die brief luidt als volgt-

1850.] 

Mijnbeer 1 

Uw geacht tijdschrift, dat aan alle wclcnscbappelijke mannen bc- ' 

kend is, schijnt mij de eenige rcglbank te zijn, voor welke de cchlc | 

en eerste uitvinder zijne regten mag doen gelden tegen ccnen uit-

vinder uit de tweede hand, of tegen schrijvers, die onbekend zijn j 

met reeds in praktijk gebraglc voortreffelijke uitvindingen cn voor- | 

ucven er hel ccrsl dc theorie vaii tc bcbbcn ontdekt. In uw laalsie ; 
" I 

nummer van 15 Januarij (n". 1010) vind ik een uittreksel uil hcl 

jonvn(d of M i i s t r u d l'roijress over den ketelsteen, vermeldende, dal 

do heer Cousté a!s zijne uitvinding cn als het beste middel om hel 

ontslaan van den kclelsteeu legen te gaan, opgeeft dc ketels mcl 

water, dat van tc voren lot ccnen zeer hoogen graad van warmte 

(518° Kahrcidieil) is gebragl, tc voeden. Hij beschouwt deze hoogc 

temperatuur als voor bel doel geschikt, cn gebruikt ccn afzonderlijken 

vcrwarining.slüeslel cn bij machines vaii lage drukking ccn filter, lol 

afscheiding van hcl bezinksel. Dc beer (Coustc zegt, dal voor ketels • 

van lioüge drukking dc filter kan gemist worden, daar bet bezinksel j 

in den ketel niet meer kan kristalliseren cn dus alleen ccn los bc- I 

zinkscl, doch geene vasle korst zal vormen, i l i j neemt vervolgens 

op grond van ccnigc hypoihcscn ccne formule aan, om le bewijzen, 

dal bet verlies aan hitte door den ketelsteen 40 h 50 ten boiiderd 

kau bedragen, en dal dus dezelfde betrekkelijke liocvcellicid stoom 

wordl gewonnen, wanneer men, door de voeding met van Ic voren 

vediil waler, den ketel zuiver houdt. 

Ik hoop, niijnhoer, dal gij mij bet regt zult doen wedervaren, le 

beslissen, dal ik hcl regt van jiriorilcil bij deze uilvinding bezit eu 

dat do theorien van den heer Cousté voor niijiic tienjarige onder-

vinding moeten onderdoen, wanneer u zal bekend zijn, dat ik licn 

jaar geleden een octrooi verkreeg voor: ttVcrbclcringen in ketels, ! 

zoowel voor stoom vaii hoogc als van lage drukking, mcl ccnc nieuwe I 
wijze om die met waler te voeden.On deze uilvinding was begrepen I 

de nieuwe wijze om dc voeding met van le voren verwarmd en j 
gelillrecrd water le bewerkstelligen. Vóór licn jaar heb ik reeds ] 

z'ilke vcrbittci's aangcbragl aan stoomketels in London, rdrmingham j 

en i^ciccsler, waarvan ik u dc cerlilicalcn doe toekomen, cn ik kan 

bewijzen , dat deze stoomketels geheel vrij bleven van ecnig vast 

bezinksel; niets dan een drabbig bezinksel (en dil dan nog in cenc 

onbeduidende hoeveelheid) is iu deze sloomkclcls gevonden. Ik heb 

die uitvinding praktisch toegepast door drie of vier cylindcrvorniigc 

huizon aan den ketel le voegen mcl ccnen ronden doorgang in bet 

midden, die dus door waler was omgeven; in deze buizen (die ik 

metidlk j l m s , metalen m l u j a w j e n , noemde) werd bet water trajisge-

wijzc verhit, alleen door dal do gasachtigo verbrandingsvoortbreu-

sden cr langs gingen, om door den scboorstecn te ontsnappen; bet 

koude water werd gebragt in de buis bet naast aan den scboorstecn 

en terwijl bet zoo van dc ccne in dc andere buis overging, werd 

de ketel mcl gezuiverd kokend water gevoed. 

l>ij ccn Vüortdurcnd gebruik van 10 jaren is nooit een vast be-

zinksel in dezen ketel gevormd. Deze praktische uilkomstcn geven mij 

hel regl, de noodzakelijkheid le bcslrijdc», om hel waler lol renen 

hoogcrcn graad le vcidiittcn dan bel kookpunt, ten cimlc alle bezinksel 

Ie voorkomen en ook om de iiullclooslieid van ccn filter tc bewijzen, 

liet bezinksel in dc buizen werd van tijd tot tijd door ccne kraan uil 

de jiijpcn gclalen cn bijgevolg is al dc brandstof, die dc heer Coustó 

aanwendt voor zijnen afzonderlijken vcrbiltcr, door mijne verwarming 

van hcl water mcl de anders le loor gaande hitle van den rook iu de 
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kanalen van den ketel, geheel uitgespaard. Mijne verwarming van liei 

voediiigswaler lol hel kookpunt cn de zuivering cr van kost dus letter-

lijk geen ciikcl pond brandstof, en ik moet dus ook, bos ongaarne, dc 

formule van den beer Cousic bestrijden, door welke bij het verlies aan 

hitte op 40 Jl 50 ten liondenl berekent. Mijne ondervinding is alleen 

op ketels van lage drukking gegrond, waarbij de meerder voortgcbraglc 

sloom 25 ten honderd kan bedragen, of 20 ten honderd aan brandstof 

bespaard kan worden. In stoomketels van hoogc drukking moet de 

besparing aan brandstof evenredig grooler zijn, wanneer men opmerkt 

dat de hitte in dc rookkanalen grooter is. Dil zijn feiten, die len allen 

tijde kunnen bewezen worden cn dc o[)lossing van de vraag, hoe men 

ketels voortdurend van kelelslccn kan vrijwaren, met cenc zoo groot 

mogelijke besparing van brandstof cn op eene zoo eenvoudige wijze, 

moet uwe lezers het hoogste belang inboezemen, daar dc kclclslccn 

vaak dc boobloorzaak is, dal dc ketel springt. Ik heb hcl daarom , 

zoowel voor mij zclven als voor hcl publick pligtmalig geacht, de theorie 

van den beer Cousic le beslrijdcn cn mijne prioriteit ten aanzien van 

deze uitvinding tc handhaven. 

Ik ben, mijnbeer, enz. 

DK DKOOC.MAKINC. VAX I IKT MKKIl VAN FUCINO. 

[The Civil Ku'jinccr and ArchilccCx Jounuil, Jlay 1855, piig. 170.) 

(.1. G. VAN GKNDT Jun'.) 

Kr heeft zich cenc maatschappij gevormd, met bel doel om bel meer 

van Kucino, in dc diepe vallei ilcr Appciiijncn tusschcn Home cn Napels, 

dal jaarlijks een oppervlak van 55000 acres vruchtbaar land 50 voet 

hoog onder waler zet, meestentijds den oogst vernielt cn dc omliggende 

slrcck immer verontrust, droog Ic maken. Jiiliiis Ccsar was de eerste, 

dic trachtto dit meer in dc zee af tc leiden, welk werk ccrsl onder dc 

regering van Claiidius voltooid werd. Gedurende tien achtereenvolgende 

jaren werden 50000 m c n s c h c n gobezig/l lol hcl doorgraven dcj- ber-

gen ; bet kanaal is echtcr in dcii loop der ceiiwcn verstopt. Hcl plaii 

is nu, dil oude werk tc verbrecden en le verdiepen, cn daardoor hel 

meer droog te niakeii, bclwclk, naar men berekent, in achl jaren lijds 

kan gcscbieden. Kcne uitgebreide oppervlakte zoude daardoor in vrucbt-

hnar land herschapen worden, dat voortdurend productief zou worden, 

en men onderstelt tevens, dal dc drie oude steden, daar ter plaatse door 

vnlcaniscbe invloeden bedolven cn waarvan meu dc hoogste punten bij 

iaag water dikwijls zien kan, eenen rijken oogst voor de ondheidkun/le 

z'jllcn opleveren. 

YKllWArvMINCl VAN KKRKGKnOinVKN. 

Meilogcilccld van wogc ilc hcorjwrnlcd Sncicl;/ Jor Promotinrj iha Enlar-
ijvincnt, liuiLUmj nud Rcpiw iuij of Chiirvhcs aud CliajicU. 

(Tim Civil Kiujinva- nnd ArchitccCs Jonnud, April 1855, p. 105.) 

(i-\ w. VAN ciKNirr JCZ. B. r.. K. i.) 

hl de laatste jaren beeft men herbaalde malen dc mcening geuit, 

dat, daar onze voorouders cr genoegen in namen, in koude kerken 

luiiinc godsdicnslocfcningcn te houden, bel legcnwoordige geslacht 
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itisqelijks ilaarmode levnilen mopst zijti. Door dc niccr voortroiïdijkc | onder den vloer niet verkregen worden , en in die gevallen moeten 

niidgting der nieuwere wouidniizen, klagfn de geniccnteledcn in onze , do pijpen daarboven circnleren of de beete hiebt door pijpen of kag-

dagen over de ongeriefelijkheden van de plaalsen, tol godsdienst- i chels worden verkregen. Kenige arcbitckten schijnen hel verkiese-

oetbning beslemd, cm de geeslelijkcn, dio over dezo aangelegenheid i üjk te aclilen, de warinwalerpijpen boven den vloer te leggen, 

hel bcs'te knnnen oordeelen , zijn van meening, dal de kerkgebouwen H. Voor warm water worden dc plannen van de heeren Sylvester, 

zoowel droo- als warm moeien zijn . wanneer zij in de koudere Greal Uussellslreet tc liloomsbury, van do hccrcn Price eu Comp., 

Dcrbystreel, ParliamcnIsIrLCt, en van de heeren lladen en Comp., te 

Trowbridgc goedgekeurd. Voor heete lucht komen de vloerwarmer of 

hypocaiist (1) van den heerCundy, Cumming-place lcKensiuglon,en de 

stelsels van dc heeren Ihidcn tc Trowbridgc eu van den beer Uennelt 

jaargetijden tol bijeenkomsten moeten dienen. Voor eenigen lijd werd 

m dil tijdschrifl een voorbeeld vermeld van slechte opkomst der lid-

malen in eene kerk, eu daarbij de verzekering gegeven, dat eene groo-

lere schare zou opkomen, indien er walmeer voor eeuc geriefelijke 

mrigting gezorgd wäre, gelijk, naar cr niet zonder bedoeling werd | te Liverpool in aanmerking. IIcl verschil lusscben ileze wordl niet 

bijgevoegd, zonder moeite in twee groole lokalen voor vergaderingen i uiteengezet en waar.schijnlijk zullen bij eene behoorlijke toepassing de 

tc verkiijcen was i '̂̂ ''̂ ehillende plannen voor eene verwarming met warm water in de 

Te oordeelen'naar de gestadige aanzoeken, die aan de vereeniging ' uitkomsien weinig verschil geven, iets wal ook van die voor de heete 

gedaan worden, om raad le geven omirenl de beste wijze van eene | lucht zal gelden. 

kerk le verwarmen, en naar dc gedurige klagten over de gebreken in | UI. liet mislukken van de tol nog loe gevolgde wijze van ver-

do beslaande wijzen van vei'warming, schijnt hel, of dat men bij de | warming schijnt aan verschillende oorzaken tc moeten worden toege-

uilvoering van deze zaak met inoeijelijkheden Ic kampen heeft, of dat I schreven cn wel: 

zij niet md begrepen wordt. Ten einde juiste inlichtingen omtrent dit 1- l̂ c uitkomsten, die men verwaditte, waren geheel buiten ver-

ondcrwerp le verkrijgen, werden eenige vragen aan een grool aanlal ; houding lot de kosten van de daarvoor aangewende middelen, wanl 

archilektcn gezonden, cn wel bepaaldelijk aan^liegcnc, welke zich bet : '»el is zeker, dal er praktisch geen zwarigheden kunnen beslaan voor 

meeste met den bouw van kerken hadden bezig gehonden, en velen van | l>cl verwannen van een kerkgebouw, zoo daartoe voldoende middelen 
h e n h e b b e n o p c e n c h e u s c h c w i j z e geantwoord. Zij werden verzocht de'l^uunen gebezigd worden. Versdieidcne architekten klagen over bel 

navolgende punten toe te lichten, ten eerste: de besie wijze om eene | mislukken van plannen lol het verwarmen van kerken, daar men 

kerk lc verwarmen; ten tweede: welk stelsel is het meest geschiktc, | zich bij de uitvoering door lusschenkomst vau personen, die niet 

hetzij de verwarming door heete luchl, door warm waler of door kag- ! bevoegd waren over zulke zaken een oordeel le vellen, veranderingen 

chels plaals heefl; ten denlc: welke zwarigheden moeten bij hel ver- | veroorloofde (2). De gebreken zijn , vdgens de zienswijze van een 

warmen van een kerkgebouw overwonnen worden, om daaruit de | arcbitckt van langdurige ondervinding, het gevolg van kwakzalverij 

oorzaak van hel dikwerf mislukken der aangenomen stdsds tc kunnen en onwclcndhcid; onderdo gunsligstc omslandighcden is hel onmo-

gelijk te gelijk goedkoop en behoorlijk tc verwarmen; slechls cenc 

bepaalde hoeveelheid warmte kan door eene bepaalde hoevcclhdtl 

braiidsloiTcn verkregen worden en hel hoofddoel, dat men zich lol 

taak moest stellen is, dat men zoo weinig mogdijk van de aldus 

voorlgebragte warmlc te loor late gaan. 

2 Eeuc andere oorzaak is de zorgeloosheid, zoowel als de onwetend-

opmaken; ten vierde: ligl het gebrekkige niel len dode iu hel onvol-

doende der toegepaste middelen? len vijfde: bestaat er eene verhouding 

van do lengte en capaciteit der pijpen, kanalen, enz. tolden IceiTiug 

inhoud der kerk, waarin men eene bepaalde temperatuur wenscht te be-

houden; ten zesde: waarom geven siroomen van konde lucht zoo 

dikwijls aanldding tot klaglen in kerken, dic door kunstmatige mid-

delen verwarmd wurden, en hoe kan men dit bezwaar uit den weg ; beid der personen, aan wie bel stoken van den toestel is toevertrouwd, 

ruimen? Dovendien wenleii twee vragen voorgesteld aangaande den ^ daar dczo zich dikwijls verbedden , dat zij door de toestellen de 

duur van hel verwarniitigs-proces, als dil in gang wordt gebragt j wannlc kunnen vermeerderen, terwijl zij alleen bij magie zijn bet 

[. Over hel eerste punt is do meening over het geheel ten gunste ] verlies van de warmte le beletten, l̂ en behoorlijk toezigt over dc 

vau het warme waler, terwijl liccte liichi door kanalen of kagehels , vcrwarmiiigsmiddclen vau cenc kerk is ccnc onmisbare zaak. 

.uiiibevding venlicnl, als men do koslen van den loesld in aanmerking ; Ken te groot aanlal openingen voor dc ventilatie; de venlilalie 

moei iieniem Dij het gebruik van warm water, moet dit onder den vloer ^ en de verwarming moeten vereenigd worden cn in verhouding tol 

van uit ecu kldneii keld drculereii door pijpen van 1 duim (0''. 10) dkander zijn. 

middellijn naar eenen uilzeirmg.s-watcrbak en vandaar naar den ketel 1'c geringe dikte van dc bekappingen cn meer andere deden 

terugkceren; do gehede ruimte onder de kerk wordt eene kamer voor ! van hd gebouw, betwdk bij hel berekenen van bel vcrwarmeml 

wanne lucht, die door openingen in den muur aan de buitenluchl ' oppervlak in aanmerking moet genomen worden, 

locgang verleent en deze wordt door bel strijken langs de pijpen , Het telkens afbreken vau de verwarming, daar dc meesle 

verwaniid en door roosters in den vloer in de kerk omhoog gevoerd. Î erken sleehls voor î én dag in dc week verwarmd worden; inden 

In bel bijzonder wordt aanbevolen, aan ccnc grootere hoeveelheid matig | 

(1) Door hot woord /i;ijiocnusl (üTrdzavjrov) liccloclilcn ilc ('rieken ccn po-

(Iccltc (Icr Ijailkiinicr, v iini van do vloer van onderen verwarmd v. erd. (itcd.i 

(2) Zie hier ceo voorliecld: een arcliitekt lierckciidc, dat voor het ver-

warmen van eene zekere kerk, dic eeiicn teerl. inhoud van 130 UOO voet 

had, 1S50 vnet pijp iiooiiig varen. Ken lid van de eommissie meende op 

',rrond van zijne onderiiemmgen in den ijzerhandel van vcrïeliillciid trc-

voelen tc nnctcn zijn cn verzekerde, dat 13.10 vf)ct vncldoenilc waren. .Men 

brâ rt de/e aan cn dc vcrwavming was dicnteni,'evolge gehrckki!,'. 

verwarmde lucht de voorkeur le geven boven eene geringe hoeveel- | 

hdd, die door kleine pijpen meer verwarmd is, om het even of deze 

hoven of onder den vloer geplaatst zijn, daar de aldus verkregen hitte | 

als schadelijk wordl beschouwd cn ccn beperkte toevoer van hecleof 

gebrande lucht, ilie snel binnen het gebouw eircnleerl, hichtslroonieii ; 

en ccnc zeer onregehnatigc lemperatiiur ten gevolge heeft. 

In vele oude kerken kan de ruimte voor eene warme luchtkamer ' 

185G.] 

lusschenlijd worden dc geheele ruimte en de oppervlakten, zoowd in-

als uitwendig, met koude lucht gevuld cn de mooijelijkbcid wordl nog 

grooter als de muren tevens vochtig zijn. 

IV. Algemeen erkent men het onvolledige van de middelen, die 

voor hel verwarmen van cenc kerk in loejiassing worden gebragt, als 

dc hoofdoorzaak van hel mislukken der bestaande inriglingen, gelijk 

hierboven reeds is gezegd. 

V. Gmtrint do uitgebreidheid van het verwarmende oppervlak, bet-

wdk benoodigd is, hebben dc architekicn weinig inlichtingen gegeven. 

Een dezer heeren berekent één voet (0.005 vierk. el) ojipcrvlak pijp 

voldoende voor het verwarmen eener ruimlc van 200 teerl. voel (5.0 

teerl. el). Ken ander architekl geeft bij benadering de berekening 

aldus op: bij ongunstige omstandigheden zou één voet (0.005 vierk. el) 

verwarmend oppervlak voor elke 100 teerl. voet (2.8 teerl. el) noodig 

zijn en bij meer gunstige omstandigheden zou die hoeveelhdd voor 

150 teerl. voet (1.25 teerl. el) voldoende zijn; deze verhoudingen 

gelden zoowel voor dc ventilalie als voor de verwarming. Dc algemeene 

meening sehijnl te zijn, dat geen bepaahie regel kan worden aange-

nomen en dat elke kerk op zich zelve moei beschouwd worden. De 

verschillende lokalildt, de hoeveelheid aangebragl glas, de inwendige 

inrigting en andere omstandigheden, die bij zulke gebouwen bijzonder 

in aanmerking komen, moeten hier in rekening worden gebragt. 

VI. liet moeijelijkstc gedeelte van dil onderwerp is gelegen in de be-

hoorlijke opsporing en bestrijding van de siroomen koude lucht, die 

in bijna alle gebouwen, welke door kunslnialige middelen verwarmd 

worden, aanwezig zijn. Men schrijft ze aan dc volgende oorzaken loc: 

dal dc luchl tc snel wordt verwarmd; bij de gewone wijze van ver-

warming wordt cen deel der luehl lot cenc zeer hooge lemperaluur 

gebragt, en de koude lucht siroomt door de ramen en andere openin-

gen naar binnen; de koude lucht komt op te laaggelegen punten bin-

nen; hel timmerwerk kan den invloed van liet weiler niel voldoende 

weren, en door de hekapiiing treedt de koudo lucht het gebouw bin-

nen; het zeilen der glazen iu loud is mede een zeer onvulkonieu middel 

tot afsluiting, enz. Waar verwarming en venlilalie in ccn gebouw ge-

paard moeten gaan, gelijk bier bet geval is, moeten in zekere mate 

luehtslroonieii ontstaan door de verstoring van het eveuwigt bij de 

intrede van luchl, die cen lioogcreii warmlegraad beeft, dan die binnen 

hel gebouw. De middelen, die men in hel werk slell, om daaraan te ge-

moet te komen, zijn de vulgende: middelmatig verwarmde incht iu ruime 

mate en langzaam vloeijendcin Ic voeren, waardoor dc lucht in het ge-

bouw minder iu beroering zal gebragl worden, dan door het schielijk 

intreden van zeer warme lucht; de draaijende gedecllcii in de ramen 

zoo hoog mogelijk boven de hoofden der loehoiu'ders te brengen; — 

deze venlilalieramen op zich zelf wordeu door éi'ii architekl bepaaldelijk 

afgekeurd, cn deze wil andere middelen voordo luchivcrverscbing in 

werking brengen; — voor de binnenzijden der dein'opeuingen saaijen 

gordijnen, die aan hei ondereinde belast zijn, te jdaalscii, daar deze 

dezelfde dienst doen als dubbele deuren, cn welligt zelfs daarboven de 

voorkeur verdienen. Alvorens eenig verwarming.sslelsel in ccnc reeds 

bestaande kerk aan te brengen, drage uien behoorlijk zorg, dal de 

niuren en de vloer volkomen droog zijn; want voor de goede werking 

Van elk stelsel van verwarming is in ieder gebouw droogte een eersle 

verdschte (1) . 

(l) Door cen liouwkundi>,'c werd iu dit op/,i;;t het voorhecld vermeld 

Vau zekere kerk, dio 1000 mcnsclicn kiui bevallen, en waarinluen, bog-

' 1 

Om van de goede werking van een verwarmingsloeslcl verzekerd te 

zijn, moet men, naar hel sehijnl, dieu reeds daags voor het houden der 

godsdienstoefening stoken, het vuur gedurende den nacht inrekenen, 

en het den volgenden morgen weder opstoken. 

Tot dusverre gaan de inlichtingen, die men van de bouwkundigen 

verkregen heefl; bij hel toezenden der zelfde vragen aan eenige inge-

nieurs, werd de maaisehappij mei een antwoord vereerd van den heer 

C. Kgan Ilosscr, ml dc Great-Hiissdl-strect tc Dloomsbiiry, den opvol-

ger van wijlen den heer Sylvester, die zich langen tijd heeft onledig 

gehouden met het verwarmen en ventileren van openbare geboiiwen. 

In dit antwoord worden de navolgende naauwkeurige en nuttige opga-

ven medegcdeold : 

Del schijnt, dat er geene voldoende reden bestaat, om aan eenig be-

paald stelsel van verwarming voor kerken de voorkeur le geven. 

Dij alle stelsels van verwarming, dic in gebruik zijn, is de lucht hel 

voerniiddcl om de warmte door het gebouw te verspreiden. De warmlc 

wordt aan de lucbideelljes mcdegededd, door onniiddidlijko aanra-

king met eenig verwarmd ligchaam. Dit bestaat gewoonlijk nit metaal, 

als bijv. geslagen en gegoten ijzer, of wel koper. Men heefl zieh ook 

in enkele gevallen van aardewerk bediend. Het wezenlijke verschil 

tusschen dc onderselieidene coiistrnctiün der verwarmingstocslfdlen ligl 

slcchls in de wijze, waarop de hitte, die uit de verbranding van vaste 

of wel gasvormige ligcliamcn ontslaat, aan dc inedededende opper-

vlakken wordt ovcrgebragt. 

Die stelsels zijn de ecnvondigsle, waarhij dc warmte, door ver-

branding voortgebragl, onmiddellijk op d(! oppervlakkeu zelve werkt, 

vanwaar zij zieh aan de lucht mededeelt. Hiertue behooren allo 

soorten van loeslcllen met warme lucht en nagenoeg alle kagehels. 

Iedere toestel voor In etc luehl beslaat uil eene zekere zamen voe-

ging van oppervlakken , waar langs aan eeuc zijde de warmlc on-

middellijk wci'kt, terwijl aan de andere zijde dc hitte wordt opge-

nomen door eenen stroom koude lucht, dic over de verwai-iude 

oppervlakken strijkt. De koude lucht wordl, naarmate zij langer in 

aanraking blijft met het verwarmend oppervlak, Irapsgewijztï warimr 

cn verspreidt zich eindelijk in de riiimto der kerk ; dc plaats, die 

zij innam , wordt weiler door koude en frissclic lucht ingenomen , 

hetzij deze van builen het gebouw, dan wel uit de kerk zelve wordt 

aangevoerd. 

iMcii moet de kagehels eenvoudig als cenc verscheidenheid van do 

toestellen voor heete Incht beschouwen , daar hunne goedi; werking 

vooriiaindijk afhangt van ilc maat van warmte, die hunne opper-

vlakken, door met de Inelil in aanraking te zijii, kiiiiiicn niededeelen, 

cn dc regtslreeks iiilstraicnde warmlc tol dc uilwerking in hel rd-

gcmeen weinig afdoet. 

Tegen het gebruik van toestellen met heete lucht wordt de ge-

gronde aanmerking gemaakt, dat de verwarmende oppervlakken zoo 

zeer overliil kuiinon worden, dat zij de daarmede in aanraking ge-

bragte ludil geheel ongcschikl voor do ademhaling maken. Zulks 

kan eenigermale daaruil ontslaan, dal de zuurstuf aan de lucht wonll 

oninonien, maar grootendeels is hel toe te schrijven aan de aan-

zeer z'O niet kuibtniatiĵ  vurx̂ armd wordt, niet over koude klaa '̂t, —maar 

hel «ichouw is volkomen droog; lerwijl hij (laareiile:4co eene andere klcii.e 

kerk te 1'arij.s vermi'blde, waarin .•»Icehts ."JUO meiiselieii kuniieu plaats 

nemen, en dic door ilc werking van ecncu gruoteu kagcliel niet cen.s 

malig vcrwurnul kan worden, — umdat zij zeer vochtig is. 
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wozigiioid van verscliillende inpclianisclic onznivorlicdcn in de aldus j 

verliille luidit, die bij cenc zeer hooge leni|icratnur eene vcraiidcring | 

ondergaan, waardoor zij seliadolijk wei'kcn en de luchl besinellen, ' 

waarmede zij zich vei-inengen. ! 

i\Ien beelï (hl bezwaar mol goed gevolg overwonnen, door hel ver-

spreidende oppervlak vnd gi-onler le neuieii dan het ontvangende opper-

vlak, dal is, met andere w( (irdeu, door de Itudil een oppervl.ik aan le 

bieden, tien ol'twinli.Lï malen gronter (hui dal, helwelk aan hel vuur is 

bloolgestidd. De gcb-idende ('igenschapjien der metalen slellen ons in ; 

slaal, dil doel langs vcrscliilleiide wegen le bereiken en de uitkomst 

is in zooverre voldnende, dat iiieii, met inachtiieiiiiiig vaii zekere ge- ; 

geven verhoudingen van de oiitvniigeiide ml de verspreidende opper-: 

vlakken en hel loehileii van eene voldoende hoeveelheid luchl lol de | 

laaiste, eene aangcnaim; leui|ieraimir kan bek(mien. 

Een toeslel mei wnnn waler is boven een met heele luchl te ver-

kiezen, (hiar hij dnor zijne wij/.e van werking iiKcr vcrspi'eidend is. 

Tusschen de verspreiilende (i|ipervlakkeii en de bnui iler warmie is 

ccne middenstot' (water) ge|iLiatsi, die niel geniiikkelijk overhil kan 

worden, zoo zij op oeiiig piiiil met den dampkring io gemeeiisidiap 

staal. Dooi de toepassing v;iii l id stelsel van circiilalic kan de verwaï--, 

mende middenslof met bijna oiiveniiiiiderde kracht op aanmerktdijke 

afslaiideii van dc bron der warmte gevoerd worden. Deze innstandig-; 

beid maakt den warMiwater-loestel verre vei kiesidijk boven dien mei 

heele lucht, waiirbij de verspreidende ()ppervhikk(!n noodzaktdijk tol 

c(.m vertrek inoelea licjiiM'kl blijven, vaiiwnar de verwarmde luchl door, 

kanalen naar dc plaabcii, waar zij van dienst moet zijn, gevoenl wordl. j 

Dil overbrengen der verw.irmde lucht, op eene zoo vidiiiaakt moge-

lijke wijze, vordert bijzondere zorg en eenige bekendheid met de wetten ; 

voor dc beweging der vecilrmdiligc vloeibtolleii, en men kan daartoe 

nimmer dan met een aaiiin('rk(dijk verlies van warmte geraken. 

Dit is de vooriiiiine zwai'ij;heid hij het verwarmen vaii eene kerk, 

door middel van w.iriiie luelit onder den vloer, en, zoo de luclit-

kanahm geene volditeiidc oapaciieit hebben, of inwendig nicl geluïel 

vrij van belemmeringen zijn, of wel d.it het basement geenc vuldoeiide 

boogie bcid'i, om de vcreisclile smdlieid aan den ougaaoden stroom van 

verwarmde luchl tc geven, zal vaak de meest krachtige toeslel voor 

heele luchl niel in slaal zijn , eene kerk naar behooren te ver-

warmen. 

Een warmwater toestel is aan zoo vele verstorende werkingen niet 

o!iderhe\ig, maar men heiH eenige zwarigheden te overwinnen, dit! 

zich bij hel verwarmen van alle groote lokalileiten voordoen, en 

bovendien nog (Viiige, die meer bepaald in kerken dan wel in andere | 

•ïcboiiwen worden naiigelrull'cn. 

De groolsie mneijelijkhciil, waarmede men bij eene kerk meer dan 

bij eenig ander gid)(iiiw te kampeii lieefl, is in de trekkingen gelegtii, 

onlslaaiitle door In'l grootegehd buiteiideiireii en (h; wijze, waaro|» de 

licblopeniiigen b(!glaasd zijn. De opengelimmerde kappen, die ge-| 

wooidijk slechts o|) de daksparren, zonder eenige dwarslndiording, i 

bcplankl zijn , de liooge verdiepingen, de gewigtige omslamligheid, ' 

dal alle 'u*s\\n\emU' muret\ levens builenmuren zijn, en dal gewoonlijk 

cr eene groote luievecliieid insluitende oppervlakte is, in betrekking tol 

den teerling inhoud van de ingeshileiie ruimte, dit alles komt bij het 

ontwerpen van een sleksel van verwarming voor eene kerk bijzonder 

in aanmeiking. 

Doveiidien kunnen verschillende zaken dc uilvoering van een |)lan 

lol verwarming bemoeijclijken; als daar zijn: gebrek aan genoegzame 
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diepte onder de bevloering van de kerk, om de pijpen of kanaken voor 

de warme hiclit behoorlijk aan ic brengen, er. de moeijidijklieid, om 

eene ge.schikte jdaats \oor hel inlaten der verwarmde lucht tc vinden. 

liet is buiten twijfel, dal het onvoldoende der iu gebrink zijnde mid-

delen de gewone ooizaak van mislukking is. Als de heet-wal(>rpijpeii 

boven den grond langs de biiitenmuren en vleugels kunnen geplaatst 

worden, of wel als zij op klossen rondom vrij liggen, oefenen deopper-

vhikkcii huiiiK! vtdie werking uil, zoowel door hel verwarmen der hicbl 

dnor aanraking, als door reglstreeksche uilstialing op de omgevende 

vo(irwer|ieii, dic de warmte weder aan dc lucbtdeidljes, welke daar 

langs strijken, mededi.'oleu. Kan men den toestel op deze wijze aanbren-

gen, dan is dil zeker het minst kostbaar, maar zelden laaide inrigling 

en het gebruik van het gebouw zulk eene .schikking toe. 

De noodzakelijkheid, om in de nKM'sie gevallen, waarin men een 

iicelwaler-liifslel aanbrengt, de pijpen le veid)ergen, brengt mede, dat 

tnen die onder den vloer moet leggen, en men moei in eeni' aanmer-

kelijke vci'ineerdering van warmte voorzien, om hel verlies le vergoe-

den, dat dour de uitstraling ontstaal, daar men van deze- goeii partij 

kan trekken, als de pijjien in kanalen onder den vloer gephialst zijn. 

Wel is waar, wordl bel groolsie deel dezer warmie gcabsni b"erd door 

bel metselwerk, of in hel algemeen door de slof, waaruit do wan-

den van het kanaal bestaan , dal daardoor op zich zelf eene soort 

van verwarmend opjiervlak woidl ; neemt men hierbij echter in aan-

merking, (lat do warmlegraad, dien de wanden van hel kanaal zullen 

verkrijgen, zelden dien van de warme lucht, dic in de kerk gevoerd 

wordl, zal overtrefleii, dan is hel duidelijk, dal de uitwerking nicl 

anders dan negatief kan zijn. 

Dij het maken van heelwater-|)ijpen vervalt men dikwijls inde dwa-

ling, dat men die in iiaaiiwe kanalen le:4t en deze met roosters afdekt, 

zonder eenige opening iu hel benedengedeidle der zijwanden le laten. 

Heeft dil plaats, dan kan de lucht, die dimr de pijpen verwarmd 

wordt, niet gereedelijk in het gebouw opstijgen , daar er IxMicdcn 

geen koude liiehl biiiiieiitreedl , om haar te vervangen, terwijl do 

verwi}>S(ding van Imdit wonlt tegengewerkt door hel nederdalen van 

koude lucht u".t de kerk door de i oosters, die eenen weg, tegengesteld 

aan dien van de verwarmde hieht , neemt en nederwaarts langs de 

verwarmde oppervlakte der pijpen strijkt. 

Men kan deze nadeidigc slroomen o|) cenc eenvoudige wijze ver-

himleren , door dc regtslanden van dc kanalen V(jür de pijpen mei 

(.ipeiiingen voor hot toelalen der koude luchl beneden de pijpen lo 

vo(M7.ieii. 

De versdie luchl kan zoowel van buiten als van binnen hel gebouw 

worden aaiigevocnl, maar dit moei overvloedig genoeg zijn oin de 

pijpen zooveel hitdil aan te bieden, als lol hel verkrij:;eii vuiiden ge-

sehikten warmtegraad in hel gidimiw noodig is, cn daarbij een onbe-

lemiiierdeii loe- cn afvoei' te verzekeren. 

De iiilgebi-eidlieid van het verwarmende oppervlak moei in zoodanige 

verlnnidiiig staan lot de hoevetdheid lucht, die men vei wai-iiicn moet, 

dal dc vereisehte teiiipeiMluiir in hel gidionw behoorlijk liidiouden 

blijve. Voor kerken kan dc? warmtegraad in het algeineeii op ongeveer 

bb" Eahreiilieil gesldil worden. 

De uilgebiridheid van de alkoelende oiipervlakken, zooals de muren, 

de vensters, dc bekapping, alsmede de hoevedheid liicbl, die door 

I kleine oprningeii ontwijkl of door de werking der ventilatie wordl 

iiiedegevoerti, vornien de gegevens, waarnaar de verwarmende kracht 

. berekend moet woiden. Hierbij komt verder in aanmerking de leerling 
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inhoud van hel gebouw, daar inde eerste plaals al dc daarin bevatte 

luchl tol den vereischten graad moet verwarmd worden, en verder de 

daartoe benoodigde lijd. Eene formule, of bepaalde verhouding tusscben 

den teerling inhoud van het gebouw en dc gevorderde hoeveelheid 

|)ijp, kan slechts op gebouwen worden toegepast, dic aan elkander ge-

lijkvormig zijn, dat is, die ten aanzien van vensters, binnen-cn huilen-

muren, enz. dezelfde verhouding hebben. 

Met dc hier volgende ruwe berekening kan men zeer ver komen in 

liet vinden der afmetingen bij gewoonlijk voorkomende gevallen, en 

men zal zien, dat zij meestal de waarheid zeer nabij komt. 

Dc teerling inhoud van dc kerk in voelen, - gedeeld door 500-, 

gevoegd bij het oppervlak der muren cn de bekapping, - gedeeld door 

120-, hel vijfde deel der bcglaasdc ruimte, hel twintigste deel van hel 

oppervlak der deur- en raamopeningen cn hel zesde deel van het aantal 

teerling voelen lucht, door de ventilatie weggetrokken, dit le zamen 

geeft eene .som, gelijk aan hel oppervlak der gevorderde jnjpen, in 

voeten uitgedrukt. 

Voor een toeslel mcl heetc lucht valt het moeijelijkcr, eenige ver-

houding op te geven, daar de lenipcraluur van de verwarmende opper-

vlakken en dc snelheid van verspreiding bij eiken vorm van toeslel 

verschillen. Als vrij ruwen regel kan men slellen, dat hel écu der-

tigste deel van den teerrmg inhoud eencr kurk beschouwd kan 

worden als dc maal van de hoeveelheid lucht, dic zulk een toestel 

in dc minuut tol op 90' Fahrenheil verwarmd zou moeten leveren. 

Zoodra de lucht iu eene kerk begint warm le worden , ontslaat 

ccne algemeene beweging of circulatie, en dc luchldcelijes, die mei 

dc vensiers in aanraking komen, verliezen hunne warmie tegen het 

glas, vci'mecrilcrcn daardoor in specifieke zwaarte, dalen en woi-dcn 

in deze beweging opgevolgd door andere deeltjes, die na de afkoe-

ling eveneens omlaag gaan, cn hierdoor ontstaat een nederwaartschc 

stroom van koude lucht langs de vensters, dic, op de hoogte van de 

drcmjicls gekomen, het kerkgebouw binnen wordl gedreven. 

Dij een aanmerkelijk verschil tiisschcn de builen- cn binncnteinpe-

ratuur, verkrijgt dc ncdorwaartsche stroom eene groote snelheid, en 

hij is in slaal, do vlam eencr kaars op eenen afstand van 20 tot 50 

voet (ü lot O cl) zijwaarts tc blazen, en wonlt door de personen, 

die in de rigling zitten, als een sterke logt duidelijk gevoeld. 

Aan deze oorzaak moet hoofdzakelijk dc logt worden locgescbrc-

vcn in kerken, welke door kunshnaligc middelen vcrwarnul worden, 

cn dic logt is des te sterker, naarniatc dc warmlegraad binnen het 

gebouw hooger wordt. 

Om aan dit bezwaar te gemocl tc komen, kan meu ('if guirlandes 

van heclwater-pijpeii onder de vensters aanbrengen, (if eene hoeveel-

heid warme lucht o|)waarts voeren dour middel van kanalen, die in 

de dikte der muren gespaard zijn cn op de hoogte der venslerdorpcls 

uilmonden. De ojiwaarts gaande stroom warme lucht ontmoet cn neii-

Iralisecrt den stroom, die langs hel glas afdaalt, en voorkomt, zoo 

doende, dat zijne werking in het kerkgebouw gevoeld wordl. 

Eene andere wijze, om do werking der koude luchlstroomen in eene 

kerk le voorkomen, is, dal meu de nederwaartschc beweging bevordert 

en in dic rigling doel voortgaan, door o|)Ciiingen in den raamdrempel 

en nederwaartschc kanalen in den muur, die in eenige van de pijp-

kanalen onder dc pijpen uilmonden. 

Voor het welslagen van alle verwarming van kerken is het zeer aan 

lo bevelen, dat de loestel minstens ccn gedeelle van den dag vóór dien 

van de godsdienstoefening gestookt wordt. M zal dc gelijkheid van 
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temperatuur in de kerk bevorderen, dc vochtigheid belellen zich op 

de muren neder te zetten , en tot sparing van brandstof leiden. Het 

zal cellier geenszins hel toglcn van de vensters voorkomen, waartoe 

men alleen op eene van de bovengenoemde wijzen kan geraken. 

De warmlegraad mag gedurende den iiaclil niel verminderen, maar 

bet vuur moet ingerekend, en den volgenden morgen zeer vroegtijdig 

weder opgestookl worden ; met hel stoken gaat men gedurende de 

godsdienstoefening voort, vermindert hel vuur Irap.sgewijze, en dooft 

j hel eerst legen den avond uil, tenzij wanneer de koude bijzonder streng 

is. De pijpen behouden genoegzame warmie, om dc lucht na bet uit-

dooven van hel vuur nog tc lcm|)ercn. Veel iiitiissehcn hangt eraf van 

dc onderdeelen der inrigling en de hoeveelheid versehe luchl, die in-

gevoerd wordt. 

Door behoorlijke zorg en oplettendheid ten aanzien van de bijzondere 

omslaiidigheden voor ieder afzonderlijk geval, en bij bei aannemen 

van een voldoend plan, gepaard aan toereikende uilgaven voor het 

doel, kan cenc goed gebouwde kerk wel degelijk behoorlijk ver-

warmd woorden. 

OVKU STOOM- ZKILSCIIKrEN VOOU lltCT VERVOER VAN 

STEENKOLEN EN OVER DE VERSCHILLENDE 

WI.IZEN VAN DALLASTEN. 

{The Cieil Ewjiiicer and ArehherCs Joiunul, Apr i l 1855, p. 137.) 

(F. ^V. VAN GENDT JGz. D. L. K. L) 

In de zitting van de londensche I n s l i l u l i o n of C k U Emjiueers v^n 

27 Ecbruarij 1855 deelde dc heer E. E. Allen een oiistel mede over 

het bovenvermeld ondcrwcr|), waarvan bier de hoofdzakelijke inhoud 

volgt. 

Het eer.ste gedeelle was voornamelijk gewijd aan cenc vergelijking 

lusschcn de kosten van schrocfsloombootcn en zeilschepen, als kolen-

haalders gebezigd, zoowel wat de eerste uitgaven als wat de kosten van 

onderhoud aangaat. Daar de onderdeelen der constructie een afzonderlijk 

onderwerp van behandeling uilmaakten, werden deze slechts in zoo verre 

besproken, als de inrigling der scliroefschepen een weinig gewijzigd 

moest worden naar dc wijzen van ballasten. Hel schijnt echlor alge-

meen beiiamd le moeten worden , dat zij ten volle getuigd moeten 

zijn en aksdaii ruim zeven knoopen in hel uur alleggen; ccne grootere 

snelheid zou onder zekere omstandigheden van het gelij in de verschil-

lende havens voordeel kunnen geven. 

Uil de tabellen, aanwijzende de hoeveelheid steenkolon, te Lon-

den in dc jaren 1 tS55 en 1851 door schroefschepen oiilscheept, bleek, 

dat in 1855 honderd-drie-en twintig aankoinslen waren aangi.'schiv-

ven met eene gemiddelde lading van 572 ton en eenen gczamen-

lijkcn aanvoer van 70 105 ton; iu 1851 waren (Iricdionderd-achl-en-

veertig sche[)eningeklaard, en deze gaven, bij 582 Ion gcmiddtdde, 

202 GO7 ton gezamenlijke lading; dil wijst eene vermeerdering van 

10 ton voor de gemiddelde lading aan, terwijl de geheelc aanvoer na-

genoeg verdrievoudigd is. De staten gaven ook het getal ladingen, dic 

maandelijks in Londen werden gebragl en het totaal der reizen van 

elk schip per jaar aan. Dc W U i i n m Hult maakte 21 en do Uununch 

20 reizen en zij voerden rcsitcdievelijk 15 210 eii DOOI ton aan; deze 

'schepen waren in 1855 slechts gedurende acht maanden in de vaart. 

In 1851 gaven de beriglcn zes schepen aan, die bot geheelc jaar in 

dienst waren geweest en respectievelijk 55, 51, 20, 28, 27 en'25 
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reizen met eenen gezamenlijken aanvoer tussclien 20 05o en 15 U)8 , 

Ion gemaakt hadden; de Norlhumhevland stond boven aan en werd door 

(\c C a r o l h i e mei 17dOI Ion gevolgd. In 1851 werden 7 000 ton door | 

scbrocfscbeiien, die niet lot de l)epaaldekolenliaaldersbehoorden, aan- i 

gebragt. : 

De zeilschepen maken in den regel tien reizen 's jaars cn dit gclal 

kan in eenige weinige bnilcngewonc gevallen lioogslcns lot vijflien 

klimmen; de gemiddelde ladingen bedroegen 278 ton in 1854 en zijn 

van jaar lol jaar Irapsgcwijzc lot dit cijfer gcklonnnon. 

Uil deze bijzonilcrhedcn kwam men lol liet beslnil, dal dc schroef-

schcpcn ongeveer de dubbele lading der zeilschepen innemen en dal 

zij driemaal meer reizen in hel jaar kunnen doen. Eén schroefschip ' 

slaal alzoo iu vermögen met zes zeilschepen gelijk. 

Daarna werden vergelijkingen geuiaakl lusschen ile kosten voor 

aanbouw cn uilrusling van zes zeilschepen, die ieder gemiddeld 500 

Ion laden cn tien reizen 'sjaars maken, met één sclirocf-kolcu.schip, i 

dal 000 Ion vracht inneenil cu dcrlig reizen 'sjaars doet. Daar goede ; 

houlcn .schepen, lol kolenhaalders ingerigl, len allen tijde voor 1200 | 

tot 1800 pond sterling (/' 14 100 tot [21 üOO) gekocht worden cn dc : 

ijzeren schroefschepen, daartoe bestemd, iu gewone lijden van O000 

lol 10 OOO pond sterling (/" 108 000 tol f D20000) uitgaven vorderen, | 

kuimcn dc koslcn vau aanbouw cn uilrusting ongeveer gelijk worden | 

gesteld. Op grond vau de ondervinding kon men dc kosten voor bet 

onderhouden, bemannen eu in de vaart houden van zes zeilschepen op 

0 -120 pond sterling {[ 77 010) eu van ééu schroefschip op 5 050 poiid 

sterling (fOOOOO) stellen, waarbij alle mogelijke uilgaven iu rekening j 
zijn gebragt; dit geeft over dc 18 000 ton, die men zich in beide ge- | 

vallen heefl voorgesteld tc leveren, 1 sli. 0 p. (fO.00) per Ion bespa- I 

ring of wel twintig ten honderd len voordcelc van ccncn schroef- [ 

kolciihaalder. i 

Dij bel nagaan van dc verminderingen van koslcn van ovcrlogt, die 

ui l het vormcerilercn van het aanlal reizen per jaar zouden ontspruiten, 

werd ecnc label overgelegd, aanduidende dc sommen, die bij dc ge-

noemde uilgaven moesten worden gevoegd , voor het geval dal dc 

zcilschc|)cn 12 en 14 en dc schrocfschepen 5 1 cn 58 reizen maakten. 

Dil gaf voor dc kosten van ovcrlogt voor dc ccrslc ccne verminde-

ring van 7 sh. i p. (/" 4.25) tol O sh. 8 p. {[ -1) cn O sh. 4 p. 

{[ 5.80) cn voor dc laalsic van 5 sh. 7 p. (/'5.55) tol 5 sh. 2 p. en 

1 sli. 10 p. (/ 5,10 en /'2.0O) per ton; dns is het verschil in dc ^ 

kosten van ovcrlogt tusschen zeilschepen on schroefschepen ongeveer ' 

1 sh. O p. (ffkOO), overeenkomende met 25 ten honderd ten voor-

dccle van de laatste. 

De kosten vau ovcrlogt voor de zeilschepen zijii verschillend, naar-

mate zij verzekerd waren bij do Lloyd's of in inaalschappijon, — wegens | 

hot ballasten oj) de gewone wijze ol wd door wator, — wegens bet 

lossen met de gcwoiic of mcl stoomkranen; op eenige tabollen vond 

mon, zoowol voor zeil- als schroefschepen, de besparing van werk 

onder al dc opgegeven omstaiidiglicdeii en de verschillende combination 

uil acht wijzen vau werken voorlvloeijendo. Op andere slatcn werden 

(Ic verschillende wijzen van werken in verband gehragl mcl hel vor-

schillcnd aantal reizen, en do uitkomst was, dal zeilscliopcn, die naar 

hel boste stcLscl waren ingerigl, de steenkolen van Ncw-Castic naar 

Londen konden vervoeren voor 5 sh. 5 j). (/" 5.15) por ton, cn dc 

sohroefschopen voor slechls 5 sh. O p. [ f - l . 10), zijnde cenc besparing 

van 55 ten honderd. De kosten worilen hierbij naar den tegenwoordig 

hoogen stand van loonen, levoiismiddclcn cn pakhuishuur genomen cn 
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zijn ongeveer 20 len honderd boven den gewonen koers. 

In het opstel van den heer Allen werden voorts de verschillende 

wijzen van ballasten, die thans in gebruik zijn, bescbreven, als daar 

zijn: hel gewone ballasten mcl zand cn dat met water, hetwelk op vier-

voudige wijze in praktijk wordt gebragl, als in zakken, lusschcn eenen 

dubbelen b'odem, in een waterbak in hel ruim of in doorgaande reser-

voirs langs dc zijden. Alleen de drie eerste worden voor hel tegenwoor-

dige voor kolensche|)cn gebruikt. Omlrenl de vierde wijze, die nut 

eenen waterhouder, werd gemeld, dat zij thans op twee in aanbouw 

zijnde kolenschepen van de hoeren .1. Scott Dusscll on Comp, is toege-

past en dat zij roods met goed gevolg bij Iwcc scbroef-stoomscbcpcn, tlw 

I m p c m l cn llic P i o n e e r , werkl. Dij het behandelen van dit [lunl werd 

ccne vergelijking gemaakt lusschcn dc gevorderde kosten cn den 

lijd, voor het hallasten benoodigd. 

De schepen nemen gewoonlijk één zesde van dc gemiddelde lading 

als ballast cn de kosten voor hel ballasten met zand worden gewoonlijk 

op 5 sh. (f 1.80) per ton voor zeilschepen berekend; voor stoomschepen 

zou dit op 5 sh. {[ ö) komen te slaan, waaronder het verlies van 

lijd berekend is. Ilet ballasten met water in zakken (biuj walerhallusl) 

is door dr. l), D. White te Newcastic uitgevonden en bij dc beschrij-

ving werden nionslers vau dc bcnoodigdc materialen en dc wijze van 

zamcnstelling overgelegd. De eerste kosten werden op ongeveer uO sh. 

{f 50) |)cr ton berekend en de besparing, door bel aannenien van 

deze wijze, op ongeveer O p. {[0.50) jicr ton op de hoeveelheid der 

afgeleverde kolen. Dc kosten van aankooj) zouden ten naaste bij in één 

of hoogslens iu anderhalf jaar tijds ingewonnen worden. De zakken 

worden op den bodem van hol schip geplaatst en met zeildoeken pijpen 

verbonden, die door den romp met groote kranen met hel builonwator 

in verbinding slaan; bel water stroomt door de pijpen in dc zakken, als 

dozc gevuld moeten worden. l»ij het ontlasten wordl hel water in het 

ruim gelaten cn met het lek water door middel van dc gewone pompon 

of wel door eene pomp, die voor dil iloel door den beer White bijzon-

derlijk daartoe wordt aangevolen, afgevoerd. Van deze laatste werd een 

model aan dc vergadering vertoond; bij deze inrigling wordl hel wator 

altijd op de hoogte van hel buitenwater geloosd, in stede dal bet, even 

als bij dc gewone scheepspompen, lol bel dek moet worden opgevoerd. 

Deze wijze van jjompen geeft cenc bcs[)aring van ongeveer drie vijl'dcn 

vau deu arbeid. 

Ilet ballasten mcl waler oj) don bodem (hollom walerhdUaslj h c i > [ m 

in het iilaalsen van eenen tweeden bodem of vloer in ijzeren schepen, 

terwijl dc daardoor gevormde tiisscbciiruimtc met water gevuld wordl; 

dc koslcn vau aanleg bcloopen ongeveer 2 pond slcrl. (/'24) per ton 

naar de maai der bouwmeesters, hetwelk voor schepen, die ecnc lading 

van 000 ton kunnen vervoeren, 1000 h 1200 pond slerl. i /12ü00a 

/' 14 lOO) zou bedragen; dit geeft ongeveer O pond slcrl. {[ 72) per ton 

ballast. 

Hol ballasten met waler in hel n n m (hold w a l e r b i d h s l ) <^cidm\\ 

door ceneii ijzeren walerhoudor, middonscheeps gcjdaatsl cn die van 

200 tol 250 ton water kan bevatten. Do bedekking van plaatijzer 

hcefl eeu ijzeren luik met ccn waterdigi deksel, waarover hel dek bcou 

gaat; het luik zeil is van voldoende grootte, dal dc waterbak mede lol 

bel opnemen van dc lading dienen kan. Op deze wijze worden 50 Jl-iO 

ton waler onder de voorplecht, die gekalefatc wegeringen heeft, ge-

bragl en hierbij is een ijzeren mangal gemaakt. Dc eerste koslon voor 

dozen locslcl zullen waarschijnlijk dc som van 2 pond slerl. (/ 2 i ) 

per ton ballast nicl le boven gaan, ja welligl minder bedragen. 

185G.] 

Eene vergelijking van de ccrslc cn jaarlijkschc kosten van 100 ton ^ 

ballast voor een ijzeren schip met water in zakken of lusschen eenen j 

dubbelen bodem gaf lot uilkomst, dat het ballasten in zakken, die even i 

als op de N o r l h u m b e r l u m l met kleppen voorzien zijn, jaarlijks ongeveer | 

100 pond slcrl. (f 1200) of 1 pond slcrl. (/'12) per ton kosl; dc tweede 1 

wijze beloopt aan uitgaven 1 pond slcrl. 10 sh. (f 18) per ton. Dc 

dubbele bodem werkt cchler aanmerkelijk lot dc veiligheid mede cn 

tot gemoclkoming in dc vermeerderde uitgaven zou cenc vermindering 

van 10 .sh. (ƒ0) per honderd op de verzekering (zoo deze gedaan 

werd) het verschil voldoende dekken. 

Daarna werden dc voordeelen, die door hel gebruik van schrocf-

schepen voor het vervoeren van steenkolen naar ccn slalion op Sl. Vin-

cent, een der Kaap-Verdischc eilanden, zouden onislaan, besproken. 

Men bcscliouwdc het ecnc zaak van bijzonder belang en grool iiut bet j 

vraagstuk op le lossen, of hel voordeeliger is dc steenkolen voor heen cn 

lerugrcizon lusschen Engeland cn Australië in ccn zeer grooten kost-

baar iiigerigt schip met cenc snelheid van l ü knoopen in het uur 

mede tc nemen , of wel bet kapitaal, dal men voor het maken van 

dat gedeellc van hel schip ten koste legde, voor hel bouwen van 

nieuwe schroefschcpen te besteden, il ie, nu zeilende cn dan weder 

stoomende, op cenc gemiddelde snelheid van 7 of 8 knoopen in het 

uur berekend worden. Hierbij werd berekend, dal ccn volledig cn 

voldoend kolenstation op Sl. Vincent kon worden opgcrigl cn dal dit 

met dc schepen , die 8000 ton [»er jaar konden leveren , ongeveer 

50000 pond slcrl. (f 000000) zou kosten; bij deze berekening is 

ondersteld , dal dc schopen niel doorgaande in dc vaart gehouden 

worden. De kosten der steenkolen verminderen hierdoor op Sl. Vin-

cent tot ongeveer 50 sh. (f 18) per ton, cn dil zou bij ecnc der-

gelijke inrigling aan dc kaap dc Goede Iloo}» waarschijnlijk o[) 50 

sh. (/'50) komen. 

l\len was van mecning, dal bet vergroolen der lading met dc ruimte, 

die dc steenkolen voor de been- cn terugreis noodig hadden, voor-

«loeligcr is dan ccncn grooten voorraad uit Engeland mede te nomen, en 

er werd beweerd, dat door slechts GOOO ton kolen in Engeland aan 

boord te hebben en voorts op St. Vincent cn aan dc Kaap nieuwen voor-

raad in te nemen, men voor een grool stoomschip in 2'/.. reizen cenc 

besparing van ongeveer 100000|»ond slerl. (Z'1200 OOO)'s jaars zou 

verkrijgen; bij deze berekening onderstelt men ccne goede inrigling 

van dc kolenstations cn gelegenheid , bet schip geheel cn al met 

goederen tc bevrachten. Hel verkeerde denkbeeld van besparing blijkl 

uil het voorbeeld d o C r a ^ s i i s , die voor zijne uitreis 1000 ton steenkolen 

on voor zijne terugreis 100 ton paicnl brandstolTcn innam; men sloeg 

JU hel geheel geen acht op hel verlies aan rnimtc cn dc vrachicn 

werden loen ter tijd zeer goed cn wel mot 1 pond slerl. (/•8 i)|ier 

ton betaald. D.ij ecnc goede inrigling der kolenstations zou men, naar 

beweerd werd, door slechts 500 Ion sleenkoleii le Southampton iu l i 

nemen, eon voordeel van 5000 pond slcrl. (/TJOOOO) per reis hebben. 

Oc voordeelcn van hel laden van :2 000 Ion steenkolen op verscliil-

lendc stations boven hel nemen der gansche booveelheid in Engeland 

•"illcen, worden iu eonc tabel aaiigelonnd. Hierbij onilorstoldc mon 

voor hel laalsic geval, dat de prijs dor 2 000 Ion op 15 sh. (/'O) kwam 

(in voor bel eerste, dal 500 ton in iMigeland lol dien van 15 sh. (/"O) 

en 500 ton, achlercenvolgcus op St. Vincent, aan dc Kaap cn in 

Auslralic gekocht werden; dc vrachten loopen van 15 lot 120 sh. (/'Ü 

tot/" 72); waaruil werd afgeleid, dal niets hel lailcn van den gaiiscben 

voorraad in Engeland kan reglvaardigcn, zoo lang dc vrachicn nicl lol 
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15 sh. (fO) per ton gedaald zijn; men is bij deze berekening van de 

onderstelling uilgegaan, dal de steenkolen op do andere plaatsen 

respectievelijk 50, 50 cn lOOsh. (/• 18,/•50 cn/"GO) per ton zullen 

koslcn cn gemakshalve beeft men ondersteld, dal op elk slation eene 

gelijke hocvcelheid van 500 Ion moet worden ingenomen. 

In den loop der verhandeling werd de uilgebrcidhcid van den kolen-

handel, vooral dien van Londen, onderzocht cn daarbij stalen mede-

gedeeld van dc grootte der stecnkoolgroeven in Engeland cn in ver-

scbillendc wcrclddeclen, met dc jaarlijkschc productie over 1852. De 

jaarlijkschc productie in Engeland wordt op ongeveer 55 000000 ton 

cn dc uitvoer op ongeveer 8 ten honderd berekend. Het ojipcrvlak der 

kolenvelden in het Vcrecnigde Koningrijk geeft ccn totaal van ongeveer 

8 0(J0 vierkante mijlen. 

Onderstaande staat gecfl dc hoeveelheid steenkolen aan, die in de 

laatste drie jaren tc Londen zijn aangevoerd: 

Overzee. Langs spoorwegen. Tezamen, 

kanalen, enz. 

18.52 . . 5 550.128 . . 411821 . . 5 742 240 

1855 . . 5 575 250 . . 055 720 . . 4 020 985 

Vermeerdering 42 828 , 

of 1.28 len honderd 

1855 . . 5 575 250 

1854 . . 5 590 501 

Vormccrdcrin.!? 20 505 

. 211008 . 

58 ten honderd 

. 055 720 . 

. 970 170 . 

. 284 750 

7.00 len honderd. 

. 4 020 005 

. 4 578 751 

525 41 551 710 

50 ten honderd 8.75 ten honderd. of 0.78 ten honderd 

Op dc trapsgewijze vermeerdering, vooral in den handel langs dc 

spoorwegen, word bepaaldelijk de aandacht gevestigd. Verder werden 

labellen medegedeeld van de soorten dor kolen, die iu Londen zijn 

aangevoerd, met vermelding der havens waar zij geladen waren, cn dc 

reglcn op kolensdiepen iu de haven van Londen gevorderd. 

Het opstel eindigde met dc opmorkzaamhoid te vestigen op dc 

volgende vraagstukken, met iiitiioodiging daarover tc beraadslagen : 

1. Zijn de vergelijkende kosten van vorvuer door middel van schroef-

cn zeilschepen juist aangctooiul? 

2. Wal is dc heslc wijze van ballasten voor kolcnschopon ? 

5. Kan hel gebruik der sclirocfkolcnschcpon met voordeel tol hel 

voorzien van verwijderde stations uitgebreid worden ? 

4. Is hel uil een handclsoogpunl wensclielijk, tusschen Engeland cu 

Auslralic geschikte stations voor steenkolen op tc rigtcii ? 

In de zitting van^den O«'"» .Maart werden de bovenstaande punten in 

beraadslaging gebragl. Hol ballasten met zakken werd in eenige ge-

vallen voldoende on meer voor groote dan wel voor kleine reizen ge-

schikt gekeurd, daar dc slijlaadjc aan dc zakken bij oen gestadig 

gebruik zeker cenc belangrijke vermeerdering van koslon geeft. In 

het eerst werd hel ballasten met water over hot algemeen beter dan 

dat met zand boschouwd; goscliicdl dit in een water-reservoir, in hot 

midden van lirt schip goj)laatsl, dau zou zich de bedenking kunnen 

opdoen of zulk con vaartuig mot ecnc lading, die in een bepaald ge-

deelte gcconccnireord is, niel hevig zal stampen en persen bij zwaar 

weder, hoewel deze mclhodc op hol eerste gezigl de meest eenvoudige 
schijnt. Aan deze Icgenworping kan men door het maken vau verscliil-

londc ballaslkisten len deele tc gcmocl komen, maar bel werd minder 

raadzaam gekeurd, hel ruim van ccncn kolcnhaaldcr af le dcclcn. In 
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weerwil voorts, dat de geheele waterbak met zorg gevuld cn gesloten 

wordt, om de minste lekkaadje te voorkomen, kan de watermassa door 

overhelhng naar de édne zijde bet schip doen kantelen. Het ballasten 

mcl water tusschen eenen dubbelen bodem mcl hoiiten vloer werd om 

de buitengewone kosten, de waarschijnlijke onmogelijkheid om den bo-

dem voldoende digi te houden en bet ongerief, door do ingesloten lucht 

voorlgebragl, eveneens vcrworj)cii. iJeze aaninerkingcn gaven aan-

leiding, de drie genoemde stelsels voor hel ballasten met water als 

.geenszins aanprijzenswzardig te bcschouwen en men gaf alsnu ccne 

andere methode aan, beslaande in ccnc reeks bakken aan de voor- en 

achterzijden, die door een reservoir in het voorste deel van hel schip 

van water voorzien en volgehouden werden, terwijl hel afvoeren van 

hel walcr door ecu klein hidpstooniwerkluig, dal de pompen in be-

weging brengt, zou geschieden. In dit stelsel vond mon geenc zwarig-

heden, daar cr vrije ruimlc voor zeer ligle goederen was en het .schij», 

door dc verhooging van het zwaartepunt, ligler zeilde. Dc aanmerkingen 

op hel ballasten met waler in zakken werden herhaald en vooral de 

moeijelijkheden, gelegen in het geilurig verplaatsen der zakken, voor 

korte reizen aangetoond. Men haalde voorbeelden aan, dat het .slingeren 

en lekken dezer zakken in dringende oinslandighcden den schepelingen 

groole vrees had ingeboezemd ; aan boord van de N o r l J i u m b c r l a i u i 

duurden zij slechts negen maanden. De waterbak in het midden van 

liCl schi|i of dc afdeeling in het ruim heefl hel nadeel eene groote 

zwaarte in hel midden des vaarlu'gs le i)laalsen en splil&t het ruim in 

drie deelen. 

E r werd beweerd dal een dubbele ijzeren bodem, waaroj) weder een 

houten vloer gelegd was, boven alle andere inrigling de voorkeur ver-

dient ; het waler is daarbij in cenc ruimte besloten, die voor de lading 

niel benuttigd kan worden , de meerdere tlieplc des kiels geeft op zee 

stabiliteit cn ineerderc sterkte bij hel stooten aan den grond in havens 

ofwel bij andere ongevallen; ir. alle gevallen moei de ruimte voldoende 

groot zijn, om behoorlijk onderzocht, gevcrwd en hersteld te kunnen 

worden. 

bi de buitengewone kosten van den dubbelen bodem was de voor-

name tegenwerping togen dil stelsel gelegen, hoezeer men ook de 

overige voordeelen, er aan verbonden, erkende. 

l i d is duidelijk , dat een houten vloer nimmer digi gehouden kan 

worden ; door het siingeien van het schip wordl ten dccle een lucht-

ledig gevonnd en de drukking dcr buitenlucht, gepaard aan hel lucht-

ledige daaronder, drijft het werk naar binnen. 

I':cn der sprekers hield bet voor beter dc zwaarte en de massa van 

den ballast in iiel midden van het schip le plaatsen, dan deze belasting 

aan do uileindcn tc hebben, in Z O O V C I T C als hel beter is de stooteinden 

van dc planken van het dek en vei'dcrc hovenbetimmeringeii zamcn te 

drukken cn hel timmerwei k van den kiel uil tc zetten. 

Een spreker toonde aan, dal de platte bakken, aan beide zijden van 

bel scheepsruim geplaatst cn met water gevuld zijnde, het schip in den 

juislcn .slaat van ballast houden. Ten aanzien van den dubbelen ijzeren 

'bodem werden de kosten op niet meer dan vijf ten honderd begroot 

boven de kosten van liel ballaslen in hel ruim {huid w a l e r - b a U a s I ) of in 

waterbakken (Innh w u l c r - b a l h i s l ) , terwijl de consiriictic ccn veiliger 

.-chip, dat beter bij den wind zeilt, zal geven. 

In lie zitting van 13 Maart werden bijzonderheden medegedeeld 

mirent dc zamenslelling van eenige sche[)eii, als : de A r l h u r G o r d o n , 
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de Iron Age, de Anne en óaAiigusta Louise, die alle voor het vervoor 

van ijzererts — eene belasting van groote specifieke zwaarte — ge-

bouwd waren. Dij hel ballasten had men zich bediend van waterbakken, 

aan de vóur- en achtereinden van het schip, in verbinding mei liet 

gebruik van zakken ; de verkregen uilkomslen leidden lot de over-

tuiging, dal het ballasten door genoemde bakken spoedig zou vervangen 

worden, hclzij door het maken van eenen dubbelen bodem of hel 

plaatsen van een waterbak in hel midden van het ruim ; dat het on-

voordeelig is schepen uitsluitend voor écne soort van bevrachting t( 

bouwen, daar dit het aannemen belet van aanlokkende aaid)iedingen 

van vracht bij dringende gelegenheden ; dal bet ballasten met zakken 

bet groote voordeel heeft, van zoowel bij houten als ijzeren schepen, 

lielzij zij zeilen of stoomen, te kmincn worden toegepast en dal dil 

stelsel dicniengcvolgc veel meer in gebruik zou komen, indien dc duur-

zaamheid der zakken door verbeteringen in het aanmaken vernieer-

derd werd. 

Een spreker beweerde, dal eene wijze van constructie voor de scbe-

pen, tot den handel in ijzererts in gebruik, nicl loepasselijk is voor 

schroef-koleiischcpen en dal het ballasten met dc platte waterbakken 

meer kost dan dal door eenen dubbelen bodem of met een waterbak in 

hel ruim. Hel grootste nadeel van deze laatste wijze van ballasten lig', 

in dc omstandigheid, dat zij de lading «breckl», en dit is af te keuren, 

daar telkens wanneer er ccnc afschuiviug of verschieting der kolen 

plaals grijpt, het verlies vermeerderd wordl door dat zij van eeno 

groolcre hoogle vallen, liet is beter bij het laden de kolen door 6ni 

luik te schieten, daar do kolen spoedig eene helling aannemen, waar-

langs het breken minder plaats liccft. 

Ten aanzien van de zeilscliepen werd dc meening geuit, daldevuor-

Ireiïelijkheid dcr sloomschepen zeer overdreven was en hel aantal 

reizen, die gewoonlijk door zeilschepen gemaakt worden, te gering 

was gesteld, l^r waren geeno geldende redenen, waarom kleine stoom-

werktuigen niet bij het lossen der zeilschepen konden gebruikt worden, 

en werd dc scheepvaart op de Theems minder opgehouden, dan zouden 

zij vijftig ten honderd meer werk dan thans doen. Als een schrocfschip 

evenveel moet kosten als zes zeilschepen en het eerste met al de opge-

somde voordeelen slechts driemaal meer reizen dan hel zeilschip doel, 

dan zouden alle verbeteringen in dit laatslocr toe leiden, oindilvcr-

scliil te verminderen, en bet is nog onzeker, hoeveel de kosten van 

slijtaadje voor sebroefscheiien, gedurende eene reeks van jaren, ziillcii 

bedragen. W^areii deze uitgaven aanzienlijk, dan zouden do aange-

j wezen vuordeelcn van deze nieuwe soort van schepen aanmerkelij! 

; minder zijn. Als voorbeeld wordt de l l u m v i t h , die ook in dc ver-

handeling genoemd werd, aangehaald; dil schrocfschip voor gcdurciidi 

I vier jaren als koleiihaaliler, tloch mcl zoo gering voordeel, dat het 

' thans lot andere einden wordt gebezigd. Men wees met nadruk op di 

iioodzak(dijkheid van bel aanleggen van groolcre cn meer gemakkelijke 

dokken voor kolenschepen in het Noorden en aan de Theems, zoowel 

I als van havens op do oostkust ; zoolang dit niet gedaan was, zou cr 

! len eenigen lijdo eeno vreesclijko reeks van ongelukken, zoo als nooii 

bij de /.cilscbepcn beleefd wus, mol dc nieuwe klasse van schroef-

sloombooleii plaats hebben. 

; Er werd aangevoerd, dat dc omweg voor het lossen i in le Pool cn 

hel dikwerf lange ofionthoiid aldaar dc uilgaven der zeilschepen zeer 

vermeerderden, en dit, gevoegd bij den onregelmatigen aanvoer, ver-

oorzaakt door dc ongMiislige winden, had de rijzing cn daling van den 

prijs der steenkolen op de beurs ten gevolge. I k l cciiig afdoende hulp-
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middel zou zijn eene sterke vloot van schroef kolenschepen, die be-

siendig en geregeld heen en weder varen, en gemakkelijke havens aan 

beide eindpunten, zoo als hel in aanbouw zijnde Victoria-dok; door 

alle middelen moesl de spoedige afvoer der ladingen in de wagens cn 

over spoorwegen naar de verschillende magazijnen bevorderd worden. 

Hierdoor alleen is men verzekerd, steeds cencn voorraad steenkolen 

op de Londcnschc markt le hebben, en deze lot een gelijken prijs te 

kunnen verkoopen, en dil zou men natuurlijk alleen door schrocfstoom-

schepen kunnen verkrijgen. Thans wordl dikwijls een grool aantal 

ïeilschcpen in dc Tyiie door tegenwinden opgehouden, of kuimen zij 

hunnen logt door laag water oji de bank niet vervolgen; bij verande-

ring van weder gaan alle onder zeil, en komen aan den mond van de 

Theems, waar zij over cenc lengte van ongeveer honderd mijlen op 

nieuw met tegenwind le kampen hebben. In plaats van in ruime 

mate in de geregelde aanvraag naar steenkolen te voorzien, wordt dan 

dc markt o[) eenmaal overvoerd. De scbrocfkolenschcpen daarente-

gen maken geregelde loglen, cn zij hebben alleen mei do zwarigheden 

van lange schepen mcl diepe kielen, op eene kronkelende cn druk be- i 

varen rivier, le kampen. Het is algemeen bekend, dat in hel afgc-

loopcnc jaar, bij voortdurende tegenwinden, do gasfabrieken in do 

hoofdstad aan de juiste aankomst en de snelheid van ovcrtogt der 

schroefschepen alleen le danken hebben gehad, dal zij bij tijds de be-

noodigdc steenkolen ontvingen, waardoor dc gaslichten voor uitdooving 

bewaard bleven. Do schrocfkolenschepen zijn tol heden nog niel in 

dc vaart voor den regelmaligen kolenhandel, en worden alleen in zoo ^ 

verre gebruikt, als hun de vrachten door gas-compagni(in on spoorwe- ' 

gen gewaarborgd zijn. 

Men behandelde in bijzonderheden de kosten van uitrusting, enz. van ' 

een zeilschip, een brik van 227 Ion volgens meetbrief, die in hctafgc-

loopen jaar negen reizen uil hel Noorden naar Londen gemaakt, en ge-

middeld per reis 5öa ton slcenkolcn tol ccne vracht van'Jsh. i ' / j p. 

(/'ü.G2'/j) vervoerd had. Dc bruto onlvangslcn waren 1-110 pond sterling 

5 sh. 1 p. (/T0Ü95.8.J) en de uitgaven 1110 pond sterling 13 sh. 1 p. 

(/•137ÜO 83), gevende een batig saldo van 20ü pond sterling 10 sh. 

(/'5I98) dal is 18=/̂  pCt. van de ontvangsten of 2G7s pCt. van het 

oorspronkelijke kapitaal. De brik was Iwaalf jaren oud, en had lOOO 

pond sterling (/" 12000) gekost. 

Men maakte do opmerking dal de slijtaadje van de sebroefkolen-

haaldcrs naar hel werk, dal zij le verriglen hadilen, en niel naar het 

aantal jaren moet geschat worden; daarbij was nng niet genoeg lijd 

verloopcn, om vohlocnde ondervinding tc kuunon opdoen, aangaande 

hel werkelijke bcilrag aan herstellingen voor sclirocfschepen, die in 

allo jaargetijden en gestadig in de vaarl blijven. Dcmaal van voordeel 

hangl klaarblijkelijk niel alleen van do geschikthüid van de oorspron-

kelijke conslruclio af, maar levens van de wijze, waarop zij gebe-

zigd worden. Do schrocfsche[icn zijn voorden kolenhandel in gebruik 

gekomen, hoewel zij hiertoe oorspronkelijk niet boslemd waren en het 

Ier naauwernood mogelijk was, ze daartoe met voordeel te kunnen i 

bezigen; voor hel vervo<'r van verschillende goederen cn pa.ssagiers 

was men daaromlrenl zeker. Voor goede schrocfschcpeii zijn, naar hel ' 

schijnt, bijzondere lijnen en zekere cigenaardigheden onmisbaar, en 

waarin die gelegen zijii, kan men alleen door langdurige ondcrviiiding 

leeren kennen. P.ij de constructie van een schroefkolonsehip zijn do 

voornaamste vereischten: een maximinn van lonnemaat bij bepaalde 

kogtcii; weinig dicjigang, len einde de havens en rivieren le bevaren 

cn de banken tc mijden; slabilitcil, zoowel in bevrachlci! als ont-

laden toestand; het bouwen binnen bepaalde gegevens van lengle, 

breedle cn diepte; sterkte, waardoor de romp en de machinerie bij 

hel stooten tegen den grond niet beschadigd worden eu oen minimum 

Yan ballast. De ondervinding heeft ons door verschillende ongevallen 

geleerd, hoe moeijelijk deze eigenschappen in do werkelijkheid zijn 

le vereenigen. 

Van de verschillende wijzen van ballasten werd die met zakken water 

algemeen goedgekeurd, daar zij zeer gemakkelijk werkt, en de eenigslo 

aanmerking, die men daartegen met grond kon aanvoeren, was hel 

bclrekkelijko gebrek aan linnrzaamhoid. Het ballasten op den bodciu 

werd verworpen, uillioolde van de moeijelijkheid om er bij te komen, 

zoowel voor het verwen bij den bouw, als voor de herstellingen, tenzij 

de lusschenruimle bijzoniler grool genomen wordl. Dij hit ballasten 

mcl waterbakken ging zooveel onmisbare ruimte te loor, dal daardoor 

do lading en bijgevolg liet bedrag aan vrachten minder moest wor-

den. Om dezo reden was bel ballasten in hel ruim ingevoerd en 

lot nu loc was drzc manier zeer geschikt bevonden. I)e ruimte kan 

tevens voor de lading dienen, hel water is liglelijk in te brengen cn 

uil le pompen en bel zwaartepunt is zoo hoog geplaatst, dat het schip 

geballast zeer gemakkelijk en goed bij den wind kan zeüen. Om deze 

praklische boweeggroudr.n, gevoegd bij de belrekkelijk geringe kosten, 

werd het ballasten in bel ruim als de beste manier beschouwd. 

In de zitting van Maart werd, in spijt van tegenwerpingen, 

de verzekering gegeven, dal dc grootste gcwono kolensclicpcn over 

het geheel nicl mcrr dan tien reizen per jaar maakten en dat slechls 

eenige weinige vaartuigen dil getal lol 12 en 13 hadden opgevoerd. 

De voordeelen voor bel gebruik van hulpstoomkracht bij hel lossen 

der vaartuigen w.iivn niel in aanmerking genomen; uil do labellen 

van do vergelijkende kosten bleek, dal in beido gevallen op stoom-

kranen gerekend was, en hieruit vloeide eene belangrijke verniindo-

riiig len voordecle van dc schroei kolenschepen voort. 

Dc ongiiiistigo nilkumsl, mcl de I l n n w i c h verkregen, was, naar 

men beweerde, waarschijnlijk ilaaraan lo wijlen, ilal dil vaartuig lo 

klein was; en men njcemhï, dat schroefschepen nimmer beneden 1)00 

ton bcvraililing moeien gebouwd worden. De gewone kosten van 

ladeii en lo.ssen door sloomkrachl tc Londen zijn 3 p. (/'0.23) per ton, 

builen de slijtaadje en den interest van d(i eerste koslcn voor de ma-

chine. hl hel gcsclirifl werd do be.sparing door het lossi'ii met sloom 

op O p. {[ 0.30) pci- Ion gesteld, als men daarbij do winst van lijd 

door do spoedige wijze van lossen in aanmerking neemt. De ge-

middelde vracht is dour den heer Allen op 8 sh. (/••i.80)in plaats 

van l) sh. l'/a (/ I"-'" , zijnde do laatste do 

prijs, die iu den loop der disciissieii werd aangenomen; dil zou ten 

deole kunnen in rekening worden gehragl Ier verklaring van de schijn-

bare Icgcnslrijdiglieden in do uitkomsten, en hel overige zuu kunnen 

liggen aan eenig verschil in do victualie en een lager bedrag van 

verzekering, waardoor het aangenomen voordeel zou vermeerderen. 

De \oordeelen van hel ballasten met water in zakken werden door 

al de zeelieden, die zich daarvan bediend hebben, geroemd, on hunne 

getuigenis kan aks zonder eigenbelang en dc waarheid getrouw wor-

! den aangenomen. De T e n i p c r a n c e , varende lusschen .Maiyporl u i 

I Dclfast, werd bepaaldelijk vermeld; deze had in ccnen gegeven lijd 

I drie reizen meer gemaakt, dan hij mcl gewonen ballast kon gedaan 

, hebben; hel besparen van lijd voor bel ballaslcn en onilasten was in̂ s-

t 
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gelijks aanzienlijk en de gezamenlijke koslen der zakken, enz..waren 

ii) minder dan anderhalf jaar lijd lerng gewonnen; gedurende dien 

l i jd had men daaraan niel de minsle hcrslellingen behoeven ledoen. 

I'.ij deze duurzaamheid moei in zekere male de builcngcwone zorg van 

den gezagvoerder in rekening worden gcbragl, dic mede aandeel-

houder was. De lijdruimlc van di'ic jaren voor sloom-en zes jaren 

voor zeilschepen kan als hel gemiddelde worden aangenomen voor den 

duur der zakken, bij bel ballasten met water. 

Uil medegedeelde bijzonderheden aangaande de constructie cn dc 

loglcn van dc ^'orlh^^nherl(llul, een kolousi-hip mcl schrocfverinogcn, 

bleek, dal de lonncmaat volgens nicelbricf-158 Ion bedroeg, dat hij in 

twaalf maanden ö5 reizen gedaan had en daarbij 20 05,") ton steenkolen 

aangebragt; dal dc gemiddelde afstand voor elke reis 51 i inijlcn was 

en dc snelheid op 7.08 ndjlen per uur kan gesteld worden, hetwelk in 

he l algemeen als dc grootste spoed, waarmede kolen met voordeel kun-

nen vervoerd worden, wordt aangenomen. 

In hel schip John Bowes werd ccn dubbele ijzeren bodem gelegd cn 

lalcr iijcl cencn bouten vloer overdekt, doch beide lekten; men ver-

ving deze wijze vau ballasten door dic met zakken, doch deze be-

antwoordde uil een oeconomisch oogpunt niel aan de verwachting. 

Dientengevolge nam men de locvlugt lot jilatlc ijzeren waterbakken, 

die van den voor- naar den achtersteven liepen, cn deze voldeden zeer 

goed; zij ziju zeer duurzaam, als men hun voldoende grootte geeft om 

«laarbinncn le komen cn zc zoo plaatst, dat zij uitwendig onderzocht 

en gcverwd kunnen worden. Oc zijbakkcn werden mede in dil schip 

beproefd, doch men was bevreesd, dat dezc het schij) te veel zouden 

doen werken. Oc bewijsgronden legen bet ballasten door ccncn 

waterbak in hel ruim, namelijk het grool verlies en het breken der 

kolen, werden nicl nadruk herhaald. Oe gemiddelde koslen voor bet 

vervoer van slceid\olcn naar Londen door middel van sloomkolcn-

schepen z o u d e n , naar men beweerde, bij eene goede directie niel meer 

dan '1 sh. {( 2.10) per ton bedragen. 

hl de steden, waar dc steenkolen geladen werden, had men cenig 

vooroordeel tegen dc schrocfscbcpen, daar zij door de snclhoid van be-

weging ccnigc stoornis in dc havens tc weeg brengen cn van bel oude 

.gebruik afwijken. Er bestaat cchtcr geen twijfel voor het welslagen van 

\\c[ slclsel op die plaatsen, waar hydraulische of stoomkracht oj) dub-

bele riji'u kranen wordl toegepast cn dc dokken gemakkelijker worden 

ingerigt. 

Oc kosten voor het ballasten mcl water in bakken werden berekend: 

de o n d e r v i n d i n g bij zcvcii schcpen bad geleerd, dal dc kosten met 

inbegrip der vcrbindingspijpen nicl moor dan •! pond sterling (/ IS) per 

ion ballast bedragen. Mcutooinlc aan, dat het tegen hol ballasten op den 

bodem aangevoordc bezwaar, als zou men daarbij geene voldoende 

ruimte voor verwen en herstellen hebben, niet bestond, daar men ccne 

diepte van 2'/, tot 5 voet (O®'.70 tot 0'''.'.)l) moot hebben voor dc 

opname van cenc hoeveelheid water, dic voor het iMlIaslen genoegzaam 

is, tn bij dczo hoogte heefl meii overal voldoenden locgang. Oezc con-

slruciie verhoogt daarbij zonder twijfel de sterkte van bet schip in 

grootc male. Oc buitengewone koslen voor hel levocn van 100 ion 

ballast bcloopcn op deze wijze nicl meer dan 5'20 pond sterling of 

/•5 8iO. 

Een spreker beweerde, dal de gehouden beraadslaging noch aan de 

belangrijkheid van hel onderwerp, noch aan hel opstel, dat zccr grootc 

verdiensten bezat, bcnoegzaam rcgt had doen wedervaren; het stuk 

k va l zccr nuttige mcdedeclingcn cn zorgvuldige berekeningen cn 
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wanneer het wat den vorm betreft eenigzins gewijzigd was, dan zou 

hel een hoogst belangrijk werk zijn , waarvoor men den schrijver 

grooten dank verschuldigd was. 

Men bejammerde, dat do voorname vraag over de grens, binnen 

welke het stoomvermogen , in plaats van zeilschepen, met voordeel 

voor hel vervoer vau steenkolen kon toegepast worden, in den loop 

der beraadslaging niet geheel was opgelost. 

Vau beide zijden waren de cijfers voorzeker naar waarheid op-

gegeven, cn, zoo verre de ondervinding van een beperkt tijdvak ge-

doogde , waren dc gcvolgirckkingen juist; in de meerdere kosten 

was cchtcr niel het gcheelc vraagstuk gelegen. Dc regelmatige aan-

voer iu dc hoofdstad was evenzeer van belang, cn kon men van 

dezen verzekerd zijn , dan zouden de dobberingen in den jirijs der 

steenkolen voor een groot gedeelte Ycrvallcn; bij de thans bestaande 

wijze van vervoer worden dc schepen dikwijls door tegenwinden 

opgehouden , en komen later in zoo talrijke violen aan , dal al dc 

berekeningen van den handel falen. Nu en dan kunnen speculanten 

zich hierdoor verrijken, dodi de eigenlijke handelaars cn dc eigenaars 

der kolenmijnen verkrijgen deze voordeden niet, en de belangen 

van den handel lijden daaronder, de kolenschepen en hunnc be-

manning, als ook dc koolkrancn, deelen allc in dezc nadeden, daar 

zij nu eens door gemis aan bezigheden gebrek lijden en bederven , 

cn dan weder zoo veel moeten doen, dal van hunne krachl cn duur-

zaamhdd meer dan redelijk is wordt gevorderd. Alleenlijk wanneer 

men de hoofdstad door schrocfschcpcn van steenkolen voorziet, houdt 

deze onrcgdmatigheid op, cn dc prijs zou gedurende hel gehcele jaar 

dezelfde zijn. 

Dij het bier voorafgaand ovcrzigl der beraadslaging, heeft men met 

opzet geen gewag gemaakt van eene Ier zake niels afdoende redevoe-

ring, waarin hoofdzakelijk word beschreven, wdk gczigt schrocfkolcn-

schcpen opleveren, wanneer zij onder zekere vermakelijke omstandig-

hcdeii, van Grcenwich naar lllackwall gaande, gezien worden. I lel is tc 

betreuren, dal dic lijil niet liever bcslecd was tol hel geven van meer 

bepaalde inlicblingen over de vcrciscbtcn voor de constructie van 

schroofkden.'ïchcpon, cn lot het vermelden van hetgeen dc ondervinding 

had geleerd tcn aanzien van ini.slukkingen, dio daarbij, gelijk bij den 

aanvang van elke nieuwe zaak van gewigl, noodwendig moeien hcbbcii 

plaals gehad. Eene modeilecling in dien zin zou een hoogst belangrijk 

stuk zijn. Dlijkbaar blijven cr nog vele verbeteringen aan tc brengen 

over, zoowel in den bouw der schcpen, dc machincric, de wijze van 

ballasten, het .stelsel van laden, lossen cn uitrusten, als in het bepalen 

van dc meest voordeclige snelheid; dc onkosten en de slijtaadjc waren 

alsdan bepaald, daar zij van dc aangenomen sncihcid afhangen. Door 

dc meest gezag hebbende mannen in bel vak werd algemeen gedacht, 

dat men slcchls zoo veel sloom noodig had, als voor bel verkrijgen van 

ccnc sudbcid vau zeven lot acht knoopen in bel uur gevorderd werd, 

cn hel blijft ccnc vraag, of zelfs ccnc mindere snclbeid, bij voorbeeld 

van vijf knoopen in het uur, nicl voordediger zou zijn. 

Ecu zccr belangrijk praktisch punl is de keuze van oordeelkundige 

gezagvoerders voor schrocfkolcnschepcn, of liever nog de opleiding van 

ccnc bijzondere klasse van zeelieden en ingenieurs, mcl hel doel de 

reizen snel eu goedkoop te doen; misschien ziju thans slechts zeei 

weinige zeelieden mcl alle bijzonderheden van schrocfkulciischcpcn vol-

komen bekend, en cr is lijd noodig, om ben daarmede bckeiiil te maken. 

Tcn ojizigte van het ballasten met waterbakken (Umh watcrhallasli 

werd nog dc opmerking gemaakt, dat zij geen verlies iu ruimlc voorde 
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lading geven, daar dc groolo schroefkdenschepcn, wegens het aanmer-

kelijke speciliokc gewigl van de steenkolen, zelden geheel gevuld zijn, 

omdat zij voor de veiligheid op eene zeereis niel te diep geladen mo-

gen zijn. 

Dij het sluiten der beraadslaging, werd eene warme lofspraak ge-

houden op het geschrift vau den beer Allen, zoowel tcn aanzien van dc 

daarin vermddc fdtcii, als van de vlijt en zorg, dic aan dit stuk was 

besteed. Dc strijd, die thans over hel verkieselijke van wind of stroom 

gevoerd wordt, mocl belangrijk genoemd worden, cn hoewel bel voor-

barig moge zijn een bepaald gevoelen le uiten, bij dc nog zoo korte 

ondervinding die men beeft omtrent dcu invloed van de toepassing 

van stoomkracht op kolensdiepen , zoo schijnt het editor, dal men 

er reeds genoeg van weet, om met grond onberekenbaar nul voor den 

handel er van te mogen verwachten. Hol mocl gecnc verwondering 

baren, dal dc gcdacbten omlreiit dc kosten veel uitccnioopen, daar elke 

spreker slechts het rcsullaat zijner eigene ondervinding heeft gegeven. 

Descbouwt men de zaak als ecu strijd tusschen stoomkracht cn werk 

van nienschcnlianden, dan kan men den einduitslag reeds voorzien. De 

vercenigde arbeid cn de kosten aan Iconen enz. der schepelingen 

van zes zdlschcpen, zullen, naar men kan aannemen, even voel uil-

rigtcn, als hel scheepsvolk en dc sloomkraclil vau ccn schrocfschiji. 

Waar dergelijke vraagstukken zich bcbbcn opgedaan, heeft dc sloom 

telkens dc bovenhand behouden. Wal dc handelsbelangen aangaat, werd 

over hel noodzakelijke van een grooler kapitaal cn dc nieenlcre slij-

taadjc gesproken, helwclk lol dc vraag leidde, in hoeverre cenc snel-

heid beneden zeven lot acht knoopen iu bet uur voordcdig kon ziju. 

Als voornaatn punl vau overweging voor dc haiidclsbclangen, worti de 

regelmatige aanvoer voor dc niarkl tier hoofdstad beschouwd. Dc brand-

sloHcii, voor het verkrijgen vau grooterc sncihcid benoodigd, waren 

een onderwerp van meer belang voor reizen in streken , waar dc 

kolen 2 lot 5 pond slerl. { [ " l i tot /•50) per ton kosten , dau wd 

voor dc reis vau Ncwcaslle naar Londen; voor den laatslcn logt is 

het alleen ccnc vergelijking lusschcn dc uitgaven aan braiulstoHcn 

cn slijtaadjc aau hot schip er. dc werktuigen met ccne besparing van 

lijd en vau loon voor bet scheepsvolk. 

Ton aanzien van de bclrckkelijkc verdiensten van de versdiilleiide 

soorten van ballast, schijnt bet verkieselijk dc gansche watermassa 

over den gclieelcn vloer van bet schip te vcrsprcidcii, hel/.ij door ccnen 

dubbelen bodem of wel iloor waterboudcrs. Ecu schip in zee mocl bij 

ccncn balk vergeleken wordeu, cn , uil dil oogjiuiil dc zaak 

bcschonwende, ziel men hoe moeijelijk het is, dcu dubbelen bodem 

walerdigl te hoiidcii. Een balk beeft zoowel ccu top als ecu bo-

dem; de bovciikant wordt zamcngcdrukl, cu de ouderkant uitgezet, 

/ou is bel ook mcl een schip cn zoolang iiicii zich geeiic meerdere 

zorg geeft voor hel zamcnstdlcn en verbinden van bel dek cn het vol-

komen vcrcciiigcn vau dil laatste met dc zijwanden cn den budoin, zal 

dc constructie onvulmaakl zijn. Het is gecnc buitengewone zaak, dal 

in zware zccen dc iiadcii van bet dek opengaan cn dat zelfs het dek 

viin den romp losspringt; hierdoor worden dc hutten onbewoonbaar 

''n op dezc wijze is ook ongetwijfeld bet lekken van den (hibhelcn 

hodom ontslaan. Het ccnigc middel is, alle declcn onderling zoodanig 

te verbinden, dat tle gchcdc romp vau het schip als een balk wordt; 

door ecu beplankt ijzeren dek zou men dit doel zeer nabij komen. 

Voor een schip is hel nadedig cenc groolc zwaarte middenschccps tc 

plaatsen, zooals bij het ballasten iu hel ruim bel geval is, cn zulk ccn 

^chip loopl gevaar door dc persing in zware zccen cenc doorbuiging in 
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den kiel te krijgen, helwdk met den naam van katicnrug door de zee-

lieden bestempeld wordt. 

Hel onderwerp is zoowel voor zeelieden als ingenieurs van vcd be-

lang cn men hoopte, dal in ecnc der volgende zittingen de uit-

komsten van langduriger ondervinding aan het Instituut zouden 

worden medegedeeld. 

ZAMKXGKSTKI.DK RTOf)M.MACIIIM:S VAX DU TlUiMIJLEV, 

{The Mechanics" Magazine, 1'art CCCLXXXV I I , Vol. I .X I I , p. 315.) 

(.1. C;. VAX Gl'.XDT .hiir.) 

Do cngclsdie eigenaars van het patent van du Trcuibicy hebben 

cencn brief ontvangen, bctrclTcnde den uitslag ccncr reize van het schip 

h Frunce, aau ccnc fransche niaatscbu|i()ij toohcboorcndc. Dit schip is 

onlangs door de fransche regering aan gcnomeu tot bet overbrengen vau 

troepen, paarden, buskruid en andere ammunitie van .Marsdllc naar 

Kamicsch, cn het hccfl met den besten uilslag dien logt vcrrigl. Dc 

schrijver van dien briel vergelijkt de bsten der reis van k France vau 

Marsdllc naar Kauiic.sch en terug, meldic, gemaakt door een kortelings 

voltooid ciigdsch sidiip, the Uißaspcs, van Ihc General Screw Compani}, 
ccn schip dat ccn weinig niiiider snel beid heeft en in vorm cr vrij wd 

mede ovcrcenkonil; bet schip la France heelt juisl driekwart van de 

tonncmaal van the Ilijdasjies; bet kolenvcrbriiik der scbcjicn wasechter 

niet in die cvciircdiglidd. maar wel als 5 lot 7; dal wil zeggen, dal, 

lerwijl op dc Ilijdaspis 700 Ion voordo been-en terugreize zijn ver-

stookt, lict scliifi la France skclils 500 (o i hecfl gebruikt. Dil nadcd 

van bet cngclschc schip legen het h'ansche — ccu nadeel dal de kosten 

der reis zoo zeer heeft verzwaani — zal niel weinig in bet oog vallen 

en dc ojmicrkzaamhcid lot zich Irekken; want hoezeer wij ook geneigd 

zijn onze miiidcrhcid in werken van kunst te crkciinen, iu alle werken 

die de iiigciiicurskiinsl bcirclïcn, en vooral in dc werktuigkunde, heb-

ben de cngclschc voortbrciigsclcii ccnooiibotwistbarc meerderheid. 

Schoon wij reeds vroeger coiic Ijoschrijving vau dc machinc vau 

du TrcmbIcy licblicn gegeven, zal nogfans ccnc koi lc aanwijzing van 

bet beginsel, waarop dc uitvinding brrnsl, hier niet ongepast zijn. 

Dij ccnc gewone slooiiimachinc î îal do stoom uit den ketel naar 

dc ciliiukrs, waar cenc inrigting is aangebragl, wdke dc drukking 

afwisselend op beide zijden van den zuiger doet werken, zoodal deze 

cn de daaraan v c r b o n d e i K i stangen eene hccii- ou wcdcrgaande be-

1 weging vcrkri jgl, wdkc in ecnc rondgaande wordt veranderd , om 

! hel rad of de schroef te doen werkon. Hecfl dc stoom in den cilinder 

i zijne werking gcilaan, dan slroomt hij in een ruim vut, den condensor 

I genaamd, cu hij wordl daar door hel inspuiten van koud zeewater, dat 

I de liillc tol zieh ncjint, gecondenseerd; het hierdoor onlslanc gedeel-

telijk ludilicdige verhoogt do kraelil van de iiiaeliinc. l lcl grootste 

gedeelle vau dcu gccondeiiscerden stoom cn het condensalicwaler wordl 

dan iu zee iiitgepompl; dc warmte daarin is dus geheel verloren, op 

bet kleine gcileeltc na, dal weder naai* den ketel wordt gevoerd, om 

ccnc nieuwe hocvcdiicid sloom gelijk aan de gccoiideiisccrdc voort te 

brengen. Dezc hocvcdiicid is, bij liet geliocl vergeleken, zeer gering, 

namelijk niet meer dan ccn zes-eii-twiiiligstc; zoodat vijf-cn-twinliy 

zcs-cn-twiiitigslc deden van tle warmte, duur bet vuur voorlgebragl, 

tc loor gaan, na slcchls eenmaal van nul gcweesl te zijn. Om ecnc 

regelmatige beweging tc verkrijgen, heeft men twee machinc?, waar-

van de zuigers nicl gelijktijdig in dtiizelfdcn stand zijn, tc zamen ver-
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bonden en men verkrijgt zoo doende de dnbbcie machine, gelijk men 

op de sloombootcn aantreft. 

Dc uitvinding van du ïrembley iieeft ten doel een groot gedeelle 

dezer verlorene warinte te gebruiken. In zijne machines (die ook 

eigenlijk uit twee verschillende, doch gekoppelde toestellen beslaan,) 

werkt de sloom sleelils in een der cilinders, en wordl daarna gecon-

denseerd, niel door de inspuiliiig vau koud zeewater, maar door te 

slroomen door spiraalvormige buizen, welke door koude eiber of een 

ander dergelijk vocht, dal bij lage temperatuur kookt, zijn omgeven. 

Door deze inrigting wordl, gelijk duidelijk is, de sloom in de buizen 

gecondenseerd cn geefl zijne warmie af aan de omringende ether, daar 

nu cllier bij minder dan de helfl van hel kookpunt van water kookl, 

wordt er eene groote hocveelheiil eiberdamp gevormd, welke in den 

tweeden cilinder kan werken. Deze theorie brengt du ïrembley wer-

kelijk in praktijk. Zijne beide machines zijn volkomen gelijk, nilge-

iioinen dal de eene door eiberdamp wordt bewogen, die kosteloos door 

do condensatie van den stoom uit de andere machine wordt verkregen, 

zoodal slechls eene der machines kolen verbruikt. Als de eiberdamp 

zijn werk heeft gedaan, koml hij in een condensor, van kond waler 

omgeven en wordt daar weder lol vloeibare eiber leruggebragl, oin 

op nieuw gebruikt Ic knnnen worden. 

liet is uil deze beschrijving duidelijk, dal dc kracht van eene der 

machines verkregen is uil de w^armle, die volgens het beslaande 

stelsel geheel zou verloren zijn, eu dat de ether en de oorspronke-

lijke boeveellieid water, waarmede de kelels gevuld waren, been en 

weder werkl cn telkens in den kelel terug koml, zonder verlies en 

zonder bijmenging van zeewaler. 

Ev is nog een ander voordcel in dil slelsel gelegen, liet is niet 

.•».lleen le verkiezen omdal dc verlorene warmie van den cencn cilinder 

den anderen doet werken, maar ook omdal men zoet waler in den 

kelel kan gebrniken. 

Hal dil voordeel zeer op prijs wordt gesteld, blijkl uil de menigte 

oclrooijeii die genomen zijn op inrigtingen, die alleen len doel had-

den dit voordeel bij gewone sloommacbines te verkrijgen, een voor-

deel, dat hier, om zoo te zeggen, eeu onvermijdelijk gevolg is van 

hel stelsel. Wanneer men al bel gezegde bijecntrekl, zal men niel , 

langer twijfelen aan den gunstigen uitslag der reize van het schip 

la Frnnce. 
De ingenienrs, welke dil ontwerp onderzochten, maakten de ge-

wiglige opmerking , dal ether een kostbaar en levens ontvlambaar 

vocht was. Wanneer eeliler eiber in hel grool wordl aangekocht is 

zij volslrekl niel zoo kostbaar als men algemeen gelooft; en al ware 

dil zoo, de toeslellen worden tegenwoordig zoo naauwkeurig sliiitende 

gemaakt, dal alleen bel eersic vullen der condensors van oeiiig ge-

wigt kan ziju wal de koslen belrefl, daar bel dagelijkseli verlies oji 

een grool schip als Ja F r a m e slechls -il'/j h'ancs (f 10.20) be-

draagt, hetwelk overeenkoint met '/o bJ" kolen le Ivamiesch, waarde 

.•̂ loenkolon door de fransche regering worden verkocht tegen -1 pond 

sterling lOs l i . 8 p. (/" 58) de loii. Wal aangaat de braiidbaar-

bcid, 7.00 l>c\\ocven wij slechls le zeggen ilal de IVansciio regering 

het schip la F r a n c e aanwees, niel alleen om troepen, tachtig paarden 

en kan(udxogels le vervoeren, maar ook zesli.; ton buskruid en palro-

nen, en vele gelijksoorligc zaken werden in vrij wat minder veilige 

vaartuigen verzonden door personen , dic men als hoogst voorziglig 

mag beschouwen, op denzelfdcn lijd dal la F r a n c e in dc haven van 

Marseille lading innam. W i j mogen hier bijvoegen dal hel eerste 
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schip, naar dit systema gebouwd en naar den uitvinder dc du T r e m -

bley genaamd, sinls Junij 1853 lijs.schen Marseille en Algiers vaarl, 

niet den besten uitslag, en legen eene lagere vracht dan de gewone 

stoomschepen. Het behoort aan dc firma Arnaud Touacbc Krt^res, te 

Alarseille cn is tegen dc gewone premie voor sloomschepen, legen 

brandschade verzekerd, nadat de agenten der assuranlic-maalschajtpij 

hel schij) onderzochl hadden. 

W'ij hebben lol nog toe gesproken als ware ether de eenige vloeistof 

geschikt voor deze nieuwe machines; maar er zijn, gelijk genoeg be-

kend is, nog vele andere vloeistoHen, die op even lage temperatuur 

koken, waarvan sommige in de gasfabrieken worden verkregen en 

bijna niets meer kosten dan dc kosten voor de bewerking der 

deslillalie. 

Wanneer de Ilijdaspes voorzien ware geweest van denzelfden toe-

stel als Ja F r a n c e , cn hare reis met -iOO in jilaatsvan met 700 ton 

kolen had gedaan, dan zoude deze besparing, hoe grool die ook moge 

ziju, nog geenszins het eenige of zelfs het grootste voordeel zijn, dat 

aan het gebruik van dc cthertoestellen verbonden is; door dc koolbe-

sjiariiig winl men r u i i n i e en dus moet niel alleen hel mindere kolen-

verbruik worden berekend, maar ook (vooral bij lange reizen) dc 

vracht van de meerdere lading, die dan kan worilen ingenomen. 

Hij voorbeeld: de groote schepen, zooals van dc Cunard-lijn, die tus-

schen Liverpool en Amerika varen, gebruiken van 2000 lol 2400 ton 

steenkolen op hunne reis heen en lerug, lerwijl zij voor de lading 

slechts eene ruimlc van -iOO ton beschikbaar hebben. Waren deze 

stoomschepen mei de machines van duTrembley voorzien, zoo zoude niet 

alleen 000 Ion kolen, ter waarde van 750 pond sterling (fOOOO) per 

reis bespaard worden, maar zij konden 500 ton elke reis meerder 

laden, legen ccne vracht van 5 pond slcrling (f 00) lol G pond ster-

ling {[ 72) de ton, hetwelk nog eene meerdere ontvangst van 3 OfJO 

pond sterling (foG 000) lol 5 000 pond sterling (f 43 200) op dc 

heen- en wederreis geeft. Hel is inderdaad door een bekend engelsch 

ingenieur berekend, dal iJie P e n i n s u l a r and Orienlal C o m p a n y , door 

hel aannemen van dil stelsel voor bare geheele vloot, uit de winst 

die daaruit voortspruit, driekwart gedeelle en missdiien bel geheele 

kolenverbruik konde bekosligen , hetwelk in 18Ü3 de som van 

210000 pond sterling (/•2 880 000) beliep. 

Hel is belangrijk de vorderingen dezer uilvinding eens korlelijk na 

le gaan. Door deu verwarden slaat van zaken in Frankrijk , van 

18i8 lol aan de troonsbestijging van keizer Napoleon , werd deze 

nitvindiiig gedurende dal lijdvak niel ontwikkeld. Dc aandacht van 

den admiraal des Fosses werd door Arago, toennmls minister van 

marine, er op gevestigd,en hij deed door cenc comndssic van ingenieurs, 

scheikundigen en zeeolïicieren eenige proeven nemen op cenc vaste 

machine die le Darijs was g(maakt, en door de regering naar dc werf 

tc L'Orienl gezonden. Deze commissie zette bare jiroeven gedurende 

vijftien maanden voort en eindigde met bet uilbrengen vau een zoo 

gunstig rapport, dat men gelaslle, eeneoorlogscorvel, de OV/Zi/ee ge-

naamd af le takelen en met deze zamengeslelde sloomniachinc te 

voorzien. Door poliliekc oorzaken is de verandering van dil schip 

vertraagd, doch thans (April) bijna voltooid, terwijl de vorderingen 

den keizer grool belang inboezemen. 

De eersie wezenlijke loejiassing van dil oclrooi ojt de sloom-

scheepvaarl had jilaais voor omstreeks twee jaren, toen in Junij 

1(S55 hel scbroefsioomschip du TrcmhJcij, van OÜ |)aardenkracblcn , 

zijne ecrsle reis vau .Marseille naar Algiers maakte. Aan boord van 

1 8 5 6 . ] 

het schil) bevond zich cenc welenscha|ipelijkc commissie , door dc ^ 

fransche regering benoemd, die een zeer guiislig verslag over hel | 

nieuwe slelsel uilbragl. Sinls dien lijd heeft dit schip de geregelde 

vaart vervolgd eu werd eenige maanden na de indieuslslelliiig bezochl , 

door den beer George Uennie, den bekenden engelschen ingenieur, • 

die van Marseille naar Algiers reisde eu met dezelfde gelegenheid ; 
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RADER- EN RCIirvOEEBOOTlCN. 

[T/ic Mechanics' Magazine, Tart CCCI.XXXVtl, Vol. L X I 1, p. 4-11.) 

(.1. G. VAN GENDT ,lun'.) 

lilcne zeer belangrijke proeve voor de sloomschecpvaarl werd onlangs 

donr de P e n i n s u l a r and O r i e n l a l S l e a m - C o m p n n y ^ Q i m w c n , ten einde dc 

bolrekkelijkc waarde van raderen eu schroeven voor stoomschepen na 

terugkwam bij zeer stormachtig weder en dus eene goede gelegen- | gaan, waartoe een van hunne fraaije vaartuigen van cenc raderboot in 

beid had om o v e r de doelmatigheid le oordeelen. Zijn rapport spreekt | ^̂ ^̂ ^ sehroefboot werd veranderd. Deze stoomboot is//ic 6'»//««, een 

in ile meest gunstige termen over deze uilvinding. Kenige weken | , ^̂^̂^̂  oors].ronkelijk voorzien van stoomtuigen 

de gemaakte veranderingen is de oude geleden werd dil schip door de fransche regering naar Constanti- , paardenkracht, l'.ij 

nopel gezonden, waar hel zich thans bevindt (1). Zooals wij vroeger ^ weggenomen en zijn er voor in plaals gebragt stoom-

tuigen van 210 paardenkracbl, vervaardigd bij dc heeren Snnmers en 
gemeld hebben is dil schip hel eigendom van de heeren Arnaud 

Touacbc, Frères, die aan bel hoofd van eene slooniboolmaalscbappij 

lusschen Frankrijk en Brazilië staan; zij ziju zoo voldaan over dc ^ 

inrigiing van de da T r e m h l c y , na eene ondervinding van verscheidene | 

maanden, dal zij besloten bebben de machines op twee nieuwe schepen j 

voor hunne maalschappij, die reeds volgens hel gewone stelsel waren i 

vervaardigd, volgens het nieuwe le veranderen. Deze schepen zijn 

la F r a n c e , waarvan hierboven is gesproken, en le U r e s i l , ecu &c\\\\\ 

geheel daaraan gelijk. Die schepen zijn 224 voel (08 el) lang cn 30 

voet (11 el) breed en voorzien van du Trembley's nieuwe machines, 

vervaardigd door bet cngelsche huis Taylor eu Oomp. te Marseille. 

Dc nominale kracht is 300 paardenkrachten. L a F r a n c e verliel 

.Marseille op den 13'" Januarij van dil jaar om naar Kamiesch te 

stevenen. L e U r è s i l is thans ook gereed, door de fransche regering 

onderzocht en goedgekeurd en wordt le Marseille voor dal bestuur 

bevracht. Sedert do terugkomst van L a F r a n c e hebben de heeren 

Arnaud Touache, Frères, besloten lol hel bouwen vau drie grootere 

schcpen en ziju in overeenkomst gelreden mei de eigenaars van bel 

octrooi voor bet uitsluitend privilegie van de fransche Middellandsebe-

Zcc-vaart, waarvoor zij zich getroost hebben, eene groote som le be-

talen. F̂ ene andere maalschappij, dc fransidi-ainerikaansche com-

pagnie namelijk, voor dereglstreeksche vaart tusschen Frankrijk cn dc 

Verecnigdc Staten, heefl tc Naiiles de Iwee eersic schepen voor bare 

lijn doen bouwen, waarvan het eene, le J a c q u a r l , 18''" November 

van stapel liep. Het schip is van ijzer en 212 voet (7 i el) lang. 

De zamengeslelde sloommachines voor deze schepen zijn op eene 

nitmuiitende wijze vervaardigd in dc fabriek van (̂ avé le Darijs cn 

hebben 500 paarilenkraclit. Wijders ziju verschillende toostemmin-

gen tol hel gebruik der nieuwe machines verkocht aan eenige rivier-

maatschappijen en aan vele iier.sonen voor vaste machines. 

De geschiedenis van dil octrooi voor zooveel Frankrijk betreft is 

hiermede ten einde. Dc uitvinding is in Fngcland gepatenteerd, onder-

zochl en zeer gunstig beoordeeld door onderscheidene bekende inge-

nieurs, waaronder wij noemen de heeren Uennie, Seaward en Hens-

man van de engelsche bank, aan welken laatste het beheer der werk-

op de wereldlenloonsteihng van 1851 was toevertrouwd Met luigeii 

genoegen vernamen wij dal de engelsche maalsclia|)pij, voor de invoe-

ring der zamengeslelde slooinmachiiies, deu heer Dramwell beeft be-

noemd tol baren ingenieur, die bij de proehieming met I m F r a n c e le 

Marseille tegenwoordig was vóór haar verlrek naar Kamiesch, en wiens 

gevoelen overeenstemt mei de gunsligc mcening der reeds gemelde 

heeren; wij twijfelen niel of de toepassing van du Trembley's uilvinding 

zal thans ook in Engeland algemeen worden. 

Day le Soulliamplon, buisketels volgens het gcoctroijccrdc stelsel van 

Lamb en Simmers. Er was dus hier eeno goede gelegenheid om bel 

verschil in s[ioed le bepalen, veioorzaakt doordc verandering niet alleen 

van de wijze van beweging, maar ook van de krachl der macbiiicrie. 

Dc proeve is met eeuen zoo goeden uitslag bekroond, dal zij de aan-

dacht van zaakkuudigen overwaardig is. Bij den ollicielen proeftogt 

vau IheSuJlan'm 1851 mei schcpradereii, gedreven door eene sloom-

macbine van 420 paardenkracht, was dc gennddelde snelheid 10.714 

knoopen iu hel uur. Mei de nieuwe machines, die juisl de halve kracht 

hebben van de oude, doch op eene schroef werken, was de gemiddelde 

spoed bij bel gebruik van stoom alleen 10.47 knoopen; en bij eene 

ligte koelte en hel voor- en achterzeil bijgezet l l .OOi knoopen; het 

eersie is dus vri j nabij dezelfde snelbeid, als loen hel schip door schep-

raderen, die eene machinc van zoo aanmerkelijk veel grooler krachl 

nooilig hadden, werd voorlbewogen. Deze geringe, ja onbeduidende 

vermeerdering iu snelbeid is echicr niel hel eenige voordeel dat door 

de verandering is verkregen. In plaats van slechts voor achl dagen 

brandstof als vroeger tc kunnen bergen, kan Ihe Sullaii thans voor 

meer dan zestien dagen voorzien worden, bel gemak der reizigers is 

vermeerderd en hel schip kan 150 lot 200 ton meer dan vroeger laden. 

.Merkt men bierbij verder op dal de slijtagie en de koslen der bediening 

van hel schip naar evenredigheid ziju verininderd, zoo is hel niette 

verwonderen dat deze proef met veel belangslelling is bescliouwil, 

daar er nog nooil cenc diergelijke gedaan is. Deproehogl, die den 2*̂ ®" 

Mei dezes jaars te Soiilhamptoii plaatshad, werd bijgewoond door 

verscheidene personen , met de stoomscheepvaart bekend, eu vele 

van de directeuren der niaatscbappij, waaronder de heer J. Allan, de 

directeur, admiraal Tboriilon, admiraal Sii' Kiehard Granl, kapitein 

Nairne van de marine, de heeren de Salisen Ikulow, kapitein Engle-

diie, de heeren A. Lamb cn Dinnen, de gonvcrnemenlsopzigler, enz. 

The Süllan is zwaar getuigd en kan des iioods zonder sloonivermogen 

varen. De proehieming lieell de voortrelfelijkhcid iler mae.hines bewezen 

zoowel als hel gemak der bewegingen van hel schi(), dat de voordeelen 

van een zeil- cu van een scbroefsioomschip vereeuigl. Het zal terstond 

iu dc vaart komen lusschen Southamplon, Malta en Ale.vandrië. 

(I) Dit is in Ajiril 1855 gcschrcvcii. (lied.) 

OVEU EENE N l E fWE SOORT VAX a.V.MENGKSTKLDE 

METALEN STAVKX. 

The Mcchanics" Magazine, l'uvt C'CCLXXXVll l, Vol. LX l l , p. 4ï>r,.i 

(,1. G. VAN GENDT Jun'.) 

(l'l. X , figg. 14-in.) 

Een opstel over dil onderwerp werd onlangs in eene vergadering 

van the I n s t i t u t i o n o f } l c c h a n i c a l F n i j i n e c i ' s , le Dirmingham, door den 
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neer E. I. Payne, daar Ier slede woonaclilig, voorgelezen. l lel volgende 

is een uillrckscl van deze mededeeling : 

In den legenwoordigen lijd, waarin de hooge prijs van het ijzer van 

zooveel overwigl is voor de verbruikers van slaafijzcr, dal vooral in 

deze streken onder zoo verschillende vormen wordl verwerkt, mag er 

veel gewigt gclieclit worden aan de uitkomsten van ccnigc onlangs ge-

nomene proeven, ten doel hebbende, dc massieve ijzeren slaven als ge-

woonlijk voor hekken, sporen, ijzeren ledikanten cn zoo vele andere 

doeleinden worden gebruikl, door een gocdkooper materiaal tc 

vervangen. 

De Icnloongcslclde monsters, hoewel cenigzins ruw, dienden om 

bel beginsel, waarop dc bewerking rust, toe tc lichten. 

l lel zijn kleine slukkcn slaalijzcr op dc volgende wijze vervaardigd : 

Twee halfcilindervorniigc slukkcn ijzer /I (lig. l i), van een vooraf 

berekend gewigt, worden tegen elkander gezet cn vormen dns eenen 

cilindcr; cn Iwcc dergelijke stukken IJ ü , van grootere ahneting, wor-

den cr om been gelegd, zoodanig dat de voegen een kwarl omtrek ver-

springen, zooals in de figuur te zien is. Hel geheel wordt door ijzeren 

boepels of sterk ijzerdraad aan elkander verbonden cn ecnc korte prop 

van ijzer in bet ceue einde des cilinders gedreven. Deze wordl vervol-

gens met zand, aarde of as gevuld, goed aangestamiit cn gedroogd, 

waarna ook bet opene einde met eene proji wordt gesloten. 

Dc dus gevulde koker wordl in hel hirnuis genoegzaam vcdiit, 

cn dan als gewoon ij/.cr onder dc wals bewerkt, waarbij de kern van 

zand vrij naauwkeuiig in dezclhlc jiroportic als hel ijzer uitgerekt 

wordt, hetwelk grootidijks afhangl van de meer of min volmaakte 

wijze, waarop hcl kernmateriaal is aangestampt, wanl is bet zand tc 

los, zoo is hel voldoende, dat, bij de persing op de kern gedurende hcl 

walzcn, hel ijzer hetgeen in middellijn te kort komt zal aanvullen cn 

llc verkrcgenc staaf korter zal zijn dan men bendicnd had. Eenige der 

monsters hesvijzen dit voldoende. Een daarvan bestond uit half zand cn 

half ijzer, doch na hel walzcn hcvond men dat dc evenredigheid ver-

anderd was in l '/ j ijzer lol 1 zand, of slechts twee vijlde zand. 

Uil de monsters blijkt dat hcl zand gedurende dc bewerking door 

de hitte cn groote drukking veranderd is in een half glasachtig lig-

chaam van buitengewone hardheid, zoo vast van zamenbang, dat hel 

voor polijsting vatbaar is; cn dit schijnt veel bij te dragen (in verhand 

met den buisvorm van het metalen gedeelte der staaf) lot tle sterkte; 

wanl bij de h procving van een der monsters van vijf aebisie duim 

( lo streep) middellijn tegen ccnc massieve slaaf van dezelfde inidddlijn 

en lengte, dic oji twee sleunpimtcn gelegd en door bet aanhangen van 

gewiglen in het midden ondcrzocht weid, boog de eerste nog slechts 

naauw merkbaar door iii j ccnc belasting , dic dc gewone slaaf in 

Iwecim vouwde. 

Eenige dor monsters waren vervaardigd van plat ijzer, opgerold 

op dezelfde wijze als gcweeiioopen, cn ('cn zelfs van hel breede 

einde van cenc gcsprongene geweerloop; dit geschiedde ccbler hlool 

bij wijze van proehieming, daar hel bleek, dat deze soort van buizen 

hcl minsl geschikt was voor het doel; dc kern was ccbler even hard 

als bij de andere, l le l schijnl over bel algemeen dal de ccrsl beschre-

vene vorm de verkicselijkslc is, cn zeker is hij de minst kostbare. 

Voor vierkante slaven en plat ijzer wordt ccne zelfde .soort van om-

bulling gebezigd, alleen in doorsnede daarvan vcrscbilIcnde; zoo is in 

fig. 1'i de doorsnede van ccne zanicngestcbic vierkante slaaf voorge-

sleld, waarvan dc omhulling beslaat uit twee V-vorniige slukkcn ijzer; 

lig. 10 is dc doorsnede van ccne phillc staaf, waarvan dc huitenkorst 
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uit hoekijzer bestaat, terwijl het walzen op dezelfde wijzo geschiedt als 

voor gewoon staahjzer. 

Thans blijft er nog over, ccne der gcwigtigstc uitkonisten mede te 

deelen, bij deze proefnemingen verkregen, namelijk: de besparing in 

kosten bij ccne dus bewerkte staaf. Eene begrooting, in hel bezit van 

den schrijver, is afkomstig van de werken in Zuid-Wallis, waar dc 

meeste van deze proeven genomen zijn; zij komt hierop neder: 

Gesteld, dal dc tegenwoordige juijs van balfrondijzer, hoekijzer en 

van icdcrcn vorm, die men noodig bcch, zij : 

pond slerl. sh. p. 

O 10 O dc ton of/-11.2-2 dc 100 ned. jmnd. 

voeg hierbij 2 10 O per ton, voor bet zanicnzctteii, aanstam-

pen cn bewerken der slaven, mcl inbe-

grip van bet zand. 

en eindelijk 1 O O per Ion, voor verlies, enz. 

Zoo wordl 13 pond sl. dc totale jirijs voor bel vervaardigen van 

ecnc ton ijzeren slaven tol ccnc lengte, gelijkstaande met die, welke 

men van twee ton massief ijzer zou kunnen vervaardigen; zoodat de 

prijs der staven, die half uil zand bestaan, O pond slerl. 10 sh. per ton 

(f 7.08 dc 100 ned. pond) wordl, cn cr eene besparing van ongo-

vcera pond slerl voor dezelfde lengte cn doorsnede der slaaf per ton 

is verkregen, of f 5.55 per 100 ned. pond, d. i. 55'/, ten honderd. 

Men moet bierbij echter in bet oog Imuden dat dc staven , die tol 

proef gediend bebbcn, niel zwaarder dan 1 duim (25 streep) waren 

en dat, als dc middellijii grooter wonlt genomen , er veel meer 

dan voor de helh zand kan gcbruikl worden; bijgevolg kan men uil 

een ton ijzer meer dan twee ton zamcngeslcldc slaven van zwaardere 

ahnetingen maken, zoodal bovenstaande berekening van de besparing, 

over hel algemeen, eerder tc gering, dan le hoog is le noeincii. 

Er werden ook eenige monsters voor spoorstaven ter lafel gebragt, 

vervaardigd op dc Cwm Avon Works in Zuid-Wallis, ten bewijze 

dat deze uitvinding ook kan worden toegepast, om bij dezen tak van 

nijverheid eene groote hoeveellieid ijzer tc hesparen. .Men maakte ook 

bundels op dc gewone wijze met boven- en bcncdcn|)latcn van n". 2 

ijzer, waartusschcn gewone staven gelegd waren , een gat in het 

midden open latende voor de kern ; hel zand werd van le voren in 

cenc kernbus van '/, duims iilaalijzer aangestampt. In ecu dezer 

bundels was de kern i'/. duim, in den amlercn 5'/^ duim iu bet vier-

kant, doch dc einden werden niel digtgeniaakl. Xa bel walzcn bevond 

men dal het zand den vorm van dc rail zeer goed had gevolgd, doch 

door het weglaten der proppen was de hoeveelheid zand niet meer in 

dezdfdc vediouding lot het ijzer, als vi'iór dc bewerking. 

Eenige monsters van kleine koperen huizen, vidgeus hetzelfde be-

ginsel als de ijzeren staven gcmaakl, werden mede onder dc proeven 

vertoond ; bet eenige onderscheid in dc bewerking is, dat de staven 

in dit geval koud werden getrokken; het zand verglaasde dns niet 

cn werd later uil de buis gcnonicn; doch dit kan beter gedaan wor-

den door dc buizen mcl zuivere silica of parijzer gips tc vullen , 

welke slolTcn geen van beide zullen verglazen, cn zc dan warm even 

als de ijzeren slaven tc trekken. Deze kern, die door dc werking 

van hcl vuur niel vcranderl, kan gemakkelijk uitgeboord worden. 

I85t).] 

CLAYTOX KX I IAR l lO rS (iKOCTUOMICKllDK VKUBETKRINGKN 

IN I IKT VKllSIKUKN VAN HOUT. 

{Tlw Mecbauics' Mwjazine, Part CCCKXXXIX, Vol. LX I I , pag. üOr,.) 

(.T. G. VAN GENDT Jun'.) 

(l'l. X , figg. 17 cn 18.) 

De beeren T. Clayton, van Oldham, en D. Ilarrop, van Lowside, 

nabij Oldham, hebben den 2t')«"" Se|itember 1851 octrooi verkregen 

voor cenc uitvinding om de verscbillcnde schoone cn sierlijke vlam-

men cn bet geheele voorkomen van hel builcnvlak der fijnere boul-

soorlcn, als mahonij-, rozenboom-, eikenhout, enz., op bel oppervlak 

van gewoon cn goedkoop hout, als grecnen- of vurenhout, over te 

brengen. 

«Een grool voordeel verkrijgt men», zeggen zij, «door onze handel-

wijze boven dc gewone methode om de figuren op hel bont le scbil-

dercii , te schuren cn tc vernissen , daar dc uilgczocbtstc vlammen 

en figuren met groote snelheid over ccne groote oppervlaklc van ccne 

mindere houtsoort kimnen gebragl worden, lerwijl deze boutversicring 

zeer duurzaam is cn het overschilderen onnoodig maakt». 

Dc uilvimiers bezigen bitrloe verwarmde rollen (of vlakke slcmpel-

plalcn, wanneer dil verkozen wordt), waarop de figuren of vlammen 

gegraveerd zijn; deze rollen worden over hel oppervlak van hcl ge-

wone bout bewogen cn brengen cr dus ccnen afdruk der Icckcning 

op over. Dc diepere uithollingen van den rol drukken weinig of in 

hcl geheel niet op het houl, terwijl de meer verbcvene gedeelten 

cr mede in aanraking komen en een ccnigzins gebrand of gezengd 

oppervlak acbterlatcn. 

Dc door ben aangcbragle vcrbclering bestaat dus in hcl bezigen van 

een toestel, voorzien van vlakke platen (of rollen) voor hel vervaardigen 

van verschillende teekeningen van lijsten cn dergelijke. De platen, 

waarop dc figuren gegraveerd zijn, worden aan bet einde van eene 

lange ijzeren staaf of blok geplaatsl. l i d andere einde van die slaaf is 

in een fornuis geplaatst, zoodat de hitte van bet vuur door dc ijzeren 

slaaf naar dc platen gdcid wordl eu door de liisscbciigclegcnc lengte 

van dc slaaf is men in slaat, dc platen steeds op ccn nagenoeg ge-

lijken graad van hitte Ie houden ; dour hel drukken der verwarmde 

plaat wordl de teekcning op hcl le bewerken stuk bont gebragt, 

waarna dit stuk weggenoinen en door een ander vervangen kan wor-

den. Op deze wijze kan men bel bout op vcrscbilicndc wijzen versieren 

cn er zelfs inlegwerk op nabootsen. 

In figg. 17 eu 18 van plaal X wordt een tocstid voorg(\sleld, door dc 

uitvinders gebezigd voor hel vcrwarnien van rollen of cilinders; doch 

bclzelhlc doel kan bereikt wonlen door bet aanbrengen eeii'jr gasbuis 

niet verscbeideiiü vlammen, dic naar verkiezing in of ml den rond-

gaanden (.iliiidcr kan ge.̂ ĉhovcu worden. Dc verwarming met gas is 

vooral verkieselijk voor kleinere rollen, llel is duidelijk dat dc grootte 

van den rol afhangl van de lengte van hcl stuk, dat men bcwvrkcn wil. 

Eig. 17 steil ccnen opstand van den toestel met den gegraveerden 

rol cn hel fornuis (gedeeltelijk iu doorsnede) vuor. Mg. 18 is een zij-

opsland; a, «, zijn de standaards, die dc vcrscbilicndc dcclcn van dc 

niacbinc diagen ; h isdc gegraveerde rol cn c dc driikrol, welke ge-

dragen wordl door den hefboom </; c is hcl tcgcnwigl, dal over den 

hefboom tl kan gcscboven worden om dc drukking van den ondersten 

J'ol of cilinder c le regelen. Wi l men dc Icekcning van den bovensten 

i'ol op ccn stuk bout afdrukken, zoo wordt de rol eerst genoegzaam 

verwarmd, waarop de werkman hel stuk houl (in geslipte lijnen in 
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fig. 18 aangewezen) tusscben de beide cilinders schuift, waarbij de bc-

ncdcnsle rol naarmalc van de dikle van bel stuk houl gesteld wordl. De 

werkman draait dan aan dc kruk /, waardoor de raderen [j en h bewe-

gen cn door dc schroef j cn bet rad /» den bovensten gegraveerden rol 

doen ronddraaijcn, terwijl bel onregehnalig oppervlak van dezen rol 

hcl houl dwingt tusschcn de b(üdc cilinders door te gaan en aldus een 

afdruk der teekcning tc onlvangen. Als dc rollen of ciruiders met gas 

verwarmd worden, vervalt van zelf hcl fornuis. Als dc teckening op 

hcl bout is afgedrukt, wordt hel zacht afgeschuurd met fijn sdiuur-

papicr en len slotte met vernis bestreken. 

OVKK DK SLIP (1) VAN SCIIHOKVKN VOOU STOOMSCirKI'KN. 

(77iü Mcchnnics' Mwjazine, l'art CCCLXXXIX, Vol. L X I I , p. 537.) 

(.J. G. VAN GKNDT .hm'.) 

In 1815 deed dc lu^cr Bourgeois, sdiccpsingeiiicur aan de gou-

verncmcnlsfabriek tc ludrct in Erankri jk, ccnigc proeven met 

schroeven van verschillende vormen cn ahnetingen. Daar zijne proe-

ven alle met dc hand zijn genomen , schijnt hel, dat hij niel alles 

kon omlerzockcn , wal met het gebruik van dc schroef in verband 

slaat, doch gcnoodzaakl was, zich bij bel onderzoek der <.slip» te 

bepalen. De uitkomsten zijner prochicmingcn vormen bet onderwerp 

van een iielangrijk geschrift van den beer B. E. Ishcrwood, hoofd-

ingenieur bij dc marine der Verecnigdc Staten, wiens opmerkingen 

in bet hiirnal of Ihc Franklin-Iiisl'ilulc worden opgenomen. Xa ecu 

uitgewerkt onderzoek naar dc gegevens uil bet rapport van lïoiirgeois, 

komt de heer Ishcrwood lol bel gevoelen , dat nil dc besprokene 

proeven, ten aanzien van de «de wetten, dic dc «.slip» eener in 

werking zijnde schroef naar gelang van haren vorm en bare afmelin-

gen bebeerscbon», dc vidgendc gevolgtrekkingen zijn af Ic leiden: 

1. Ten opzigte vaii den invloed, door bet wegsnijden derbinnen-

deelen van dc bladen op dc «slip., uitgcoel'cnd. 

Dc «slip» wordt met vén zevende vermeerderd bij het wegnemen 

van bet binncugedeclle der bladen, door de doorsnijding van eenen 

cilindcr, dic d(7.clfdc as als dc schroef heeh, doch wiens middellijn 

dc helh van die der schroef bedraagt; dat wil zeggen: wamiccr dc 

«slip» vóór bel uitsnijden 28 len hmidcrd luïdraagi, zal zij na deze 

bcwciking lol 52 ti'ii honderd klim ncii. Worden dc bladen nog ver-

der weggesneden door eenen cilinder, dezclhlc as hebbende, hij eci;e 

middellijii, gdijk aau drie vierde van de middellijn der schroef, zoo zal 

de uslipn met twee vijfden vermeerderen ; zoodal, waiiuecr dc «slip.. 

(I) A!s men eene .srbroef in bont, ijzer of ccniirc antlerc vaste zelf-

stantlig;lici(l .'̂ cbroctt, zoo zal zij bij e l ke omwenteling om Imie ns zidi 

zooveel vorplaatr̂ en, als .Ic spoed (.1. i. <lc alViaiul nis.̂ ĉlien iwecopclkan-

; .1er voljicmlc scbn.cfgangcn) bedraagt, lïcwcegt zicli ediier ccnc .H'broef in 

de ecnc of andere vloeistof, zoo zal dc voorniibeweging inimlcr zijn dan 

' uit dc omwenteling der scbroef zoude volgen , doonlien dc vloeistof weg-

g e d r u k t wonlt ; en ilcze mindere lu.eveclbcid van beweging nocml men in 

het eie'dscb the sllji n f « sn-ew, welken naam wij bier bebbcn behouden. 

! Wsinnccr dus gezegd wordl ilat ecnc selirocf bijv. 20 ten boudent 'Slip/ 

beeft, wonlt bicnncdc bedoeld, dat wanneer bet scbip, uit dc beweging 

der selirocf te oonleelcn (door bet aantal oinwciiteliou'en met den spoed 

der schroef tc vermcnigviddigen), 100 ned. cl vooruit zoude '̂ c-aun zijn, 

bet in werkelijkheid '20 ten honderd minder cn dus slccbts 80 nel.el ge-

I vordcrd is. (̂ '̂ vt ) 
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vóór hel uitsnijden 28 ten honderd bedraagt, zij dan 50 ten honderd 

zal wezen. 

2. Ten opzigle van den invloed van het gebruik van minder dan 

ódnen schroefgang of van het veideclen van het schroefblad. 

Onderstelt men dat de oorspronkelijke schroef, uit eénen omgang 

bestaande, in verschillende deelen verdeeld , dan zal de uitwerking 

op de «slip» dezelfde blijven voor gelijke gedeelten, die men daarvan 

neemt, zoowel wanneer men hiertoe eeinge bladen wegneemt en 

dezelfde schroellengle behoudt als door het verminderen van de lengte 

der schroef bij gebruik van evenveel bladen: dat wil zeggen, dat uit 

elke vermindering van sehroefoppervlak eene vermeerdering der »slip» 

volgt; deze vermeerdering neemt niet in dezelfde male toe als bet 

oppervlak der schroef ahieeml , maar is voor kleine gedeelten zeer 

groot, en wordl bclrekkelijk kleiner voor grootere deelen van den 

omgang; uit het gemiddelde der proeven zijn de volgende getallen 

afgeleid voor de aangroeijing der uslip», wanneer de oorspronke-

lijke schroef van éénen omgang telkens met één zevende wordt 

verminderd. 

Gedeelten 

van den 

omtrek. 

b e t r e k k i n g van 

d e v e r m e e r d e i ' i n i 

d e r - i s l i p » . 

lletrekk(dijke «slip», in de onder-

stelling dat zij bij éénen omgang 

50 ten honderd bedraagt. 

7 of 1.000 

7 of 0.857 

7 of 0.7 l i 

7 of 0.571 

7 of 0.129 

7 of 0.280 

7 of 0.115 

1 0000 
1.0021 
1.050t) 

1.0777 

1.1i02 

1.2020 
1.4105 

50.000 

50.072 

51 107 

52.551 

51.170 

57.878 

45.580 

1'innen de grenzen van éénen schroefgang door het halveren van 

het oppervlak, hetzij door de helft der schroeflengle le bezigen, hetzij 

door de helft der schroefbladen te gebruiken, vernnndert de «sli|)i' 

in dezelfde reden, en deze betrekking blijft standvastig, welke de vol-

strekte grootte van het oppervlak ook zijn moge; de betrekking van 

deze aangroeijing voor eene vermeerdering lot de helft in o|)pervlak be-

diaagl 1.151 of twee derlienden: onderstellen wij bij voorbeeld, dal bij 

hel gebruik van zes zevende gedeelten van het opjiervlak de «sli]»» 50 len 

honderd bedraagt, zoo zal zij voor drio zevenden van het oi)pervlak 

(1.151 X 50) = 517s len honderd zijn; onderstelt men voor twee 

zevenden van eenen schroefgang eene «sli|)>« vau 50 len honderd, zoo 

zal voor één zevende gedeelte van dien gang de «slip» (1.151 X 50)=: 

•15 len honderd bedragen, enz. 

5. Ten opzigle van den invloed van hel gebruik cener schuine 

beschrijvende lijn. 

liet gebruik cener regte lijn als beschrijvende lijn, welker binneii-

cinde cenen cilinder aanraakt, om dezelfde as als de schroef beschre-

vcfi, zoodat zij met een vlak, dat dooi' de as gebragt wordl, hoeken 

van 100" lot Stjo maakt, zal geen merkbaren invloed op de «.slipi dor 

schroef uitoefenen; en daar men ccne kromme beschrijvende lijn kan 

beschouwen als eene schuine beschrijvende lijn met eenen voort-

durend veranderenden hellingshoek, zoo volgt daaruit, dat ook hel 

gebruik eener kromme beschrijvende lijn evcnnnn van veel invloed 

op de «slip» zal zijn. 

4. Ten opzigle van den invloed ccner kromme rigllijn, of van 

eenen locnemenden spoed. 

Eene kromme rigllijn, zoodanig gebogen, dat de raaklijnen aan de 
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uiteindeii hoeken van 8° met de koorde maken, vermindert de «slip» 

van dc schroef met één zesde, dal wil zeggen: wanneer eene schroef 

met regte rigllijn ccne «slip» beeft van 50 ten hondenl, zal dezelfde 

schroef mei eeno gebogenc rigllijn, welker gemiddelde scbroefhoogtc 

gelijk is aan de schroefhoogte bij de regie rigllijn, 25 ten Inmdcrd 

«slip» hebben; de kromming der rigllijn is hierbij aangenomen als 

boven vermeld is, cn de «slip» berekend voor den geiniddolden spoed. 

5. Ten opzigle van den invloed der verdeeling van dc schroefop-

pervlakle in een grooter of kleiner aantal bladen. 

De tslip» van ccn even groot oppervlak van gelijke schroeven blijll 

onveranderd, onverschillig of dil oppervlak uil één blad dan wel ui l 

verschillende afzonderlijke bladen heslaal. 

0. Ten ojizigle van do Irillingen der schroefas. 

Wanneer bel sehroefoppervlak uil één blad heslaal, zijn dc trillingen 

vr i j slerk, nil twee bladen ziju dc trillingen ligl, uil drie bladen naauw 

merkbaar, en als het uit vier bladen bestaat verdwijnen zij geheel. 

7. Ten opzigle van den invloed eener grootere of kleinere snelheid 

van beweging bij dezelfde schroeven. 

Dc slip eener zelfde schroef blijft standvastig voor allo snelheden; 

de snelheid van het schip is in de regte reden van hel aantal omwen-

telingen der schroef in een gegeven lijd. 

8. Door bel omringen van den omtrek der schroef met eenen dun-

nen metalen trommel, van dezelfde lengle als de schroef, aan dc bladen 

bevestigd cn er mede ronddraaijende. 

Hel aanbrengen van zulk cenen trommel hcch geenen invloed op 

de hoegroolbeid der «slip». 

0. Ten opzigle van den invloed van hel verspringend rangschikken 

der bladen. 

Door dc bladen verspringendcrwijze te rangschikken, door de helll 

zoo oj) de as te slellen, dat de overige bladen de openingen bedekken, 

die tusschen de eerste zijn opengehouden, waardoor dus dc schroef 

ccne dubbele lengle verkrijgt, wordt de «sliji» niel veranderd. 

10, Ten opzigle van den invloed der grootte van desidiroefboogte. 

De «slips» van anders gelijke schroeven slaan in de regie reden 

van de schroef hoogten; dat wil zeggen, dat bij ecnc dubbele hoogte 

ook de «slip» verdubbeld wordl. 

11. Ten opzigle van den invloed der grootte van de middellijn der 

schroef. 

Dc «slips» van anders gelijke schroeven slaan tol elkander omge-

keerd als de vierkanten van dc middellijnen; zoodal, als men dc 

middellijn hall' iieenil, de «slip» vier malen grooter is. 

J 'E I I . i :\S G K O C T l i O M H K U l ) l I K I ' W K K l v T ' l ' i r ; . 

[The Mcchamcs M<i,j,i:iuc, 1'arl CCCT.XXXIX, Vol. LX I I , [u 539.) 

(J. Cl. VAX GKNDT, .Juii'.) 

(IM. X , (igg. 19 en 20.) 

Figg. 10 cn 20 van |»I. slellen een hefwerktuig voor, waar-

voor de heer J. J. Deilc van Whitehaven in het vorig jaar is geoctroi-

jcerd, en dat hoofdzakelijk bestemd is om bij den scheepsbouw ge-

bruikt tc worden. Eig. 10 is ccn opstand en fig. 20 een zijgezigl van 

het werktuig. /I is eene loodregle ijzeren slaaf, voorzien van stevige 

landen au aan twee tegenovergestelde zijden; de borizontale kant der 

landen is naar boven gekeerd. Eene kast/j schuift over de groeven 

dezer staaf A . Onder dokast bevindt zich cenc klaauw C , waarop dc 
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last, die omhoog gewerkt mocl worden, wordt aangebragl. Ongeveer 

op het midden van I I is om de slaaf /I een ijzeren raam Ü aangebragl, 

om de pin E beweegbaar. Twee klikken of krabbelaars f , F, die in de 

tanden ter wederzijde van /I sluiten, zijn aan hel stuk/Herbonden. 

Zij worden door hel gewigt biinner armen 6',6\ tegen den heugel aan-

gedrukt. Hel raam l) is aan ecnc zijde van oogen //voorzien, waar-

door eene staaf of hefboom / kan gestoken worden om het raam te be-

wegen. Wordl deze slaaf o[> en neder bewogen, zoo zullen de klikken 

/''beurlelings worden geligl, zoodat, wanneer de eene naar eenen vol-

genden land grijid, de andere tegen den heugel is aangedrukt, cn 

daarop draagt. Op deze wijze kan hel raam B over de geheele slaaf /I 

opwaarts bewogen worden, en wanneer dus twee zulke hefwerkluigen 

ter wederzijde van ccn sluk hout worden aangebragl cn gelijktijdig in 

beweging gesteld, zal hel stuk gemakkelijk verplaatst worden Is hel 

stuk op de vcrcischte hoogte gebragt, dan laat men hel van do klaau-

wen C op den honlslapel glijden. Wi l men hel raam lalen zakken, zoo 

worden de zware armen van de klikken slechts naar binnen gezet, 

waardoor zij vi ij worden van den beugel en hel raam door zijn eigen 

gewigt naar beneden zakt. 

11A11?.1AN\S GKOCTHOIJKKllDE WINDASSEN, KAAF-

STANDEN, ENZ. 

(Tlii! Mcchaiiks' M(ujazm, V m I CCCLXXXIX, Vol. LX I I , \>. 577.) 

(.1. G. VAN GENi r r , .luu'.) 

(l'l. X , ligS. 21-25.) 

Do heer H. W. Harman, Dockyard, Northnect, is verleden jaar ge-

oclroijeerd voor eene uilvinding, die een veiliger en gemakkelijker ge-

bruik van windassen, kaapstanden, kranen, enz. verzekert, bij hel 

regelen en .stoppen der beweging van ankers of andere zware ligcha-

nien, die aan deze werkluigen bevestigd mogten worden. Tot dil doel 

vervaardigt hij de windassen, kaapstanden cn andere machines met 

een rol of Irommel, waarop hel touw is gewonden; deze rol wordl door 

eenige inrigling met de pallen en hel raderwerk verbonden, dat van 

de gewone constructie kan zijn. De rol kan met den kabel of hel 

touw onalhankelijk van de as en bel windwerk draaijen, zonder dat de 

pallen geligl behoeven le worden, zoodal bel louw vrij kan afioopen; 

of het kan zoodanig met eene kegelvormige oppervlakte in aanraking 

gebragt worden, dat do snelheid door de wrijving wordl verminderd 

en geregtdd. Door een vaster aandrijven van den kegel, die door 

hel windwerk wordl bewogen, kan uien den kabel opwinden of aan-

halen. De wijze, waarop de rol in aanraking wordt gebragt met het 

kegelvormig oppervlak, is tweeërlei: de eerste wordl gebruiki als de 

as van hel windas, den kaapsland, enz. aan beide einden van den rol 

wordt gedragen, cu de tweede, wanneer de as slechls aan ééne zijile 

van de rol ondersteund is. 

Eig. 21 is een oiistaiul van een windas, waaraan deze verbeteringen 

zijn Ligebragl, van den voorsleven af gezien; tig 22 is eene lengle-

üoovsncde over hel gcvleellc Uisschen de draagiiunlen vau de as, en 

fig. 25 eene dwarsdoorsnede over de metalen schrochnoer, die de rol 

in bcwet'inii brengt. Men oiiderslidl dal hel windas uil twee gedeellen 

heslaal, een ter regter- eu een ter linkerzijtle vau de middenschraag 

'1/ (fig. iV»), en, daar dc inrigling van deze beide deelen dezelfde is, zal 

het genoegzaam zijn die ter reglerzijde van .1/ le beschrijven. B 

(Og. 22) is de as, waarop dc binnensle rol A , dic kegelvormig van ge-
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daante cn naar gelang van de vercischlc sterkte van ijzer of hout is, 

van binnen stevig is bevestigd. C is de buitenste rol, waarop de kabel 

wordt gewonden; de binnenzijde is kegelvormig uitgeboord en sluit 

om A . De rol C kan, wanneer hij niet tegen /I wordl gedrukt, vrije-

lijk ronddraaijen; het daarop gewondene louw kan dus, zonder dat dc 

as of hel wimiwerk zich beweegt, afioopen. De as is tusschen B ci\ 

B van cenen schroefdraad voorzien, waarop de moer E , in het ijzeren 

stuk /''geval, is geschroefd, welk sluk E uil twee deelen bestaat, 

waardoor het gedeelte aan de zijde van C in den kraag G (^0.25) 

kan gevat worden. 

Dezestukken zijn verbonden door cenen ring, die er om sluit en van 

galen voorzien, voor hel insteken der spakeu, waardoor het sluk/«' 

en dus dc moer E om de as B bewogen kan worden, waarop de rol G , 

door den kraag G aan E verbonden, omdraait. W i l men den kabel op de 

rol G opwinden, dan wordt de moer f'omgedraaid, waardoor 6'naar 

M wordt geschoven, totdal de kegelvormige oppervlakken der rollen 

A en G zoodanig tegen elkander zijn gedrukt, dat de kracht aan dc as 

B aangebragl door dc gewone spaken of eenig windwerk dc wrijving 

niet meer kan overwinnen. In dal geval zal G mcl /I omwentelen 

als waren beide één ligchaam. Wi l men den kabel vieren, zonder 

de pallen op le liglen, of de as rond te draaijen, zoo wordt de moer 

/•'omgezet, waardoor de aanraking van de rol G tegen A wordl ver--

minilerd, totdal do spanning van den kabel dc wrijving der opper-

vlakken overwint; aksdan zal G om .-1 rondbewegen, sneller of lang-

zamer naarmalc E meer of mmder van .)/ wordt verwijderd. Ver-

langt men den kabel geheel vrij te lalen afioopen, zoo wordt de moer K 

omgedraaid lol het sluk E, op den kraag G werkende, den rol C ge-

heel vrij maakt. G zal dan onverhinderd om ronddraaijen, en den 

kabel lalen afioopen. 

Eig. '21 is een opstand cn fig. 25 ccne loodregle doorsnede van 

een kaapstand, waaraan de bovenbeschrevene verbeteringen zijn aan-

gebragl. A is de as, op de gewone wijze onbewegelijk bevesligd, 

B B is de palplaal, bestaande uit een cirkelvormig gedeelte aan bel 

benedeneinde van den kaapsland, waarop do pallen ziju aangebragl, 

en een cilindervormig sluk, dat de as bij/•;/: omvat cn erom draait; 

G G is de rol, waarop do kabel is gewoiulen. Het bimiengcdeelte is 

kegelvormig, als in lig. 25 is aangeduid, en sluit om hel oppervlak van 

den kegel B U E E , geval lusschen het palstuk bij E en den builenrol 

( L Dc rol G is aan hel boveneimie voorzien van gaten voor het door-

steken (1er s|Kiken of met een of ander windwerk verbonden. Het 

alsliik hij /'v'schuilt met den kegelvorniigen rol op en neder, en is daarom 

cilindervormig bewerkl; doch de rol kan niel o[) hel palstuk di'aaijen, 

daar hij gedwongen is om over de as te bewegen met het palsluk, dat 

door eeno veer, die in de rigling van do as is aang(du'agt, sluit in eene 

groeve op hel binnenvlak van den rol. Deze kegelvormige rol I ) beslaat 

uil twee gelijke deelen, waardoor men iiel bovenstuk .1/, .1/door den 

kraag G kan brengen en om hel boveneinde van de as sehrocveii. 

De kraag G draagt den kop //, v(jorzien van spaakgaten of verbonden 

met eenige andere inrigling om dien rond te draaijen. Deze kop is 

beweegbaar en staal np hel bovengedeelte van den builensteii rol, doch 

kan daarvan onafhankelijk bewegen. 

Hel is duidelijk, dat, bij hel in elkander zetten van dezen kaajistaiid, 

hel palstuk B eerst om de ns moet gebragt worden en door eene sthroef 

i\ ncdergedrukt om den kaapsland le beletten over de as leschniveii. 

De builenrol wordl er dan aan verbonden en een sluk K wordl in 

eene groeve van den rol G geschroefd, overeenkomende met eene 
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groeve in liet palsink, waardoor de builenrol niet van stelling kan 

veranderen. De twee helften van den bnitcnrol worden in den kraag 

l i gezel en met seboclbouten, bi] ï iE aangeduid, aan elkander ver-

bonden; de rol kan dan op zijne plaats zakken tol dal de top van de as 

den kraag bereikt; door alsdan den kop I I rond le draaijen zal de bin-

nenrol allengs zakken, tot dal zijn kogelvormig buitenoppervlak met 

hel binnenoppervlak van den rol G in aanraking komt. Wanneer men 

den kaapsland wil bezigen tol het opwinden van eenen kabel om den rol 

C , zoo wordt de kop // omgedraaid tot de wrijving tusschen de rollen 

C cn I ) genoegzaam is om ze tegelijkertijd te doen bewegen, en dc 

kaapsland kan dan oiu de as bewogen worden door de werking van 

hel windwerk. Wi l men den kabel laten alloopen, zonder de pallen tc 

ligtcn, zoo wordeu de spaken weggenomen en de kop I I omgedraaid; 

de moer beweegt zich dan over /I naar boven, waardoor de binnenrol 

los wordl en dc spanning des kabels de wrijving der rollen overwint, 

zoodat dc buitenste rol G om den binnensten zal draaijen cn hel touw 

vieren met eene snelheid, die geregeld kan worden door het ver-

meerderen of verminderon der wrijving. W i l men den kabel geheel vri j 

lalen alloopen zoo wordl de kop I I zoolang omgedraaid tol dat er geene 

wrijving tusschen de rollen meer plaats beeft. 

D1-: OI'HXIXr, VAN DE GliOOTE SrOOinVEGKKTTINGBRUG BIJ 

I )i:x X I AG Al i A-"\V ATEI l VA L. 

(The. Gril I-hitjinccr and Arch'üccCs Jourml, May 18.').'), pag. ICO.) 

(J. G. VAX GKNDT .lim'.) 

Den li''^" Maart van dit jaar verliet cen speciale trein Hamilton, om 

een proehogt over de kettingbrug bij den Niagara-waterval tc doen; het 

was de eerste trein, die dil groolsche werk, dal eeneschillerendc over-

winning der ingenieurskunst mag genoemd worden, overtrok. Dc ope-

ning van deze brug — waardig om omler dc wonderen der wereld 

gerangschikt te worden — is ccn gewiglig feit in de wereldgeschie-

denis. Zij vereenigi met sterke ijzeren banden twee landen, wier be-

woners haar ter bevordering van het oiiderling verkeer stichtten, en zal 

.steeds ecu gedenkteekcn zijn voor bunnen ijver en ondernemingsgeest. 

Dc voorspelling van den te regt licroeniden ingenieur Slephenson, 

dat kettingbruggen ninmier voor spoorwegen zonden kunnen gebruikt 

worden, is dus bewezen eene dwaling le zijn. Hij heeh, bij hel uiten 

van die mcening, mcl vouringenomenheid voor zijne eigene gidicfkoosdc 

kokerbrug, den blik oji dit groot.seh ontwer|) moeten vestigen, en zijn 

uitstekend oortleel vnorzcker lalen henevcleu door de aan zijnen sland 

eigene vooroordeelen. De brug bewijst al dalgeiie te zijn, wat haar 

kundige onlwcrper, de beer Doebeliii, heefl beweerd, dat zij wezen zou, 

eu zij zal ontwijfelbaar het gewigt kunnen dragen, tlal wij hieronder 

zullen opgeven. Hare sterkte kan echter nimmer genoegzaam beproeld 

worden: het gewigl van een volgeladeiien trein is slechls eene nietig-

heid, in vergelijking van haar vermogen. Ken trein van acht wagens, 

met locomotief en tender, weegt slechts ongeveer ITJO ton, en ilit gewigt 

komt mcl écu zestiende gedeelte van baar ontzaggelijk draagvermogen 

overeen. 

Den invloed, dien deze spoorwegverbinding zal hebben, zoowel voor 

de handelsbelangen als uil het oogpunt van maatschappelijk verkeer, 

kan men moeijelijk te boog schallen, te oordeelen naar het aanmerkelijk 

vervoer, dal thans reeds over dezen aangenamcn en gcmakkclijken weg 
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plaats heeft, terwijl nog de beide .spoorwegen, die bij de brug eindigen, 

verbonden moeten worden. 

Het spoorweggedcelte van de brug is, naar wij vernemen, gepacht 

door cn slaat onder hel toezigt van the Great Western I l a d w a y C o m -

p a n y ; het beval wegen van drie verschillende spoorwijdten, le welen: 

the N e w - V o r k Central van -i voel 872 duim (1«'.-155); I h e E l m i r a , 

Cunaudahjua a m l JSiafjara F a l l s van O voel (1''.820), the Great Western 

van 0 voel O duim (l'^'.GTO), zoodal, voor het gemakkelijk vervoer van 

reizigers en goederen, over al de verschillende lijnen bijzonder ge-

zorgd is. 

Spanning tusschen de torens van mid-

den tol midden 822 voet (250'̂ '.50). 

Hoogte des torens boven de rots aan de 

amerikaanscbc zijde 88 voet (26®'.82). 

Hoogte des torens boven de rots aan dc 

Canadazijde 78 voel (25®'.77). 

Hoogte des torens boven de rols tot den 

vloer der spoorbaan 00 voet (I8'''.20). 

Aantal kabels .j. 

.Middellijn van iederen kabel . . . 10duim (O'*.254). 

Aantal ijzerdradcn n°. O in iederen 

kahcl 5 058. 

Sterkte der gezamenlijke kabels . .12 iOO ton (12 598 000 pond). 

Gewigt der liovcnconstruclie . . . 750 ton (7132 000 pond). 

Oewigt der bovcnconstructie met eene 

iiiaximum-bclasling 1 250 ton (1 ÜTO 000 pond). 

.Maximum gewigt dat dc kabels en pij-

lers zullen dragen 7 500 ton (7 117 000 pond). 

Hoogte der spoorstaven boven den wa-

ters|)iegel 251 voet (7D'.5'2). 

NVij vernemen dat de ingenieur, de heer Doebclin, een Duitscberis; 

ongetwijfeld beeft dat werk bewezen, d,it hij onder dc grootste inge-

nieurs van onzen lijd moet gerangschikt worden. 

XADKliE MKDEKDINGKN O.M TUENT DKN LOCO.MOTIKKTKLK-

GRAAF VAX BONKLLl, DOOR GAILLARD, ivspcckur der 
(eh'ijrajischc lijnen iu Frankrijk (I). 

{Ànnah'S k'lêjrnjddques, Août 1S.")5, pag. 42.) 

(Pl. X, ligg. 2G-3I.) 

De uitvinding der elektrische lelegraric, in zoovele opzigteu van 

het hoogste gewigt, is niet het minsl vau belang uit hel oogimnt van 

dc dienst opdesjtoorwegen en tle veiligheid der treinen. .Men had een 

nieuw middel nooilig, ten einde dic onlzaggtdijkc massa's, welke inei 

eene tot nog toe ongekende snelheid wordeu voortbewogen, to kunnen 

inbalen of voorbijsnellen en ze tc behoeden voor dc onlinoetiiig vau 

hiinleruissen, welke zieh onverwachts op bunnen weg mogten voor-

doen, een middel, waardoor men seinen met do snelheid der gedachte 

kon overbrengen. Door de toepassing vau het elekiro-niagnelismc op 

de telcgralie moest men dit doel trachten te bereiken; maar bij de 

hoogte, waarop de wctenschap stond, konden dc tclegralische seinen 

(1) In lict liicr vol;,'cn<l stuk kfuncn ccnigo nailcic licliuigwckkciulc 

liijzoiulcrlicdcu voor omtrent ccii oudcrvcrp, reeds boven blz. G2 duoron-

bct.pioken. (Ked.) 
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belrckkclijk de veiligheid van ccnen trein alleen aan den hoofd-con-

ducleur worden ovcrgebragt door middel van een station op den weg. 

Waren tengevolge van oiivoorzigtigheid, of door eenige andere oorzaken, 

twee treinen op hetzelfde spoor, lusscben twee naasi hij elkander ge-

logen stations, dan werd eene botsing mogelijk, ja dikwijks onver-

mijdelijk cn dc telegraliö was onmaglig om die te voorkomen. 

Na verschillende, hoezeer vernuftige niet te min mislukte, pogingen 

om bewegende treinen met elkander cn met de stations in telegrarische 

gemeenschap lo stellen, verkondigde dc ridder Donelli, r-'cds zoo be-

roemd door dc uilvinding van zijn elektrischen weefstoel, dat hij het 

bedoelde vraagstuk had opgelost. De heertlireclcur-gcneraal der fran-

sche tclegralische lijnen kon, in zijne hoedanigheid vau lid van de 

commissie voor de ongevallen op de spoorwegen, niet onverschillig 

blijven bij hel vernemen van deze uitvinding; ik werd door hem 

belasl om mij naar Turijn te bogeven, ten einde den locomotief-lelegraaf 

te onderzoeken, eu ik heb aan de welwillendheid van den ridder l ) 0 -

nclli eene volledige verklaring van zijn stelsel tc danken. Hij heefl 

de goedheid gehad, daarmede in mijne tegenwoordigheid proeven te 

nemen op eene lijn van 10 mijlen lengte, die op last van de sardini-

scbe regering tusschen Turi jn cn Trullarcllo is aangelegd. Alvorens de 

uitkomsten der iiroehicmingen te vermelden, wil ik hier het bedoelde 

stelsel beschrijven. | 

De nieuwe uitvinding heeft len doel, cenc geregelde cn voortdurende | 

telegrafische gemeenschap te doen onlslaan tusschen cen zeker aantal , 

bewegende treinen onderling en met dc stations vau den spoor- | 

weg. Hel is eene bijzondere en gcbcel nieuwe toepassing van het 

gelijktijdig seinen van verschillende stations onderling door middel 

van de algcleide siroomen, hetwelk ik zelf reeds in Krankrijk in toe-

passing heb gebragt en verklaard in cenc memorie , gerigt aan dc 

h'anscho adminislralio, den 1«" Junij 1851 (1). 

Onderstellcu wij dat eene uielalen slaaf van den grond geïsoleerd zij 

door stollen, die niet geleidend zijn, cn dat andere metalen geleiders 

insgelijks over hunne gehe(dc lengte zijn geïsoleerd , maar aan hel 

eene einde im t de hoofdstaaf in gemeeiisehap staan en met bet andero 

mtl den gnmd. Als men de gemeenscliap van cen van deze geleiders 

met den grond afbreekt en dien i i i aanraking brengt mei de pool 

van eene elcktribche batterij, waarvan de andere pool met den grond 

in gemeenschap is, dan zal dc elektrische stroom zich door ile hoofd-

slaaf en de vertakkingen ver.^preidcn , volgens de wet der afgeleide 

slrooim n, dat wil zeggen , dal bij elke verlakking dc stroom zich 

verdeelen zal in (ungekccrde reden van de wederstanden cn zich 

alzoo met eeue over bet algemeen zeer ongelijkmatige kracht langs 

dc verschillende vertakkingen zal verspreiden, maar zijn de ahnelingen 

van de slaaf groot genoeg, dal men haren wederstand als van gceiien 

of onlicduideiiden invloed kan beschouwen, iu vergelijking mcl dien 

der verlakkingen, en heldien deze oiiderling gelijke weilcrstanden, 

dan zal de stroom, die nit eene dor verlakkingcn komt op een nabij 

dc staaf gelegen punt, zich over al de andere met eene voor alle 

nagenoeg gelijke kracht verspreiden , welke ongeveer even groot is, 

als wanneer er slechls ccnc enkele vcriakking bcsUnid; waul 

\vannecr dc oorspronkelijke stroom zich verdeelt, dan is do wedcr-
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sland, wolken hij ondervindt, daarentegen veel minderen gevolgclijk 

nccml hij in kracht loe. 

Zicdaarbel punl, vanwaar de heer Donelli uitgaat. 

In zijn stelsel is de hoofdstaaf cenc doorloopende strook ijzer, 

tusschen de beide sporen op isolerende steunpunlen geplaatst; dc ver-

takkingen z i jn: 

1. De clektro-magnotcn der telegrafische loesleilen in dc stations, 

welke aan de eene zijde mei de hoofdstaaf cn aan de andere mcl 

den grond in gemeenschap zijn; 

2. De elcktro-magnetcn der telegrafische toestellen op de verschil-

lende treinen. 

Deze laatste zijn mcl de strook ijzer iu gemeenschap door middel 

van cen metalen wrijvcr met eene veer, onder aan den wagen be-

vestigd; deze wrijvcr blijft gedurende den geheelcn loop van den 

trein mcl de staaf in aanraking; het andere uiteinde wordl met den 

grond in gemeenschap gebragt door een metalen draad, die met de as 

is verbonden cn vervolgens met de raderen, de spoorslaven en den 

grond gcinecnschap beeft. 

.Men heeft op die wijze eene telegrafische hoofdlijn (de strook ijzer), 

vaste verlakkingen (dc ontvangers der stations langs den weg) cn 

bewegelijke vertakkingen (de ontvangers op den trein); wanneer nu 

cen der vaste of bewegelijke stations de gemeenschap met den grond 

afbreekt, cn zich in aanraking slell met de pool eener batterij, welker 

andere pool mcl den grond gcmecuschap heeft (dii geschiedt door 

middel van cen telegrafischen wisselaar), dan zal de stroom allo andere 

vaste of bewegelijke stations bereiken, cn ophouden wanneer dc ge-

meenschap met de batlerij verbroken wordt; in geval derhalve alh: 

vaste of bewegelijke stations van eene batterij, van ecu ontvanger eu 

van cen lelegranschen wisselaar voorzien zijn, onverschillig volgens 

welk stelsel, dan zal ieder station cen berigt naar al de overige kunnen 

overseinen. 

Zoodanig is hoofdzakelijk de locomoticf-tclcgraaf; hoezeer zich in de 

conslruclie eenige moeijelijkheden voordeden, is men die alle geluk-

kig te hoven gekomen. 

De ijzeren staaf heefl i streep middellijn (1) en 20 boogie, waar-

door men eene voldoende doorsiunlc verkrijgt voor eene lijii van 80 lol 

100 mijl lengte; zij is op haar plat gelegd, eenige duimen boven den 

grond, op isidatorcn vau aardewerk in den vorm van |iaddesloeleu, 

die op de dwarsliggers geplaatst zijn waarop de spoorstaven rusten. 

Deze paddestoelen hehben van boven eeue groeve om dc slaaf I c ont-

vangen, en van onderen e e n e vierkante uilholling, dio op cen zwarcii 

spijker of hout zonder kop past, iu den dwarsligger gedreven. (Zie 

pl. X, ligg. 20 en 27.) 

De slaaf is verdeeld in afdecliiigcn van 50 cl lengle, dio onder-

ling o|i eenige duimen afstands van elkander zijn; zij zijn aaneen 

verbonden door eeuc buigbare bidh'ontle koperen plaat, zoodat de, 

beide uiteinden der naast elkander gelegen afdeclingeu naar gelang 

van de werking der uitzetliiig cn inkrimping tot elkander kunnen 

naderen of zich vau elkamler verwijderen. (Zicpl.X, lig. 28.) 

Tcu eiudc hel geheel steviger te makei!, plaatst men van 10 tol 10 

cl een paddestoel, die daarin van de andere verschilt, dat zij cenc 

tweede groeve overdwars heeft, waarin een stiftje past, dat in de dwars-

liggers geklonken is (Zie pl. K, figg. 20 cu 50.) 

(I) Men vindt deze meiiiorio als liijvocgscl tol het stuk over dc uitvin-

ding van lïünelll, geplaatst iu do -l/i»<(/i'i/t%rq/ii/!(c.s'. Août ISS.'i, pag. 52. 

(Red.) 

(1) Het woord middellijn zal wel eeue misstelling zijn cn door brecdir 
moeten vorvangon wonlcu. (Ked.i 
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Üo wri jvcr, die dc telegrafisclic locslcllcn van den Ircin mcl dc 

ijzeren staaf in gcmccnscliap moei brengen, beslaat uit ccn dun, 

bol plaatje van geslagen ijzer, aan beide zijden uitloopcnde in een 

langwerpig gedeelte, oj) een houten dwarsligger gespijkerd. Deze 

inrigling wordl onder den wagen van den boofd-conducteur ge-

plaatst; zij moei cenc soorl van veer van middelmaligen wedersland 

vormen, daar zij bij ecnc te slerke wrijving te spoedig zou slijten. Om 

dc aanraking behoorlijk te verzekeren, plaatst men op denzelfdcn ligger 

vier zoodanige veren, die onderling mcl elkander in gemeenschap zijn 

door ccne metalen strook, welke zelve door een gewonen ijzerdraad 

mcl dc telegrafische loeslellcn in den wagen in verbinding is. 

De ligger kan worden opgeligt door niiddel van eenen hefboom, 

welken men binnen in den wagen door ccn handvat doel werken, 

zoodal men gemakkelijk de gemeenschap van den trein met bel spoor 

naar willekeur kan doen oj)houdcn en weder herslcllen. (Zie pl. X, 

fig. ö l .) 

Gelijk wij gezegd hebben, worden dc ontvanger cn dc batterij met 

den grond in gcmccnscliap gebragt door ze mcl dc as in verbinding le 

stellen, die op bare beurt door de raderen cn dc spoorslaven mcl den 

grond gcmccnscliap heefl. 

Dc spoorwisselingen cn spoorkruisingen en hel snijden door gewone 

wegen waren mocijelijkc punten; want bet is van gewigl dal dc tele-

grafische lijn de beweging der treinen niel liindere noch ook bel rijden 

van gewone vocrluigcn dwars over den weg. 

Voor de spoorwisselingen en spoorkruisingen stelt dc beer D.onolli 

voor, dc staaf boven den grond af tc breken cn haar onder deu grond 

tc leiden in den vorm van eene ronde ijzeren staaf van dezelfde door-

snede, bevat in eene ijzeren buis, niet as|)halt gevuld. 

Waar gewone wegen den weg snijden, plaatst bij dc staaf beneden 

spoorstaven, zoodal zij voor dc wielen der voertuigen 

beveiligd is. 

Wi j achtcn deze laatste inrigling gebrekkig, daar zij dc lijn bloot-

.stelt om bij sterken regen onder water te staan. Wi j zouden ook voor 

dil geval liever de lijn onderden grond willen vervolgen, want, daar 

de Iclegraafwagen vier veren van aanraking heefl, die over cenc lengte 

van verscheidene ellen zijn verdeeld, zoo zal ten minste ééu vau deze 

veren de lijn raken al zijn dan ook dc overige buiten aanraking; bij de 

punlen van afbreking zou dc slaaf eenigzins afgerond of hellend ge-

maakt moeten worden om een al te hevigen schok legen de veren te 

vermijden. 

Dc uilvinder is overigens van oordeel, cn naar onze meening terrgt, 

dat iu de spoorwegstations zehe, waar dc hinderpalen zoo menigvuldig 

zijn, men dc lijn voor een gedeelte onder den grond door kan doen 

gaan of wel om de stations heen. Op deze punlen behoeft de condiictenr 

ook niet in telegrafische gemcenscbai) tc blijven, omdal hij in veiligheid 

IS cn cr eeu gewoon lelegralisch station bij de band is; men zou dns 

den ligger met de veren knnnen opligicn cn zoo doende alle binder-

jtalen kunnen vermijden. 

Dc telegrafisclic stations langs den spoorweg zijn met de lijn in 

verbinding door melalcn slaven, onder den grond aan dc hoofdstaaf 

gesoldeerd. Dc heer D.onclli maakt deze verbindingsslaven van ge-

lijke doorsnede als dc hoofdstaaf; de theorie leert, dat deze voorzorg 

overbodig is; wanneer men eenige ellen gewoon ijzerdraad meer aan 

de clekiro-magnclcn der toestellen locvoegdc, dan zou de gelijkheid 

van wederslaiid in dc verschillende vertakkingen niet merkbaar ge-

wijzigd worden. 
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Ziedaar dc inrigling der lijn voor een weg mot enkel spoor. De 

kosten van aanleg bedragen op zijn hoogst 450 of oOO fr. (nog geen 

f 210) dc mijl. 

liet stelsel van den heer Donclli kan ook op wegen met dubbel 

spoor worden toegepast. In dit geval is het voldoende ccne melalcn 

slaaf tusschen ieder paar spoorstaven tc plaatsen, en die staven aan 

de beide uiteinden mcl elkander te verbinden. Dc uitvinder heeft 

ook voorgesteld, om slechts ééne enkele metalen slaaf io liet midden 

van dc beide spoorwegen le plaatsen, en dc wrijvers op zijde aan de 

treinen aan te brengen, zoodal zij de slaaf slechts aan ccncn kantraken; 

maar deze inrigling, welke alleen uil het oogpunt van zuinigheid 

aanbeveling zou kunnen verdienen, koml ons voor, in deloepassing 

moeijelijk en zelfs gevaarlijk le zijn, vooral wanneer de treinen 

elkander tegenkomen; wij althans geven dc voorkeur aan twee afzon-

derlijke staven. 

De beer Donclli hcefl nog eenige algemecne denkbeelden ofigegcvcn 

omtrent hel gebruik van den elektrischen slroom voor bellen of flniljcs 

op de locomotieven, doch wij beschouwen dil als bijzaken cn zullen 

daaromtrent verder niets mededeelcn. 

Met den locomolicftclcgraaf voor ccn enkel spoor zijn in mijne tegen-

woordigheid den 10''®" Junij j l. proeven genomen op een gedeelte van 

den spoorweg van Turijn naar Genua, gelegen lusschen Tuidjn en 

Trufiarello, ter lengte van 10 mijl. 

Dc seinen zijn eerst gewisseld lusschen een enkelen bcwcgcndcn 

trein, waarop wij ons bevonden, cn de stations van den spoorweg; 

vervolgens tusschen twee treinen, eerst in dezelfde cn daarna in tegen-

overgestelde rigting loopcndc. Del wisselen der seinen op de treinen 

onderling cn met dc stations is volkomen goed geslaagd, met uitzonde-

ring dat eens of tweemaal dc stroom heeft gemist, hetwelk men welligl 

daaraan kan toeschrijven dal dc inrigling nog sicchts voorloopig en 

eenigzins gebrekkig was, of wel daaraan dal de ijzeren slaaf mcl eene 

dikke laag roest bedekt was; want het had de voi-igc dagen geregend 

eu de l i jn, welke sedert niel was gebruikt, was ook niet door bel 

glijden der wrijvers schoon gemaakl. 

Wi j achtcn het overbodig hier de verschillende bevelen cn gezegden 

op te geven, die door middel van den legraaftusschende aanwezige 

personen gewisseld zijn (1). Wi j bepalen cr ons toe de verzekering 

ic geven, dat de uitslag volkomen bevredigend was, gelijk een aan-

zienlijk getal aanwezigen kan getuigen. 

Dij de bedoelde proefnemingen beeft men zich bediend van loc-

slcllcn volgens het stelsel van Morse, gewijzigd door den heerllipp 

le Dern, die er in geslaagd is om in een klein kistje een kompleten 

toestel met zijne batterij en loebchooren le plaalsen, len dii-nste vau bet 

sardinischc leger (2). Daar uien geen genoegzaam aantal van deze loc-

stellen had, beeft dc beer l'.oiieHi ditmaal den telegraaf met één wijzer 

van Cock cn Whealslouc moeten bezigen. Wij hebben dit betreurd, 

omdal deze loeslcl met een veel minder s'erken slroom werkt; aan 

den anderen kanl is hel waar, dal, daar in dil slelscUle legenslaud 

vau dc klossen der clcktro-magnctcn zeer zwak i s , men dien niet 

kon vorwaarloozeu Icgciiover dien van dc metalen slaaf, en daaruit 

moest ccne groote ongelijkheid in dc afleiding der slroomcn voorl-

(1) Men vindt dimrvnn boven, blz. C3 cn C-1, eenige voorbeelden. (Ued. 

(1>) Vgl. blz. 03, kol. 1. (IJcd.) 
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vloeijcn. Gcvolgelijk is het moeijelijk le bcsli.ssen , of de kous der 

toestellen al dan niel gunstig was voor de soinwisseling, die overi-

gens, gelijk gezegd is, zeer regelmatig is geweest. 

Ook mecnen wij, op grond van tbcorio en ondervinding, dal ecnc lijn 

ter lengte van 80 lol lOO ndjl, ingerigl zoo als die, welke wij gezien 

hebben, bij gewoon weder volkomen aau haar doel zou beanlwoordoii. 

Maar zou dil ook bol geval zijn bij rcgonachtig weder? De heer D.oiielli 

heeft, op grond vau talrijke proeven, die vraag bevestigend beantwoord, 

cn wij bcbben geenc redenen om cr volstrekt aan te twijfelen; de vorm 

der isolaloren cn hunne hoogte hoven den grond kunnen voldoende 

zijn, om beu van onderen voor vocht le beveiligen. Ilet zou dus alleen 

in geval van hevige stortregens en op zekere besloten gcdecltou van 

den wog, wanneer de spoorstaven zelf geheel ouder water stonden, of 

bij zware sneeuw, waardoor het verkeer gestremd werd, kunnen ge-

beuren, dal dc liju lijdelijk buiten werking werd gesteld. 

Deze zoo zeldzaam voorvallende omstandigheden komen ons voor, 

geen roden op to leveren om het stelsel te verwerpen. Niemand zal zoo 

dwaas zijn, om dc telegralie, hoe volmaakt bare toepassing zij, als hel 

eenige veilighcidsmiddcl voor dc treinen lo bezigen. Ter aanbeveling 

van een stelsel is hel voldoende, dat bet in gewone ouistandiglieden 

aan de onacbizaamlicden der nicnschon kan te gcmocl komen, ecnc 

onvoorzigtighcid kaïi herstellen en op ccn gegcvcii oogenblik eeue ver-

schrikkelijke ramp voorkomen. 

Wi j gelooven dus, dat bet hoogst nuttig zou zijn, op een weg met 

enkel spoor, dieu van Sceaux bij voorbeeld, ccne proeve mcl den loco-

molief-lelegraaf tc nemen (1). Gelijk wij gezegd bobben, zijn do kosten 

van aanleg der liju niet aanzienlijk, en bedragen zij naauwelijks meer 

dan die van ccne gewone telegrarische liju, waarvan zij levens, des ge-

vorderd, de dienst kan verrigten voor l id overbrengen van ofiiciëlc en 

andere de|iéchcs. 

hl geval dc proef volkomen goed mogt slagen, dau zon men bij 

de toepassing van dit nieuwe steksel, hel aantal der kleine telegrafische 

stations, die tegenwoordig over de spoorwegen veiï^preid zijn en welker 

eenig doel is, om al wat gedurende den loop dor treinen bijzonders 

voorvalt over le seinen, aanmerkelijk kunnen verminderen. 

W5j zijn overtuigd, dal cenc proefiijn gewigligc inlichlingeu zou 

geven, len aanzien van den aanleg van Iclegralisclie lijnen in hel alge-

meen. Vuor zoover het bijzondere stelsel van den hoer Donclli aangaat, 

zou meu deu graad van isolering der melalcn slaaf bij regoiiacblig 

weder kunnen bepalen, alsmede de snelheid van afslijting, die het ge-

volg kan zijn vau de aanhoudende wrijving; men zou kiiiiiicii nagaan, 

of hel ook wensclielijk zou kunnen zijn, de glijdende door de ridlende 

beweging le vervangen; dc beste iirKldelon opsporen om de lijn voor 

roest te beveiligen, zonder de behoorlijke aanraking lo bcnadeeloii, 

en eindelijk do schikkingen beramen die noodig zouden zijn, om oene 

gevaarlijke verwarring in de sein-wisseling lusschen de stations en de 

treinen tc voorkomen. Al deze lioogsl gcwiglige en nog onbesliste 

vraagstukken kunnen alleen door de ondervinding worden uitgemaakt. 

'arijs. Augustus 1855. 

(l) Met den tclep'iml'van IJonclli zijn oidungs aan bet stationsgebouw 

van den westelijken spoorweg te Parijs en langs den spoorweg naar Ver-

f̂ ailles proeven genoiaeu, alsnicile tnsscben JJatignolles cn SurcMies. 

(Kcd.) 
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TKLEGKAAF OM ONCIEVALLKN OP Sl'OOUWKGKN 

TK VÜOUKOMKX. 

{l:Jiujénieur, 18.')."), p. 311.) 

Na do overname van hel voorgaand artikel, achten wij hel van 

belang, ook het hier volgend stuk op te nemen, door het weekblad 

I b u j m c u r aan l ' A m i des Sciences ontleend, en waarin voor Frank-

rijk aansjiraak wordl gemaakl op de eer, vau hel eerst de telegrafie 

dienstbaar tc hebben gemaakl, om ongevallen op spoorwegen le 

voorkomen In het nummer van 17 .lunij van laatstgemeld tijdschrift, 

dal door den heer Victor Mcunior wordt geredigeerd (I), wordl ccn 

stelsel van ilen heer Gnyard , kapitein der genie, volgcndcrwijzc 

mcdcgetleeld. 

Twee evenwijdige reeksen van telegrafische draden worden zeer 

nabij evenwijdig aan elkander op den weg aangebragl, hetzij op de 

hoogte van de spoorstaven, hetzij op dc hoogte van de bovenbedekking 

der wagens, o[) zoodanige wijze dat dc dradon van dc ccne reeks met 

die vau de andere iu hol verband verspringen cn dal de uiteinden van 

eiken draad overecnstemnion met de uiteinden vau den voorafgaanden 

cn don volgendon. De lengte van deze dradon bedraagl hel dubbele van 

den afstand, die noodig is om Iwec treinen, die legen elkander in-

stooinen, to doeii stilstaan. 

Op clkeii trein bevindt zich eonc l)atlerij, waarvan eene der polen met 

den grond in gemcenscha|) is door middel vau dc wielen en dc spoor-

staven, en dc andore met dc telegrafische draden, door middel van een 

melalcn penseel, dal zoo gesteld is, dal dc wrijving vernicdcn wordt. 

Op deze wijze geeft elke trein, hij zij in beweging of in rust, ceu tele-

grafischen stroom, welke alleen door het isoleren der draden wordl 

afgebroken. 

hl den aldus gevormden stroom bevindl zich eene cleklrischc bel, 

een slroomvcrdeolcr, on als men ilit verkiest eeu oleklrisclic telegraaf; 

twee treinen, in welke rigling zij zich ook ton opzigte van elkander 

bevinden, kunnon elkander niet zoodanig nailoren, dat hnnne veilig-

lioiil in gevaar wordl gebragt, zonder door een cu denzclfdcn elektri-

schen draad in verbinding le zijn cn, wanneer namelijk dcstroomen 

iu tegengestelde rigling loopen, zullen zij elkander aanvullen en op 

beide treinen zal de bid luiden. 

Dit Verschil in slroomen kan men gemakkelijk verkrijgen door 

stroomvordeelers, waarvan dc werking slecbls eenige seconden 

duurt; de ovoroenkomsl der slroomen zal dus nicl langer dan ge-

diin'iide dien lijd gelijk kniineii duren. 

De bekken tlwarsover don weg zijn zoo goplaalsl, dat enkel door hen 

te openen zij ecnc afsvijking van den tclcgrafi.schon draad doen ontslaan, 

welke ophoudt zoodra men hel hok sluit. Een geopend hok doet dus 

voor een trein hctzellde wal ecu twoeile trein zou doen en dc tocsld 

is in werking. Eene lud, in de nabijheid van hel hek goplaalsl, waar-

schuwt bovendien don wachter, on de afbreking van don slroom, 

dadelijk na ilc sluiting bel hek, waarschuwt den inacliinisl, dal bij 

voort kan stooinen. Men verkrijgt zooilocnde cenc waarschuwing dat 

(1) Tc dezer gclcgcnlieid is bet ons aangenaam, ter kennis vandclcilcn 

van bet Instituut tc brengen, dat ecnc algcmecnc lijst van nodcrlandsclic, 

bcl̂ tisclie, franscbc, cngclsclie en boogdnitscbc tijdscbriftcii, betrctlcnde de 

wctcnscliup cn dc kun3l van den ingenieur, onder bewerking is cn in dit 

jaar bij de L^'jstcn van m'cuiv verschawn ivciicn zal worden verzonden. 

(Kcd.) 
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cr gevaar aanwezig is, een bevel om het weg te nemen, eene kennis-

geving üat dit bevel is uitgevoerd en dit alles van zelf en zonder tiis-

scheidxomst van mensclien. 

Eene dergelijke inrigtiug is ook toepasselijk op de draaibruggen, 

liovendien kan ieder weg-arbeider, ingeval hij bemerkt dat er spoor-

staven gebroken zijn of dat dc weg door aardstortingen, dieren als 

anderszins versperd is, zich op dezelfde wijze met een trein in gemeen-

schap stellen; lint is daartoe voldoende, dat hij cenc afwijking van den 

telegraiischen geleider make, of, in andere woorden, den draad in gc-

mceiischap brenge met de spoorstaven, dat wil zeggen, den stroom sluitc. 

Een c.xccnlriek-wacliter kan op dezelfde wijze de verkeerde rigting 

verbeteren, welke hij aan een trein mogt hebben gegeven. 

Eindelijk kan men nog bij dc inrigtiug een toestel voegen, die 

naauwkeurig aanwijst hoeveel malen zij gedurende eenen togt gewerkt 

heeft. Zoo doende knimen dc maatschapjiijcn een zekeren aanhoudend 

toezigt over hare beambten houden , die op hunne beurt, wetende 

dat alle fouten, onmisbaar, worden opgeteekend door een onomkoop-

baar getuige, des le meer ijver zullen bcloonen in het volbrengen van 

hunnen pligi. 

Alvorens te eindigen moeien wij nog opmerken , dal men zuinig-

hoiilshalvc de twee draadlijnen dooreen enkelen draad kan vervangen, 

dio oiiafgebrokcn over do geheele linie werkt. Üeze draad zou voor de 

gewone mededeelingen kunnen ilienen en den gewonen draad kunnen 

vervangen, dien dc maatschappijen voor hare dienstverrigtingen ge-

bruiken. In dit geval zou dc afsland van waarschuwing geregeld moeten 

worden door de kraclil van dc batterij. 

Zoodanig is hel stelsel van den lieer Giiyard cn zoo zijn nagenoeg do 

stelsels van de hceren du MonccI en de Caslro. 

liet stelsel van den heer lionelli verschili er insgelijks slechts in de 

ondcrdeclen van, en uil di; goede nilkomsten, die daarmede zijn ver-

kregen, blijkt, hoe gemakkelijk het ware geweest aan Erankrijk de eer 

der eerste uit\iiidiiig in dit gewiglig vraagstuk le verzekeren. 

Iemand, die zeer op de hoogte is van dezen aard van onderwerpen, 

ontwikkelde, eenige maanden goledon, het hier beschreven stelsel aan 

een beambte van di'ii ISoorder-spoorweg. Na eene menigte beuzelachlig(3 

bezwaren lo hebben gemaakt, die alle zegevienmd werden wederlegd, 

zeidc eindelijk de heambte: «dk erken dal dezo uilvindingen zeer aan-

bevelenswaardig zijn , en ik zou er voor zijn , er de proef mede Ie 

nemen, indien er ongelukken gobeiirden, maar er geheiiren er geen». 

0|> zulk ccne wijze worden hierle lande l i ) de uitvinders ontvangen 

bij dc zoodanigcn, van wie ongelukkigerwijze de goede uitslag van 

hunne ondernemingen afhankelijk is. Inlusscben is het waar, dal, reeds 

door hel feil alleen van dc aanzienlijke uitbreiding der spoorwegen, do 

ongevallen onvcrmijihdijk zijn geworden en op een schrikbarende wijze 

toenemen. Eenige ('agen nadat hot medegedeelde gesprek was gehou-

den, had eene allerhevigste botsing tusschen twee treinen plaats; cr 

werden eenige wagens verbrijzeld; maar gelukkig had men geen 

doodeu en nagenoeg geen gekwetsten. Een ooggetuige zeide ons: iVer-

bechl u dal een linieschip, mei Iriiepcn aan boord, in zee in de lucht 

»ipringe en ilat daarbij nieniaiul worde gedood of gekwetst en dal alle 

spripbreukolingen behouden de kust bereiken; wel nu, deze onwaar-

schijnlijke gebeurtenis zou niet vcrwondeidijker zijn, dan die welke nu 

heelt plaals gelnub. 

(1) Fniiikrijk, J.'cn vergelijke overigens, wat deze Iteschnidiging itetroli, 

liicrlioven idz. 87, kol. 1, roir. 11 en volgg. (Kcd) 
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Van deze verschrikkelijke bolsing werd in de dagbladen geen 

woord gesproken. .Men had eindelijk ingezien, dat cr de ccn of andere 

maatregel moesl worden genomen, en, Icrwijl men daarover nadacht, 

vond men het bel eenvoudigste, de dagelijks voorvalleiido ongelukken 

le verzwijgen , iets helwelk ons onwillekeurig aan de slimheid der 

struisvogels berinncil. 

De beer Auguste .\chard , oud-kweekcling der polylcclinischc 

school, trachtte inlusscben voort te zetten, wat de vroegere uilvinders 

hadden aangevangen. Zijne uilvinding vulde dc bunne aan. Ilct was hem 

nicl meer genoeg, door middel van de elcklricitcil, in oogenblikkcn 

van gevaar, seinen van waarschuwing over le brengen, bij wilde 

dadelijk door dit middel een trein, dio in beweging is, remmen en zulks 

door de elektricilcit alleen, zonder medewerking van eenig beambte. 

Den sloom loslaten, dien des noods terugdrijven, al de remtoeslellen 

doen werken , de zwaarste bel doen luiden, dal alles wordt gemak-

kelijk en heeft plaats zonder mcnschelijke hulp, reeds door hel feil 

alleen, dat twee treinen gevaar loopen op elkander te stooten en nog 

slechts twee of drie mijl van elkander verwijderd zijn. Hol mecha-

nisme, zeker in zijne werking, is, oitmcrkelijk genoeg, oorzaak dal 

nimmer twee treinen op helzelfde spoor elkander digier dan lol op een 

afsland van twee tot drie mijlen kunnen naderen, zonder onnnddcllijk 

stil te slaan. 

Do meeste oorzaken van gevaar zijn tevens zelf oorzaak van het 

slilslaan der treinen op een voldoenden afstand. Slaat een trein op 

den weg stil, dan is dit voldoende om al de treinen, dio hem, iu welke 

rigting ook, naderen, op den gemelden afstanil le remnicn. 

Eene aanmerkelijke aardstorting, ccne onverwaeble gedeellelijke 

overslrooming van den spoorweg kunnen ook op behoorlijken afstand 

alle treinen, die bet gevaarlijke punt naderen, doen ophouden. 

De toepa.ssing van dit stelsel sluit niet in dat de gewone dienst ver-

valt of gestremd wordl: alles blijft geschieden zonals lo voren en de 

beambten kumien, als naar gewoonte, zeil de remloeslellen aanzeilen 

en losmaken. 

.Maar hetgeen nieuw is, is dit: de conducleur der locomolief wordl 

alleen verantwoordelijk voor zijne dienst: indien de reuiwachlers niel 

aan zijn icckcn gehoorzamen (heigeen vrij dikwijls grbeurl) dan kan 

hij zelf zonder hunne medewerking al de remtoeslellen doen werken 

en stil blijven slaan op den afstand, dien hij naarmate van de snelheid 

en de belasting den besten zal oordeelen. 

Eindelijk, wanneer men een of ander gevaar zal hebben ontwaard, 

ilan kunnen de slations-chels, de hckwachlers, ja zelfs de wegwerker? 

van de plaals, waar zij zich bevinden, lerslond op zekeren afstand tie 

naderende treinen doen stilstaan. 

Wi j hebben ile afbeeldingen van den heer Afhard gezien, enkminen 

voor hel medegedeelde inslaan; wij zouden omtrent de bijzoiiderliedt'ii 

niets verder kunnen medcdeelen zonder zijne belangen le benadeelen. 

.Maar wij hebben dc spoorwegmaal6chap|)ijen willen waarschuwen; cn 

dat ook hel publick het welo: als de spoorwegreiziger aan gevaren is 

blootgesteld, die dag(dijks talrijker en ernstiger worden ; indien hij, die 

een spoorwegrijluig bekliml, grool gevaar loopt zijne besicmming niel 

behouden le bereiken; indien er alle reden is om verzckeriiigs-niaal-

sclia|i|)ijen legen spoorwcgoiigelukken op to riglen, — dan is liei niel 

omdat de middelen ontbreken om de meeste ongevallen tc voorkomen, 

die zeer dikwijls slagtullers maken, waarvan bel geial nooit juist be-

kend wordl; die middelen beslaan, maar lol nog toe beeft bet steeds 

aan den goeden wi l dcr maatschappijen gehaperd. 
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PAHACIIOC OP VEIMOIIKIDRTOKSTEL OP RPOORWKGEN VAN 

DE HECKEN CJIAUVEATI EX D'EPiNOIS. 

(Journal d a chmius dc f c r , lif5.5, n". 71)2.) (1) 

Dit uitsluitend meclianisch steksel maakt botsingen van Ircinen, die 

langs hetzelfde spoor loopen, onmogelijk. De toestel bestaal uit twee , 

afzonderlijke, doch te zamen werkende deelen : 1. den toestel die op I 

den weg moet worden aangewend, waarbij de weg echter vrij blijft, 

en 2. den toestel, met den eersten in verband slaande, cn dienende om 

op de locomotief le worden gebezigd. 

Op den weg, namelijk aan de buitenzijde, om hem niet te belem-

meren, moet een stuk ^ ĉgotcii ijzer worden geplaatst, voorzien van 

twee horizontale assen op ku.ssenstukken en hcfboonien of armen, die 

met dc as worden bewogen. Deze assen bewegen zich door middel van 

metaaldraden, die over trommels loopen cn wier beweging door dc 

locornolicf wordl veroorzaakt. 

Wat de locomotief bolreft, deze heefl hellende vlakken en ccn bcf-

boomslclsel met bascule, zoodal de werking van een beweegbaren arm, 

in geval van gevaar, den doorlogl van den stoom in de cilinders onder-

schept, cn, door het openen eener klep, hem uitgang naar builen geeft. 

De toestellen zijn zoodanig ingerigt, dal dc beweging zoowel voor- als 

achterwaarts kan geschieden. 

Ziehier de uitwerking, die er door wordt te weeg gebragl. Eene 

locomotief vertrekt van een station. Zij ligt ccne klink van achteren op, 

die haar in veiligheid stelt legen een achter haar komenden trein, cn, 

door de zamenwerking der op den weg geplaatste toestellen, ligt zij ook 

eene klink van voren op, waardoor zij beschermd is voor de ontmoeting 

van een trein die vóór haar haar le gemoel stoomt. 

De andere treinen o|) dcnzelfdcn weg zouden op hunne beurt de-

zelfde uitwerking hebben. Slaan dus dc toestellen op 50U el van 

elkander en op lOÜ cl van dien, waarmede zij in verband zijn, «dan zal 

óllijd een afsland van 1 000 lol l 300 el tusschen dc twee treinen 

tdijven, cn is die afstand tol 1 OfJO cl gekomen, dan is elke trein lol 

een gedwongen stilstand genoodzaakt, omdal hij de door den anderen 

trein opgeligte klink zal hebbcii onlmoel, die hel werkingsvermogen 

der maehinc stuit. 

De toestel is zoodanig ingcrigi, dal, wanneer eene klink niel meer 

noodig is, zij door de locomoticfwordt neergelaten; zoodat, wanneer 

een trein geen anderen trein vóór of achter zich heeft, en er dus geen 

vrees voor bolsing bestaal, hij de geheele baan zal afloopen zonder be-

lemmerd te worden ; en in andere woorden, een trein is niet genood-

zaakt stil le slaan door do werking van den toestel, dan voor zoo verre 

er gevaar is van onimoetiiig, en de werking van den lite.slel ge.schiedl 

zonder lusschcnkomsl van mcnschenhanden en zonder de hulp van 

seinen. 

l l i 'T KANAAL VAN MARSEILLE. - DK W'ATKRLEIDINC 

VAN RO(irHl'AVOrR. 

{I:J>i(jón'cur, 16.')r), p. 2110.) 

Onlangs had er in de Soc'ictjj of C'ivil Knijineers, le Londen, ccne 

belangrijke beraadslaging i)laais, over hel kanaal van I\Iarseillc cn de 

waterleiding van Uoipiefavour; deze discussie werd in den boezem der 

Socu'lé (les imjcmeurs c ' m l s de F r a n c e overgcbragt cn met eenige op-

(1) Dezo verlaling i? ontleend aan de Amstcrdamsrhc Courant, (lied.) 
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merkingen vermeerderd. Het kanaal was bij den aanleg alleen tot be-

sproeijing bestemd, later werd die besicmming uitgebreid, want het 

moest niet alleen hel noodige water voor |)ompen en openbare fonteinen 

le iMar.seille aanvoeren, maar tevens een aantal molens, werktuigen, 

en fabrieken in beweging brengen. Het kanaal begint bij Derluis aan 

de Durance. Do afstand lot aan Marseille (hemeksbrced) is i i i mijl, 

doch men heelt het kanaal, wegens de gesteldheid van het terrein, op 

eene lengte van 1)7 mijl moeien brengen. Hel loopt door 4;) tunnels en 

over vele waterleidingen, onder welke laatste die van Doqucfavour dc 

voornaamste is. D.ij den oorsjirong ligt de waterspiegel IS7"'.I4 hoven 

de oppervlakte der zee, cn behoudt, bij een verhang van 0. i;)8 streep 

op de el, nabij Danmes-St.-Autoiiie nog cenc hoogte van 119«'.53. 

Dij hel bepalen der doorsnede en snelheid is gerekend op eenen dage-

lijkschcn waterafvoer van I 209 501 ton, dal is nagenoeg 882 ton in de 

minuut. Hel ter bcsi)roeijing benoodigdc waler wonll door vier lakken 

van St. Antoiiic afin verschillende riglingcn gevoerd, terwijl de hoofd-

tak loopt naar Marseille, bij welke slad de walerspiegel 75'̂ '.73 boven 

dc oppervlaklc iler zee gelegen is. Hel water is somtijds zeer troebel 

door de medegevoerde aardachtige sUdTcn; daarbij heefl het eeiic sterke 

bezinking van koolzuren kalk, zoodal er bij gebruik van buizen door 

bezinksel en nedcrslag zeker verstoppingen zouden zijn ontstaan. Hierin 

ligt hoogstwaarschijnlijk dc voornaamste reden, dat men is overge-

gaan tol ccn metselwerk, van zulk cencn omvang als dal van Doipiefa-

vour, dienende om het water over de diepe vallei te brengen, die door 

de Are bcs[irocid wordt. 

Men kan dit werk als hel gewigiigsle in zijne soort uit den nieuwe-

ren tijil beschouwen; in hoogte overtreft hel de brug overdedard, 

dal prachtig gedenkleeken der rouicinscbc kunst. Het bestaat ui l drie 

rijen van half cirkelvormige stcencn bogen; hel metselwerk is van 

gehouwen steen met ruwe buitenvlakken en vlak licwcrklc voegen. 

De onderste r i j bestaal uit 15 bogen, van 51«'.l i hoogteen I3« '̂.09 

oiiening; dc tweede heeft 10 bogen van 5D'.9 boogie en 10 el ope-

ning; de derde lelt 31 bogen van 12"'.03 hoogle en 3"'.03 opening. 

De |)ijlers van de twee benedenste rijen staan boven elkander en 

vermindoren, naar gelang van do hoogte, in horizontale afmeting. Dc 

gemiildelde hoogte is 35 el, hel hoogste gedeclle is 81 el, do grootste 

lengte betlraagl -119 ol. De breedle van dc [lijlers der ondersle r i j be-

draagt beneden 3 el, en de dikte 3''.03. De pijlers zijn ver.slcrkt door 

vooruilspringendc schoorniureii, die sehuins arnemcnd opwaarts 

loopen, lol aan hel begin der derde rij. De pijlers van deze r i j, die 

geen schoorinuren heelt, hebben eene dikte van •i''.3. Hel geheele 

werk bevat 58 9IH» leerling (d metsidwerk, en do slerkslc belasting op 

hel grondvlak van den hoogslcn pijler be(lra:igl l i.70 pond op den 

vierkanten duim. De walerbak ol hel riool is van bakslceii geinelscid, 

met voegen in tenicnl; men merkt daarin eenige spleten op, dio aan de 

zetting van dc tweede rij bogen schijniMi te moeien worden toegeschreven. 

Dil werk werd onder geen gunstige vooruitzigleii ondernomen. 

Naauwelijks waren de loiulameiiten gelegd, of aardslortingen belem-

merden den voortgang van hel werk, wolks voltooijing niet nnnder dan 

zes jaren liids heeft gevorderd. De heer MonlriehtM' was belast met de 

vervaardiging der onlwcriHM) cn mei de uilvoeving; de kosten l)eliepen 

5 773000 fr. r>ie voor hel kanaal waren nagenoeg 17 3(i(M)()() Ir., 

doch men kan de gezamenlijke koslcn tlczcr gniotscbc ouderneming op 

nagciiopg 30 millioen fr. (25'/, millioen guhioii) rekenen. 

Te .Marseille vindl men een stelsel van verzamel- en bcwaarbakken 

met fillrecrbcddingcn, waaruil het walcr door middel van buizen door 
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(le gelieele slad wordt geleid. Geheel voltooid zijnde, zal dit werk onder 

de praehligsle en volmaaktste van de wereld kunnen gerangschikt 

worden. 

Een ingenieur heeft de opmerking gemaakt, dal men uil een oogpunt 

van hespai'ing steeds hevels voor waterleidingen heeft gebruikt, doch 

dal men bij ruimte van gelden altijd opcne leidingen had gekozen, even 

als nu bij Marseille gescliied is. Velen beweerden dat men verkeer-

delijk de vergaderjilaats van hel water le Marseille had gemaakt; liever 

hadden zij die aan den oorsprong gezien; de buizen zouden in dit 

geval geen nood van verstopping gehad hebben; deze aanmerking 

zoude gegrond zijn, zoo de mogelijkheid bestaan had, om eene water-

massa als die door liel kanaal wordl aangevoerd (zijnde 8 leerling 

cl in de seconde) bij den oorsprong tc liltreren; dil geschiedt nu op 

eene zeer gemakkelijke wijze in dc uilgeslrckle waterbakken te 

Marseille. 

I)c heer Segnin beeft voorgesteld, het water met buizen van ge-

slagen ijzer, die alle boglen van hel terrein konden volgen, binnen 

Marseille te brengen; in jilaats van ó Ji i milliocn fr., zouden dc 

ko.slen dan slechts ö a IOO000 fr. bedragen hebben; in de verstop-

ping door den nederslag zou hij voorzien hebben door een dubbel 

stel buizen tc bezigen. De slad zette cchler alle bezuiniging 0|)zijde; 

7,ij wilde eene brug hebben, dic de Pont du Gard iu pracht over-

trof ; dus werd bet thans uitgevoerde ontwerp aangenomen. De sterkste 

drukking, waaraan dc ijzeren buizen zouden zijn blootgesteld ge-

weest, zou niet meer dan 8 dampkringen bedragen hebben. Tegen 

het gebruik van zoodanige buizen werd echter aangevoerd, dat zij 

op verre na zoo lang niel duren als ccne gemetselde waterleiding, 

welke als altijddurend kan beschouwd worden. Ken particulier zou 

beter met ijzeren buizen volstaan hebben, maar ccne slad zoo groot cn 

zoo rijk als Marseille, wilde, wal ieder bestuur zoude verlangen, in dc 

eerste plaats bccbtbeid en duurzaamheid, terwijl de kosten slechts in 

dc tweede plaals in aanmerking moesten komen, en daarom werd de 

voorkeur aan eene waterleiding gegeven; velen meencn daarentegen, 

dat goede ijzeren buizen zekerder cn veiliger zijn dan cenc waterleiding 

zoo hoog als die van Uoqiiefavour. Ken ingenieur, die dil werk bezocht, 

vond het als kunststuk prachtig, maar beweerde, dal bet wel iets 

tc wenschen overliet, wanneer hij het uil ccn induslrieel oogpunt be-

schouwde. 

Dc beer Montricher beeft bij het bouwen geheel nieuwe cn zeer ver-

nuftige middelen gebruikt; velen vinden echter dal de stad verstandi-

ger zou gehandeld hebben, duor ecu groot gedeelte van het geld nut-

tiger le besteden. 

Onlangs is te Darijs cenc |)roef met ijzeren buizen genomen, die 

echter mislukt is, wanl in korten lijd waren zij door de roesl vergaan; 

zij waren slechts 1 a l '/ j strecj) dik, en daarbij slecht aaneen geklon-

ken; de duur van dnsdanige buizen staat niel in verhouding lol 

die van dikkere, want de voorbeelden bestaan, dal roest weinig invloed 

hecfl op dikke gc.slagen ijzeren buizen; daarbij is bel onderhoud bij 

het gebruik van twee stellen zeer gemakkelijk. 
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land volstrekt geen steenkolenmijnen bezit, zoo kan de productie, bij 

gebrek aan brandstof, naauwelijks meer dan 100000 ton 'sjaars be-

dragen. Dc fabrikanten zien zich verpligl, hout als brandstof te bezigen, 

maar juist daarin is dc oorzaak van de voortreffelijkheid van lielzwccd-

scbe ijzer gelegen. Daar inlusschen dc waarde van hel gezaagde hout 

jaarlijks toeneemt, zoo willen de eigenaars der bosschen meesleiilijds 

hun hout liever in den vorm van balken of gezaagde planken van dc 

hand zetten, dan het als brandhout te verkoopen ; liet gevolg hiervan 

is, dal dc ijzerfabrikaadjc slecds afneemt. 

Gedurende de laatste jaren is het zweedsche ijzer op de navolgende 

wijze van de hand gezet: 

Voor het binnenland is benoodigd 1000 lun. 

Kngeland gebruikt 55000 » 

De Vereenigde Staten 25 000 u 

Portugal 5000 » 

Duitschland 0000 » 

Finland, Noorwegen, Denemarken, Drazilie, Frankrijk 

en Afrika 8000 « 

Gedurende de beide laatste jaren was cr meer navraag dan er ver-

vaardigd kon worden, cn de beide entrepots van Gotbenburg en Slock-

holni, waarin over hel geheel voortdurend 40000 lot 15 OOU ton ijzor 

waren opgeslagen, bevallen tegenwoordig, alles te zamen genomen, 

slcchls 25 000 Ion. 

De Engclschcn, dic er steeds op Ijcdacbl zijn geweest om hunne 

nijverheid door hel bezigen van goede grondslotlen to doen bloeijen, 

hebben sedert meer dan honderd jaren overeenkomsten gesloten inel 

dc voornaamste eigenaren van ijzerhullcn, cn bedongen dat hun gedu-

rende de eerstvolgende 50 jaren ongeveer het zesde gedeelle van de 

gcheele ijzci'opbrengst van Zweden zou len dienste slaan, liet is dil 

ijzer, dal in de fabrieken van Shenicid en Dirmingham verwerkt 

wordl. 

Zells de Vereenigde Staten, hoezeer zij z(df uitstekend ijzer beziiitn, 

en groote overvloed van bosschen de gelegcniieid verschaft, houl in 

plaats van steenkolen voor de bewerking te bezigen, stellen nidlemin 

hel zweedsche ijzer tol staalberciding op boogen prijs, vooral voor dc 

werktuigen van den landbouw, cn met de landverhuizing der Euro-

peanen derwaarts necml de navraag in gelijke mate toe. Zoo heeft een 

enkel huis te New-York in hel vorig jaar aanmerkelijke aankoopen in 

Zweden gedaan en eene overeenkomst gesloten voor het zesde gedeelte 

der ijzeropbrengst gedurende verscheidene jaren. 

De vermelde overeenkomsten hebben eene verhooging in de prijzen 

van het zweedsche ijzer ten gevolge gehad. Het gewone ijzer, waarvan 

de gemiddelde prijs 10 rijksbank-thaler (f 15.20) bedraagl, is tol 20 

thaler (/'51j gestegen, zoodat dc 100 ned. pond aan boord oj) 55 fr. 

(/• 15.00) tc staan komt 

Wal het ijzer van de eerste kwaliteit belrefl, dil is reeds lol 10 iw 

{ f \ [ ) ) gestegen. 

(Monilciir des JiiUrèis nialmek j 

VKltSCIir.FDKXIIi'.DHN. 

' Mckulinemjsel voor lappmiuen. — Wanneer cenc lappan is uitge-

sleten, dan kan men, in plaats van die geheel te vernieuwen, wat altijd 

kostbaar is, die weder bruikbaar maken door er een mengsel op aan 

U z c r p y o d u d i e hl Zwellen. — Volgens ofTicielc opgaven bezat Zweden te bi'cngen, bestaande uit: 41 deelen lin, 5'/, deel antimonium en 

in 1815 een aantal van 1505 ijzerhutten, welke jaarlijks GiOOOO 5 deelen rood koper. 

fkippund of 85 555 ton ijzer van allerlei soort opleverden. Daarliet Dit mengsel wordt op de volgende wijze bereid: men smelt het 

1850.] 

koper en hel tin afzonderlijk, en , wanneer beide vermengd zijn , 

voegt men er het antimonium bij. 

Alvorens het mengsel op dc lappan aan tc brengen, maakt men 

dic zorgvuldig schoon cn vertint dic. Voorts maakt men ccne houten 

mal, die juisl den vorm der as beeft, en plaatst die naar behooren 

in dc tappan ; men stopt dic aan dc eene zijde digi tegen cenc vlakke 

plank of wel door middel van klei; het metaalmengsel wordt aan dc 

andere zijde er op gegolen, verbindt zich mei dc tappan cn vormt, 

na gelijk gevijld le zijn, een hard ligchaam, dat lang aan wrijving 

wederstand biedt. 

Men zou met dil mengsel zelfs gcheele tappannen kunnen maken. 

(Monileur des Inleréls materiels.) 

ücveUiginf) van schUdeïijcn. — De Société d'Encouragemenl heeft in 

1851 ccne zilveren medaille toegewezen aan den heer Garncray voor 

een mengsel, geschikt om schilderijen voor alle mogelijke vociitigheid 

le beveiligen cn ze voor bersten tc behoeden. Dil vernis is op de vol-

gende wijze zamcngesleld: 

Pijpaarde 1 deel. 

Zwaaraardc (bartjhim) 1 " 

Zinkoxyde 1 » 

Loodwit 1 » 

Krijt of koolzure magnesia 2 deelen. 

Vogellijm. . . • 1 deel. 

Veucliaanschc terpentijn of eene andere harssoorl 1 • 

Opgeloste caoutchouc 4 deelen. 

Vettige olie 2 » 

Plantaardige olie of m7ice (1) 4 » 

Minerale olie 5 » 

Dierlijke olie 1 deel. 

Men kan de verhoudingen van al deze bestanddeelen wijzigen, naar-

male van de lint, den graad van buigzaamheid of dikte, van gladheid 

of ruwheid, die men aan hel vernis wil geven. 

Hel mengsel bezit dit voordcel, dal men liet op elk doek, van welke 

grootteen van welken aard ook, kan aanbrengen en dit daardoor te ge-

lijkertijd voor vocht en voor uildrooging kan behoeden. 

Wil men inlusschen een weinig doordringbaarheid laten blijven be-

slaan, len einde dc verw in hel doek te doen trekken, dan is het vol-

doende de hoeveelheid caoutchouc een weinig tc verminderen. 

Dil vernis heeft nog deze voordeelen, dal het niet berst, dan wan-

neer het zeer slerk gevouwen wordt, voorts dal men hel niet van het 

doek kan losmaken, zelfs met behulp van snijdende werktuigen ; dat 

het zoowel tegen den invloed van den dampkring als tegen dc uitwerk-

selen van kokend water bestand is, en eindelijk dal dc daarmed(j be-

streken schilderijen zonder hinder kunnen worden opgerold. 

(}Iomlcur des IntenHs maUriels.) 

(Jcbrnik run stoornhrachl op zeilschepen. — Sederi eenigeii lijd 

plaatsen dc Amerikanen aan boord van hunne groote clipper.schcpen 

zeer kleine sloommachincs, die moeten dienen voor het laden en los-

sen, voor hel ventileren van het schip, cn om in allo gevallen, waarin 

0) liet is niet ilnidelijk , welke oliesoorten hier hedoelit/ijn : onder het 

d cisaice zal wel geniecad zyn: vlny;tigc oliën. (Ued.) 

1)3 

men over groole kracht en eenheid in werking moei kunnen beschik-

ken, de bemanning te vervangen. Hel groolsie bekende zeilschip, dc 

Creaf Kepublic, ter grootte van 5500 tonnen schcepslast, dal de reis 

van New-York naar Londen in veertien dagen beeft volbragi, heefteen 

zoodanig stoomtuig van 10 paardenkracht aan boord, hetwelk gedu-

rende den ovcrlogt zeer gewigtige diensten heeft bewezen en nog na 

dc aankomst te Londen gewerkt heeft. De diensten, die ujcn van zoo-

danige stoomtuigen kan verkrijgen, zijn zeer goed uitgedrukt in den 

naam scrvanls of all i v o r k s , door Engclschcn cn Amerikanen eraan 

gegeven. 

(Monileur des Inlercls vxalcritls.) 

Telegrafische l i j n van V a r n a naar de K r b n . — De bclioefle aan eene 

zoo snel mogelijke gcmeenschai) met dc vereenigde legers voorScbas-

I topoi heelt, gelijk bekend is, dc cngelscbe regering aanleiding ge-

i, geven, cenc onderzecscbc telegrafische verbinding tusscben Varna en 

i de zuidwestelijke punl van hel scbicj-eiland de Kjim aa/i I c leggen, i k 

j hecren Newall en C»., welke hel maken van deze telegrafische verbin-

ding (naar men zegt, voor ccne som van 20 000 pond sterl.) hebben 

aangenomen, vervaardigden den daartoe bcnoodigden kabel, 1er lengte 

van omstreeks 400 eng. mijl (010 ued. mijl), binnen den lijd van 

weinige weken. De kabel werd door een nieuw gebouwd ijzeren 

sloomsohip, hetwelk le dezer gelegenheid den naam van I l l a c k - s c a be-

kwam, naar de plaats zijner bestemming gebragt; met hd inschepen 

moet men meer daij vijf dagen bezig zijn geweesl; het gewigt va/i den 

kabel wordl op 100 ton geschat, hetwclk betrekkelijk zeer gering mag 

genoemd worden. 

Met hel leggen van den kabel maakte men, volgens den ^MornuKj H e -

rald, den April een aanvang bij kaap Kaliakra, in de nabijheid van 

Varna, daarin bijgestaan dour de sche|ien A r g u s cn Terrible. Het leg-

gen had zonder het minste ongeval plaals; den 12''*" des avonds voeren 

de schepen voorbij Sebastu|)ol en bereikleu in den morgen van den 15''«'' 

de uilersle pujU dcj- lijn i/j do K n m , naniclijk het klooster van 

Sl. (ieorge, westelijk van P.alaklava gelegen. Vanhier loojil de lijn 

over land naar de hoofdkwartieren en dc meest gewigtige punten van 

hel leger der belegeraars Dc lengte van hel gedeelle van dun kabel, 

dal zich onder zee bevindt, wordl tusscben 550 en 577 eng. mijl 

(500 tot 000 ned. mijl) ge.schal; in allen geval is dit de langste onder-

zeesche linie, die tul heden is gelegd; de lijn van Spezzia naar Gorsica 

is slechts 110 mig. mijl (170 ned. mijl) lang. 

Men moet op dezo lijn l o v s l d l c n van Morse liebljen ifigcvoerd , 

naar men zegl nit de fabi'iek van de hcereii Siemens en Halske te 

Dt'rlijn , doch ilezo oiilkcniien , voor dil doel toestellen le hebben 

geleverd; welligt hebben de hier gobezigdo toestellen ooispronkelijk 

ccne andere beslemiiiing gehad. 

Deze lelegralistdie linie is nid vour hel publiek Icn gebruike open-

gesteld, cn dil zal waarschijnlijk zoo lang de oorlog duurt ook niet 

geschieden ; zij is alleen met een inililair doel aangelegd , en naar 

hel schijnt nog slechls voorloopig ; ilt: leidingsdraad toch is alleen 

van een kabel van geleerde hennip omgeven, en slechts aan dc beide 

! eindpunten, in de nabijheid der kusten, over dc lengte van eenige 

I mijlen met ijzerdraad omwikkeld. 

(Ze'ilschrifl des dciilsch-oalnreit h'ischci, ïclcgruplu'i, -Verrim./ 
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rUOEVKN EN WAARNEMLNT.EN OMTRENT DE MORTELS TE 

ALGIERS IN ZEEWATER GEliKZlGD, DOOU DEN IIEER 

RAVIER, Jmjcnicur der Bruggen en Wegen. 

(Anmdes da Ponta et Clmissà's, 1854, .luillct Ot Août, p. 20.) 

Daar de werking van licl zeewater op de mortels nog geen onder-

werp van onderzoek had uitgemaakt, toen men den aanleg van de haven 

van Algiers heefl ondernomen, zoo zijn de werken aldaar gedurende 

verscheidene jaren uitgevoerd, zonder dal de ingenieurs zich mei die 

zaak hehben behoeven bezig te houden; hunne onderzoekingen heb-

lien alleen ten doel gehad oin eene vennindering in de kosten te ver-

krijgen, door de mortels van kalk en roineiusche pouzzolaan, het zij met 

of zonder zand, te vervangen door andere hydraulische mortels, zamcn-

gesteld hetzij mcl volte kalksoorten cn andere soorten van pouzzolaan 

dan dc romcinsche, bctzij met natuurlijke of kun.stmatige watcrkalken. 

Dij dc proefnemingen, na het openbaar worden der ontdekkingen 

van den inspecteur-gcncraal Vicat, onilrenl de werking van bel zee-

water (1), bceft men dit nieuwe onderdeel van het vraagstuk niet kun-

ncn vcrwaarloozcn, en dc vroeger gebruikte mortels ziju, even als de 

uil besparing daar voor in dc (ilaals gestelde, sints dal tijdstip onder-

zocht geworden, met hel oog op den zamenhang on op het wederstands-

vermogen tegen de werking van bet zeewater, l lcl is o\) uitnoodiging 

van de redactie der A n m d c s des P o n i s el Chaussées, dat wij de waar-

nemingen, die le Algiers zijn gedaan en de gevolgtrekkingen, dic 

daaruil voor dc praktijk kuuncn worden afgeleid, 1er algcmccnc kcn-

nisse van de bccrcii ingenieurs meenen le moeten brengen. 

De motsclwcrkcii van de haven van Algiers bestaan bijna uitsluitend 

uil beton, dic óf na dc droogiug in bet waler is gebragt, gelijk zulks voor 

kunslmatige blokken plaats hoeft, óf wol onmiddellijk na dc bereiding, 

zooals voor kaaimuren cn andere werken vau dien aard. Wi j zullen 

jchtcrcenvolgcns dc proeven ei. waarneiuiiigen mededeelen, die omtrent 

beide wijzen van ouderdomiioliug zijn gedaan cn daarbij al de mortels 

nagaan, die lol heden in de werken ziju gebruikt; deze mede deeling 

zal zich vau zelve in Iwce doelen splitsen, waarvan het eerste zal han-

delen over dc proefnenuiigcn ou het andere over de bestaande werken. 

Wi j zullen vervolgens verslag geven omtrent dc proehiemingen mei 

morlcls, dic nicl verder iu toepassing zijn gebragt. 

Een bijzonder hoofdstuk zal gewijd zijn aan hel chemisch onderzoek 

van de in ilc werken gebezigde of alleen bij wijze van proefneming 

aangewende zcllslaiidigbeden cn eindelijk ccn aan bet onderzoek der 

mortels, dic onder zeewater zijn gebragt, hetzij al, hetzij niet na 

drooging in de open lucht (-2) 

HOOFDSTUK 1. 

i.tcitsiK r.MiKi-.i.ii':. 

Proeven en u'aarneinhKjni (mirent mortels, die in de 
werken zijn ijebeziijd. 

Mortels, onder water (jclmjt, na droojfmfj in de open luchl. — 
Sedert den aanvang der werken tot aan de maand Januarij 18ü'2 

bestonden dc mortels, die na drooging in dc open lucht gebezigd 

zijn, uil vcUon kalk cn gelijke hoeveelheden zanden pouzzolaan; dc 

(1) Vfr i . I i o vcn , l i lz. 2.")—32. ( ik' i l . ) 

{'!) Dc i)ij ito proeven cu Avaarncnriu;rcn verkrcp:eno nitkoio.ston cn i)]>^c-

lac rk tc foiicn l ic l i l icn liet o i i t lcrwcr]) iiit<;cni!iakt van (-ndcisclicidenc ver-

bl i i. 'cn, die aclncrecnvolfrcns moi l iet Mii i i.steric van Oorlo;,'z i jn in;;odiend, 

LMI I jepaaldcli jk van iicf^cou is vorlaii};«! geworden, ten gcvolfrc vau de Ijeraad-

>l»:;ingcn vau dcu Conseil ijüwral des J'onts tt Chaussées, van 2S Octol icr i s r ) ) . 

[1855-. 

kalk is achtereenvolgens gcbluscht langs den gewonen weg, en door 

middel van bcsprenging; in het eerste geval vermengde men den kalk 

in gelijke hoeveelheden mcl hel zand en de pouzzolaan; in hel tweede 

geval heeft men eerst 2.DO deel lot poeder gestootcn kalk, 1.50 deel 

zand en 1.5f3 deel pouzzolaan en vervolgens gelijke boovceihcden 

van dc drie bestanddeelen gebezigd. 

Sedert de maand Januarij 1852 is de waterkalk bij uitsluiting ge-

bruikt voor de vervaardiging der morlcls. Den kalksteen verkrijgt 

men uit dc gemeente Tlieil; men brandt dien te Algiers; dc kalk wordl 

in poeder door bcsprenging gchbischt naar mate van de behoefte. Voor 

dc vervaardiging der kunstmatige blokken gebruikt men hem ver-

mengd met zand; in enkele gevallen slechts met zand en pouzzolaan in 

gelijke hoeveelheden, ten einde na verloop van ccne maand de blokken 

onder water te brengen. Al dc watcrmortels vs'crden in molens mcl 

rollen vervaardigd. 

I\lcn zal in de volgende tafel eenigc opgaven vinden, omtrent de 

hoeveelheden bij dc vermenging en den zamenhang der verschillende 

mortels: dc gelallcn, die aanwijzen den graad der snclbeid van verhar-

ding en van wederstand legen breking, zijn toepasselijk voor het geval 

dal de mortels in de open lucht gedroogd zijn (1). 
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(n) I l c t wcder&tiUKlsvcrmogen bedraîigt slechts 3.95 pond i i u tw i n t i g uianii-

den , uiet oi ider Avnter. 

( t) " » G.41 i)0ud na ncgeinuaaudcn. 

(f) </ „ // 7.S1 » • ZC.S lumiudcu. 

Dc proefnemingen in zeewater mot morlcls, vooraf gedroogd, zijn gc-

schicd in bakken en in den pul van den getijdcnicler; lift water iu dc 

bakken werd vcclvnidig ververscbt, en men schepte het langs de 

kaden op ccne plaals, waar hel met rioolvuil was bezwangerd. Dc 

pul van den gelijdemctcr slaat in gcmccnscbap met stromuciid water; 

cr zijn alleen slibaclitige stollen op den bodem. .Meii hecfl hij drie van 

de jiroefncmiiigcn dc drooging iu de open luchl door onderdompeling 

in zoet water vervangen. Men vindt de vcrkrcgenc uitkonislcn in de 

volgende tafel. 

(1) n i j de pn-ofi iciningcn luiddcii de lihdcken O'i.lO z i jdc; om zc U' 

Itrckcu liceft u ien huunc doorsuetle in het u i iddcn lot (iniMrecks .'JO vier-

kuute ( lu iu icu terug'^chragt, d o w 2 tot 3 du im van dc dikte op e lke zi jdc 

Aveg tc nemen. Tc iu de late i iiiL'dencdccldc u i tk tn i is teu zi ju oual 'haukel i jk 

van i le v.c rk ing v a u dc koolzuur.stol'. 

Men hcet't toito J H O U I v an een teer l ing c l j iouzzolauu gesteld voor het 

gcwi'it ; i l i t is het jj,(;iuiddcldo over 5 ja ren . 

l iet v e r hnnk van ka l kMccu op de tee r l i ng cl gehluî chten k a l k in poeder 

heeft I jcdragcu G i O pond, gedurende dc j a r en l k f 4 ' . t , 1.S50 cn l l -n i ; cenc 

tee r l i ng el gehlusel itcu ka l k hevat g e v o l g e l i j k pond oupehlu-chlen k u l k : 
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(fl) In dcu frauschen tekst staat; au tonneaa. Dit zal wnavschijulijk ccnc Ijcrcidiugswijs ziju door ceu werklui;: , iu ecu vat of kuip rouddraaijcudc. (Red.) 

De waariiemingeii in bet klein mcl bydranlischc kalkmorlels heb-

bcn niet plaats gehad tcii aanzien van ondcnlüiupeliiig na dc drooging 

111 de open lucht; dc invloed der onmiddellijke oiidcrdompcling kau 1 

lot een zeker punt upwegen tegen don korten duur der proehieming; 

dc mortel der procfblokkcn 10 eu 17 is in oeiic ton vervaardigd met 

kalk, voortkomende van ccnc branding dic slechts voor ccnigc.weinige 

leerling ellen plaatshad, cn slecht geregeld was; zij ziju tegciiwoor-

dig iu volkomen gucdcn staat, en over dc gehcele dikle vau gelijken 

wmciihaiig; eu deze is slandvaslig loogciiomen; bij beiirocg 2.20 poiid 

op den vicrkaiileii duim iia twee niaandcn, en na ceu jaar 5.05 pond. 

Deze gelallcn wijzen nicl dc hydraulische waarden van den kalk aan; 

men moet bet gering bedrag daarvan toeschrijven aau dc gebrekkige 

branding cn bereiding, dic slechts voor ccne proeve plaats hadden. 

Uit dc tot nu loc medegedeelde proehiemingen blijkt, dat al dc be-

de levc r i ug geschicddc iu gclilu.-clitcu k a l k door ccueu aannemer , dic cr 

heliuig l l i j had, do opzwc l l i ug ie o v e r d r i j v e n ; i l ic opzwe l l i ng hccfl waar- j 

«f'l i i juli jk per tee r l i ng el ongcli luscliteu k a l k luecr hedragcu dan 2.07, ; 

''•ijude het gcmidiIcKlc v ü i i r dien t i jd. \'olgen.s i lc/c oudcr.^telling zou het I 

gewi^rt ,„ i„ oi.f^ehluschteu ka l k op lOO ccul icdcu poiiz/.olnau in dc nior icls I 

^^w 18411 meer hedragcu dau iu dc tafel is opi icgevci i. | 

l3c wcrkzaa iuhcdcu ter hcpaliiig; v im den z iuuoid iaug z i j u achtereen- i 

•̂̂ >lgens vc r r i g t door dc eoutlucteurs l asahianea, l i r e i l cn T r o vc j . 

1'C 2G0 pond ougehluMducu ka l k geven uu tle t i j uu ia l i ug een vo lumen 

ka lkh ie i vau 0.40 tee r l i ng e l ; do inurtcls zijn ccu we i n i g mage r ; het ' 

hezigeu van ccnc grooterc hoeveelheid ka l k zou dc kosten tc veel docu ' 

'̂̂ USeu, l i l ve rge l i j k i ng van dc daardoor te verk.rijg;en ui tkomsten. A lvo-

'Cus ()|) jTfoiid vau de oudcrv iu i t i ug eene hci)aal(lc heslissiug omtrent dc 

''•^vuliin^r van den ka l k te hchhcii genomen, licet'i men I( i8 h lokkeu ge-

""mk t , waar in slechts 201.50 pond ougehlu.sclitcu k : i l k op ecuc tee r l i ng cl 

" lortcl Werd genomen; z i j z i jn uiet veel nn iu le r v a u hocdauighcid geweest 

'^uii (ly andere ; a l leen de aanvu l l i ng der ledi;.;c r u im t en was moci jc l i j kc r . 

^^ uiortcls X z i ju mager. 

proefde mortels van vetten kalk, zand en romcinsche pouzzolaan, iia 

drooging in do open lucht of onderdompeling in zoet waler, in zoiil 

water vernietigd worden; dit heeft zelfs plaals met den mortel X, dic 

iu gewigl ongeveer 20 deelen ongcbliiscbtcii kalk op 100 pouzzolaan en 

150 zand zou bevatten. Kr is bij den eersten oogopslag zccr weinig 

ovcrccnsicmmiiig in dc cijfers dor achtste kolom ; inderdaad heeft iu 

sommige gevallen dc snelste vernietiging met dc grootste hoeveelheid 

pouzzolaan, cn bij de langste ilroogiiig in dc o|)cn lucht plaals, hclwelk 

iu strijd is mot allo Ihcorelisclie denkbeelden omirent dil punt, dic tol 

heden waren aaiigeiiomeii. 

Imlicii, in stede van uilsluitcnd dc verhoudingen van hel mengsel, 

cn den duur van dc drooging in dc open lucht iu rekening tc brengen, 

men dcu iiitwciidi^'cn vorm der |>rüefblokkcu bcschoiiwl, dan kan 

tncii echter die zoudcrliiige uilkomslt'ii voldoende verklaren ; zoo zijn 

dc nummers 1, 8, 9, 10, I I , 12, 15, 11 en l ' i parallcloiiipcda met 

vierkante doorsnede van O"'. 10 zijde cu O®'.50 lengte; zij zijn om-

streeks bet niiddcii ouniiddellijk na dc uiidcrdompcliiig gebroken; de 

blokken 2 , 1 , 5, O, 7 eu I b i s hebben ongeveer den vorm van een 

bal; dc kroniiiiingen zijn hel sterkst bij dc verceniging vau de basi.« 

mcl hel bovenvlak; nntiiiner ll/is is gedurende vijf dagen in een liiinen 

lap bewaard gebleven, waardoor omstreeks het midden van bet boven-

vlak plooijeii zijn onlstaan. Al dc procfblokkcn met scherpe kanten 

zijn, na vier of zeven maaiideii le zijn ondergedompeld, aangetast ge-

worden; dc afgeronde boden gedurende twee en soms zelfs lol bijny 

vier jaren wederslaiid, hol blijkt dus, dal men zeer veel moet hcchteii 

aan den vorm van dc mdrtelblokkcn, dic lot proef dienen. Dc invloed 

daarvan blijkt door do wijze, waarop dc vernieling werkt: bij monsters 

van dc beide soorten, u i l blokken met vierkante doorsnede, schilferen 

de boeken en de kanten hel eerst af; dc beide zijvlakken schijnen zich 

bij dc ribben te openen, cn dc vernieling gaat voort tol in de binnenste 

gedeelten, zoodal langzamerhand hel vierkant in ccn cirkel overgaat. 
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welks straal onoplioiidelijk afneemt, lot dat het hlok geheel vernield 

is; do zijvlakken houden sland in hel midden lol dat zij door de ont-

binding, die van de kanlen uilgaal, worden aangeiasl; zij behouden 

gedurende al dien lijd eene groole male van hardheid. 

In dc proefblokkcn van ronden vorm begint het bederf bij de 

slerksle kromuiingeu; zoo vertoonde hel zicb bij n". 7/u's aan cenc 

soort van ribbe, dic naar bel midden van hel bovenoppervlak uilliep, 

en door eene vouw in hel linnen bekleedsel was ontstaan; het overige 

van de oppervlaklc was onaangetast, cn behield den indruk van bel 

omhulsel in zijne geheele zuiverheid. 

De af\al of het losgeworden gedeelte heeft hel aanzien van zand, 

bezoedeld door meer fijnere stollen; wanneer men den afval door wrij-

ving wegneemt, dau vindt men daaronder gedeellen, die niel zijn aan-

getast en eene groole male van zamenhang hebben behouden. 

.Men moei nog opmerken dat in de proefblokkcn, in de open lucht 

gedroogd, en door midden gebroken vóór de indompeling, de door-

snede van dc breuk, op eenige strepen dikte na, le rekenen van de 

buitenvlakken, den invloed van hel koolzuur der lucbl niel onder-

vonden heeh. Daar die doorsnede niel meer is aangetast geworden dan 

de oorspronkelijke Imilenkanlen, zoo moet men daaruit alleiden, dal dc 

rol, welke het koolzuur speelt in dc drooging, dic aan dc indompeling 

voorafgaat, van een zeer oiulcrgescbikl belang is, wanneer het droogen 

slechts twee of drie maanden duurl. Men vindl deze opmerking vooral 

bewaarheid bij de mortels, die, na langer of korter onder waler te zijn 

geweest, door midden worden gezaagd; in dil geval ziju de nieuw 

onlsiaiie vlakken ellen, en blijven in hun geheel zuiver bewaard, lot 

dal het bederf ze aaiilasl eu van de buitenzijde naar hel midden gaal en 

de gebcele massa hcdreigl. iJc nieuwe oppervlakte wordt in den aan-

vang sjioedig wit, op dezellde wijze als de buitenbekleeding der mortels, 

die unniiddcllijk na dc vervaardiging onder waler worden gebragt. 

He waarneming omlrenl den invloed van den vorm op bel behoud 

der morlels in zeewaler is van ecu wezenlijk belang. Men kan daardoor 

bij de proehiemingen, door bel gebruik van blokken met scherpe kanlen, 

den proeftijil vei'korten. l»ij de uitvoering van werken zou men er wel-

ligt partij van kunnen trekken, wanneer men, in dc gevallen waarin 

zulks mogelijk is, jnist door het doen vervallen van dic scherpe kanten, 

TAl-
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den duur der blokken verlengde en zoodoende aan behoedende stoffen 

gelegenheid gaf zich neder le zeilen, welke, gelijk men laler zien zal, 

eene gewiglige rol bij dc zeewerken spelen. 

Morlels, die terstond onder water zijn gebragt — De morlels van 

vetten kalk en romeinsche pouzzolaan zijn uilsluilend cn in verschil-

lende verhoudingen, lot in Januarij 1852, gebruikt gc '̂orden voor hel 

geval van onmiddellijke onderdompeling. 

De op die wijze gebezigde morlels van waler, kalk en zand, ver-

krijgen langzaam een voldoenden zamenhang; voor die werken, waarbij 

eene snelle verharding noodig is, is bel noodzakelijk een gedeelte van 

bel zand door pouzzolaan le vervangen ; le Algiers mengt men die 

beide sloflen in gelijke hoeveelheden; die soorlen van morlels zijn 

sedert Januarij 1852 in gebruik. 

De volgende lafel doel de verhoudingen en den graad van zamenhang 

kennen bij dc verschillende soorlen van morlels, bestemd om terstond 

onder waler tc worden gebragl, die tol beden zijn gebezigd. 
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De proßfnemingen met onmiddellijke onderdompeling in zeewater 

hebben niel alleen plaals gehad met de lol nu vermelde morlels, be-

! sicmd om op deze wijze te worden gebezigd, maar ook o|) die, gemerkl 

' b, die eerst na cenc drooging in de open lucht in het waler worden 

I gebragt; in de volgende lafel zijn de voornaamste uilkomsten derwaar-

, nemingen opgeteekcnd. 
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Bij deze proefnemingen gaal, even als bij die van lafel 11, de ont-

binding van den buitenkant naar het midden trapsgewijze voort, en 

onder dezelfde verschijnselen. Het binnenste behoudt zijnen zamenhang 

in al dc ingeslolen gedeellen. Zoo hadden den September 1852 

de proefblokkcn 7 en 8 nog eenen zamenhang van C.1C en 0.9G jiond. 

Uil deze waarnemingen vloeit voort, dal de mortels van vetten kalk 

geen wedersland bieden aan onmiddellijke onderdompeling, welke ook 

de verhouding zij der gebezigde pouzzolaan. Als men opmerkl, dal de 

vijf eerste |iroefhlokken afgerond waren, en de vijf volgende eene vier-

kante doorsnede hadden, dan moet men evenwel erkennen, dal bij 

onmiddellijke onderdompeling de vorm invloed uitoefent, hoezeer 

minder merkbaar, dan bij eene onderdompeling, na drooging in de open 

Incbl : de n«'. 1 en 2 hadden zeer weinig volumen cn gevolgelijk 

waren bij die proefblokkcn dc krommingen veel slerker dan bij de 

drie volgende ; daaruil zijn in zekere mate de verschillen le verklaren 

in de wijze, waarop de beide reeksen zich hebben gehouden. 

Al de proefnemingen S|)reken len gunste van den walerkalkmortel 

met of zonder pouzzolaan; de proefblokkcn bebben gedurende 19 

maanden wedersland geboden onder omstandigheden, waarin mortels 

van vellen kalk na slechts Iwee maanden aanmerkelijk waren aangelast; 

hel eenige, wat nog twijfel omtrent hunne volstrekte waarde zou 

kunnen overlaten, zou zijn, dat mortels, na gedurende verscheidene 

jaren volkomen bewaard te zijn gebleven, laler zijn aangetast. i 
I 

TWi'KDK (;i:ni';i;LTi;. ! 
! 

llcstaande zeewerken j 

De belangrijke werken, tc Algiers na de verovering uitgevoerd, ' 

voor bel maken van eene nieuwe haven, zijn de volgende: | 

1°. Dc noordelijke ha vendam 1er lengle van 700 cl ; | 

2*. Een gedeelle van den zuidelijken havendam; 

5° Dc kaaijcn van de oude lurkschc haven (Darse), en de daarop 

volgende kaaijen lol aan dc oude omsluiting van de Daba-zoun ; 

4®. Do kaaijen, sluitende aan dc vorige volgens hot beloop van bel 

haven-ontwerp. 

5®. De batterij Algcfna. 

C". De werf van de Uarsc. 

De noordelijke havendam is bet ecrsl uitgevoerd, geheel uit kunst-

maiigc betonblokken, over eene lengte van 524 el in zee gebragt. Den 

2l»><-'n ^̂ lei '1^17 iicefi men hel profil gewijzigd; bet ligchaam van den • 

dam is zamengesleld geworden uil naluurlijke blokken van den bodem 

af, tol op lU el gemiddelde dieple onder den walers|iiegel; iiel bovenste ' 

gedeelte tot aan den waterspiegel, dal boven waler en de builenbeklee- ' 

ding, 1er dikle van O'̂ '.aû, zijn van kuuslblokken gemaakt. De noor-

delijke havendam is op de hoogte van den walerspiegel 1-1 el breed. 

De blokken van bel gedeelle onder waler ziju overstort niet eene 

massa verschc beton , de kruin van den dam genoemd ; deze over-

storting is 8®'.50 breed met twee naauwbellendc buitenvlakken en 

heeft, volgens de as vau den dam , eene nagenoeg gchjkinalige 

helling van O'̂ '.OOl op de cl ; bij den oorsprong is de bovenkant 

op dc hooglc van ö'' 48. Deze belon is gestort tusschen twee ! 

«afsluitingen van planken op de reeds in zee geworpen kunslblok- i 

ken , waarbij men zorg droeg dal al de nog beslaande ojieningeii 

wrden aangevuld; aan de zeezijde ligt dil werk overal hoogenlan > 

hoog waler; aan de binnenzijde vau de haven is hel bij toeval onderge- ! 

loopen ; in den aanvang schijnl men zelfs vermeden le hebben de 

>M'?enniassa onder den walerspiegel te laten, waartoe men zorg droeg i 
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dc ledige ruimten lusschen dc kunslblokken aan Ic vullen doorecnigzins 

nilgebreide stceiislorlingen. De kruin is jaaidijks van 18ö7tol 1852 bij 

gedeelten uitgevoerd; men bragi zoodanig gedeelte op den havendam 

aan, wanneer deze dc proef van eenen winter had doorgestaan, en door 

dc werking van de deining cn van zijn eigen gewigl dc grootste zettin-

gen had ondergaan. Deze zellingen waren intusschcn zelden volkomen 

afgeloopen, want het uiteinde vau een gedeelte, in de lente uitgevoerd, 

was len gevolge van het geweld der zee in den volgenden winler 

aanmerkelijk gezakt. 

Nel zuidelijk havenhoofd is gebouwd volgens hel gemengd profil van 

kunslblokken in belon en natuurlijke blokken; daar de hreedten o|) 

de hoogte van den walerspiegel 10 en 12 in jilaats van 14 el bedragen, 

zoo liggen de lot heden uitgevoerde werken liijna alle onder water. 

I'iij de vervaardiging der kunslblokken zijn de verschillende boven-

vermelde morlels op de volgende tijdstippen gebezigd: 

A van 1857 lol 1841 en op hel einde van 1815 aan ccne der werk-

plaatsen ; 

D van 1841 tol 10 December 1819; 

C van 10 December 1849 lol Januarij 1852 ; 

D sin IS Januarij 1852. 

De bovenste gedeelten van de kruin zijn op die verschillende tijd-

stippen met dc (laarbij aangewezen morlels vervaardigd. 

^Vat de onder waler gelogen gedeellen belrefl, of die wclko zich 

slechls weinig boven den waterspiegel vcrhefien, daarvoor heefl men 

dc morlels A', D.', C', D', gebezigd; de lijdsli|ipen van hel gebruik 

zijn dezelfde als voor de morlels der kunslblokken. 

Dc kaaijen voorde Darse en dc daaraan sluitende zijn in 1850, 1858 

en 1811 mcl den mortel A uitgevoerd ; dc nieuwe kaaijen, de batterij 

Algcfna cn de werf van de Darse zijn in 1817 en 181<S uitgevoerd 

met den mortel D'. Zij beslaan uil eene belonuiassa, rustende op eenen 

rotsbodem, welke men iu kisten zonder bodem heeft doen zinken in 

waterdiepten, afwisselende lusschen 50 en 7''.50. De kaaijen van 

do Darse alleen bebben boven den walerspiegel een genicl.seldcn muur 

met eene bekleeding en eene kruin van gehouwen sleen. 

Dc werking van hel getijde doel zich op de reedc van Algiers Ier 

naanwernood gevoelen; dc alwisselingen in booglen \an den waler-

stand worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordc winden; het peil ver-

schilt van de nul der peilschaal tol O''.G.'i daarboven; men beeft een 

hooger en een lager peil waargenomen, maar deze gevallen zijn zeer 

zeldzaam en het is onnooilig dal wij er ons voor ons tegenwoordig 

doel mede bezig honden. 

Wij hebben le onderzoeken op welke wijze de betons der kunst-

blokken, die na drooging iu de o|)eii lucbl zijn gebezigd, zich hou-

den, alsmede dic welke onmiddellijk onder waler zijn gebragl, en zulks 

naarmale zij voortdurend in hel water zijn of wel daaromtrent af-

hankelijk blijven van hoog of laag walei-, of eindelijk alleen door den 

golfslag worden nat gemaakt en geschokt. 

Kunslblokken onder zee. (1). — Dc dieple van hel water volgens 

(1) De Ijcton der kun.'ithlokken bestimt uit een teerl. cl ])uin cn eene 

hnlvc teerl. el mortel; in liet goede sd/.ocn kon men do blokken, die 

inct (le mortelt 15 cn t' waren vervaardi;;»!, nu GO tloL'cii in lict water 

luciigen; de mortol D vordert on̂ 'cveer 75 dugon idt di (Hi;;iii'̂ ' iu de open 

lucht, om liotons lo krijgen, dic op zijn iiilM>t daarniedo [gelijk staan. Als 

lucii de tat'el I napuit, dan ziet men, dat dc zamiMiliaiigViiu den niortel 

1) ii!i 75 dâ 'cii minder is, dan die van ilo laiMtrl'j 15 en C naümaanedn. 

Dc vastheid der blokken bij het zinken baiiy» ••liet alleen at' van den 
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de as van den havcndam vnor hel gedeelte lang oüi el, uitsluitend 

uit kunsd)lokken bestaande, wisselt al'van 11 el tol'21 ••''.50, in dezelfde 

loodlijn vindt men derhalve een getal blokken, afhankelijk van hunne 

stelling en van de dumpte; Iiel getal kanten of rihlien is liet dulihele 

van dat der blokken; de oudste liggen reeds gedurende meer dan 

lo jaren onder zee; de bovenkant van de kruin bevindt zich nage-

noeg op de oorspronkelijke hoogte; do zettingen, die men lieefl waar-

genomen, iiebben bij elk gedeelle plaals gehad, (en gevolge va« de 

stortzeëen, in den winter, die op den bouw is gevolgd; men moet der-

halve daaruit afleiden, dat, indien de vernieling van de niortelsder 

blokken in de horizontale projectie heeh plaats gehad, de invlo.'d daar-

van oiiinerkbaar is geweest, en dal de verschijfiselen, die men bij 

de in'oehieiningon in bet klein waarneemt, zich niel in dezelfde male 

voordoen hij blokken onder zee. 

I'ij de werken m de haven van Algiers vindt men geen toestellen 

lot hel doen van een onderzoek onder zee; wij hebben dus lol de ge-

wone hulpniiddelen de loevlugt moeten nemen, om den loesland dor 

werken op eene zekere diepte naauwkeurig na te gaan. Wanneer men 

de blokken bij eene kalme zee en bij helder weder beschouwt, dan 

ziet men dal hunne oppervlakte in meerdere of mindere male met .wn-

groeijingen en vlekken is bezet, eene meer of min volkomene bedek-

king uitmakende, zoodal naar het schijnt de massa eerder is toe- dan 

afgenomen. Wanneer men eene ijzeren punt aan eene steel bevestigt 

en tegen de beton drukt, dan voelt men nagenoeg niel dal men er in 

dringl, even als bij een mortel van zeer goeden zamenliang, en zulks 

zoowel aan de oorspronkelijke buitenzijde die met de hieht in aanra-

king is geweest als voor die van de iirenken, bij hel zinken ontstaan. 

Wanneer men brokken tot op ö '̂.oM diepte wil wegnemen, dan kan 

men ze met een niijnbeilel slechts met moeite losmaken. Ingeval men 

nu bij het onderzoek zonder bepaalde keus le werk gaat cn zich lot 

een klein getal van gevallen bepaalt, ilan kan men een aantal brokken 

verkrijgen, die volmaakt hard en meer of min met eene korst bedekt 

zijn, welke somtijds slechts uit een dun vliesje bestaat, maar ook dik-

wijls versclieiilene duimen dik is. !\len zou derhalve, wanneer men 

het onderzoek daartoe be|iaalde, de ovcrlniging verkrijgen, dal dc 

beloiis in volmaakt goeden toestand verkecren, en deze was dan ook 

gedurende langen lijd onze meeniiig (1). liet eerslc blijkbare spoor van 

bederf vertoonde zich den .lanuarij 18.')l) opeen sluk vaneen 

blok, den bi'''"" November 18p.) vervaaidigd en binnen den havendain 

onder water gebragt, om tol het doen van proeven (e dienen, liet blok 

is onder water sinls dal lijdsli|) herhaalde malen onderzochl: de breuk 

zag zoowel als de oorspronkelijke buitenzijden er eveneens uil als dc 
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, blokken van den havcndam cn weerstond ook aan dc werking van de 

'ijzeren punt. Dit sluk, na ongeveer drie jaren onder water le ziju ge-

! weesl, daar buiten gebragt, vertoonde op een vlak, onlstaanile uit de 

I doonsnede vnn de breuk cn /)e oorsj)n)i)kelijKezijden, scheuren, die 

een stellig bederf deden kennen. 

Men heeft op de binnen- en bnitentahids van den noordelijken 

ba vendam verscheidene stukken van onderzeesclic blokken onderzocht, 

hel wolk lot de volgende uilkon)sleji heelt geleid; 

Aan den bnilenkant van den havcndam is do beton met eene beklee-

ding bedekt, welke nu eens nil een enkel vliesje bestaal, dan uit eene 

dikke korst van meerdere of mindere uitgebreidheid; deze bekleeding is 

niet aaneen hangend maar vorml plekkej), dic di)oor.<5|ironkelijkc oppei-

vlakte gedeellelijk bloot laten. Smiis zijn de bekleedingsmurcn bezaaid 

met vlakjes van geringe middellijn, over het geheel witachtig en som-

tijds in kleur op wijn gelijkende. .Men treft er ook mossoorten aan. 

De o/jhekleed gebleven gedeellen heefl njcn zonder uitzondering in 

goeden loesland gevonden, zells op dc kanten en nan de hoeken. Men 

1 heeft stukken afgebroken op veertien verschillende punlen, onderling 

op ongeveer gelijke afstanden, tusschen de beide uiteinden van den 

haveudam, cn lot op diepten van 5'-''.50. EiMistuk is op ll) el diepte 

weggebroken (1) en gaf aanleiding tol dezelfile opmerkingen, op deze 

plaals was de aangroeijing hier en daar verdeeld, (,'ven als in de nabij-

heid van den waterspiegel. Zij bestaat over hot î eheel uil week- en 

schelpdieren (babnen en kokerwormen of serpiileu). 

Op do slokken van den binnentalud zijn de sporen van bederf 

daarentegen talrijk, zonder dat zij evenwel i^evaarlijk sebijnen le zijn 

voor de werken; nergens is de korst zoo oiitwiLkeld als aan den builen-

kani; men vindt erschilfcjs van geringe middellijn, maar bijna in hel 

geheel geen balanen. lÜjiia overal in de aangetaste gedeelten komt de 

mortel van builen gelijk met oppervlakten, ilie door aanzettingen zijn 

beschermd, en waarvan de zamenliang niet iwijlVlachtig is, alsmede 

uu'l slecjiljes, sinls lang onlldnot, wanl zij zijn in deze stelling iloor 

een oneindig aantal kleine gaatjes doorboord. Twoe stukken van blok-

ken, die door do wrijving waren afgerond en in de haven aan hel begin 

van den havcndam uitgebaggerd op den Jnnij 1851, werden in 

bakken gej)l;)alst, hel eene in zeewater, hei andere in zoet waler; zij 

hadden, wal de korst en de op|iervlaklc bet ivft, hetzelfde aanzien als 

de meeste der stukken, die van de binnentaliids waren genomen. Tot 

heden zijn zij even goed bewaard gebleven nis op het oogenblik, toen 

' zij in de bakken werden geplaatst. De plaats, die zij imiamen, doel ons 

(jiidei-iïlellen, dal zij tot den eersten tijd vainic werken behoorcn, en 

twaalf of vijftien jaren oud moeten zijn. 

zaïuenliang der mortels oj) zich zelf, imiur ook vau Iminic goede verljiinllnj; 

lact het ])uiii: dc praktijk leert, dat deze verltiudiu;̂  hij j;clijkeii zauieiiliani,' 

.sterker is vitor tleu mortel 1), dau voor de mortels 1' eu C. Dit feit wordt 

l)evcsti<:d door de onuio!,'clijkhcid, oui met dc mortels li en C Idukkcn 

vau met.'-chvcrk iu breuksteen tc makcii, «tic aan het ziiikcu wcdcr.̂ taud 

bieden; Idokkcn vau mct.sclwcrk cn kalk van Theil, daarciite|:en, liebheu 

tc l'ort-Veiulrcs [rocd vtddaan. 

Uit deze (»piuerkin ;̂ kaïi men het verschil vau mecuin;; ouder du iuĵ c-

iiieurs verkliireii, ottitreiit dc volf^trektc ^yutmle vnn ik-ii /itniciilinii;^, «elke» 

dc mortels uiucten bezitten, oji hut oojrcnhlik dat tle hlokkcu worden ge-

bruikt. 

(1) Dezo mccning is niet alleen },'cdeeM ;rc\vordeu door de iuî cuicurs, 

nntnr zc!fs door personen, wier belau}: mcduhrâ 't, dat zieh hcilcrf ver-

toonde iu (te werken, dic met ronieiusehe pouzzolaan waren uitgevocnl. 

j ( I ) J ' i t t i n k i s ] o . « ; r c j ) ) j ) j i k t j j j c t h n m e r c u h e i t e l d o o r d u i k e r s , d i c e l k 

[ d r i e m a a l g e d a a l d z i j u l o t a a i i h e t h l o k d a t o n d e r z o e h t m o e . s t w o r d e n ; h e t 

j l a n g s t e v c r l i l i j f d e r d u i k e r s o u d e r w a t e r h e e l t p ; c d n u r d 1 0 0 s e e o u d e u i m 

d e i i m i d d a g , d a t i s t c ' z e g g e u n a e c u m i d d u ; ; i i i a a l . D i e z e l f d e m e n s c h e n 

i h e h h c u o p h e t z e l f d e t i j d s t i p o p m e e r d a n 3 0 e l i l i e i i t e e e n e r e d d i n g v o l -

h r a g t ; h e t s c h i j n t d a t z i j i u d e z e ( • l u . ^ t a m l i g t K ' i t c i i g e d u r e n d e 3 n i i n i i t c t i 

k u n n e n o u d e r w a t e r I d i j v c n , w a n n e e r z i j u a i i i c l i j k d e s o c h t e n d s , d a t i s 

v ó t i r h e l e e i > t c m a a l , h e t w e r k v e r r i g t e n . 

O o g g e t u i g e n h e b h e n o n s v e r z e k e r d t c N a n n i u o g r i c k s c h c d u i k e r s t c 

h e h h e u g e z i e n , d i e o p c c u c d i e j i t c v a u 3 0 v a d c i i i c i i , d a t i s o n g e v e e r 5 0 e l , 

m e n s c h e n r e d d c d e n . 

l i i j h e t m a k e n v a n d c u r t c . M s e h c ] i u t t e n v t m O x i e d U ' i z r n i m e n d c i u -

l a u d s c h c d u i k e r s d c a a r d e w e g , o p 4 . ' ) c l d i e | ) t o , w a a r b i j z i j g e d u r e n d e 

2 o f 3 m i n u t e n o n d e r w a t e r b l i j v e n . Mvmoirc m' l a cousl niet ion ijcohijiijiK^ 
' (/i'S /Alm ct dc COucd JiW:, jKir M̂. Duljocti, m^nknr des titiucs. 

1850.] 

De betrekkelijke dodi zeer wezenlijke minderheid van den legen-

woordigen toestand der betons aan dc binnenlaluds van den baven-

dam kan tol op een zeker punt worden o[igewogcn door de be-

trekkeJijke kalmte van bet waler, dat ze hespoelt, waardoor de ont-

bondene morlels er le gelijk met de mossoorten en de aanzettingen 

van verschillenden aanl blijven bestaan, zoodal zij daarbinnen eene 

soort van bekiceding vormen. Men schijnt die minderheid tc nioolen 

toeseijrijvcn aan den aard der vaste aanzettingen, die zich zeer on-

gelijkmatig ontwikkelen en minder overvloedig aan den biimenkaril 

dan aan dc buitenzijde voorkomen en widligt ook aan dc inindere 

zuiverheid van hel water van de haven, zelfs langs hel havenhoofd, 

waaj' hel niellemin slerk beweegt en door de ojieningen der beton-

blokken naar huiten gemeenschap heeft. 

Dc onderscheidene mengsels, dic naarmate van de vcrscbillendc 

lijdstippcu voor de vervaardiging der kunslblokken zijn gebruiki, 

hebben geen invloed op hunnen toestand gehad. .Men kan dit stellig 

beweren , daar verschillende üinslaiidigbcdcn veroorloven om don j 

ouderdom vau een gedeelte der gebezigde blokken le herkennen. ! 

De medegedeelde opmerkingen omtrent de buitenste blokken van , 

den nooi'dci'bavendam zijn van loejiassing oj) die van den zuider- • 

havcndam; aan dezen zijn de blokken met bydraidischen kalk bij 

uilsluiling gebezigd ; zij zijn volkomen goed bewaard gebleven. De 

betons van dat gedeelte, dat nabij den grond is, zijn met ecFie aan-

ziefdijke hoeveelheid nio.Nselschelpen bedekt. 

Men heeli in zont en in zoet water gedeellen van blokken van ' 

allerlei ouderdom, zoowel van de builen- als van de biunentaluds, 

geplaatst; de in zont water ge|.daatsle stukken zijn binnen eenige 

dagen aan de blootli|,'gende oppervlakten aaiigclasl geworden, en zijn 

spoedig ontbonden, terwijl dc huitenbekieeiiingcn, die oorspronkelijk 

aan de zee waren blootgesteld, goed bewaard zijn gebleven, tul aau 

do vernieling van de gedeelten, dic er door bedekt werden. De in 

zoel water gcplaalste slukken zijn zonder e en i g e nitzomlerinu' vol-

komen goed bewaard gebleven, even als dio met hydranhschcii kalk, 

die in zeewater waren geplaatst. Deze proef bewijst duidelijk den 

goeden zamenliang der binnenste morlels van de |)ouzzolaanblokke[i, 

zelfs wanneer er aan de ojipervlakte ontbinding plaats vindt; zij 

bewijst tevens, dal de vernieling bij de proehiemingen het gevolg 

is van de werking van het zeezout nadat zij uit zee zijn geno-

nien. 

b) deze slokken vertoonen de oppervlakten der breuken een groot 

aantal ruwheden cn uilstekeiidc |uintrn, waardoor de ontbinding ont-

slaat. Zij ontwikkell zich sneller dan bij de vroeger vermelde proef-

nemingen in het klein eu zoodanig dat zij, naar men moet niecnen, 

bevorderd wordl doDr dc ruwheid, der onlbloote ojipervlakte (1). 

Kunslldokhen boven Ukkj walcv ijcidanIsL — Daar de ncderslag 

op dc morlels onder zee van hel hoogste belang is voor hun behoud 

en zich boven waler in hel geheel niel en slechls met nioeite vormt 

op de bmie/jbekleedingen , dic niet voortdurend onder waler staan, 

Züo hebben die gedeellen der blokken, welke afwisselend door de 

Veranderingen van ilen widerspiegel onder ol'hoven walor zijn, nood-

wendig eenige verandering moeten ondergaan; men heefl ze sedert 

(l) Dc straks vermelde iirocfncmiugcu in zeewater zijn gedaan iu bak-

ken, aan iten gctij<lcnietcr, alsmede in ecnc kist met openingen, binnen 

dc haven, nabij den noorderhavcndam geplaatst; dc ontbinding der 

Pouzzolaunmortels vcrtooiiv zieh duidelijk na verloop va» vccrJicj} dugc». 

langen tijd waargenomen en niet bespeurd dat zij lot heden aan-

merkelijk in omvang zijn afgenomen. 

De blokken boven den hoogslen waterstand geplaatst, worden van 

lijd tol lijd door den golfslag en de branding bevochtigd; zij onder-

vinden bijgevolg op hunne oppervlakte, hoezeer dan ook minder voort-

durend, dc werking van lid zout der zee; deze werking wordl mecha-

nisch bevorderd door den schok van den golfslag, liet gevolg van deze 

beide veriiieh nde oorzaken is tot n o g t o e niel zeer aanmerkelijk ge-

weest; op eenige oppervlakten is de mortel weggeslagen en zijn de 

sleenen oiitbloot, terwijl daarentegen andere oude buitcnbckleedingen 

nog geheel glail zijn. 

liet voorafgaande is van toepassing op dat gedeelte van de kruin, 

hetwelk afwisselend vochtig en droog is, len gevolge van de deining, 

den golfslag of de afwisselingen van de boogie der zee, zelfs voor de 

benedenste gedeellen van dit werk, waarin bel zand van den mortel 

door pouzzolaaii vervangen is. 

Versch (jeslorle morlel voor hannnnrcn cn andere werken. — .Men 

heeli met versch gestoiieii mortel do kaaimuren en dc fumlering van 

de bailerij Algehia, do wei f van de Darse en bet lage gedeelte van de 

krnin van hel noorderlioofd gebouwd. 

De kaaijen van dc inrkscbe Darse en dio, welke zich uitstrekken 

ten zuiden van het ziekenhuis tol aan den ouden omgevingsmuur Dab-

Azonn, zijn van 1850 tol 1811 gebouwd met den mortel A'; de eerste 

in hare geheele uitgeslreklheid, en dc laalslgemelde van hel ziekenhuis 

tot aan de vischplaals, bevinden zieli in zeer goeden slaal; de ncderslag 

vormt er korsten, die vaak zeer dik zijn, cn zich lol in de lo.sgegane 

brokken uitstrekken; vlakke niet begroeide gedeelten zijn zeer goed 

bewaard giddeven; cenige van deze gedeelten vertoonen sporen van 

ontbinding, die eidiler niel diep gaan en niid om zich heen kunnen 

werken. Dc kaaijen van de Dar.ce zijn boven den laagwalerstand voor-

zien van metselwerk, met gebouwen steen bekleed, met eene versnij-

ding op den in beton g e b o u w d e n bekleedingsmuur; reeds deze om-

standigheid alleen zou hel behoud van hel werk kunnen verklaren. 

De toestand van het gedeidle iler kaai, ten zuiden van de viscbjilaals 

en langs de werf van de l'.osa, is veel minder voldoende; de eerste laag 

morlel, een weinig beneden de waterlijn, is over hel geheel zeer 

aangedaan en met planlen bedekt; het is onwaarschijnlijk, dal deze 

opiiervlakte elders dan in ccne kalme zee wederstand kan bieden ; 

eenige gedeelltn nogtans zijn vrij goed, zonder door eenigen ncderslag 

beschermd te zijn. Hol is imu'ijelijk hel viMiiesaan dikle in hel bovenste 

gi'deello der muren te bepalen, uithoofde van de noodwendige onregel-

niatigheid van do rigling der werken, echter zou uil de vergelijking 

van dc tegenwoordige breedten met die, welke uil de voor de uilvoe-

ring aangenomen prolillen zijn af le leiden, ecnc vermindering in dikle 

van 15 lot 20 duim zijn op te maken. 

•Men zal verbaasd zijn over dit verschil in loesland van de beide ge-

deellen der kaai, die nagenoeg op hetzelfde tijdstip zijn gebouwd, met 

dezelfde middelen en onder gelijke onislandigheilen. De uitslorlingen 

der riolen kunnen dit versidiil in zekere male verklaren, 

sloften reglslreeks hebben gewerkt, lud/ij dal zij de vorming van eene 

beschermende laag hebben verhinderd. 

De in IS17 en 1818 met den mortel D' gebouwde kaaijen, alsmede 

dc fundering van de bailerij Algefna en de buitenhaNeii, zijn in vrij 

goeden slaal, zonder dal zich op de gedeelten, een weinig beneden den 

waterspiegel, eene laag van eenige beleekenis heeft gevormd; men merkt 

er cenige vlekken op, eenige serpulcn en planten. Dc bekleodingsmimr 
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is er beier dan in hel zoo even vermelde gedeelle der kaai cn even goed i 

als le Algefna (1). | 

Hel hoofd is in zeer goeden slaal en schijnt, even als de kaaijcn van • 

dc Darse, den liescheriiieiiden invloed van den fiederslag Ic hebben 

ondervonden. 

Dc gedeelten van deze werken, boven laag-watcrsland gelegen, zijn 

sterk aangetast. 

De onlbindijjg, bij de procffiemingcn in (iet klein waargenomen, 

heeft in dc werken zelve plaats gehad cn in een minderen graad, 

wanneer dc door de zee ontstaande behoedende oorzaken de werking 

van het zout nicl hebben bestreden of vernietigd. 

Als men slukkcn beton breekt uit de (ol nu (oe vermelde werken, 

dan ziet men dat de binnenste mortel een goeden zamenhang bezit. 

Plaatst men die brokken in bakken met zeewater gevuld, dan worden 

de nieuw gevormde oppervlakken, zonder uitzondering, na verloop van 

veerlien dagen, aangetast bij mortels van vellen kalk cn romeinsche 

pouzzolaan. Die zelfde brokken in zoetwater geplaatst, blijvendaai'ui-

legen zeer gaaf. 

Hetgeen voorafgaat, is van toepassing op het onder waler ge-

logen gede:..'(e van dc kruin van liet Xoorderhoofd, liclwclk de 

werking der golven ondervindt in de tusscbcnrniiiitcn der blokken, 

waarop hel rust. 

iMen heeft alleen in Mei 18ü'2 den morlcl D' gebruikt, versch ge-

stort; (Ie korte duur van deze proefneming ontneemt alle Ijciang-

rijkheid aan opgaven, waaruil blijkt, dat hij volkomen goed stand beeft 

gebonden. 

De feiten en waarnemingen, in deze afdeeling vermeld, toonen aan, 

dal de romcinsclic pouzzolaan, le Algiers in de eersle jaren na de in-

bezil-neming gebezigd, oiigcschikl is, om, even als die van de laatste 

leveringen, mcl gcbinschlen vellen kalk langs den gewonen weg, en 

met de rerhoudingcn i n loliimcn 2 en 1, mortels op tc leveren, die aan 

de werking van hel zeewater wedcrsiami kunnen bieden. 

WdurnemvKjen omtrent het nederzetsel op werken in zee. — De 

diertjes, welke men in dc grootste hoeveelheid aantreft oj) dc bclons, 

gelegen op diepten, die men met dc mijnbeilel kan bereiken, zijn de 

volgende: de balancn, de kokcrwormcn (scrpulcn), dc oesters, de mos-

selen, dc pcctines cn do polypen. De mededeeling van eenige bij-

zonderheden, omirent de natuurlijke geschiedenis, ten aanzien van 

deze diertjes, zal doen zien, welke rol zij spelen, als zij zich op werken 

in zee vestigen. 

Dc balancn behooren lot dc klasse der cruslacccn (2); do buis, waarin 

zij leven, is een geknotte kegel, beslaande uil zes uitspringende vlakken, 

die door zes inspringende vlakken gescheiden zijn, van welke laalsic 

drie kleiner zijn dan de andere; het gromlv.'ak van deze geknotte ke-

gels is eene kalkaardige plaal, die zich op vreemde ligchamen hecht (ö). 

Hel zijn zeediertjes, zij zwemmen, jong, vri j in zee, en daarna ver-

anderen zij van vorm, cn hcchlen zich met den rug op rotsen, bont cn 

scliel|ien. 

(1) Dc l»ckke(Ving van liot bovenste gedeelte dezer unireii zal eene dninic 

laag licton met cementmortel moeten ontvan-^en: men Inciif t̂ die tcgeii-

woorili;̂  Itij wijze van jiroot'ncmin;̂  aan bij de fundering van de batterij 

Al;j:cl"iia met cement van Vassy; die laag zal sleclits cenc dikte van .') diiiui 

heblicn voor eene genjiddcldc 'waterhoof̂ tc van 1'i.GO. 

(2) Cnvier, A'rr/w aulmitl, t. 111, j). 177 en 178. 

(3) .\lilne Ijhvimts, Cours dCnunlairc (Chtstoire mturclle, zootogic, p. b22 
on 523. 

[ 1855^ 

Dc kokerwormen behooren lot dc klasse der anneliden ; zij vervaar-

digen zich uit kalkaardige sloflen, die zij zelf afscheiden, eene woning 

in den vorm van ccne lange buis (1). Deze kalkaardige buizen nemen 

in hare omwifhiingen schelpen c n mtdevc zich onder zee bevindende 

ligchamen op (2); hare doorsnede is voor de gewone soorlen rond cn 

beeft O iiarijscbe lijnen (O®'.007) middellijn en simis minder; enkele 

malen is zij hoekig. 

De oeslcrs, mosselen en peclines behooren in Je o m l c r a f J c e l i n g der 

eigenlijk gezegde weekdieren, lol de klasse der accphali (o); het gc-

heele ligchaam, dc' door ccn mantel is omgeven, is besloten binnen 

ccne .schelp mcl twee schalen, welke het dier door zijne spierkracht 

naar willekeur opent en sluil. Over lict algemee/j k u n n e n de tol deze 

klasse behoorende dieren zich moeijelijk bewegen; zij leven in hel 

waler of in bet zand ; sommige hechten zich aan de rotsen met behulp 

van een bundel hoornachtige of zijdeachtige vezelen, dic uit hunnen voet 

groeit. De tweeselialigc schelp bcslaal uit c c n c half hoor/iaehlige, half 

kalkaardige slof, dic hel dier afscheidt; deze ontwikkelt zich hetzij 

door zich op elkander vormende platen, dic van binnen ontslaan, hetzij 

door aangroeijing aan dc kanten ; in het laaiste geval is dc schelp 

vczclachlig c n nicl gebladerd. De oesters hebben geen voete/j ( i ) en 

licchlcn zich stevig aan de rotsen, de sleenen cn zelfs dc cenc op de 

andere met dc holle schelp op de bolle. De gewone mosselen (o), dic 

men in overvloed op dc kusten aantreft, hebben voeten, waarmede zij 

k u n n e n voortkruipen , of liever zich voorlslepen om h u n n e draden 

(bijssus) tc riglen en te plaatsen. Sommige pectines heehlen zich ook door 

middel van draden vast, andere zwemmen. Dic draden bestaan uil een 

bundel, uil den voel ontspruitende cn waarmede hel dier zich aan ver-

schillende voorwerpen hecht. Dc mosselen, die men op de belons heeft 

gevonden, waren in elkander geval en er slcrk op vaslgchecht. 

Al deze dieren vormen cenc laag, dic dc ligchamen evenzeer be-

schermt als de kalkaardige lagen , ncdergcslagen door waler, met 

koolzuurslof bezwangerd. Het kalkaardige gi'ondvlak der balancn hecht 

zich zeer slcrk aan dc oppervlakte van de beton; hetzclfde is bet geval 

met de buis der kokerwormen en dn schelp van den oester. De mos-

selen cn de pectines, dic zich alleen door draden vastbccblen, waaraan 

hel dierlje, zoolang hel Iccfl, verschillende rigtingcn kan geven, waken 

een minder wezenlijk bestanddeel van dc bedekkende laag nit; doch 

daar do oasters, de kokcrwormcn cn dc balancn zich boven oj) de 

mosselen en de pectines nedcrzclten, zoo oiilslaat uil dil alles tc zamen 

eene ongclijksoorlige laag, welker zamcnslellendc deelen in zekeren 

ziii onveranderlijk zijn, en dic voor dc zcewerken een onwrikbaar 

schild vormt. 

Men merkt op dc slukkcn der blokken korsten op van ccne fijne en 

wille gips, waarvan de oppervlakte somtijds eene roelzwaj'lc ol wijn-

kleurige lint aanneenit; de dikte is dikwijls naauw merkbaar en be-

draagt ook somtijds verscheidene sirepen. Men moet deze lagen be-

schouwen als kalkaardige vcrslecningen, die naauw verbonden zijn mcl 

(Je ligeha/ne/i, waa/'op zij zich lieclilvn. i\n eens bevinden ï i j zich on-

middellijk op de beton, dan weder vormen zij zich op de kokerwormen 

en balancn, die daar reeds aanwezig zijn en behouden daarvan des le 

naauwkcuriger den vorm, naarmate hunne dikte geringer is. 

(1) Aid. p. .')2G. 

(2) Cnvier, /ièi/fw nniiiud, t. I I I , p. 190. 

(3) Milne Kdvards, t. a. p. p. .530 vol},'g. 

(O Cnvier, Jthjne anmal, t. 111, p. 121. 

(5) Aid. p. 135 cn 130. 

1856.] 

Men vindl op de bclons, klippen en rolsen zeer vaak witachtige of 

wijnroode ronde j)laatjcs, van ongeveer 1 duim gemiddelde middellijn; 

men merkt daarin kleine openingen op, dic langs twee stralen concen-

trisch zijn geplaatst; zij zien cr uil als de bovenste oppervlakte der dis-

cosomen (1). Zij liccbtcn zich aan dc voorwerpen, even als de kalk-

aardige vcrslecningen, waarvan wij gesproken hebben; hunne dikte is 

gering. Men moei deze ligchamen als polypen beschouwen. 

Men vindl ook in groolo hoeveelheid roode (lolypen; zij hebben 

stammen met geledingen, die ccne soorl van wortels hebben en lakken, 

welke insgelijks van geledingen zijn voorzien. Hel zijn koraalpolypen, 

welker geh^dingen kalkaardig zijn (2); zij liechlen zich sterk aan de 

voorwci'pen, waarop zij zich ncderzellen. 

Dc zceëgels en de zeesterren worden insgelijks op dc werken aan-

getrolTcu; hunne meerdere gemakkelijkheid van beweging is oorzaak, 

dat zij voor het behoud der werken niel veel afdoen. 

Men ziel op sommige tijdstippen, op de hoogte van den waterspiegel, 

zoowel op de rotsen als op dc betons, cenc vri j digte ontwikkeling van 

planten; zij strekken echter niet tol behoud van de mortels, waarop zij 

zich nederzetten. 

De VüüJ'werpen, waarvan wij hebben gcsjiroken, zetten zich op 

hoogst grillige cn ongeregelde wijze op dc ligchamen neder; men 

neemt dil op dc muren zelfs voor zeer nabijzijnde punten waar: terwijl 

sommige gedeelten geheel onbedekt zijn, ziet men op andere ccne zeer 

dikke korst. 

De ontdekkingen van den jongslen tijd, waardoor men kunstmatig 

en naar willekeur ooslcrbanken kan aanleggen, verkrijgen een nieuw 

gewigt door dc hnipmiddelen welke zij kunnen opleveren, lol behoud 

van de wci'ken, waarvan de morlcl vatbaar is vuor den invloed der 

zee; hoogst waarschijnlijk zal hel daardoor zeer gemakkelijk worden, 

de tusschcnruimten aan tc vullen, dic in dc natuurlijke nederzettingen 

beslaan. Mogl cr al ontbinding beslaan, wanneer de kunstmalige lagen 

worden aangebragl, zoo zal dit niels te kort doen aan het behoud der 

werken in het algemeen; wanl reeds nu zal men niel zeldzaam in be-

tons, dic volkomen goed wederstand bieden, gedeellen mortel aan-

trencn, dic geheel zacht zijn geworden vó(»r dc vorming der beschcr-

jjjcndc lagen. 

Hel steengruis van de betons, zoowel als de sleenen der gemetselde 

werken, is dikwijls doorboord mcl een grool getal kleine gaatjes, dic 

waarschijnlijk door wormen veroorzaakt zijn; wij zijn echter nooit in 

de gelegenheid geweest hunne werkzaamheid gade tc slaan (5). Wi j 

licbbcn alleen liihodumen gevonden, dic gaten haddcii geboord van 

ongeveer een duim middellijn; zij behooren tol heigeslaehl der mos-

selen (i), waarop zij ook gelijken; aan het achterste gedeelte van elke 

schelp hebben zij bovendien een zeer hard boorvormig uilstek, waar-

mede zij hunne woning uitboren. Deze wormen ontwikkelen zich waar-

schijnlijk binnen in dc stecnen, nadat zij daarin zijn doorgedrongen; 

wanl een der gaten had naar buiten gemeenschap, door middel van 

eene opening van hclrekkelijk geringe middellijn. 

(1) Cnvier, Rhjne imimat, t. 111, p. 293. 

(2) t. a. p. p. 305. 

(3) Zie over de boorwormen cn liniinc wijze van werken o. a. dc Xo-

tulcti der vergadering van den U-»'» .lunij 1855, blz. 193, 205 en 207. 

(Kcd.) 

(-1) Ciivicr, Jièfjne anintal, t. i l l , p. 137. 
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HOOFDSTUK 11. 

Stoffen, bij wijze van proefneming, bij de vervaardiging der 

mortels gebezigd. 

Ilijdraulische kalk uit de steengroeve van Theil. — Dc steengroeve 

van Theil, op den regleroevcr van dc lUiOne gelegen, ccn weinig be-

neden het dorp, waaraan zij haren naam te danken beeft, cn dic aan 

den heer dc Lafarge toebchoort, heeft gedurende verscheidene jaren 

de hydraulische kalken opgeleverd, dic in dc haven de la Jolictle te 

Marseille zijn gebezigd. Hare voortbrengselen zijn te Algiers gebruikt, 

voor dc vervaardiging van eenige proefblokkcn, welke moesten dienen 

om den inkoojisprijs vast te stellen, en de meest voordeeligc cn goed-

koope wijze van gebruik tc bepalen. Het zou derhalve ondoelmatig 

zijn, hier hare waarde te bespreken, met betrekking tot haren graad 

van zamenhang, en haren wederstand tegen de werking van het zee-

water, als zij iu openbare werken worden gebezigd. 

Het zal voldoende zijn, in hoofdzaak de uitkomsten mede tc deelen 

van dc reeds lang geduurd hebbende proeven, waaraan dc uit dic 

groeve voortgekomen mortels in zeewater hebben wederstand geboden. 

Dil zal nuttig zijn, ten einde reeds vooraf dc lioedanigheden van den 

hydrauliscben kalk te kunnen waarderen, dic tegenwoordig le Algiers 

wordl gebruikt, en dic niel u i l dezelfde groeve afkomstig is. 

Twee ronde blokken mortel, den 22"« "̂ Maart 1819 vervaardigd, 

van 50 deelen kalkpocder cn -18 deelen zand (deze menging komt 

overeen met ongeveer 500 pond ongebluschten kalk op dc teerling 

el mortel), zijn terstond in den pul van den gelijdemeter gedom-

peld. Hel schijnl, dal zij omstreeks de maand Maart 1850 ligt zijn 

aangetast. Hun gewigt was van 0.-158 tot 0.15 pond afgenomen; 

indien dc ontbinding al hecfl beslaan, zoo heeft die volkomen opge-

houden; ccn der blokken is in de bakken geplaatst den 5''®" Maart 

1852. Hoezeer zij met de drilboor zijn doorboonl, die cr scherpe 

kanten aan hecfl gemaakt, zoo zijn beide tegenwoordig in goeden slaat. 

Deze kalk was in zakken verzonden, na lot poeder gcbluscht cn ge-

zift tc zijn. Ken gedeelte, dat droog bewaard wns gebleven, is voor 

nieuwe i)r()efuemingeu gebezigd den 50*''"" April 1851 

.Men hecfl onmiddellijk in bakken vier blokken gedompeld, vervaar-

digd mcl zand cn 510 pond ongebluschten kalk op de teerling el 

mortel; den 25''®" -lunij was er eenige schijn van weekwording, doch 

in Julij kon men er niets meer van besjicuren; (h; blokken zijn tegen-

woordig in zeer goeden staal. Zij zijn biiincn tien dagen hard gewor-

den, cn de wederstand tegen breking, welke na 5 maanden indompe-

ling 2.55 pond bedroeg, was na 18 maanden lot 5.01 pond gestegen. 

Vier dergelijke blokken, denzclfden dag iu d.* bakken gedomjicid, 

en op dezelfde wijze zamengestcld uil kalk met een mengsel van gelijke 

boeveelbcdcn zand en pouzzolaan, zijn den derden dag lol verharding 

overgegaan; de wt^derstand legen breking bedroeg op de beide straks 

vermelde tijdstippen 0.10 en U.70j)ond. Den2D"-'" Kebruarij 1852 

nam men een weinig bederf op de kanten waar, en nog tegenwoordig 

is bel gedeelldijk, hoezeer iu een minderen graad, uuuwezig. Indien 

deze blokken dc zoo even vernieble overtretVen, wal den zamenhang 

aangaat, zoo zijn zij aan den anderen kant minder goed bewaard ge-

bleven. .Men kan echter dezen nt»galicven invloed van de pouzzolaan, 

wal den wederstand t(}gen dc werking van het zout betreft, niet voor 

goed aannemen, voor dat die klaarder bewezen is. Men zal later der-

gelijke uilkomslen als dc hier vermelde ontmoeten. De slotsom vaii 



(leze proefnemingen is geheel len voordeele van den liydranlischen kalk 

van Theil, mei zand, zonder bijvoeging van pouzzolaan. In deze ver-

honding schijnt hij eene volmaakte zekerheid te geven, wanneer de 

werken niet zijn blootgesteld aan de werking van dc deining, die ecnc 

snelle verharding vordert. 

P o n z z o l a a n van H a d u j o n n . — De ponzzolaan van Rachgonn komt 

van het eiland van dien naam, gelegen aan den mond van dc Tahia(l); 

zij is gebezigd tot de vervaardiging der knnstblokken, bestemd voor 

dc havenkom van Oran: de hoeren ingenicnrs Anconr en Vigonronx 

hebben dc goedheid gehad, cr cenc voldoende hoeveelheid van naar 

Algiers te zenden, om proeven in het klein tc nemen omtrent den 

graad van zameidiang, verkregen in ile open luehl cn onder water, en 

omtrent den wederstand tegen dc werking van bet zout bij onmiddel-

lijke onderdompeling of na drooging. Dc uitkomst dor iirocfnemin-

gcn vindt mon in de volgende tafel; men had vooraf dc ponzzolaan 

door cenc zeef doen gaan met gaten van O''.002 middellijn; dc hydrau-

lische kalk kwam uit de groeve Lafargc, cn was, na gebluschl cn 

gezift te zijn, gedurende nagenoeg twee jaren droog bewaard ge-

bleven. 
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[1855 — 

Uit deze proefnemingen zou volgen, dat er voor do in dn lucht ge-

droogde morlels geon voordeel in is golegon, drie doelen ponzzolaan 

in plaats van twee togen een deel gebluschton kalk le bezigen, on dal do 

zamenbang nagenoeg binnen drie maanden zijn hoogslcn graad bereikt. 

Wanneer men den mortel, gemerkt 4, vergelijkt met don gelijk-

soortigon mortel van kalk van Theil en romeinsclie ponzzolaan, dan 

ziet mon, dat zijn zamenbang doorgaans zwakkör is; hel verschil ver-

mindert met den tijd. 

Dc morlel n°. 2, met den golijksoorligen mortel van romeinsche 

ponzzolaan vergeleken, doel, wal den zjinenhang betrefl, daarvoor 

onder geduronde de eerste maanden na de indomiieling; in de 10'*' 

maand is hel tegenovergesteld 

In weerwil van deze betrekkelijke minderheid van zamenbang der 

morlels van ponzzolaan van Dachgoun en vellen kalk, biodon zij veel 

beter wederstand bij indompeling in zeewater, dan dc morlels van 

romeinsche ponzzolaan-. men kan dit nagaan uil de prochicmingcn, die 

in de volgende tafel zijn opgeleckcnd. 

TAFLL VI. 

(1) De groeve van Uacligonn zou wnar.scliijnlijk onvoldoende zijn voor 

groote werken, cn levert voor dc c.xploitatie crn.«fige nu)eijelijkliedcn op. 

Als men dc prijzen der mortels, welke dit eiland voor ile kunstblokkcn 

zon leveren, vergelijkt met die van dc niortclè van hydraulischen knik of 

vetten kalk cn romeinsche pouzzolmin, dan verkrijgt men voor Algiers 

dc volgende uitkomst : 

llydrauVische Valk cn zand fr. G.68. 

Vette kalk cn ponzzolaan van llacligonn » 9.G9. 

Vette kalk, zand en romcinsolic pouzzolaan. . . . « 10.48. 

Men liccft in deze herekcning dc pouzzoliuicu van Uachgomi en van 

Uome op 15 en 32 fr. berekend; dc i»rijzen v.in den vetten enden bydrau-

lischen kalk cn die van het zand zijn ontleciul aan de laatste marktprijzen. 

De mortels van hydraulischen kalk cn znnd zijn dus in ullc opzigten 

dc voordccligste. 
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1850.] 

Al de morlels van deze proefnemingen hadden ecnc vierkante door-

snede, en zijn in het laboratorium vervaardigd. Dc verandering ver-

loont zich aan de kanten, zonder tevens de oorspronkelijke buiten-

vlakken aan tc tasten, noch ook die door de breking ontslaan, vooral 

wanneer deze nagenoeg vlak zijn; zij beslaat in verwceking cn niel, 

althans niel in boogc mate, iu afbladdcring of opzwelling. 

Al deze mortels, welke ook de verhouding is van vellen kalk en pouz-

zolaan, worden aangedaan door onderdompeling in zeewater, hetzij 

deze terstond plaats hebbe, hetzij na voorafgaande drooging in pc 

ojjcn lucht. 

De onlbiiiding is langzamer cn niet zoo slerk als hij dc gelijksoortige 

mortels van romeiiKsche pouzzolaan. 

Dc mortels van kalk van Theil en pouzzolaan van Dachgoun schijnen 

minder te zijn dau die van kalk van Theil cn zand, wal betreft 

hun wederslandsvermogeu togen zeewater (1); hel voordeel dal uit 

dc bijvoeging van pouzzolaan ontslaat, is eene snellere hardwor-

ding. 

Dozc waarnemingen komen overeen mcl die aan dc zeewerkcn ge-

daan. De hoeren Aucour en Vigouroux, hebben ons in Maart 1851 

twee proofblokken verloond. dc mortel van het eerste bestond uit ecu 

mengsel van een deel kalkpoeder cn twee deelen pouzzolaan van Dach-

goun, cn die van hel tweede uit gelijke hoevedheden kalk, zanden 

rumcinsche pouzzolaan. 

Deze beide blokken waren vóór de inilompeling in dc open luchl 

gedroogd; dc verandering was zeer slerk bij het tweede, en was ook 

op hel eerste aanwezig, maar in eenen minderen graad. 

Men ziel oj) fragnienlen van blokken, die nil zee genomci cn 

naar Algiers gezonden zijn, aangroeijingen uit zee cn polypcn, gelijk 

aan die welke op de blokken van Algiers worden aangetroHen; zij 

vormen geen aanconsluitcnde laag. Oeze fragmenten, in zeewater ge-

dompeld, w(u'(leu bij de oppervlakten aan de breuk spoedig aangetast; 

de verandering is minder snel, dan bij dc morlels van vetten kalk 

en romeinsche pouzzolaan. 

P o u z z o l a a n van X a p d s . — Deze is geleverd door den hoer Droc-

chicri, om l;oproefd lo worden voor de vervaardiging van kunslblokken 

die cchtcr bij de proef niel hebben voldaan; zij zijn vervaardigd den 

0«̂ ®" Februarij 1850 met gelijke boevcelbeden kalkpoeder, zand cn 

pouzzolaan; dc mortels zijn gemaakt in dc ton; zij zijn in 7 dagen hard 

geworden; de wederstand tegen breking bedroeg na verloop van twee 

of drie maanden 1.05 en 2.05 pond. Zij zijn geheel ongo.̂ clnkt om 

aan dc bclons voor kunstbhdvkcn den vereisclitoii zamenbang tc geven. 

Twee daarvan vervaardigde ronde blokken zijn onmiddellijk inge-

dompeld bij den gelijdomolor; den Maart daarna, dat is na ver-

loop van eonc maand, waren zij geheel iu slaat van ontbinding, cn 
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den 22''®" kon men ze mci dc vingers sluk wrijven. Dlokkcn, die, na 

zes maanden in do open ludil gedroogd te zijn geweest, ingedom-

peld wonlon, hebben aan de werking van het zout geen wederstand 

kunnen bieden. Men heefl voor dc onmiddellijke oiiderdcmpcling 

geon mortels beproefd, die eene grootere liocveellicid pouzzolaan bcval-

teden. 

De andere iiouzzolanen van denzclfdcn oorsprong, waarmede tnen 

in dc haven van Algiers proeven hcefl genomen, en die vermeld zijn 

iu de werken van den heer Vical, zijn niel beproefd met het oog 

op de werking van het zout; zoo ook niet de pouzzolanen van hel 

departemenl de riltjraull, waarvan in dc werken vau dien schrijver 

insgelijks melding wordt gemaakt. 

I l g d r a u l i s d i c k a l k van S a h ü - C l i a n i a s . — Deze kalk was naar Algier.'* 

verzonden, gebinsehl eu in poeder, door den leverancier van bydrau-

lischen kalk. Men heefl dien voor prochicmingcn in hel klein gebe-

zigd, in dc verhouding van 1 deel kalk op 2 doelen zand. Dc bardwor-

ding in dc open lucht heefl in vier dagen plaatsgehad; dc weder-

stand der morlels in de open lucht bedroeg na l', j maand cn 2';, 

maand 1.05 pond en 2.51 pond. 

Twee ronde blokken van dozen morlel, den 20''®" April 1850 

onmiddellijk ondergedompeld, vertoonden den 10''®" Junij sporen van 

verandering; hun oorspronkelijk gewigt, 2.50 pond, was den 22'"'''" 

December 1851 tot 0.105 pond, en den December van bol 

volgend jaar lot O 150 pond verminderd. 

De met deze kalken vervaardigde mortels zijn derhalve ongeschikt 

voor zeoworken. 

Mcngsd van vdlc kalktn cn cemcnl van Crenolde. — De te Algiers 

gedane waariiemingeii, omlrenl dc verbindingen van vellen kalk en 

cemenl, zijii medegedeeld door den heer Vical (1); hel is noodelooser 

hierop terug te konion, de eenige nieuwe opmerking van ccnig belang 

waartoe zij gelegenheid kunnen geven, staat in verband met de ver-

mindering in zameidiang van deze mortels in do open lucbl. 

1°. Verhouding: kalk 2.1 ü ; cement, 1.00; zaïid, 5. iO; 

(gewigl: 100 cemenl en 100 oiigebluschte kalk.) 

pond. 

2.55 

l . l ü . 

pond. 

2.82 

1.50. 

(1) Deze mintlerbcid blijkt nog duidelijker in ccne proefneming van 

jongere dagtcekening. .Men beeft den Ifc''''" September 1852 blokken mortel 

van drie verschillende soorten cn mcn̂ .'sels, in dc hierna opgcgcvcnc ver-

houdingen , onmiddellijk onilcrgcdompeld: 

!• Hydraulische kalk in deeg, 1; — zand, 1 ; — ponzzolaan van Kachgoun, 1. 

2. llydrauli.-icbe kalk in deeg, 1 ; — zand, 0; — pouzzolaan van Uiudigonn, 2. 

3. llyilrauli.schc kalk in deeg, 1; — zand, 2 ; — pouzz<daan van llacligonn, 0. 

Den ll'"«» Mei waren de eerste cn dc derde reeks in zeer goeden staat; 

»mar van dc tweede hadden onderscheidene boeken der blokken allen zamen-

hang verloren, en dc minste kraebt wi\s genocgziuun om zc los tc maken. 

Uo ontbinding van dc blokken dezer tweede reeks schijnt den 14'''" Junij 

le bobben opgehouden. 

.\a 2 maanden: 2.(iri, 2.70, 2 58, 2.12, gemiddeld . . 

Na 20 maanden: 1 50. 0 87, 1.55, 1.15, gemiddeld . . 

2°. Verhouding, kalk 1.55; ccmcnt, 1..55; zand, 5.40; 

(gewigt: 100 cemenl en 17 ougebluschte kalk.) 

i\a 2 maanden: '2.ÏI, 5.12, 2.01, 2.51, gemiddeld . . 

iNa 20 maanden: 1 50, 1.72 , 2.54 , 0.75, gemiddeld . . 

HOOFDSTUK Hl. 

Sdieiknndigc ontleding der beproefde stojjen. 

De feiten on waarneniingeii, tot hiertoe vormehl, mooion aangevuld 

worden door eenige niedcdoelingon omtrent deu aard dor stoflen, voor 

dc vervaardiging dor morlels gehoziî d. De analyse van die sloffen 

beeft plaals gehad iu bet laboratorium van bel bureau der mijnen te 

Algiers, door den heer dCiMarigny, bcroider aan dat bureau. 

De drie beproefde ponzzolanen bestonden uil dc volgende besland-

deelcn: 

(t) In de ..i(ma/c.< dis Pouts et Chausscci, Mars et Avril 185U 
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TAFEL VU. — Ontleding der p o n z o l a n c n . 

liostaiul (Joelen. 

Pouzzolnncn 

ro-
mcinsclic. 

vixnNapcls 
van 

lirocchicri 

Kwartzzand 
Iviczcl 
Aluinaarde 
I.Jzerhydraat 
Mngucsia 
Kalk 
Soda 
Koolzure magnesia 
Koolzure kalk 
Cldorure van soda, magnesia cn 

calcium 
Verbonden water 
I lygronictriscli water 
Verschillende bestanddeclcn . . . 

Tc zamen . . 

v.fino 
35.1)00 
i'j.noo 
I.3ü0(c) 
3.4ï)8 
7.241 
7 . m 
1.0()'i 
2.487 

O.fiU 
1.200 
1.100 
0.384 (e) 

99.219 

8 00 
3().70 
IU.70 

fi.70(c) 
3.33 
8.05 
0.15 
0.00 
2.97 

0.33 
4.1)0 
1.70 
0.70(c) 

119.23 

[1855-
TAFEL VUI (1). — Ontleding der halboorten van dc steengroeve 

van Thcil. 

u O 
Ik-sland-

( I c e l e n . 5.1 

5 u 
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Sla.1 l i j CS vai) 
kalkslri-n Gedeponrerdc moii.siiTS voor de 

£ ' onllt'cd (len loewijziti}; van «len 
i 'ï «'"•n OctoluT k'viriiif; vau hydraulischcn kalk. 
" H I <850 
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W n 

I Ü 

C c 
a n u l. u u u i. 
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(d) 

(o) Ilct z.ind bevat ijzcrglans. 

(h) De vcrschillcu tusschen 100 cn de totalen zijn aan fouten in de ont-

leding te wijten. 

(o) Nict-gchydratccrde ijzeroxyde. 

{d) De ontleding van de vonicinschc pouzzolnnn is geschied onder dc 

leiding van den heer Villc, ingenieur der mijnen. De geanalyseerde stollen 

waren in verschillende mate voclitig. 

[e) Zwavclzm-c kalk en koolzure ijzeroxyde. 

Kle/cl. . . 
Aluinaarde 
Mapnesia . 
Kalk . . . 
Ijzeroxyde of 
koolzure IjziT-
oxyile 
Koolzuur . . . 
Water en 
aardpik . . . . 
Zand 

H,90 'H!:; i r .20 15 80 

Oc vcltc kalken, in de werken gebruikt, zijn afkomstig van den 

kalksteen uit de overgangsfornialie; deze soorten bevatten op 100 

deelen: 05 deelen koolzuren kalk, 1.00 koolzure magnesia en 5. i0 

kwartzzand. 

liet zand, van bet strand genomen, is zonder voorafgaande wassebing 

gebruikt, bet is zuiver en houdt nagenoeg geen aarddeelen. liet be-

vatte volgens eene scheikundige ontleding, na gewassclien te zijn : 

Koolzure kalk ^0.05. 

Koolzure mahnesia l-'i^-

Zand en onoiilosbare zelfstandigheden . . . . 55.00. 

IJzer prot-oxyde. . . • 2.00. 

Graad van 
liydraulicileil. 

0 . 3 9 
4 5 . 0 3 

1 . 7 0 
3 6 . 2 8 

1) 

<.2U> 
1.32' 

60.00 41.80 

0 80 
8.00 

0.10 
3 5 . 2 0 

lÜ.-ia 2.70 

' 1 6 . 4 8 

0 . 4 0 
3 6 . 5 2 

0.80 » 

O 1 2 
4 8 . 2 4 

0 . 2 5 
3 8 . 0 4 

0 . 2 5 
0 . 5 0 

IÜO.00 1ÛO.OO I U O . 0 0 I Ü Ü . 0 0 1 0 0 . 0 0 

3 3 . 5 0 3 4 5 0 3 8 . 3 0 . 3 4 . 0 0 2 6 5 

0 . 7 6 
4 5 . 1 4 

1 6 . 6 5 
0 . 7 5 
U.12 

4 5 . 1 6 

1 3 . 0 0 7 .1 Ü 
0 . 9 0 1 . 9 0 
0 . 4 5 ' 0 . 8 1 

4 6 . 7 0 4 8 . 6 1 

1 . 3 0 0 . 6 5 
3 6 . 3 0 3 5 . 6 2 3 7 . 2 0 

1 7 0 
0.60 

080 
0 . 2 5 

100.00,100.00 

1.50 
0.25' 

3 9 . 0 8 

0.10 
2 . 4 0 

3 3 . 1 3 8 . 7 

lOO.OO.lüO.OO 

3 0 . 7 20.1 

De groeve, welke de kalksoorten ojdcvert, voor de havenwerken he. 

stemd, draagt den naam van groeve Alignol; zij ligl op den reglerocver 

van dc Dhrmc in eene diepte dic beneden hel dorj) Thcil in de rivier 

uitloopt. De füssilen, in den naar Algiers vervoerden kalksteen aange-

tron'cn, toonen aan, dat zij evenals de straks vermelde groeve, tolde 

neocomiaanschc formatie behoort. .Men beeft in den aanvang zeer vol-

ledig verscheidene monsters, die naar Algiers waren gebragt, ontleed, 

dit is geschied door den ingenieur Flajolol of onder zijne leiding. 

De uitkomsten zijn in dc volgende tafel opgeteekcnd. 

Tc zamen. 100 00. 

Men heefl talrijke analysen gedaan van de kalksoorten uit de stecn-

-̂ roeve van Theil, toebeboorende aan de heeren de Lafarge; uit de 

gemiddelde zaniensteHing blijkt, dal zij minder liYdraulisch zijn dan 

men gemeend had. Dc verkregene uitko.Tislen zijn van cen wezenlijk 

belang, indien hel bewezen wordl, dal de kalksoorlen die, men daar-

van verkrijgt morlcls opleveren, welke aan de werking van hel zout 

wederstand bieden. 

De vermelde steengroeve van Theil is gelegen op den reglerocver 

van do Dbonc cn daarvan alleen door den straatweg gescheiden; zij 

ligt over eene groole uitgeslreklheid evenwijdig langs den stroom op 

eene steile hoogte. 

(1) Dc eerste ontleding is incdegcdceld door den ingenieur Pascal; dc 

koolzure kalken cn magnc.<ias waren verhonden; men heeft ondersteld, daS 

dc laatste ten bedrage vnn 0.01 in liet geheel aanwezig waren; deze ver-

houding is iingcnoeg die vclkc voortvloeit uit de zeven laatste ontlcdingeu. 

Dc kalk en dc beide staaltjes van den S"" Octoltcr 18P.0 z'iju als uioii 

sters geleverd door den pachter van dc Kteengrocve en ontlceil door dc» 

ingenieur Flajolot. 

Dc vijf laatste monsters hebben dezelfde afkomst; hun oorspronp blijkt 

uit administratieve bcsclicidcn. 

Men liccft iu hovenstannilc tafel geene uitkomsten opgenomen vnn ont-

ledingen van monsters, cmtrcnt welker oorsprong of mcngtcl twijfel kon 

bestaan. 
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TAFEL IX. — Ontleding der kalksoorten van de steengroeve Mignol. 

Hestanddi-elen. 

Kirzel . . . 
Aluinaarde 
Maĵ nesia. . 

K a l k 
Ijzeroxyde 
Koolzuur 
VVuler eu aardpik. 

Te zamen. . . 

Graad van hydraii-
llcileit 

Kiezel, ijzer rn helfl 
van de aluinaarde 

Mnnslcrs, 
onllced in September 1851. 

2. 3 , 4. 

13 70 1 1.90 11.85 17.60 
0.8'ij O.Ho 0.5U 0.75 
0.271 0.151 0.14 0.3O 

14.82 12.85| 12.49 18 65 

46.48, 47 91' 48 27 41.63 
0.25 0 20' OIO 0;}i' 

35. M ; 37 67 37.9;i 35 07 
3 31, 131 121 135 

5. 6. 

l̂ .-iO 1.Î 00 
0.H5 0 90 
0.25 0.i8 

15.50̂  1 1 0» 
1 

46.48 
1 

47.18 
0 2« » 1 

3». .'»2 37.31 
1 12 1 13 

Out-
li'diiiK Ot.l-

van een ll'diriK 
nieng'L.j van den 
u)i dril l'idrn 
l.'ill \u> Ajiiil 
Vflt.kT 
1851. 1 

16.25 8.60 
U.IU 0.40 
0.(.5 0.30 

17 30 9 30 

41.01 49 90 
0.15 0 30 
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Wanneer men de iiilkomslfn der ontledingen van de onderzochte 

pouzz(d;iiicn onder den viu'ui bieiigt, aaii^enonien door den heer Vicat 

op bladz. 2(S5 van hel 9e iiuuiiner der .'\nnales van I 8 i 0 , dan ver-

krijgt men de volgende tafel : 

TAl'KL X. 

Ol)gave der pouzzolancn. 

3.»i8 1.29 

100.00 100 00 lOO.OO lOO.OO 100 00 100 00 lOO.Oo lOO OO 
1 , 1 

3 1 9 0 ' 2 6 . 0 0 2 6 0 0 4 2 . 0 ^ ) 

1 4 . 3 7 

.3 .3 .60 . 3 0 . 0 0 3 9 . 0 0 I 9 O 0 

1 2 5 0 1 2 . 2 0 : 1 8 . 2 7 | 1 5 . 2 2 1 3 . 4 5 1 6 . 9 0 ' 
I I I I I ! 

9.10 

Vreemde lic.'tanddeclcn in de 
pouz/.oliian-silicaten 

OJ) 100 dccleu 

I ! 
van liuttivrc g 

werking om de ^ 
.•"ilicaicii gnii-

sii'̂  voor 
tc bcreiilen. 

O 'r 

C J 
«3 Î c 

S J 
Z N' 
.s :z> 

tc 

I -S 

^ O 

Uit deze opgaven volgt dal de hoeveelheden aluinaarde, magnesia cn 

ijzeroxyde niel aanmerkelijk zijn en in geringe mate verschillen Ter- i 

wijl men bovendien opmerkte, dat door deze kalksoorlen koud Ic he- ! 

handelen met chloorslikslof, men als onoplosbiiar bezinksel kiezel (zand • 

is er niet), ijzer en de lielh van de aluinaarde verkreeg, is men lot een ! 

eenvoudig middel geraakt om den aard der kalksoorlen le bepalen, al 

naar gelang zij werden aangevoerd: men behandelt ze met chloorslik-

slof, en het bezinksel verloonl kiezel, ijzero.sydo en ongeveerde helft 

van dc ahiinaanlc. Door de verkregen uilkomslen kan men met behulp 

van de beide laalsie dwarskolommen van tafel IX zeer nabij den graad 

van hydrauliciteit bepalen van het beproefd wordend iiioustcr. 

Deze behandelingswijze is op vei-seliillcndc tijdslippen op 11 brok-

ken kalksteen toegepast, liet bezinksel met chloorslikslof verschilde 

lusscben O 10 cn 22 85 ten hniiderd , en het gemiddelde bedroeg 

14.81 ten honderd. Men kan dus aannemen, dat dc gemiddelde graad 

van hydrauliciteil voor de -11 monslers 52 8 bedraagt. 

De zamenslclling van den kalk vau Sainl-Chamas was op het oogen-

blik tlal hij bij de proehiemingcng werd gebezigd de volgende: 

IJomcinsche pouzzolaan (analyse 
van deii beer Vieat) . . . . 

Ixomeinsche pouzzolaan te Algiers 
gebniikt 

Touzzolaan vau rvucligouii . . . j 

l'ouzzoluaii van Kupcls . . . . ! 

24 

100 

53 

Too 
3:) 
Too 

3!) 

100 

r).r,o 

3.40 

7.33 

6.1 r, 

1 

8.S0 - 12.00 

9.S0 4.98 8.90 

7.24 11..53 11.30 

8.05 11.G7 6.70 

Kiezel . . 11.00 

Aluinaarde cn ijzeroxyde . . . . . 2.00 

Magnesia . . 1.52 

Kalk . . 02(10 

Koolzuur . . 0 80 

Te zamen . . . 100 00 

De cement van Grenoble, die op voorstel van den beer Vicat werd 

oriderzorht, wss zamengesteld als v(dgt. 

Kiezel 27.00 

Aluinaarde 10 IK) 

Magnesia 

Kalk . . 

Ijzeroxyde 

Koolzuur. 

Water. . 

Te zainen 

.i(;.0() 

2 00 
10 00 
5.08 

100.00 

1)0 vroeger vermelde proefnoiningen hebben dnididijk doen zien, 

dat het onmogelijk is met vetten kalk en romeinsche iiouzzolaan of 

van Ihieligimii morlcls te verkrijgen, die niet, ingeval van onmiddel-

lijke onderdoiiipiding, door bet zeewater worden aangetasl. Men zou 

voor do poiizzolaaii van Napels niet zou stellig tot hot/elfde besluit kun-

nen komen, daar dc verhouding vamleii kalk bij do proidnemingen be-

trekkelijk aanmerkelijk is geweest. Deze |iroeh)eniiiigen bevestigen dus 

ten volle het besluit, waartoe reeds de heer Vieal gekoineii was, dat 

de vulcanisclio jiouzzolaiicn iu geenen deele de reg(ds volgen , die 

men voor de ktmslmalige. iiouzzolanen als juist heeft leerni kennen, 

wanl hel is bijna oveiboilig lo doen opmei keu, dal di; vooi berciilendc 

verhoiidenc kalk, |iota.sch of soda, in verhouding lol de leem, de hoe-

veelheid le boven gaan , voldoende om niorlels te geven , die niel 

door zeewater wordeu aangedaan. 

.Men zal verbaasd slaan over hel vcr.sehil tu.sscJien de ontleding 

van romeiiiselie pniizzidaau thtor den heer Vieal cn die, te Algiers 

gedaan met de daar gewoonlijk gebruikte shdl'eii, on o(d\ over hel 

sterke onder.̂ elu id van de uilkomslen, bij de prochieiniiigeu in zee-

waler verkregen. .Men zou kunnen ondeistidlen dal dc door den heer 

Vieal beproefde pouzzolaan , waarvan hij waarseliijiilijk slechls eene 

kleine hoeveelbeid bozal, zeer bijzmider was van zanienslelling eu eigen-

schappen, wanneer niel de pniehieniingcn, iloor tien lioohl-iugrnieur 

Noid leToulon gi»(laan, v(dkomcn oveicensleuiden met dic van fjreiioble. 

Ih'l is ons onmogelijk, eenige reden le bedenken, om deze afwij-

kingen le vr-iklaren; en inderd.iail moet ieder, die de wijze van exploi-

lalie van dc groeven van St. DanI kent, zieh hierdoor in groote 

verlegenheid bevinden: deze groeven hebben een enkelen paeliler, 

die zijn depot te Civita-Vecehia heeh; uit dit depot konion allo levc-

raiilien, zoowel aan de licparlenieulcn van oorlog en marine, als aan 

U 
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den liandol. Dc pouzzolaan voor Algiers wordl allijd iiigcsclieepl, hetzij 

onmiddellijk dour den pachter, hetzij door de zorgen en onder hel loezigl 

viin (Icn h-ansclien consul; men kan dus onmogelijk aannemen, dal de 

naar Algiers in|;escheeptc |)ouzzolaan onderhevig zou zijn geweest aan 

cenc vervalscliiiig, die andere b(7.cndingen niel zou hehhcn getrolTcn. 

ïletgi^cn gezegd is omtrent dc veranderlijkheid der mortcis van 

rouicinschc jiouzzolaan , in geval van onujiddcllijkc onderdompeling, 

berust op |)roehienniigcn in dc laatste jaren gedaan; maar hoezeer 

men ook bij ilen aanvang der werken geen proeven licbbc geno-

men, bet onderzoek, waaraan men dc in dien tijd vervaardigde nior-

tels hccli onderworpen, laai geen twijfel over, dut zij niel bder 

waren dan de lalerc. 

Evenzeer mist men scheikundige ontledingen van vroeger gele-

verde jiuuzzolaan. Men kan deze leemte lol een zeker punt aanvul-

len door ccn onderzoek der vroegere mortcis, en U K M I zal later zien, 

dal zoodanig onderzoek niet toelaat, dc gclijkslachtighcid van de 

roincinscbc pouzzolaan aau te nemen. Dc verschillen iu de aiialys(?n 

kunnen op die wijze worden verklaard; maar er Lli jh altijd nog een 

volslagen onderscheid bestaan tusschcn dc te Gi'cnoblc cn Toulon, en 

de tc Algici's waargenomen feiten. 

Als men lafel V l l l , belrekkclijk dc kalksoorten u i l de groeve van 

Theil, nagaat, ilan ziel men, dal dc graad van bydiauliciteil afwisselt 

tusscben 20 cn 50, cn dat dc bocvcclhcden aluinaarde, magnesia cn 

ij/.cr, hoezeer altijd in geringe mate aanwezig, aanmerkelijke verschil-

len vertoonen. Hieruit blijkt len dnidclijkslc het gebrek aan gdijk-

slachlighcid, dat ook aan dc gimsligsl bekende groeven van bydraidi-

sclie kalkaarde wordl verweten; daaruit vloeit verder voorl, dat de 

analysen van ccne kalksoort op ccn grool aanlal monsters moeten 

hediaald worden, indien men uit dc daarbij waargenomen feiten in 

de praktijk tot een algcmccncn regel mogl willen besluiten, dic door 

middel van do chemische analyse zou moeten worden toegepast. Als 

men hcl gemiddelde der vcid r̂cgcn uitkomsten neemt, dan bevindl 

men, dal voor dc beproefde brokken dc graad van hydraulicitcil 5'2.15 

heeft bedragen ; neemt men dc bewerkingen, waarhij de kiezel cn 

dc aluinaarde afzoudcidijk zijn afgescheiden, dan is dc gemiddelde 

vt'diouding van dc som abiinaai'de cn magnesia tid de kiezel 0.125. 

De ovcrceidNonistigc getallen, uil dc tol nog toe aangeimmen zamcn-

slelliiig van den kalk van Theil afgedeid, ziju -11.80 cn 0.28. 

Wi j hebben gcicgeidieid gehad , beidiaaldc malen dc blokken van 

de haven de la Jolieltc te Marseillc met kalk uit de groeve van Theil 

vervaardigd te omlerzoekcu; zij zijn volkomen goed bewaard ge-

bleven. lletzellde was het geval met kaainmren in heton, met den-

zcH'dcn kalk tc la t'dotat gemetseld; zij waren in goeden slaal in 

1817, en ziju tol heden onaaugctast. Hel is derhalve zeker, dal dc 

kalksoorlcn uit de groeve van Theil vuldocnde zijn vooralle werken 

in de Middelland.schc Zee, cn als gevolgtrekking daaruit kan men 

zeggen, dat iu dc liydi-anlusidKi kalken, waarin de kiezel voorkomt, 

als bet 0.85 of 0.00 van de leem, dc graad van bydrauliciteit 52 tot 

57) voldoende is (1). 

Dtdialvi; ilal dc medegiMlceldc bijzondcidicdcn uit bet oogpunt van 
algemeen k l a n g opmerking verdienen, zoo zijn zij voornamelijk van 
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gewigl len gevolge van het gebruik der kalksooiten uit de groeve 

Alignol bij dc havenwerken van Algiers; wij hebben vroeger de 

laarop gedane waarnemingen vermeld, die lot heden alle Ic hunnen 

gunste spreken. Tengevolge van dc medcdcehng van onrustbarende 

feiten , bederf in den morlel namelijk na gedurende verscheidene 

jaren goed bestand tc zijn gebleven, zoo was hcl wcnschclijk om 

voor dc kalksoorten uit dc groeve Alignol nieuwe waarborgen te 

hczilleu ten behoeve van dc werken, waarin men dic had gebruikt; 

hel had niet in dc magt der ingenieurs gestaan die waarborgen ter-

stond te geven door kalksoorten uil de groeve van Theil iu wei ken le 

biizigcu. Zij schijnen voldoende voorl le vloeijen uil de hierboven 

medegedeelde scheikundige onderzoekingen; men ziel daaruit inder-

daad, dat dc gemiddelde graad van bydraulicitcil gelijk slaal met dien 

van dc groeve bafargc cn dal dc verhouding van het gewigt der 

magnesia cn dc aluinaarde tol dal van dc kiezel is 0.71. De hoe-

vcclhcid ijzer bcdraagl slcchts 0.25. Dc cbeniiscbe onderzoekingen 

schijnen dus de gelijkheid der Iwcc groeven le l)ewijzcn, cn gcvol-

gelijk kan de goede uitkomst, tc .Marseillc cn te Porl-Vendrcs ver-

kregen, op goede gronden worden voorspeld voor dc werken, waarin 

men dc kalksoorten zal gebruiken, tc Algiers gebezigd. 

Wal den kalk van Saiiit-dhamas betrefi, zijn graad van bydrauli-

citcil is gelijk aan 20 , gesteld zelfs dal de hoeveelheid ijzeroxyde 

in dc aluinaarde gelijk nul is. Deze kalk is kiczclachtig , maar in 

mindere male dan dic van Theil. 

Dc graad van dc ccmcnl van Orcnoblc is 81.0; dc menging van 

2.15 kalk op I cement komt overeen mei 100 ongcbhischten kalk 

op 100 ccmcnl, en de graad van bet mengsel is slechts 27. De 

veranderingca, dic hcl bcch ondergaan, zijn dus gemakkelijk tc ver-

klaren , zoiiih r dat men zelfs acht bidioch te geven op het gebrek 

aan innige verbinding, widks invloed gebleken is door dc minderheid 

der kuustmaligo bydraulischc kalkten van enkele branding, vergeleken 

mei diezelfde kalken, dubbel gebrand. Dij eene verhouding van ge-

lijke hocvccibcdcn kalk cn cement, in gewigt gelijkstaande mcl 100 

oiigebluscblcn kalk op 215 ccmcnl, is dc graad van bydraulicitcil van 

hcl mengsel -12. 

HOOl'DSTDK IV. 

Chmlschc ondcrzochnujen omlrent dc procfmorlels cn dic, bij dc 

werken (jche'Jfjd. 

Dc chcmiscbc vcrscbijnselcn , dic zich op in zee gcdompchicn 

morlel voordoen, zijn nagegaan door den heer Vicat; de oplossing 

van zwavelzure magnesia cn mangaancblorurc tast den vrijen of niel 

krachtig verbonden kalk aan. Dc ontbiiidingsvoorlbrcngsclen zi ju: 

zwavelzure kalk, magnesia cn cbloorcalciuni dic in hel bad in staat 

van oplossing blijh. Dc chloorsodiiim schijnt geene werking tc doen. 

Verscheidene staaltjes mortcis uit vetten kalk en ronieinschc pouz-

zolaan werden aan de scliciktiiidige analyse onderworpen, de (juali-

(l) 1)C7.C gcvolghckking is volstrekt niet in strijd met lüc, door den lieer 

Yii-at nit <lc \vaanicnnngen oj) dc kalken van l'avicr.s, Done en l'hussac 

afgeleid. Zelfs vaniiecr men geen aclit slaat op dc straks gemaakte ojnner-

king omtrent dc mooljoüjklicid om do zamcnstelling ccncr kalkbcd.ling oj) 

tc geven door ccnc enkele of ccn klein getal .sclieikimdigc ontledingen; 

y.oo -/.iet. meu dal do kalken vuu 1'aviers en Done een graad van liydrauli-

citeit liel)I)Cn, minder dan .12, cn dat de laütstgcnocmde, dic door cenc 

amimerkclijkc lioeveellieiil ijzer is bedorven, aau ijzer, aluinaarde eu mag-

nesia 0.30 van dc kiezel bevat. PoONGC-icbikllieid van<lon kalk van l'lassac 

om onmiddellijk ondcrgcdoni|)cld te Avordcn vordt bier niet als ecu stellig 

feit vermeld, hetwelk overigens, volgens ons, in tcgen.spraak zou zijn mot 

den wederstand der mortcis in geval van voorafgaande drooging in dc 

open lucbl 
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lalive hijvoeging (i/osffflfi) hech zich bepaald lot koolzuur cn zwavd- : bed moeten verdwijnen in dc onbeperkte midddslof, waarin het zidi 

zuur met betrekking tol den kalk, vrij of verbonden met dc kiiv.cl en | bevindt, indien hel niet gedeeltelijk werd teruggdiouden doornaauwe 

de zuren, cn tolde magnesia. Deze bewerking, voor ieder monster [verbinding met andere stollen, waarmede bet vermengd i s ( l ) . De 

111 het bijzonder toegepast, zou de omwissdiiigcii, dio in het bad zwavelzure kalk, dic zich in hel binnenste der pi'oefblokkcn onlwik-

plaats hebben, doen blijken, indien dc oorspronkelijke za:ncn.slclliiig kelt, moet daarentegen daarin gdiccl aanwezig blijven, wanl bet is 

op cenc nageiKX ĝ zekere wijze kon worden bepaald; wegens ver- zeer waarscbijiilijk dat hel water er volkomen ververscbl wordt, 

.schillende oorzaken is dil niet bel geval: bij dc vervaardiging der ; Dc magnesia is weinig oplosliaar in water (2) (I deel op 5000); 

mortels, vooral in dc ton, is hcl moeijelijk hcl inengsd innig tc ! dc cheniisclie analyse kau nog niet al dc magnesia aanwijzen, dic 

veibindcn. lu de tweede |daals is de aard der beslaiiddeelen vandc ! zich van builen door de onderdompding bcch gevormd, uithoofde 

mortcis zamciigesleld cn juisl daardoor onderhevig aan groote ;d'- ; vaii de uitgcstrckthcid vaii bet bad, waarin zij zicb bevindt, cn van 

wisseling. Om alleen vaii hcl zand tc spreken , hcl schijnl niet | do verliezen, dic uit het gebrek aan zamenbang in de massa, waartoe 

twijfelachtig, dat dc aard van den aanvoer o|) bet strand dc ver- ; zij behoort, voorlvloeijen. In dc analysen, die in de volgende tafel 

houding van dc kwartz lot den koolzuren kalk aanmerkelijk kan ; /jjn vernichl, bcch men langs kouden weg door iniddcl van chloor-

wijzigen. Om zooveel mogelijk aan deze bezwaren te gcmoet tc komen • stikstof dc morlcis b(diandcl(l, die vooraf door ecnc gematigde 

heefl men bij verscheidene monsters afzonderlijk de oppervlakte ge- , lempcratuur van bun liygromctrisdi water waren beroofd; dc opgc-

analysccrd, dic inomniddellijkcaanraking met hcl zoute water komt, en j loste kiezel is zonder vaste of bepaalde bijvoeging met het onoplos-

hel binnenste, waar dil eerst door tic poriën van den mortel doordringt. | haar bezinksel vcreenigd, men heeh hcl gewigt van hcl zwavelzuur. 

Alvorens verder ic gaan moeten wij opmerken, dal de zwavelzure 

kalk in water oplosbaar is in do verhouding van 1 lot 400 ( l ) b i j 

fitMie temperatuur van 20°; de hoeveelheden dezer zelfslandigheid, 

die men op dc oppervlakte der mortcis heeh waargenomen , geven 

ons een minimum van zwavelzure verbinding aan; dit zou zelfs ge- ' hij dc opg(dostc mortels. 

TAEEI^ XI. Analijsc der mrlels van leUen kalk cn ponzzohian mcl of zonder zand. 

(leu kalk, bet koolzuur, dc aluinaarde en hcl ijzer, en dndelijk dal 

van het vcrboiidon waler afzonderlijk bepaald. Hel gewigt der soda 

is door ahrckkiiig gevonden, als zij iu dc mortels aanwezig was; 

dil heefl plaats ingeval men romcinscbe pouzzolaan gebruikt alsmede 

Monster n". 7 his 

van Tafel 11; 

mortel P., 

onmiddellijk 

oiidergcdom|Kdd; 

na drie cn ccn halfjaar 

geanalyseerd. 
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klzer cn aluinaarde . . . . 
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Koolzure kalk 
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Verhondcn water cn soda . . 

Tc zamen . . . . 
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M . i d 

2 87 

50.88 

O 00 

0 .81 
2.85 

100.00 
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0.0205 

57.70 

10 00 
0 58 

52 (15 

1.00 
1 51 

1.50 
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0.505 
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('i) Het wederstandsvermogen tegen breking Icdrocg 5 j.ond op tien 

»iorkanten duim. 

(t) Dc met (Ic inijnbcitcl den 2'lcii November isr)2 lo.egcniimktc stiiklicn 

ï'ij" in bakken pcplaatst, bel ecnc in zoet bet andere in zeewater. JIct 
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eertle is nog zeer goed; bet tweede was na verloop van veertien dagen 

duidelijk aangetast. 

(c) liet wederstandsvermogen tegen breking bedroeg G pond op den 

vicrkanlcn dnim. 

(1) Uegnault, Cvurs dn t V v i i i ' , t. I I , p. 2r.C. 

(1) .Men moet opmerken, dat dc bakken, waniin dc monsters liggen, 

veel water bevatten, dat dikwijls vcrverscht werd. 

('.') Kegnault, Cours de Clthmc, t. I I , p. 255. 
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De bovenslaamlc (afi'1 vertoont l»ij l'enadering do waarsclj'ijnlijke 

yerbiniÜDgen iJer zuren en dor ijascs i» <io ojoricis Do wij/.igiugon, 

die men lu hunne omlerlmgo vcrlmndin;; mogt kuniuMi l)r(Mi;;(Mi, zondoii 

dc gevolgtrekkingen idct veranderen, die nien er uil kan alleideii ; een 

gedeelte van de magnesia moet zicli daarin, met kiMd/.iinr verlmiiden, 

bevinden, daar dit zout in bet zaml en in de iiouzzolaan aanwezig is. 

Men heelt dc in de mortels gevonden lioeveelbedcii zwavelzniir ge-

rekend als met den kalk te zijn ingebragt. Men I I I D O I eeliter ken, 

dat dit zuur imcb in de poiizzolauen, iiocb in bel zand, nocb in den 

liaJk aa;nvczig is; het wordl dus door het zeewaler aangelu'agl in den 

staat van zwavelzure magnesia (1), en daar het bederf van de hui-

tenste mortels gelijken Ired lioiidt met eeno sterkere veihondiiig van 

zwavelzuur, zoo is het niet twijlelachiig, dal dc zwavelzure magnesia, 

in de morlels van |iouzzolaan en vetten kalk Iredoiide, tiaarm zwavel-

zuren kalk en magnesia doet ontstaan. 

De in de luchl gedroogde mortels bevallen ccne aanzienlijke hoeveel 

beid lucht : wanneer men blokken beton onderwater breiigt, dan ziet 

men gediire/ido geruime» lijd lal/'ijke belh;/} o/ilslaao; iJe luehl wordl 

dan in het blok vervangen door het zeewater, dat zwavelzure magnesia 

medevoerl. Volgens eeno door den heer Vicat ('2) niedegedeehlc |iroi't-

ncming, zou het gewigt van hel water, dal langs dien weg in een 

vooraf gedroogdcii mortel koml, 0.21 van het gewigt van den inoi ltd 

bedragen en daaruit zou , volgens ilc zamcusiolling vaii het water 

(1er Middellandscho Zee, cenc bijvoeging van zwavelzure magnesia 

voortvloeijen, gelijkstaande mcl 0.0017 van het gewigi van den ge-

droogden /norlel (5). 

Men heefl boven gezien dat na de wassching het van hel strand 

genomen zand geen zwavelzure zouten beval. Maar de zee laat oj) dc 

oppervlakte korrels van dit zout achler cn men vindl die in den 

mortel lenig, omdat hel zaml geene wassching oiidei'gaat De hoe-

veelheid zwavelzuur, van deze zouleii afkomstig, i.s zeer gering: 

wanneer men hel zand met cbloorstikstof cn daarna hel geliltreeide 

vocht met ehlom-baiytiuiii behandelt, dan vindt nien aaii zwavelzuur 

slechls 00'J len lioiidrrd. De zwuwI/miv magnesia bed/'.wgl dus len 

lioogsle ü UOI') van het gewigi van bet zeezand en 0.008 van hel 

gewigi der nioiiels D, C cn X. 

I j i l deze beide eijfiis \olgt, dat dc zwavelzure magnesia, die in 

do vroeger verimdde niorl(ds komt, hetzij door doorsiji.'idiiig, hetzij 

door iM'der.slag op het giïliezigdo zand, ongeveer 0.0025 van hel ge-

heele aewigt van den nioiiel moei bedragen. 

In dc vijlde analy>e van Udel X I is do zwavelzure kalk gelijk aan 

(J.7U ten honderd en liel overceiikonbllg gewigt van <lo zwavelzure 

magnesia is meer dan 0.25 ten honderd ; men kan dil vei'scliil een-

\uudig vei'klurtn dom' eene le gennge schalling van liet in den 

moitel aanwezige waler of duor ccne zeer beperkte vervcrsching van 

dal walcr. 

(t) lIct viller lier ?«liil(lclli>iul.-clie Zee bevat ccne onberekenbare hoe-

veeüieid zu avclzincn kaïk. 

('J) Aourclics jia;:. iC2. 

(3) liij eene ''nbljcl ;̂etliinc i)V.iefneniiii;ï opvierkante blokken, dcebs van 

liydranlUrlicii kalk tn zaïnl, »k'cis vnn vetten kalk, zand en roiiicinselie 

|.ouzolaaii, licei'l men wnar;AO:iowien dat liet !4ewi;;t van liet zeewater, «[i-

j:cnonicn'tüodnreiidi; ten ttad van 13 men, }:;ennddeld (-elijk wa)> aan ."slechts 

o,OS.3 van den nioiii!, mulat du.;e ye lniende maand in de ojicn hiHit 

•̂ 'clroogd nu.-. 

De vcr.̂ ch ingedompeldo morlels nemen niet bepaald in gewigt af of 

too (I) ; hel aanwezig zijn v.m zwavelzure nia.iïiie.sia in morlels van deze 

somt, waar zij door :.,'eeiie andere oorzaak in b(daugrijke male kan ont-

staan, leidt dus tol ile oii(!ersl(dliiig, dat het zich van binnen bevindende 

zeewaler dom' stroinning gedurig wordt vei'vcr.'ïchl. Deze verver-

.M:hiiig moet ei hter bij nilsick beperkt zijn, want anders zou zij in het 

biiiiienste van den inortid d zelhie versidiijiiselen van onlbindiiig doen 

ontstaan als aan de bnitenzijde, en alle voorbeelden bewijzen daar-

oiitegeii , dat die verschijiiselcii zich daar slechts in geringe mate 

vooj'iloejL 

Wanneer men dit aanneemt, en levens, dal binnen zekere grenzen 

«Ie niorlel \an eenztdfdo lu'ok gelijkslachtig is, dan zal men uil tafel 

X I kunnen adeiilen, ilat do iiidoin|.eling der mortids van vellen kalk 

en pouzzolaan, imd of zonder zaml, dc volgen:lc nilkomsten oplevert. 

1°. De zwavelzure kalk ontslaat in gruolere hoeveelheid aan dc 

oppervlakte dan binnen in. 

2". lil de km'st, die van builen gedurende den eersten lijd der 

i/idom/»eling onlslaal, brengt dc .schikking der moleculen een groolen 

zaïiionhang le weeg, hoewel de zwavelzure kalken de magnesia daar 

in grooiere hoeveelheid aanwezig zijn, dan in dc onlbondene en niet 

meer zaïiieiihaiigeiiile deelen. 

0°. liet ontstaan hiniien in den imu'lel van eene geringe hoeveel-

heid zwavelzuren kalk benadeelt den zameiihaiig niel. 

Wanneer men ecu stuk niiirtel van vetten kalk en pouzzolaan, met 

of zomler z.ind, doorbreekt, dan ziet men, dal de nieiiw oiitstane oppcr-

vlakleii wil worden, en, ii.i ongeveer l i /)age/j in zrowaler gedompeld 

te zijn geweest, blijkbaar veranderen; die verandering inilslaal onge-

lwijfeld do(U' hel zeezout, dal den kalk, niel met bet zwavelzuur en hel 

koolzuur verbonden, aantast. 

Deze uitkomst blijkt uil dc l ' e u 2*̂  analyse van lafel X I ; daarin 

loeh ziet men dal de hoeveelheiil van 0 05 kalk binnen den mortel lot 

O'Jij in dc oiilbondeiic gedeelli n vermindert; het zeezout beeft dus 

i i in alleen den vrijen kalk aangelasl, maar ook hel groolsle gedeelte 

van dien , welke oor.^pronkelijk mei de kiezel vej'liMi/den was. Deze 

gevolgtrekking zou niel vervallen, zelfs al onderstelde men dat al do 

ma.nnesia mei het koolzunr was verl)onden, heigeen do verhonding van 

0.05 lol (100, voorlvloeijeiulc uit dc verdeeliiig iu de tafel der door 

do chemische analyse waargenomen bcstauddcelcn , eenigzins zou 

verminderen. 

Dezo opmerking wordt bevestigd door de O® en de 7' analyse. Men 

ziel daaruit, dat ile hoeveelheden onoplosbaar bezinksel en kiezel, ijzer 

en aluinaanit', liet kleinste bcilrag geven, aan dc pou/zol.ian bimien 

in den inorlel X loekoiiieiide, die bovendien nog kalk, magnesia en 

koolzuui' bevat. Ibd geheide gewigt aan kalk in do analyse is daar-

entegen grooler dan hel gewigi vaii den uni ile |i()uzz(daan geinengdeii 

ongebluschleii kalk. De verliooding van de vertehillendc gewigten 

van den ungebliischlen kalk, vooiikonieiido van den kalk en van dc 

pouzzolaan, is dus bij de vervaardiging van den mortel minder daii 

11 ten honderd geweest. De morlid was dan ook in h"t klein ver-

vaardigil cn met zorg gemengd, zoodal hij 10 decicii ongeblusehlen 

kalk op lot* deelen pouzzolaan bevallc. 

Hel is moeiji-lijk, waiineor in een niorlid de hoeveidhedeii kiezid, 

aluinaarde en kalk, die niel met koolzuur nf zwavelzuur is verbonden, 

gegeven zijn, dc veihondiiig van den kalk, die met de kiezel cn de 

(i; clu'l'S, l.ajj. 101. 
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aluinaarde verhouden is, le bepalen ; men kan op de volgende wij/.c 

ic gemoel komen aan deze onbekf-ndhcid met dc dubbele silicaten die 

zich kunnen voordoen: do met do kiezel, de aluinaarde en het kool-

zuur en zwavelzuur niel vcrbmiden kalk verkeert in den staal van 

hydraat, cn is geschikt om zich in waler oj) le lossen. iNa ilcn op por-

lier lijn gewreven mortel le hebben opgelost :n eeno voldoende hoe-

veelheid koud gedistilleerd walcr, doel men er na le hebhen gelillreeid 

een stroom koolzuur doorgaan, dio bij uitsluiling den met water ver-

bonden kalk aanlasl. Als men hei vocht heet maakt, precipileei l 

zich de kool/.nre kalk. eu doet daardoor bel gewigi van den met wabr 

/amcngcstidden kalk keuricn, die oorspronkelijk in den mortel aanwe-

zig was. 

Deze behandelingswijze is toegepast op den mortel A' uit het bin-

nenste der kaai van dc Darse, en mm heeft er vrijen kalk iu ge-

vonden ten bedrage van O 87 len honderd van hel gewigt van den 

inorlel. liet gewigi aan zwavelzuren kalk, daaruit te vormen, zon, 

ondersteld dal liet chloorzure magnesium volsindu ^MMMI invloed oefent, 

hoogstens 2.11 len honderd bedragen. Uil lafel X I blijki, dal ile inor-

lel A' aan de builcnzijde 20.21) ten lomdenl beval; iiiilien daarvan 

(1.87 in den slaat van hydraat verkeert, dan zijii de ovei'lilijvende 10 .">0 

in verbinding mot het kiezelziiur eu de aluinaarde. Nu volgt uit twee 

(1er analysen vaii magere mortels, dat de opgeloste deeleii minder dan 

I ten honderd kalk bevallen, tciuijl al b-'t o>erige door het zwavel-

zuur en hel koolzuur is opgeiioiiien ; men mort ilmrnlt nuodwemlig 

ujleiden, dal lie/ zeeioitl niel alken den mcl wuler verUnmlin kalk aaii-
liisl, maar ook duni, irHke In rerlilndlni/ is mcl pûiiiz-olmn-kiezid Dil 

zou z(dfs dan waar zijn, er het getal 20'i l i aaiimerkidijk de 

waarde oveitrof van de hoeve{diieid kalk, die gewoonlijk cn gemiddeld 

in den mortel A' aaiiwtv.ig is. 

Dezelfde slolt̂ oin is van toepa.ssing op lud inonsler lljis, waarvan de 

analvse in tafel X I is veriiK hl ; uit de straks inedf̂ ictleidde behaiide.-

hngswijzc blijkt, dal het I.IO ten Innidenl viijrn kalk beval. 

Dc in tafel X I opgeteekende uitkoinsli'ii gi'veii aaiih'idmg tol eeno 

belangrijke 0|imerkiiig: ni"ii heefl sleiliis eene i'iikcle analyse van ni-

ineinschc ponz/.olaan ged..aii, di(! \roe-er i.-> medegedeeld ; die lutiiz-

zolaan behoonie lol do laat>tsle te AI^HTS (MIIvangen alli'veiingeii. 

l'il de mortels, die uitsluitend uil veiii-ii kalk t-n |ioiizzoIaa(i bestaan, 

kan men nieileniin baren graad van gvlijkslae!iii;;hi'id en de zaineii.si»d-

lingvan bet aluinsilicaal, dal zij bevat, ziilk.s voor leveringen 

overeen grtinl aanlal jaren. Men /.d loeli lieldieii o|igi'inerkt, dat inde 

vroeger medegedeelde analysen\aii ibv.i.' mnricU, d.il.:;i'iii' wai als onop-

losbaar bezniksel cn kieztd is gerek. nd idleen dekiezid en het zand 

Vin de pou/zobiiui kan bevatten , alsmedi- lid /„md van den kalk, d:il 

\oür ongcveir 1 len honderd in de inoiids aanwr/ig is Is de pouzzo-

laan g(dijkslachlig, dan zal de vetliomliiii,' van de .iloiiiaardo en Int 

ij/.cr lol hel onoiilosbaar he/iiiksel slaiidvasiig moeien /ijii, en nageiKieg 

de zamenstelliiig van hel po'izzolaansiliiMal nineli'ii aanwijzen, want de 

veranderingen in de meiigiog van den kalk kninicn geen belangrijke 

\vijziging in dc nilkomslt'ii le wcr;̂  breiigcii 

Wanneer wij im de analysen van tal d XI nagaan, dan zijn de aatig».>-

v̂ezcn vcrhoiidingen de \idgende: 

Duileumm-lels . . . O..-5. O .VJ. O Î i . O 51) ; 

l^iiinenmortcls . . . 0.27, » , O.-jl», a 

/.ij wisselen binnen zeer uitgestndxl.! gicnzen al, en uit de wa.ir-

Kenomcne afwijking! n mag men besluiten, dal de i'omeiiiscbc poiiz-

ôban niel meer gelijkslachtig is daii de kalksoorten van de groeve 

lO'J 

van Theil. Dc kiezel en de aluinaanic der morlels oef nen dan ook 

geene werking op hel zeezout uit; de verhouding van deze bestand-

d(!elen kan dus in dc niorl(ds, die aan do biiiten/ijdo ontbonden zijn, 

sh'clits door wegneming langs mechaiiischeii weg cn in zeer verschil-

lende male gewij/.igd worden; deze onderstelling zou zelfs tegen de 

innige verbinding vaii hel mengsel pleiten. 1 •innen in den mortel is 

er geen verlies en do verhoudingen van dcaluinaanio lol de hïcm zijn 

er noodwendig dczelhle als in de pouzzolaan, vuor dat zij in den kalk 

gemengd is (I). 

De modegedoidde chemische onderzoekingen verklaren de ver-

st hijn.stden, (be zich voonloen, wanneer men do morlels van vetten 

kalk en |iouzz(daan , mcl of zuniler zaml , in zeewater plaatst; er 

vorml zich aan do o|tpcrvlaklo een overvloedig en zauienhangcnd 

pn'cipilaal van koolzuren kalk en magne.sia, dal de biiiiiensle massa 

krachtdadig bcsclierint. Dc o|ilo.Ksiiig heefl binnen in iiis;;(dijks plaals 

door hel biniicnireden van hetzeewater, maar in eene beperkte mate 

en zonder den zaïiieidiang van ihii mortel te vernieligeii. Dc ver-

anderiog gaat uiet \erder, zoidang dc l'(\seliorineiidii laag zonder 

sehenren aanwezig is; zootlia zich d.iarin openingen vo()i'(l()en, hetzij 

door dat de kanten zieli openen, hetzij door toeval, dan lost zich dc 

tiinnensle massa o[), in de rigling van binten naar biiiiieii. De vorming 

van den koidziiren kalk heeft de vernietiging van den zamciihang des 

IIKU'tels ten gevidge, waarvan al de deelen atdilereenvolgens losgaan. 

Dil ge.sehiedt zoodra do vorming van den koolzure:; kalk voldoende is 

gevorderd. In de met kalk hezelle morlels hevatleii do onlboiiden 

tleiden iiog kalk, dio iioeh met ko(dzuur, noch met hel zwavelzuur 

verbonden is en die, hetzij als hydraat, het/ij als silicaat voorkomt. 

In de magere mm-lels daarentegen verbiiidl zich, zoodra di; ojdossing 

heefl plaats g(diad, de kalk bijna geheel met hel koolzuur en hel 

zwavelzuur. 

Uit deze feilen mag men a pilori alleiden, dat er geen mengsel 
van kalk en romeinsebe poii/zidaaii is, hetwelk een silicaat v a n 
aluinaarde eu kalk geelt, dal aaii bel zeewaler wederstand tiicdl, 

welke otd\ de zaïnenhang zij der nioricds en do VIKU'lgang der 

cheinischo verbinding , op hel oogenblik van de iiidoiiipeling. Al 

deze gev(dgln'kkiiigen zijn in de praktijk bewaarlieid gewjrden, be-

halve vour zooveel betreft dc vernieling, na drooging in de open 

luchl, van do moi l(ds van |ii)n;'.ztd.ian , geineiigd met eene kleine 

hoeveelheid kalk; le dezen ()|izigtc oiitbrekoii do |)n)ehiemingeii (2). 

.Vien heefl ook verscheideiKï analysen gemaakt van morlels van 

hvdraulischeu kalk; in dc volgende tafel \an de verkregen uitkom-

(1) .Men moet o|tnierkcii, dat dc hoeveelheid aluinaarde en ijzer hc|)aa!d 

is {geworden door don mortel met chlourstikstof cn hot verkre;,'en vooht, 

dat zich van den oiitlinndon kieztd had ^wclicidcn, met annnoniak to 

behandolen; do 'jevoĥ Mrokkinijren dio men ten (i|)/.i;:tc van do on ĵelijk-

.•.lactiliĵ hoid van do |)on/.zi»l;i!in heeft jremaakt, zouden verzwakt worden, 

indien tic hohandelini; mot dc flilo(ir>tik.vtol" niet tdj do vcr.̂ chillende 

tiohandolin;;en de geheele ol' \vel dezelfde hoeveelheid aluinaarde bad 

al\i;o.>-i'hoidcn. 

(2) De voniioii'.'iii;.' na droo;;iny in dc open hudit is winu'̂ renonicn hij 

morlels van vetten kalk on iionzzobian zomler zaml, nadat liot liovonsiaande 

•.'e.H'liroven was: men lieel't den 3''«» .Maart ltrt3 tilokkon [̂ eniaakt van 

oen dool kalkdeejj; en twoe doelen |ionzzolaan, ilic den 3'''" Mei if^a in 

do Imkkon zijn gedompeld. Op don l i'"» .Innij varen «te kanten lilijkbn;u' 

a:ni'icta>!, en kon men er mot d«.: ijze;cn jiunt j-Ciiiakkeliik • aii, iliiii;:oii, 

ook do zijvlakken üchenen verv.eckt. 
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sten heeft men alleen als niel met koolznnr verbondene magnesia , 

het gewigl van dil be.danddeel gerekoiul, dal overeeid^oml met don 

kalk van den koolzuren kalk; want rncn uioet opnuu'ken, dal, daar 

de magnesia van den liytlranliselien kalk sleelils voor ongeveer '/̂ q 

ten honderd in den mortel aanwezig is, die zelfstandigheid er waar-

schijnlijk nagenoeg geheel wordl aangebragl door bel zand, hetwelk 

haar als koolzuurzoul beval. 

De verbiiidiugeii der zuren met de bases moeten in de morlels len 

naastenbij zoo bestaan als zij in de lafel worden opgegeven. De niag-

uesia van den hydraulisclien kalk en hel verlies, door oplo.ssing of 

langs mechanischen weg, dal de door de indompiding voorlgebragle 

magnesia en de zwavelzure kalk ondergian , kunnen slechls iu ge-

ringe male de aangewezen verhoudingen wijzigen. 

' r . V K E L Xll. — Ünlkdiug ilcr mortcJs mn hipJrmtlifidu'n hdJk cn zand. 
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vormt. Men moet dus in hel geval van onmiddellijke onderdompeling 

aannemen, dal de zwavelzure magnesia eene zeer beperkte werking o|j 

de op|iervlaklen uitoefent, even als binnen in den morlel, gemaakl met 

de. Dij de proehiemingen gebezigde, hydraulische kalken; er wordt in 

geringe verhouding zwavelzure kalk voortgebragt. 

De verschijnselen, waargenomen bij de mortels van liyilraidischen 

kalk cn romeinsehc pouzzolaan of pouzzolaan van Dacligonn, werden 

in hel hijzonder omlerzoebl. Men herinnert zich, dat, wanneer men in 

de mnricls van hydraulisclien kalk een gedeelte van hel zand door eene 

der beide genoemde pouzzolanen vervangt, zij minder goed aan dc 

werking van hel zeezout schijnen wedersland te bieden; de eerst gcdarie 

waanieiiiingen, ten gevolge waarvan er nog twijfel bleef beslaan, zijn 

ten stelligste bevesligd in hel geval van het uilsluilend gebruik van 

ponzzolaan van llachgoun met hydraulisclien kalk. Men heefl eene 

geheele reeks blokken volledig geanalyseerd, len einde de verschillen 

in de werking van bel zeewater tc doen uilkomen ingeval deze moglen 

beslaan, hi de volgende tafel zijn de verkregen uilkoinsten opgetee-

kcnd : men heefl de stukken van iedere soort tol jiocder gestampt, 

zondal meu in do analyse hel grove zaud kon opnemen, dal bij dt; 

vorige behandelingen met de hand was afgescheiden. 

TAKEL X l l l . Ann/i/sc der morlels van hiidraulisclten k i l h met z u m l 

en pouzzolaan. 

Onoplo-ïlmr bezinksel cu 

1 1 1 

.»iG.OO kiezel 51.20 1 ri5.70 40.00 49.000 .»iG.OO 

I.Izcr en aluinaarde. . . 0.20 4.10 4.40 4.G00! 3.00 

Zwavelzure kalk. . . . 0 78 0 .')S « 0.4371 0.20 

Ivoolzure kalk . . . . 30.00 2()84 34.rjO 27.022 17 2.> 

Kalk .0.18 ' (5.7!) 13.44 7.7G2 ! 12.38 1 

Koolzure inagnc.Ma . . . 4.24 4.22 I.GG ! 5.209 4.7G 1 

l̂agnesia 0.23 0.17 « 0.12!J 0 OG ; 

Verbonden water . . • 2 17 1 .GO y 4.891 5.45 ; 

Tc zamen . . . 100.00 lon.oo j 100.00 100.00 ino.oo 

Verhouding ^ tot al den 1 1 
van ilcn 1 kalk . . 0.034 0.020) • 0.019 0.009 , 

zwavelzuren ] tot het vaste 1 

kalk \ gedeelte . 0.0078 0.OÜ.-3O 0.004G 0.0021 1 

lît'StanddccKn. 

' Mortol vau 
kalk vuu I.a-
' far};t' cn zand, 
|uniiiiilili-Hijk 
jOnder̂ Ifdmii-
|)ild ilfo 30'" 
; April l»!)!. 

opper-: liin- opprr-; hin-

Mortcl van 
ronii-inscliu 
pou7./.()laan, 

/aiul (>n kalk 
van I.arar{;t', 
onndilik'llijk 
oti(k'r};i'ilo»!-
pi'bl (len 30" 
April 1851. 

Mortel van ' 
puuzzolaaii 
van Karli- j 

gonn,/and en 
kalk van 
I.afarfie, i 

G« niuiislcr 
van 

Ufcl VI. ; 

Pouzzolaan 
vau Kach-

t;oun cti 
vette kalk in 

piieder , 
•1® luonsliT 

van tafel VI. 

ojiper- bin- opper- bln-

Mcn zal opmerken, dat bij eene enkele analy.sc het zwavelzuur ont-

breekt, tc weten bij dat alkomslig van de l)uitenoppervIaktc van eeu 

brok belon, ter dikte van ongeveer 1 streep alge.schrapl. In dit geval 

moet de zwavelzure magnesia hel moeijelijksl hare xverking uitoefenen; 

de koolzure kalk herslelt zicb kraehiiger en de kalk kan zich vrijelijk 

mei de kiezel verbinden, zonder dal zulks dooreenigen invloed wordt 

bestreden, zoolang de drooging in de open hu hl plaats beeft (1). 

Dij de morlels van de blokken n". 11 en 1'2, alsmede bij dien, 

met kalk uil de groeve van Lafargc gemaakl, heeh men slechts eene 

zeer geringe hoeveelheid zwavelzuur waargenomen eu aan de opper-

vlaklc niel veel meer dan van binnen. .Men zou zelfs kunnen be-

twijfelen dal hel in den slaal v.m •zwavcl/.ureu kalk aanwezig is, 

indien niet de kracbligste cementen, die onmiddellijk in zeewater 

worden gedoni|)eld, dnidelijk de werking van de zwavelzure magnesia 

vcrloonden door den willen nederslag, die zicb op hunne ojipervlakte 

(1) Op dc buitenvlakte vnn een ander hlok, dat inspelijks gedurende 

verscheidene nniandeu was ondergedouipeld geweest, heefl men 1.14 ten 

honderd zwuvehuren kulk gevonden. 

Kii'zcl 
Aluinaarde . . 
Kalk 
Vet bonden water . 
Zatul 
IJ/.eroxyde . . . 
Zwavilziirc kalk . 
Koolzure kalk . . 
Kool/.ure magnesia. 
iMa;.>iiesia. . . . 
llyj;rouietrisch water 

vlakte neuste vlakte'uensle vlakte neuste vlakte nenjte 

000 
000, 

WJ' 
m 
8O0 
(iOO 
UlMi 
914 
GGS; 

•1.70U 
1,«0U 
8.428 
1.592 

.Vi.liUU 
2.400 
O 4 07 

19.20« 
5 805 

Te zamen 

2 700' 3.UUU 

n 80 
5 3t)| 
7.00 
5.70 

.'}(i.2ü! 
(i.50 
0.82 

12.25 
8.93 
u 

.'i.50 

H.SU 
5..SO 
4..53 
i.OO 

38 20 
2.80 

0.4 () 
25«(i 
7.0.''> 
u 

3.00 

9 00 
370 
7.91 
4.07 

41.80 
5.20 
U.93 

14,14 
1Ü42 

11 
2 80 

10.30 
3.-10 
Ü.H9 
1 70 

43. ao 
•1.80 

1 05 
w . n 
ü m 
» 

3.50 

1 fi ooi 
7.20 
0.G5 
0.70 

34.80 
8.40 
3.28 î 
" 

9.f)a 
1.29; 
(i.UU 

<7.30 
5.30 

12,y« 
7,20 

35 80 
7.S0 
Ü.51 
1.75 
()2<) 
» 
5.50 

Vt rlinn-
iliri<.' vïiii 
ilen jwj-t 
vel/uren 
kalk 

tot al (len 
kalk . . 
tol het 

vasle ge-
deelle . . 

100.00 100 00 100.00 100.00 lOU.OU lOO.ÜÜ 100 00 lOU.üO 

0.053 Ü.02Ü 0.058 0.024 

0 0104 Ü.Ü048 0.0092 0.0041 

0.057 0.U5G 0.41 

0.0099,0.01 1 

0.036 

0.037G,O.Oü5R 

Men beeft al dc waargenomen magnesia gerekend als met koolzuur 

vcrhnnden, behalve bij de vóórlaatste bewerking, waarbij dc hoe-

veelheid koolzuur onvoldoende is om de magnesia le verzadigen. 

Di'ze verdeeling is nagenoeg naauwkeurig voor de mortels met zand 

alleen, wanneer de werking van de zwavelzure magnesia van bel 

zeewaler van weinig belang is gcwcesl; zij is hel in mindere mate 

bij de moiUls. waarin men |iouzz(daan beeft gebruikt; docb men bc-

hotfl daarop geen achl le slaan, als van geen invloed op de gevolg-

Irekkingen, die men uil dc chemische onderzoekingen beeft af le leiden. 
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Dc beslanddeelen der verschillende mortels bevallen geen zwavel-

zuur, mcl uitzondering vau het zand, waarin bct voor 0.09 len honderd 

aan de oppervlakte aanwezig is, en vau de pouzzolaan van Dachgoun, 

dic slechls 0.095 ten honderd zwavelzuren kalk beval. Ilct zwavelzuur 

dat men heeft aaiigelrollen is dus grooleiidecls aangebragl door hel zee-

water 111 verbinding met dc magnesia, lu geval van onmiddellijke 

onderdompiding beelï zich dit zuur met kalk vereenigd, die een gelijk 

gewigl magnesia beeft geiirecipileerd. 

Dc hoeveelheden zwavelzuren kalk, die men in dc drie soorten van 

mortel of bydrauliscbeu kalk heeft aangelrolVeii, ziju nagenoeg gelijk, 

eensdeels voor de op|)ervlaklcn, en anderdeels voor het binnenste; dit 

zoul is slechls buiten aan den mortel van pouzzolaan vau Dacbgouii een 

weinig overvloediger aanwezig. Men moet zich dus niel verwonderen, 

dal het geringe bedrag, geibirende den eersten tijd dor indompeling 

waargeuonien bij mortels, die pouzzolaan bevatten, niet toegenomen is; 

deze mortels schiincn tegenwoordig aan de oppervlakte even goed be-

waard le zijn gebleven als die van kalk en zand; de chemische analyse 

stemt met dil verscbijnsel overeen (1). 

iu den mortel van kalk en zand is dc veriiouding van dc kiezel met 

betrekking tol don kalk zeer grool (8 en 8.959 voor de eersie, 1.70 en 

8.128 voor den tweeden); nien bcliueft zich dus volstrekt niel te ver-

wonderen dal de werking der zouten van het zeewaler zeer brperkl is 

•geweest, daar bel betrekkelijk gewigt van de kiezel datgene overtrch, 

hetwelk beschouwd wordl als silicaleii van kalk op le leveren, die niel 

kunnen worden aangelast. Men zal zien dat de/e kiezel nog een ge-

deelte van den kalk als bydraal laat bestaan. 

De beliaiidermgswijzc, vroeger ten aanzien van de morlels van vellen 

kalk en romeinsche pouzzulajii aangewezen ter bepaling van de ver-

houding van deu daarin bevatten eenvoudig gehydralecrden kalk, heefl 

voor dc bydrauhscbe kalken zonderlinge uilkomslen opgeleverd; zij 

was eerst toegepast met hel doel om de zamenslelling van bel kalk-

silicaat Ic bepalen. Dij eenige vau deze toepassingen heefl men tege-

lijker tijd dc verhoudingen van het zwavelzuur zoeken te bepalen in dc 

mortels, dic vooraf vau bnn bygronietriscli water waren beroofd. In de 

volgende lafel zijn dc verkregen uilkonislen opgcteekend. 

T.\KEL XIV. 

lïc.ilanddcelen. 

s O 
z 2 

O -
ü O 

|J2 = 
I. y w', 

ü tc ' 

llvilraulisehc 
kalk. IJiu-

neuste, 
4) n S ' 13 niaandeu na 

oiuiiiddellijke 
onder-

doiui»elin;,'. 

H s"' 

> d 
n 

i^o § r. o r : 
-^cTS 
5 i H 
> 3 -

i s . i l 

_ CJ - 3 

' - 1 3 

lïrok mortel 
van hydrau-
liselien kalk, 
ver.'iclit'ideu 
maanden 
mi de 

indompeling. 
S 3 

lUCt 
zniid. 

mot I 
zanden 
pouz-

zolaan. 

c _ tl. 

ï ^ t i 
* ^ C 

r.uiteu-
kant. 

Hin-
nen.ste. 

t). -2 - y — i-ï 

] (ichydrateerdc kalk 
ten 100. . . . 2.70 4.21 . 4.15 

1 
1 

2.35 

1 

0.71 5.GG 5.39 

' Zwavelzuur ten 100 
1 

0.47 ! Ü..''J8 

1 

0.24 1 0.47 0.22 0.17 

(I) In de blokken, bestaaiule uit een deel zwavelzuren kalk in deeg, 

op 2 deelen pouzzolaan vau Uagchouu, waarvan iu de noot 2 op blz. 109 ge-

uitroken is, bevat de mortol, vau ziju livgrometrisch water beioold, O.saii 

•eu honderd zwavelzuur iia ccne omlciilumiieling van Q maanden. De daar 
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Verscheidene der aan dc proehiemingen onderworpen moiisler.v 

zijn sinls geruiineii tijd bel voorwerp van naauwkeiirigc waarnemin-

gen; zij zijn in alle rigtingen eu herhaaldelijk doorsneden, zonder 

hel minste spoor van bederf ic verloonen. Dij chemischc behandeling 

beviudl men zonder uitzondering dal de invloed der zoulen van hel 

zeewater bijna niets heefl bedragen; men zal daaruil wel zonder 

eenigen Iwijfid kunnen allfiden, dal voor het minst de oudste geschikt 

ziju om zich voor een onbepaalden tijd goed tc houden. Zulks is 

waarschijnlijk, in weerwil vau de aanwezigheid van eene aanmerke-

lijke lioeveelheid kalk in den loesland van bydraal, 

verbonden, noch met bet koolzuur en hel zwavelzuur. Del is zeker 

dat bij de wijze van behandeling, die men heeft gevolgd om bel ge-

wigl vau den gehydrjlcerdcn kalk le bepalen, men met dezen laatslen 

ni j l kan verwarren een zelfs zeer gering gedeelle van dien, welke 

mei hel koolzuur en het zwavelzuur verbonden is. Indien dc met 

dc kiezel verbonden kalk daarvan kon worden afgescheiden door 

eenvoudige wasscbiiig in gcdislilleerd waler, dan zou die verbinding, 

len aanzien van den wederstand tegen de werking van bet zeczoul, 

niel meer schijnen afle doen dan een eenvoudig kalk-bydraat. Hieruit 

.sebijnl dus vooil le vlocijeii, dal de morlels van hydraulisclien kalk en 

zaud, met of zonder pouzzolaan, eene aanmerkelijke hoeveelheid kalk-

bydraat kunnen bevatten, zonder dal dil nadeelig werkt oj) hun be-

homl (I). 

Hetgeen men bij de mortels van romeinsche pouzzolaan en vellen 

kalk heefl waargenomen , doel zich ook voor bij dc gelijksoorlige 

morlels van pouzzolaan van Hacbgoun. In de gedeelten, waarvan de 

zanieiihang is vernietigd, vindl men eene grootere hoeveelheid zwavel-

zuren kalk. Dinnen in dc nionslers is dc chcmisclic werking beperkt, 

omdal ook de aanvoer der zoulen insgelijks beperkt is, maarzij ont-

wikkelt zich over alle gedeelten, al naar mate deze ontbloot worden 

door hel verdwijnen der omringende deelen. 

De beide outlediiigeii van den laalstgenielden morlel wijzen eeue 

gebed verschillende zamenstelhiig van hel poiizzolaaii-silicaal aan. 

Hel bedraagt 51 ten honderd aan dc bnilenzijde en 25 len honderd 

van binnen; dc hoeveelheden kiezel en aluinaarde worden bij uit-

sluiting door dc pouzzolaan van Hacbgoun opgeleverd. Dij ccne regl-

streeksche analyse van die jiouzzolaan heeft men bel silicaat verschil-

lend zamengeslehl gevunden. 

In den mortel, waarin deze pouzzolaan vermengd is mcl hydrau-

lisclien kalk, bedraagl hel zamengeslelde silicaat 29 ten honderd aan 

de buitenzijde en 25 ten honderd van binnen , die beide gelallen be-

hoorden gelijk le zijn. 

Al deze uilkomsleii stivkkeii ter bevestiging van hel aangevoerde 

omlrml hel gebrek aan gelijkslachtigheid in de natuurlijke poiizzolanen 

en bij dc gunstigst bekende hydraulische kalken. 

Wanneer men de verschillende waarnemingen en analysen der 

onderscheideue mortels van de talels X l l en X l l l vergelijkt, dan kan 

meu daaruit lol de volgende slotsom geraken: 

mede overeenkomende vediouding vnn zwavelzuren kalk, dic gelijk staat 

met 2.0'J2 ten honderd, verklaart de iu .Mei waargonouicu untl.inding, 

die S(diijut te hebben oijgehouden. 

(I) Hij tüCim.SMng vau dezelfde wijze van behandeling, ten aanzienvau 

het kalkhydraat, heeft men a.l47 ten honderd gevonden opeen luok 

mortel vau cemciit van Vassy en grof zand (iu verhoudiiigon van 3 eii 

'2). 37 da ̂ en liu dc vei vaaiiliging eu onmiddellijke ondeidonijcling. 
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Dc mortels van ponz.zolaan vnn Dacligonn en van vollen kalk, in 

zeewater godompcKl vóór of na drooging in dc lindil, Iniiiden zicli 

daarin even als dc gelijksoortige van roinciiisclic poii/zidaan, uitge-

zonderd wal den lijd van duur cn den graad van slorkic lieindi. 

De morlcls van liydrauliselicn kalk on zaml, dit laatste alloen ol wel 

voor de lielfl gemengd met pouzzolaan vau Uoiiic en van Uacligoiin, 

worden door zeewater liglolijk aangetast als zij oniiiiddellijk worden 

ondergcdom|)eld of ook na drooging in dc opeii lurlil; er vormt zich 

zwavelzure kalk, welks gcwigt tcn hoogste ongeveer een lionderdsic 

hcdraagl van dal van den mortel cn die niet iu slaat is den zamen-

hang te vernietigen. Zij hlijven goed bewaard, iu weerwil van dc aan-

wezigheid van cenc aanzienlijke hocvrelheid kalkhydraal, dic opeen 

reeds ver gevorderd lijdsli|i niel in verhiiidiiig met de kiezel treedt. 

Is dc vernielende uitwerking vau den zwavel/.ureii kalk op dc morl(ds 

in verhouding tolde hcirckkiiig lusschcn hel V(torlgehragle zwavelzuur 

cn dat vau den mortel, of wel alleen lol dc hcirckkiiig tusschen hel 

gewigl van hel zwavelzuur cn dal vau al den kalk? Dezc laatste 

onderstelling schijnt niet mcl dc waaiheid overeenkomstig, zelfs al 

hepaalt men er zich loc, aan le nemen, dat een gedeelte van den kalk 

in sommige uiortels vooraf incl koolzuur verhouden is en in ecnc ver-

houding, die naar male van hunnen aard verschilt. 

Al de geanalyseerde mortels nagaande, zou men daaruil kunnen af-

leiden, dat de verhouding van dcu zwavel/uren kalk tol dc gehcclc 

kalkmassa vrij wel den graad van vernietiging van den zaïueiihaiig 

aanwijst, tc meer als men opmerkt, dal aau dc oppervlakte hel zwavel-

zuur zich gedeeltelijk kan oplossen; lol O.Oï) en zelfs lot Ü.ÜO hlijft dc 

zamenhang hcslaan, lerwijl dic vernietigd wordt hij ccn nruiiiii'jin van 

O.ÜU lot O.lü; waarbij men echter dc builensic laag mocl uitzonderen, 

die zich iu den ccrslen lijd der onderdompeling vonnt cu hare hard-

heid behoudt, in weerwil van bet aanwezig zijn van cone groolc boe-

veolhcid zwavelzuren kalk. 

Vergelijkt men daarentegen mcl de uilkomslcn tcn aanzien van be-

houd of vcruieliging de overcenkomslige verhoiidingen der gcwiglcn 

van den zwavelzuren kalk tot dic van den mortel zonder water, dan 

vindl men voor sommige niort«!ls ccn loestaiid vau behoud bij waarden, 

die elders nagenoeg dezelfde zijn als hij vernietigde mm-tels. Men zou 

dus dc oplo.ssiiig van ccnc aanmerkdijke hoevcclbeid voorlgebragl 

zwavelzuur moeien aaniicmcn. 

l lc l ccnigc sleiligi; feit, dal uit deze vergelijking blijkt, is, dat som-

mige morlels, waarin zich zwavelzuur hech gevormd, goeden zamen-

hang bezillen. Dc hoeveelheid vau dil zuur, dic den zamenhang ver-

nietigt, is niet stellig bekend. 

DESLUIT. 

Dc ronieinselic , tc Algiers gebc/igd, yijn, in strijd mcl 

hetgeen men lui dos verre hech gemeend, ongcschikl om met vette ' 

kalken moi tels op le leveren, aan dc werking van bel j 

zeezout w» di'r«>!.iml bii'tlen. | 

lie vorm il. r stokken .au ilozc ondergedompelde moiUdsoclenl con ' 

belangrijken i iuhinl nii op de werking van bel zeewater; dc scherpe 

kanten cn bn ii' O imM kleinrn straal bevorderen dc vernietiging; de 

vlakke opper^' •<'.! d.iaii'iiiegen tieschcrnien krachlig den zamenhang 

der mortels < IHM-O noiv.aak zijn, dat zij gedurende vcrscbeidcne 

jaren onveiin j en beslaan. 

•Men heelt ijk r.aii dcu delfstondijkcn nederslag, die door 

de zeedieren wordl afgeschcidfn, bet behoud der te Algiers mcl mortel 

van romeiiiscbe pouzzolaan en vellen kalk in zee gebouwde werken tc 

danken 

lu dit opzigl schijnt dc kunstmatige bevordering der ocslcrbanken 

op zccwerkcii hoogst gunstige gevolgen le zullen hebben. 

Dc ongcscbiklbeid om aan de werking van het zeewater wederstand 

Ie bicden, beslaat evenzeer voor dc morlcls van vellen kalk, bereid, 

hetzij mol dc pouzzolaan van Napels, dic bij dc proefnemingen is 

ondcrzochl, hclzij mot dc poiizzohian van Dachgoun. Zij beslaat ins-

gelijks voor dc morlels van zand cn hydraulischen kalk van Saint-

Cliamas. 

Allc waarnemingen spreken tcn gunste van ccn volkomen behoud in 

zeewater, voor ii.orlols van zand en hydrauliscbcn kalk uil dc groeven 

van Tlicil (groeve Lafargc cn groeve Alignol). 

Dc gelieele of gedeeltelijke vervanging van hel zand door ccne ge-

lijke bocvcellicid pouzzolaan vau Domeof vau Dachgoun, in morlcls van 

bydraidiseheii kalk van Thcil, maakt zc in den aanvang minder goed 

},'eschikt om aan de werking vau bet zoczoni wederstand te bieden. 

Dc waargcnoineu vcr.schijnsclcn van vernicligiiig ziju cchtcr gering, 

cn men zon op grond daarvan zonder verdere ondervinding bet ge-

bruik der poiizzolaiien lozameii met dc bydranlischc kalken niol mogen 

verwerpen , wanneer het noodig of nutlig is, dal de morlels snel 

verharden. 

Dc pouzzolaan van Itomc, die van Dachgoun cn die van Napels, 

bij proehicmingtin gebezigd, zijn niel gclijkshicblig: de vcrscbillcn, 

welke in iedere van dic soorten dc zamenstclling vau bet aluinsilicaal 

vertoont, wisselen binnen vrij uitgestrekte grenzen af. 

Hetzelfde gebrek aan gelijkslacbligheid is waargenomen bij dc 

kalksoorlen van de groeve van Theil, alsmede bij die van dc groeve 

Alignol, welke beide tol dezelhlc hirnialic bebooreu. 

Dc analysen der kalksoorlen vau de groeve van Theil cn de uit-

komsten , in de zee mot dc daaruil afkomstige kalken verkregen , 

tooncn aan, dal, als men tot niaalslaf van den wederstand legende 

werking' van hot zeezout, de verhouding aanneemt van dclcem mei 

dc magnesia lot den kalk, die verhouding, de graad van bydrauli-

cileil gehcclcn, geniidileld lot oü Icn honderd kan dalen, zonder dat 

dc mortels, op welker kalken zij betrekking heeft, vernield worden 

bij ecnc der heide wijzen van ondcrdoui|)tding. 

Dc vernieling der morlcls hmidl gelijken Ired met bet aanwezig zijn 

van eene groolcre hoeveelheid zwavelzuren kalk; zoodal zij aan dil 

zout mocl worden locgoscbrcvcii, hclwelk gevormd wordt door de 

werking van dc zwavelzure magiirsia vau bel zeewater op den kalk. 

Het koml in versehillendc vei houdingen voor in al dc waargenomen 

morlcls; hel vernietigt dic alloen, wanneer bet iu voldoende boe-

vcclbcid aanwezig is. l)e o|)pervkiktcn cchler, waarop hel in overvloed 

bestaat, kunnen ecnc volmaakte bardheid verkrijgen cn behouden. 

hl dc morlcls van vellen kalk en romcinschc pouzzolaan last hel 

zeewater niet slcchls den vellen kalk aan, maar ook dien, met de 

kiezel verbonden. 

In dc morlcls vau hydrauliscbcn kalk , volkomen goed bewaard 

gebleven na vcrsclieideti jaren on(lcrgc(lom|ield te zijn, gelijk ook in 

dc niorUds van cement van Vassy , onder dau céne maand, vindl 

men vrijen kalk in aanmerkelijke hoeveelheid. 

1'ij bel bewei'koii van dil stuk is ons doel geweest, bouwsloiïen le 

leveren lot dc oplossing van een vraagstuk, dal dc deskundigen teregl 

bezig houdt, bel vraagstuk van den invloed vau bet zeewater op dc 
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morlels. De medegedeelde proefnemingen zijn gedaan mei hel beperkte 

doel, om voor de h a v e n v a n Algiers onvernietigbare cn levens gocd-

koope morlels tc verkrijgen. Na zc te hebben beschreven, hebbcn wij 

getracht, ze te rangsdiikkcn en te verklaren. Onze onderzoekingen zijn 

gewis VCITC van volledig, maar zij zouden zulks in nog mindere mate 

zijn, zonder de welwillende medewerking van onze ambtgenooten bij 

de mijnen, die ons met a l l c le hunner beschikking slaande middelen 

hcbbcn bijgestaan, waarvoor wij bun bij deze dankzeggen. 

Algiers, 15 Julij 1855. 

A'o/rt vnn 3 Jici I f ^ o l 

Do nummers 11 en 12 van tafel IV (mortel D) zijn zeer goed be-

waard gebleven. 

De nummers 15 cn l i van tafel IV (mortel D') vertoonden den 

l.idcn Octobcr 1855 sporen van ontbinding; hel kwaad heeft lot beden 

weinig voortgang gemaakt. 

Drokkcn van kunstblokkcn van mortel D, uit de werken genomen en 

den 21̂ '®" December 1852 in de bakken van de proefzaal gedompeld, 

zijn uitstekend goed bewaard gebleven. 

Het ronde blok mortel, den 22'"" Maart 18 i l) van zand en hydran-

lisdien kalk uit dc groeve Lafargc vervaardigd, is zccr hard. 

De blokken mortel, den 50'"-'» Ai^ril 1851 inct zand en hydraulischen 

kalk ui l dc groeve Lafargc vervaardigd, ziju zeer goed bewaard ge-

bleven. Kr is allijd een langzaam voortgaand bederf in dc gelijksoortige 

morlcls, waarin men de helft vau bel zatid door ecnc gelijke hoeveel-

heid pouzzolaan beeft vervangen. 

Dij dc blokken van bydraulisdien kalk, zand cn pouzzolaan van 

Dadigouii inerkl men hetzelfde op als bij de zoo even vermelde. Hel-

zdfdc is het geval mcl dc blokken, beslaande uit 1 deel hydrauliscbcn 

kalk in deeg, oj) 2 dcclcu pouzzdaan van Hacligonn. 

.Men hccfl den 28'""' Julij 1855 morld vervaardigd van hydrauli-

schen kalk, mcl gdijke bocvedheden zand en pouzzolaan vau laKliappe 

(Hcranlt). Dc blokken, onmiddellijk in de hakken met zeewater gcdom-

pelü, zijn gebed vernield. Dc blokken, dic na ccnc drooging vau Iwce 

maanden zijn ondergedompeld, vorkeoren in vullen staat van onlbindiiig. 

Een brok beton, alkomslig vau het havciibassiii n°. 5 tc Toiilon cn 

tloor den ingenieur Uaoiil naar .Mgiers gezonden, is dcu 1-1'̂ "" Octobcr 

1855 in dc bakken gcdompdd ; den October was bel bederf aan 

de oppervlakte algemeen; sedert dat tijdslij) is hel slcrk tocgeiiomcn. 

Een brok van dezelfde bezending, in zoel watin-gedompeld, iszccrgoovl 

bewaard gebleven. 

OVElt MZi:ui-:x PAI.EN' VOOU TKIJCOÜAI-ISCIIE I.l.lNEX, ono i i 

NOTTEliOIl.M, Voorzitter der houiiildijkc pridsxinchc tcle<jro/eudlrectic. 

iZeitschri/t des (Icutsch-öslerreichischm TelcrjrPi>hm-\'crcins, ISrjj, S. 132.) 

(IM. X I , figg. l , 2, a.) 

Dccds in den korten lijd. dal cr Idcgraltschc lijnen in Driiissen en 

in Duitsdiland in hel algemeen bestaan, hecfl, gdijk bekend is, dc 

ondervinding geleerd, dat dc houten jialen, waaraan men gewoonlijk 

de draden bevestigt, a a u e c u belrckkclijk zccr snel bcdcif onderhevig 

zijn ; bet benedenste in den grond stekende gedeelte cn voornamelijk 

hel gedeelte vlak boven den grond rot zeer spoedig, vooral wanneer dc 

paal in den lijil der sapvorming gebakt en vcrsch gebruikt hccfl moeten 

worden, cr is alsdan slechts ccne geringe krachl noodig om den paal 
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op die plaats af te breken. Op de pruissische lijnen zijn cnkdc gevallen 

voorgekomen, dal men palen heefl moeten vervangen, die naauwclijks 

ccn jaar geslaan hadden. Vcrschcidcne proeven om de palen door vcrw 

of door hel doortrekken mcl mctaalzouten duurzamer temaken, hadden 

in bet algemeen geen gunstig en ten dcde zelfs een zeer ongunstig 

gevolg. Eerst hodcklc men, bij wijze van |)rocfncming, hel onderste ge-

deelle van den paal, tol op ongeveer 1 voel (0^"L511) boven den grond 

mcl eene laag asphalt; dczo proohtcming gaf echtcr zeer slechte uit-

komsten, vooral wanneer men, door dc omstandigheden gedwongen, 

palen moest bezigen, die in den tijd der sa|)vorming geveld en nog 

groen aan dic behandelingswijze onderworpen werden. Het in den 

paal aanwezige en bij vochlig weder van boven af indringende vocht 

verzamelde zich in het bciiedenste gedeelte, waar bel geen uitweg 

vond, dc paal rotte zccr snel op dc plaals, waar de as|)lialt-beklee-

ding oiihiebl, cn wel des lo sneller naarmate deze den paal naauw-

keurigcr bedekte; palen, op dezc wijze behandchl, moesten gcdcdlelijk 

reeds na verloop van een jaar door andere vervangen worden. Iels 

beier was hel gcstebl met jialcn, welke alleen daar, waar zij uil den 

grond Ie voorschijn komen, ongeveer lor lengte vau 1 voet (0'-''.5M) in 

en boven den grond, maar nicl aanbel benedeneind, mei ccnc laag 

asphalt werden bedekt, ilochook deze Icvcrdeugcencaanmcrkclijkevoor-

dedcn op tegenover geheel onbereide palen. Even weinig vohlced hel 

dom'dringen der palen met kopervitriool of zwavelzure bariuni. Palen, 

met zinkchloridc bchanihdd, hebben zich tol heden volkomen goed 

gdiouden, doch do lijd, gedurende welken zij slaan, is nog tc kort dau 

dal men met eenigc zekerheid omlrent hunne duiirzaamhcid ccn oordeel 

zou kuuncn vollen, terwijl ook dc kostbaarheid cu omslagligbcid naau-

wclijks veroorloven haar algcmocu loc te passen. De ko.stcn van het 

asphallcrcn, hetwelk zich in allen gevalle scheen aau tc bevelen, omdal 

men het op dc plaats zelve zonder veel voorbereidselen cu tijdverlies 

kon uitvoeren, kwamen namelijk op 5 tot 10 Sgr. (f 0.50 lol /"O.OO), 

dic vau bel doordringou met zwavelzure baritim gemidddd 0[) 15 Sgr. 

(/"0.78) den paal te staan ; de behamlding mcl ziukehloridc werd aan-

vankelijk mot 12'/2 Df. later cchler met 2 Sgr. 2Ï4 Df. voorden teerling 

voet bout botaald, zoodat de gemiddelde kosten voor den paal in don 

beginne op 8 Sgr. (/'0.18), later bij groolerc palen op 25 Sgr. (/" 1.50) 

tc staan kwamen. Mon hoeft zich dientengevolge er toe bepaald om de 

lialen eenvoudig aan bet benedenste gedeelte, tot ccu weinig bovcu den 

grond, tc vorkdeii, hetwelk, voor zoover dc ondervinding tot nog loe 

heeft geleerd, nog dc beste uitkomslen beeft opgeleverd. 

Doch nok dc o|» dic wijze bereide palen ziju nicl zeer duurzaam. 

Dicnlcngcvolge wordl hel mcl de loencincndc behoefte steeds mocijc-

lijkcr, de palen in genocgzainc hoeveelheid en van voldoende boed.uiig-

heid Ic leveren^ de prijs is daardoor iu de oostelijke gedeelten van 

Druissen rooi Is lol 25 Sgr. (/' 1.50) den paal cn in dc wesldijkege-

dcclten zelfs lid I Th. 15 Sgr. lol 2 Th. [{2.70 tot / 5.00) gestegen ; 

men hccfl zich zelfs in sommige gevallen reeds genoodzaakt gezien, 

geene enkelo slammcn te gebruiken, maar zc uit zwaardere stukken met 

bijl CU zaag Ic bewerken. 

Daargidali-n dal dit slorke verbruik van palen den aanlog on hel 

onderhoud der Idegralisclic lijnen koslbaavdcr maükl, zoo dreigt hel 

ook aan do bosschen gevoelige schade loc tc brengen, daar de voor 

palen geschikte slanimcii juist dio zijn, wdke in den besten wasdom 

staan cn volgens dc regelen der lioutvcstcrskiinsl nog niet geveld 

moesten worden. 

In deze oinstandighcden schijnt het raadzaam, bij tijds op middelen 
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bedacht (o zijn Ier vervanging van de palen, waarbij dc welligt meer 

aanzienlijke kosten van aonschading door eene groolere dnurzaandieid 

worden opgewogen. Men heeft reeds voorgesteld de lijnen aan levende 

booinen te bevestigen, waarvan men het loof en de takken behoorlijk 

zou moeten besnoeijen ; hoezeer men ook zulks niet geheel cn al 

behoeft tc vcrwei'pcn, zoo gaat het toch met velerlei bezwaren ge-

paard en uien zou bovendien voor de uitvoering jaren behoeven. 

Ik heb daarom bij wijze van proehieming palen van ijzer doen ver-

vaardigen voor zeven draden ingerigt (zie pl. X I lig, 1, 2 cn 5). Ilct 

ligchaam dezer palen bestaat uil eeuc getrokken buis van gesmeed 

ijzer .1 .1 van dnim (Ü'''.OOÜ) middellijn en 8 voet I duim 

(2®'.02) hoogte. Ter bevestiging van deze palen in den grond dient 

eene schroef S van gegoten ijzer, welke zich beneden aan ccnc 

gegolen ijzeren buis U van ö voel 10 duim (1«'.2) lengte bevindt, 

llaauw kegelvormig toeloopendc , en boven aan mcl eenen koker 

voorzien, waarin de slang .1 past. Zoodanige schroeven zijn in 

hel algemeen bij de prnissiscbe tclegraallijneu reeds mecrnialcn met 

goed gevolg gebezigd ( I ) . Doven aan is dc gesmeed ijzeren huis /I 

door een knop C van gegoten ijzer gesloten, waaruit cenc dun-

nere buis ü van gesmeed ijzer opstijgt, dio de stuiten der isola-

toren draagt; deze buis heeft Vv (0"-''.03ö) middellijn. De 

stulleii worden op twee versehillende wijzen aangebragl; waar dc 

ruimte beperkt is en met name waar dc palen op dc baan van cencn 

sjioorweg staan, wordt de in lig. 1 voorgestelde inrigting gebezigd; 

bij deze is do buis l ) o voet G duim (D'.TÓ) lang en draagt een 

isolator aan de punt en ter wederzijde, tegen over elkander, drie paren 

isolatoren, door middel van korte gebogene daaraan gesmede slui-

ten /,/. De tweede inrigting, in lig. 3 en in eenigzins vergroote 

doorsnedo in fig. 2 afgehceld, kan alleen daar in toe|)assing worden 

gebragl, waar men over meerdere ruimte kan beschikken en derhalve 

daar waar de palen op het talud van de spoorwegbaan of in dc daar 

langs loopcnde sloolen geplaatst kunnen wordeu. liet bovensle gedeelte 

If is hier korter, namelijk slechls 2 voet O duim (O' '.70) lang; het bezit 

twee horizonlalo dwarsarmen, waarvan dc onderste, die dc langste is, 

op afstanden van 1 voet (0®'.öl i ) vier korte ijzeren stutten /,/, heeft, 

waarop de isolatoren (j<j m c l cement zijn bevestigd, terwijl de hovenste 

l ' F , diu slechts 2 voel lang is, aan elk einde ingelijks een isolator 

draagl; een zevende isolator eindelijk slaat even als bij de andere inrig-

ting op de spits van dc stang I), slechls cen weinig liooger dan do 

bovenslc dwarsarm. 

Deze stangen bezitten bij een bevalligen vorm genoegzanic sterkte 

om de draden te dragen en aan de stormen wederstand te bicden. 

.Men zou dc aannierkiiig kunnen maken, dal bij hel breken van dc 

isolatoren do draden op de ijzeren stutten zullen vallen en dan ter-

sloiid in geiiieenschap mcl deu grond komen; doch in dit opzigl zouden 

dc houten jialen slechls bij zeer droog weder iets voor hebben, terwijl 

zij bij regenachtig weder in dcnzelfden ongunsligen toestand komen. 

Dij den tamelijk hoogen |irijs van 10 Th. (/" 18) hel stuk, konden 

deze ij/.ereii telegraafpalen, gelijk van zelf spreekt, niel algemeen wor-

den aangebragl; men heefl er dan ook slechls enkele, bij wijze van 
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proefncining, op verschillende plaalsen cn voornamelijk in sleden ge-

steld. liersl wanneer men op deze wijze eene nadere ondervinding zal 

hebben opgedaan omtrent hunne bruikbaarheid cn duiirzaaniheid, zal 

men kunnen beslissen, of bet voordeelig is ze meer algeinccn iu toe-

passing te brengen. 

( l i 'Jen cin<lo palen, dio van underen verrot en omgevallen wuren, nog 

IC kumieii liezigen, al ware lict ook slecbis gcdureiHle den lijd dic lul 

het aaihcliatlcii van iiicinve iiioc.-t vcrkiopcii, hcclï men h. v. gegolen 

ij/,crcn met ccnc schroef voorziene srhocnen gchruikt, ongeveer l voet 

hoven den r̂rond een van hoven (ipencn koker iicbbcude, waarin dc luuil 

met zijn Itcnedencind gestoken wordt. 

SrAXINKl f iT lNOEN KN 1S0LAT0HK>^ OP DE PUriSSISCIlE 

TELl-:CiUAArLI.IXi:.\, D O O R NOTTKHOHM, VoorzlUer 

der Lvmuklijhe pruissische tekijrajhi-direclic. 

(Zeitschri/t den deutsch-üslerreichischeii Teletjrajcn-Vercius, IS55, S. 134.) 

(11. X I , ligg. 4 en r>.) 

In de figg. l en 5 vau pl. .XI zijn dc isolatoren afgebeeld, tegen-

woordig op de pruissische tclcgraanijnen gebezigd, ter ondersteuning 

cn spanning van de draden. De veelvuldige beschadigingen, welke bij 

do vroeger algemeen gebruikelijke porccleiucn isolatoren plaats hadden 

en welke (daargelaten de insgelijks niet zeldzame moedwillige bescha-

digingen) in den regel daarin bestonden, dat door invloeden van hel 

weder, alsmede door do werking en wrijving van ilen draad tegen het 

[lorcelein, hel bovenste gedeelte van den isolator werd argebroken, of 

ten minsie barsten bekwam, len gevolge waarvan dc draad in gemeen-

schap met de ijzeren stut geraakte, hadden, na veelvuldige verande-

ringen in den vorm van hel bovenste gedeelte van deu isolator cn in 

dc wijze van bevesliging vau den draad, eindelijk ten gevolge, dat men 

gegoten ijzeren kappen begon te gebruiken, met ceineiit op dc porcc-

leincn kop bevestigd, en waarin zich dc gleuf bevindt, Ier opneming 

van den draad. In plaats vau deze, kwamen eindelijk op het eind van 

het vorige jaar, op het voorbeeld van Amerika, klokken in gehruik, 

geheel van gegolen ijzer, en door een daarin met cement bevcsligd 

porceleineii hoedje van de stuiten geïsoleerd. 

Fig. 5 vertoont ccn zoodanigen isolator, op zijde gezien en in door-

snede op de helfl van dc ware grootte. G , G is eene gegoten ijzeren klok; 

daarin is hel porcclcincn hoedje I \ P bevestigd, en dit weder op de 

ijzeren stut S ] men gebruikt voor de bevestiging tegenwoordig een 

mengsel van hars en tigclielpoeder, terwijl men vroeger zwavel, mcl 

of zonder bijvoeging van zand of tigcbelpoeder, daartoe bezigde. 0() 

de klok G bevinden zich twee doorboorde uitstekken (j,(j , waar-

tusscheu de draad los ligt cn tegen liet vallen beschermd wordt 

door de vecrkraclitige pin 7, welke door de openingen van (/,/y 

steekt, doch den draad niet vastklemt. Tusschen deze isolatoren zijn 

op de lijn, op afstanden van ' / l o ' " ' j ' ' " ' j ' ) . spantoestellen 

aangebragl. Deze bestaan in Iwee naast elkander staande eenigzins 

zwaardere palen, aan hun boveneind door een ijzeren band verbon-

den, ten einde aan dc trekking van deu draad naar de eene of de 

andere zijde beter weerstand tc kunnen bicden; zij dragen in plaals 

van dc straks beselireven isolatoren zoogenaamde spankopiien. Dezo 

zijn in fig. 1 afgebeeld. Zij zijn ictsgrootcr dan de gewone isolatoren 

en viTSchillcn daarvan, bovendien nog, door den vorm der uilstekken 

IJ U; deze vormen namelijk, zoo als uit dc figuur blijkt, cenc in de 

rigting van den draad loopcnde cylindrische buis, hebbende van 

boven in de rigting der lengte eene gleuf, waarin de draad gelegd 

wordl. Door middel van twee gegolen ijzeren lijipcn m,///, welke tegen 

elkander gelegd eene llaauw kcgcKormige wig vormen, waarvan de 

zijden ruw gevijlde gleuven hebben om den draad te honden, wordt 

deze, nadat bij gespannen is, in de spaiikoppen vaslgewigd. 
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X I K I N V . M A S T I K K O F C E . M K N T . 

rendus dc rAcademic des Sciences, Oct. 18.').'); Moniicur des 
Interets mnt&iels, Dcc. ISS."), n". Alhjcvieine 

IJauzeituuij, 1S.').5, S. a.OC.) 

(G. 0. VAX DKPv HOEVEN, Kapitein-Juijenicur.) 

Dc heer Dumas heefl aan de Akademie van Wetenschappen tc Darijs 

cenc nieuwe soort van mastiek aangeboilen, waarvan men in veel ge-

vallen iiebruik zal kunnen maken. Del is cen zeer fijn deeg, dal in 

weinig lijds in de lucht verhardt. 

liet chemisch cement van Sorel wordl verkregen, door zinkoxyde le 

mengen in vloeibare chloorzink, of i n eene oplossing van andere met 

cbloorzink isoniorplic chloriiren, bij voorbeeld cbloormangaan, chloor-

nikkel en cbloorcoball. Men kan echter in plaats van chloruren ook 

zoutzuur nemen. 

Del cement wordt harder, naarmale de chlorure meer geconcentreerd 

cn het zinkoxyde zwaarder is. Sorel gebruikl de afgcwasscben afval 

der ziukwitbercidiiig, of wel hij verwarmt het gewone zinkwit tol de 

roode gloeihitte. Hij gebruikt chloorzink van 50 tol 00 graden Deaniné, 

doch laai, om liet cement niet al le spoedig le doen verharden, in de 

cldorure ongeveer 5 len honderd borax of salmiak fl|)losseu. Ook kan 

hel oxyde voor hel verwarmen vermengd worden mcl water, waarbij 

een weinig borax is gevoegd. 

Ilct mastiek, op deze wijze vervaardigd, kan even als gips in vormoii 

worden gegoten. Hel wordt zoo hard als marmer. D.elasling, koude, 

vochtigheid en kokend water, hebben er geen uitwerking oji. Dij eciio 

lemperatuur van 500° wordt de zamenhang niet verbroken, en de 

sterkste zuren grijpen bot sleehls zeer langzaam aan. 

Men kan den prijs, die reeds zeer laag is en slechts 20 cent hel pond 

zal bedragen, nog verminderen, door hel zinkoxyde le vermengen mot 

metaalachtige, kiczelachlige of kalkachtige slolTen, zoo als ijzervijlsel, 

amaril, ijzerpiriten, graniet, marnier en harde kalkachtige slolTen. 

Weeke stollen, zoo als krijt cn oker, zijn daartoe geheel ongeschikt. 

IIcl chemisch cement kan dienen tol hel vastgicten van ijzeren steen 

cn lol het vervaardigen van licelden, kleine figuren, medaillons en bas 

reliëfs. Ilct kan verschillende heldere kleuren aannemen, zoodat men 

het ook gebrniken kan tot het zamenstcllen van zeer schoon en hard 

mozaïk. De beeldhouwer Fontencllo beeh dil cement gebruikt bij de 

kerk van St. Elicnne le Darijs, cn de tandmeester Lallemanl vult er 

bolle landen mede. 

Dc belangrijkste toepa.<ïsing, die men van deze stof zou kunnen ma-

ken, is waarschijnlijk, door ze in plaats van olieverw als vcrwslof le 

bezigen. 

Om de vcrwslof te bereiden, wordt het zuivere of gekleiirda zinkoxyde 

gemengd in water, waarin wat lijm is opgelost. Men gebruikt de vcrw-

slof dan als gewone lijuivervv. W^inneer men nu het noodige aantal 

lagen heeft opgehragt en de verw droog is, dan wordt zc door middel 

van ccn borstel bestreken met chloorzink van 25 tot 50 graden Deannié. 

Daarna kan men de verw met cen puimsteen glad schuren en vernissen. 

Dijvocijscl. 

Op dc algemeene uijverlicids-tenloonslcHing, te Darijs, was door 

Sorel ingezonden een lal'reci, in cen gehouwen sicen vastgegoten niet 

dit mastiek. Dit voorwerp was in vcrticale doorsnede voorgesteld. Ilct 

mastiek had eene blaauwe kleur, was zeer hard en volkomen met den 

slecn en bel ijzer vereenigd. W i j hebben daarom naar hel bovenstaand 

voorschrift de bereiding van hel masliek beproefd. Daarbij is gebleken, 
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dat als men chloorzink van 00 graden Deaunié mcl zuivere zinkoxyde 

wil vermengen, dc verharding zoo sjioedig jilaals heeft, dal de slof ge-

heel onhandelbaar wordt. .Met chloorzink van 50 graden gelukte dc 

bereiding volkomen; de verharding geschiedde zooveel langzamer, dal 

deslof naar behooren behandeld en ingegolen kon worden. 

Met zoiitziiiir van 20 graden Deaumé, wordt het zinkoxyde echter nog 

gemakkelijker vermengd, cn het gieten k on naa r behooren geschieden. 

Dewijl (leze proeven gcnoinen zijn met chemisch zuivere stollen, 

kan men daaruit niet aneiden, lol welke prijzen de cementen kunnen 

worden vervaardigd. Droeven op grooter schaal, genomen met in 

den handel voorkomende stolfeu, zullen laler kunnen lecren, of hel 

nieuwe cenienl ook met voordcel gebruikt kan worden. 

OVEIJ HET LUIDEN VAX TOUENKEOKKKX. 

{Practical Mcchanics Jourual, .laimary IS.')'), p. 224.) 

(0. G. VAX DEU HOEVEN, Kapitein-hujenicar.) 

(Pl. X I I , ligg. 1-3.) 

Del luiden der alarmklokken gesehiedt le Xrw-York op eene geheel 

eigenaardige wijze. Deze slad is namelijk m wijken verdeeld, dic alle 

ecu loren hebben, waarop cen wachter woont. Zoodra een wachter 

bemerkt, dat er brand is, wordt dc klok geluid, cn wel met even-

veel slagen als het nummer van zijne wijk bedraagt. De wachters 

dor naburige wijken herhalen dilzelfdc signaal, tot dat de geheele 

slad van hel gevaar ouderrigi is. De plaats, waar de brand is, wordt 

verder nog duidelijker aangewezen, doordien de klokken snel opcen-

volgeudc slagen doen hooren om hel bovengedeidte- , en langzame 

slagen om het hcnedcngedeeltc der wijk aan to duiden. Om de wachters 

het beoordcelen der plaals waar brand is gemakkelijk te maken, zijn dc 

wijken niel door straten vaneen ge.scheidcn , maar door denkbeoliligc 

lijnen, flic lioogc imulcn , als belangrijke gebouwen , lorenspil.son, 

fabrieksclioorstecnen eu dergelijke mei elkander veivenigen. De toren-

wachters hevindrii zich in verwarmde loealen , van glazen wanden 

voorzien , en hoog genoeg gelegen, om de geheele slad te kunnen 

overzien. 

De klokken hangen vasl, cu slcchls de klepels of hamers worden 

bewogen. Om de nadeelen le vermijden, die kunnen onlslaan, als alle 

slagen bestendig o|) helzcHde luml de klok treffen, zijn do klokken op-

gehangen aan verlicale bouten, zoodal men ze gemakkelijk kan draaijen. 

De klokluider brengt ecu hefboom iu beweging, die op eeue verlicale 

slang werkt, ueder.lalende tot nabij deu krans der klok en daar vast 

gemaakt aan den iKUMzontalcii arm van een gebroken heüioom, dic zijn 

slcun|iunl onder de klok heeft De verlicale arm van den hefhooiii is als 

een vork ingerigl en binnen de khd% met den klejiel verbondru. b^nc 

veer belet verder het aanslaan legen de andere zijde van de klok. 

Fig. 1 slelt eene klok voor, dic op dezi; wijze is opgehangen en ingerigt. 

De loodregte stang /I werkt op den hefboom //en dezo op den klepeU;. 

De plaats der veer is bij /^langewezen. De verbinding van den hefboom 

met den klepel moet klaarblijkelijk zóó zijn ingerigt, dat de beweging 

in bet verticale vlak kan jdaats hebben. 

De inrigliiig, in lig. 2 aangewezen, is in de voorstad Di'ooklyn in 

gebrnik. De hamer is geheel van de klok afgescheiden en bevcsligd 

aan eene schijf I I , die om Iwee lapiien draait; het verlengde van dtm 

hamer draagt een tegcnwigt. De beweging geschiedt door middel van 

ccn louw, om hel blok geslagen, liet tcgenwigl stool daarbij tegen ccn 
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kussen van caoutchouc G cn hierdoor wordt dc hamer met bclioorlijkc 

snellicid teruggcstootcn. liet boveneind van liet touw is aan een zwengel 

vastgemaakt. 

Deze inrigting is voorzeker zeer eenvoudig cn verdient misschien dc 

voorkeur hoven die van New-York. 

Bijvücijsel 

Naar aanleiding van het bovenstaand artikel wordt door «ccn inge-

nieur» in een der Ncderlandsclie tijdschriften dc aandacht gevestigd op 

het luiden der torenklokken hier te lande. Zeker is het, dat hel bewegen 

van den hamer of klepel — terwijl dc klok in rust blijft — met minder 

arbeid kan gescbicden , dan het bewegen der klok zelve, doch dc 

inrigtingen of toestellen, die liij deze wijze van luiden noodig zijn, 

zullen vooral met groote ouizigtigheid ontworpen cn gebruikt moeten 

worden. Uit het volgende zal dit duidelijk lilijkcn. 

Op den toren van St. Scrvaas, te Maastricht, bevindl zich cenc klok 

van bijzonder groole aniictingen(rig. 5). De hoogte bedraagt l'^TÜ cn dc 

bcneden-middellijii 2''. 18. Het gewigt is ü-i2.5 ned, pond en de krans 

der klok is U''.2IJ ilik. Zij hangt met zes ooren van Ü®'.08 dikte aan 

vijf gekopjieldc eiken balken, waarop ceu tegcuwigl van ongeveer 1 000 

|)ond is vastgemaakt. Do lappen, die O'̂ '.OH middellijn hebben, draaijen 

in ijzeren pannen, die o() zware houlen stoelen zijn vastgezet. Del 

tolalc gewigl der klok mei loebchooren bedraagt 18 000 luiksche 

ponden (8 iOO ned. pond) (1). Del luiden gcscbicdt doormiddel van 

touwen, geslagen om houteu raderen van D'. l i middellijn, die aan de 

as zijn vastgemaakt, cn werd eertijds door 21 man verrigl. 

Eenige jaren geleden wilde men, ter besparing van koslcn, hel luiden 

doen plaats hebben door alleen den klepel te bewegen, waartoe slechts 

vier man noodig waren. Aan bel benedencind van den klepel, die 

580 pond weegt, werden touwen vastgemaakt, die over blokken liepen 

cn waardoor nu hel luiden met veel gemak kon geschieden. Toen 

cchler dc klok op deze wijze een paar malen gebruikt was, ontdekte 

men ecnc berst van O®'.2U lengte, die, nieltegenstaando dc aannierkc-

lijkc zwaarte van den krans, over de geheele melaaldiklc van 0''.20 

doorging. 

Natuurlijk kon dc gcbersten klok in langen tijd nicl worden ge-

bruikt. In het afgeloopeii jaar werd echtei' door den heer 11. Doy, 

klokkenmaker te Sl. Auslreberlhc bij Donaan, de berst gelukkig her-

slcld. Voor zooverre wij hebben kunnen nagaan, zijn elf metalen 

pennen van vijf streep dikte oj» afstanden van O è 8 streep door dc 

berst gewerkt, en is dc ruimte lusschcn dc peiincii met een metaal-

mengsel volgegoten, op eene wijze, die iiaiunrlijk door den kunste-

naar is geheim gehouden. 

Ilet spreekt cchtcr van zelf, dat dc klepel in het vervolg bij het 

luiden niel meer mogt treilen tegen de herstelde scheur, cn dal dc ; 

klok daarom ecnc kwart oniwcntcling om hare as moest ondergaan, 

voor zc weder gebruikt kon worden. Deze arbeid was nicl zonder 

bezwaar, want onmiddellijk boven dc kluk is het stads uurwerk ge-

[•laalst, dal nicl wel kon worden weggenomen, en beneden de klok 

bevindt zich een bouwvallig koepelgewelf van 9 cl s|)anning; men 

had dus eenige moeite om behoorlijke sleunpunlen tc vinden, waarop 
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men zulk ccn aanzienlijken last met zekerheid kon toevertrouwen. 

Echler is ook deze arbeid gdukkig volbragl en wij hebben zelfs, 

door ccne betere plaatsing en bevestiging der Icgenwigten, de be-

weging zooveel gemakkelijker kunnen maken, dat hel luiden thans 

door 12 tol l-l man zonder bezwaar gedurende ecu uur kan worden 

volgchoudcn. Deze werkzaamheden hebben in dc maand Auguslus 

van hel vorige jaar plaats gehad ; sedert dieu tijd is dc klok reeds 

veelmalen gebruikt, en tliaiis l)es|)curl men aan de volgegoten berst 

hoegenaanid geen verandering. De kosten, die men heelt moeten 

maken, waren uil den aard der zaak vrij aanzienlijk. 

Daar hel luiden in den regel alleen bij hooge feesten — gewoonlijk 

slechts zesmaal iu hel jaar— plaals heefl en hel arbcidslomi van 12 lol 

l i man, gedurende een uur, niel zeer aanmerkelijk is, is hel waar-

schijnlijk, dat dc thans bestaande inrigling lot luiden wel behouden 

zal blijven, lol dat eene vernieuwing van den toestel noodzakelijk ge-

achl zal worden. 

Ilet legenwdgl dor klok van St. Servaas is thans zoo geregeld, dat 

de schommernigcn der klok 55 maal iu de minuul plaats bobben. 

Wordl de klepel afzonderlijk bewogen, dan blijkt het, dat zijn slinger-

punt zooveel nader bij het opbangpunl ligt, dal er 40 scbonimclin-

gen iu dc minuul inoeten (daals hebben. Dij hel luiden vangt dus 

dc klok den klepel telkens bij eene schommoling o|), en deze wijkt 

na de aanraking dadelijk uit. Dc krachl, waarmede dc slagen tref-

fen, wordt dus door het gewigt van den klepel bepaald; cn de tijd-

ruimte lusschcn dö oiwolgcnde slagen moet altijd mcl den slinger-

lijd der klok overeenkomen , zoodal de trillingen der klok telkens 

gedurende twee seconden kunnen afnemen , voor dal weder ccn 

volgende slag treft 

NVordl echter de klepel zonder legenwigl bewogen , lerwijl do 

klok in rust blijft, dan is men niel zeker met welke .snelheid dc 

klepel legen de klok botst,—dc slagen hcrbalcn zich veel spoediger 

en dc klok is nog le zeer in trilling, als weder cenc volgende botsing 

plaats beeft; het bersten dor klok kan daarvan liglclijk bet go-

volg zijn. 

Om de hier aangevoerde redenen, zal men bij bel outwerpen van 

tocslellcn, lol hel in beweging brengen van hamers of klepels, naauw-

keurig moeten acht geven op de snelheid en het gewigl van den 

klepel cn bet aantal slagen, dal men in ecu gegeven tijdperk kan 

toelaten; dc toestellen zullen vooral zóó moeten ingerigl worden, 

dal de vastgestelde bepalingen niet willekeurig overschreden kunnen 

worden. 

Om dc wrijving van dc lappen in dc pannen le verminderen, zal 

men met veel voordeel gebruik kunnen maken van dc oiihangwijze 

der groote klok te Motz. Deze inrigling is afgebeeld cn beschreven 

in lielaunay's l ' r a c l l s c h e en ihcorclischc m e c l m n l c a , door F. A. T. 

Dclpral, bl. 250. Op dozc wijze opgehangen, zullen de klokken, zonder 

gevaar van bcrslcn, met minder nienschen kunnen bewogen worden. 

Dc groote klok der kerk van St. Gudulc, le Drusscl, wordt be-

wogen door middel van een raderwerk; doch dergelijke kostbare 

inviglingcn kunnen slechts ainbcvolcn worden , als het luiden zeer 

dikwijls moet gesdiiedcn. 

(I) Het oude biikscbc pond weegt 0.4G7 Uü ned. i)ond, bet oude luaiis» 

trlclitscbe [loud weegt 0.4C: GC nod. pond. 
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ZKLFlUXilSTUKUKNDK OETI.TDEMETEIt, IN^GICRIGT TEN liE-

HOEVE VAX DE Ol'NE.MlNC DEU KUSTEN IN DE VEU-

EEXKJDE STATEN DOOR .JOSEPH SAXTON, lïE-

SCIHvEVEN DOOK E. D. IIT^NT, luitcuaiit-iufjemeur, 
adsisteut bij dc hust-oimcmiiuj. 

(Rejjort üf (hc Supcrintciidcut of the Cuast Survcy, shoivimj ihc Proijrcss 
of the Surcci/duriiKj the Ycar 1853, Wuiliington 1854, Appendix n». 38.) 

(IM. X I I , ligg. 4-G.) 

Deze gelijdemeter heeft len duel, voorldurondcn vanzelf, langs me-

chanisclieii weg den juislen tijd cn dc grootte le doen kennen van 

al de rijzingeii cn dalingen der wateroppervlakte, binnen con bepaald 

tijdsverloop, te weeg gobragl door dc verschillende bewegingen van 

het getij op eeue gegevenc plaats. De ongeregelde uitwerkingen der 

winden buiten rekening gelaten, is eigenlijk de waterstand van den 

oceaan op ccnig pnnl standvastig, uitgezonderd voor zoo veel de ver-

anderingen van hol getij betreft. Dc op- cn iiederwaarlschc veran-

licriiigeii van den waterspiegel, mol betrekking tol eenig aangenomen 

bepaald vlak, zijii derhalve, wanneer zij behooi lijk melcorologisch zijn 

gecorrigeerd, de zuivere uitvloeisels van de algemoene bewegingen vau 

hel getij, gewijzigd naar gelang van de plaals der waariiemiiig lu deu 

zelfrogistrereudcn gctijdc-mctcr vormen ilie op- en ncderwaarlschc be-

wegingen ccne doorgaande kromme liju, waarvan dc ordinaten veran-

deren in verhouding tol de volstrekte rijzing uf daling. Dc overecn-

kumendc abscisscn staan in roden tot den lijd, waarop die bcwogingcii 

plaals hebben. De kromme lijn geeft derhalve eeue volkomene gra-

phische voorstelling van ilc op- eu nederwaarlscbc bewegingen ge-

durende den tijd van waaruoming, alsmede cenc bepaalde aanwijzing 

van de hoogte van het getij op elk oogenblik. 

Ilet beginsel, waarop dc inrigting van dezen geiijdc-meler berust, is 

hoogst eenvoudig. Een drijver rijst en daalt naarmate van dc bewegin-

gen van bel getij eu doel ceu daaraan bcvosligdon wijzer dwai's over 

ecnc strook papier bewegen. Een uurwerk beweegt deze strook in de 

lengte onder deu wijzer en geeft daarop de uren en de halve uren aan. 

Uil deze beide bewegingen van den wijzer cn de strook papier ontslaal 

de bovenvermelde kromme liju. De heer Sa.xtou heeft bij belinriglen 

van zijnen getijde-meter overeenkomstig de hier opgegeven beginselen, 

iels geheel oorspronkelijks geleverd; hij bragt zijii ontwerp in uitvoe-

ring in 1815 (1), zonder eenige kennis ledragen van dc werktuigen 

van Milchell, Moxton, licwitson, Ncwmaii of anderen, zoodal zijne 

uilvinding in gccncrlei opzigt als dc navolging van eenige andere 

moei worden beschouwd. De overeciikonist, die cr in valt op le mer-

ken, is niel toe te schrijven aan navolging maar is hol onvermijdelijk 

gevolg , wanucer verschillende deskundigen zich aan dezelfde zaak 

wijden. De door den heer Saxton ingerigtc gciijdc-mcler is als ecu 

volmaakt zamenstel le bcschouwen cn bet is gebleken dal dit werk-

tuig volkomen juiste uitkomsten geeft, wanneer bet door een bcvocgil 

persoon wordl behandeld. Overigens kan dc inrigling wal dc hoofdzaak 

'langaat gemakkelijk worden begrepen, wanneer men de afbeeldingen 

nagaat, die in de figuren 4—0 van pl. X l l worden medegedeeld. 

Twee hoofdbewegingen hebben in dezen gelijdemeter jdaals ; de 

liersle is ecnc gelijkmatige beweging overeenkomstig mei die van den 

lijd, namelijk die van de strook papier onder den wijzer, cn dc 

(I) In I84G is do aanleg van do zclfregistrerende ]icilsc"baal aan den 

Helder door ons medelid van der Stcrr begonnen. Zio Vcrhnudclingcn, 
'852-l8j3, bludz. 51. 
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Iwccde is ccne dwarsbeweging van den wijzer, dio zich naauwkeurig 

regelt naar hel rijzen of dalen vau don drijver. 

Om aau dc slrook [lajiier cenc gdijkmatige beweging te geven, wordt 

het uurwerk gebezigd van ccne op de .gewone wijze vervaardigde kluk, 

die acht dagen loopt cu waarvan hel slagwerk is weggenomen, liet 

uurwerk geeft ccne gelijkmatige ronddraaijende beweging aan oenen 

cylindervormigcn rol, y{^ die eens in dc twaalf uren ronddraait; hot 

uurwerk staat met don rol in vcrbitiding door middel vau don gekar-

Iclden rand aan don kop cener kleinschrocf; als meu de .schroef los-

maakt, dan oefent het uurwerk geenc werking moer op den rol uit. 

Nabij dc uiteinden van deu rol enondediiig op »len afsland van 1 eng. 

voel (O"'.505) slekon in dc rondte twee rijen scherpe stalen punten uit, 

len getale vau vier en twintig in iodorcii cirkel, en zoo geplaatst dat 

zij op dc langwerpige strook, die zich over deu rol beweegt, Iwcc 

evenwijdige regie lijnen doen onislaan, bestaande uil puiiljes, die om 

hel half uur op den afstand van 1 voet gesteld worden, iu dier voege, 

dal dc liju dor twee puntjes, die tegelijkertijd wurden gesteld, loodrogl 

slaal op dc voorlgebragte gestippelde lijn. 

Deze punlen geven nicl alleen den lijd aan, maar zij vorbinden ook 

hot papier mol ilen ronddraaijeuden rol zoo stevig, dat dil er onmo-

gelijk van kan afglijden, en wanneer hol werktuig behoorlijk is ingerigl, 

dau komen dc gaatjes die zij prikken vuor de aanwijzing vau don tijil 

volkomen overeen met de wijzers van de wijzor[daal vau hel uurwerk. 

Wanneer derhalve de rol door de cenc of andere oorzaak oiiregolmalig 

ronddraaide, dau zouden do wijzers van het uurwerk dit terstond 

doen blijken door liun verschil vau aanwijzing. Dc kracht, uit het 

gewigl der klok onllccnd om de beweging van dc strook papier te 

regelen, bedraagl nagoiioog niets en is levens ten iiaastenhij stand-

vastig , zoodal de klok werkelijk volkomen gelijkmatig loopt gedu-

rende de geheele maand, dal eene strook papier wordl gebezigd om 

de kromme lijn op le iicnien. Deze slrook bcslaal uil stevig druk-

papier, cn wordt door middel van eene kruk zachtjes gcwunden op 

den eersten rol /i', waarvan het eind mcl koperen schijven is voor-

zien, die beletten dat do strook er af glijdt. Hel eeue einde van hel 

papier wordl daarop ovor den rol l i - gebragt, die met hel uurwei'k 

door den kleinen rol in verbinding slaat, cn die daartoe wordt 

losgemaakt. Eindelijk wordl de slrook aan den laatstcn rol /{' bc-

vostigd, door hel oindü dubbel te vouwen ouder eeu klein koperen 

staatje. De rol boven do strook hcefl twee smalle cirkelvormige 

groeven aan zijne nileindeii, waarin dc punten vallen, als zij achtcr-

eeiivolgens het papier doorsteken. Twee tegcnwiglen E cu E hangen 

aan den ccrsl cn kiatbtvormcldcn rol /»' eu l i ' \ aau die einden welke 

hel verst vau hel uurwerk gelegen zijii. Deze dienen om bet papier 

gelijkmatig gesiiannen tc houden, en het cenc, dal mcl deu rol It^ 

in verbinding slaat, is juist zooveel zwaarder gemaakl dan hel andcn' 

dal hol dc slrook voortdrijft, cn daanloor aan dc beweging der klok 

le gcmocl koml eu de geleidelijke opwinding van het papier verzekert. 

Al dc rollen zijn vervaardigd van goed droog wil ileiiucnhoul cn 

met koper beslagen. Uil de afbocldiiigoii op pl. X l l zal men het 

besl kunnen zieu hoe hel uurwerk en dc rollen met den draagstoel 

in verbinding staan, cu levens welke inrigling cn ahnetingen deze 

heefl. l iel geheel is met eeue houten kasl bedekt. 

Dc tweede hoofdbeweging in den gelijdemeter is die, onlslaande 

door de op- cn ncderwaarlschc bewegingen van di n drijver cn die 

zich aan den wijzer mededeelt. Üe drijver F bestaal uil cenc lucht-

digte cylindervormigc of vierkante koperen doos, behoorlijk gevcrwd 
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Kcii klein gcwigt is als ballast in bel mitlden van baren bodem aan-

gebragl. 1'ovenaan bevindl /.icb een oog, waaraan eene keten is 

bevestigd van ijzcrdraad of tonw, dio de kast op- en neer beweegt 

in een watmiigi lioiilcn l/ifisjc, nmn genoeg om den drijver vrije 

speling le laten en aan den bodem eindigende in een Ireebter, die 

aan den top cono monding hccfl van ongeveer VR eng. dnim (0'''.0{)ö) 

middellijn, waardoor bet water zoo s|)oedig kan been gaan als noodig 

is, maar (oc!i «iet /.m vrij, dal de goh'cn aa/i de oppervlakle een 

aanmerkelijkcn invloed zonden kunnen nitoefenen op de beweging(Mi 

van den drijver. De trecbler dienl bovendien om allen nederslag af 

tc voeren, die zieb aan den drijver mogl bobben gezet. De bodem 

van den drijver ligl beneden den laag.slen sl;ind van laag walergetij 

en zijn boveneind rcikl lol aan den vloer, waarop de gctijdemeler .«ilaal. 

De kelen van ij/.erdraail of tonw moet zoo worden gemaakt, dal er 

geene verandei-ingen in bare lengte kminen ontstaan. Hel benedenste 

gctleeile kan zeer goed van ko[)erdcaad wonlen ge/iome/), nwr van bol 

bovensle gedeelte moet men ecnc lengle, die iels meer bedraagt dan 

liet grootste verseliil in gelij, zoo maken, dit bet op bel rad ITkan 

gewonden worden. Voor dil laatste gedeelle beeft men tot nog loc 

zilverdraad en ccne zilveren kelen gebezigd, docb l/el is le liojicii, dal 

men weldrn een ander koord zal kunnen vinden, dat door voebliglieid 

als anderszins niet le veel verandering in de lengle ondergaal. lii bel 

eerst gaf dc afwisseling in gewigl van de kelen, naarmate zij afliep of 

opgewonden werd, eenig liczwaar, en men bezigde dien tengevolge of 

ligl zilverdraad of wel ccn bepaald tegenwigl; op beide wijzen kon 

men daaraan voldoende le gemoel komen. Op de as van bet rad i r i s 

een kleine cilinder U'', bevestigd Do omtrekken van bet rad en den 

eilinder staan zoodanig lol elkander in verhouding, dal de geheele 

graphisehc kronnnc lijn lusschen de gestippelde lijnen valt. Men ver-

krijgt deze verhouding door den straal van den kleinen cilinder iels 

minder te nemen dan 1 — g e d e e l t e van dien van hel rad, waarin n 

lict maximum-versfhil van rijzingen daling beleekcnl, in voelen nil- j 

gedrukt. 1 

Wanneer nieii cilinders van verschillende afniftingcn gebruiki, ' 

dan kan men dcnzelfden getijdemctcr achtereenvolgens bezigen op 

plaatsen, waar de rijzingen en dalingen van hel gelij zeer ongelijk zijn. 

Kenc zilveren kelen, dio aan den cilinder W ' is bevestigd en daarom 

is gewonden, loojd over eene schijf .V naar een klein koperen staalje, 

waaraan hel pollooil 1' is geheehl. Ken dun koord loojit van het 

slaafje over eene schijf aan de andere zijde, en draagt een tegen-

wigl Als dc drijver rijst dan beweegt dit tegenwigl het potlood, 

in die rigling van de struuk papier, en houdt de keten en het koord 

bestendig gesiiannen. Op de verlengde as van l id rad is eene 

spiraalvormige snik aangebragl, waaraan een tegenwigl liaiigl voor het 

npwi.'i van de kelen van den drijver; deze snik is zoodanig ingerigl, 
iS ' O 

dat er sleeils vidkomen evciiwigt bestaal, welke o.ik dc afgewondene 

lengle zij van de keten. Door dezo inrigling kan hd gewigt E'', dat 

l id pollood naar achteren Irekl, gebragt worden op die zwaarte, die 

hel voordei'ligsle is in belrekking lol de kelen, waarin hel polloml zil. 

Mcl polloodpvnilje glijdt vrijelijk over het papier op den rol iju, en 

dc staaf, dic Del podlood /' voert, kan, als men dil verkiest, naar boven 

worden gedraaid. Hen klein gewigl drukt het pollood op hel papier, 

mcl de kracht, die noodig is om een duidelijk en onafgebroken merk 

te weeg le brengen; dc drukking wordl uilgeoefend op den top \an 

(len rol /»', die het getij moet aanwijzen. Men gebruikt eene zachte 

.';oort van pollood, daar eene harde soorl sjiocdig glad wordt, en over 
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liet papier glijdt, zonder merkleekens achliT tc laten. 

In de beide beschreven bewegingen , en in de volmaakte uitvoe-

ring dor deelen, is bel eigenaardige van dezen gelijdemeler gelegen. 

Wanneer men dien cchler voor ecnc reeks van waarnciningen wil 

bezigen, dan heeh men nog op andere zaken le lellen. Voorcersi moet 

men bij de keus van de plaals zorgen, dal deze naauwkeurig do 

karaktertrekken van het gelij in de nabuurschap aanwijst. De draag-

stoel moet zoo stevig mogelijk gemaakt worden, ten einde te voorko-

men, dat de gollslag de r'^gelmalighcid der waarnemingen verstore, 

en levens het wei'kluig voor schuddingen te vrijwaren. iMen heeft ook 

eene buiteiibekleeding noodig, groot genoeg om den gelijdemeler voor 

den invloed van het weder tc beschermen, en dic tevens toegang 

verleent, om de werking na te gaan en tc regelen. Voorts mpet de 

potloodketen door een onderzoek van twee of drie dagen zoodanig wor-

den bevestigd, dal dc kromme lijn sleeds nagenoeg midden lusschen 

de twee gestipjielde lijnen blijft. Ook heefl nien ceneslandaard-jteil-

schaal noodig, zoo nabij mogelijk geplaatst, en waarvan men de over-

eenkomslige aanwijzingen mocl nagaan. Een vast punt moet ter voort-

durende vergelijking worden aangebragl, en de nul van den zclf-

rcgislrerenden gelijdemeler daarmede en niet de jteilschaal verge-

leken worden, door walerpassing. Wanneer men op dit alles 

behoorlijk heeft geld, cn de gelijdemeler door een bekwaam werk-

tuigkundige in werking is gebragl, dan begint de taak van den 

waaj'nenjcj'. 

Is de gelijdemeler geplaatst in de nabijbeid van cenc werf, waar 

schepen schuddingen kunnen doen ontstaan, dan moet hij oj) een afzon-

derlijk raamwerk van palen gesteld worden. De schokken eu schud-

di/igen, ontslaande door de golven of door ankerende vaartuigen, 

hebben somtijds de waarnemingen doen falen, door dat dc klok slil 

stond, oi de toestel op eene andere wijze in de war werd gebragt. 

Dc morijelijkheden, ontslaande door bet bevriezen van het waler, 

vooral in de noorddijke sb-eken bij een feilen winter, heeft men lol 

nog toe niel geheel kunnen uit den weg ruimen, doch men hcdi 

daarloc pogingen gedaan, die, naar men boi»cn mag, mcl een goed ge-

volg bekroond zullen worden. 

De w aarnemer moei vooreerst den gelijdemeler dagelijks bezoeken, 

lot dat hij volkomen verzekerd is, dal hel werk volmaakt juist loopt; 

alsdan is een bezoek om den anderen dag voldoende. Ilij behoort 

daarbij zorgvuldig le waken, dat al dc onderileelen, die met eenen 

juislen gang van de werktuigelijke inrigliDj; in verband staan, behoor-

lijk in orile zijn. De rol moei goed schoon gehouden worden, en 

nagenoeg een.'; in de weck met olie gesmeerd , waarbij men zorgen 

moet, al de overvlocilige olie weg le nemen, en noch hd pollood, noch 

het (lapier aan le raken. Dij getijdejndrr.s, waar de keten van den 

drijver geen tegenwigl heeft aan eene spil hangende, zal hel noodig 

zijn, ingeval bel gelij zeer laag loopl, aan het legcnwigl van het pot-

lood iets loc lo voegen. De klok mocl vooral geregebl worden opge-

wonden, cn mag nooil slil slaan, dan bij volslrekle noodzakelijkheid; 

in welU geval de lijd van hd slilslaan cn in gang slellen naauwkeu-

rig op (le strook papier mocl wonlen vermeld. De klok \nocl den 

middelbaren zonnetijd aanwijzen. De waarnemer moei op de strook 

veniielilen: den lijd en den dag van hel eerste nurpnnl van iedere 

strook, al dc stilstanden en iii-gang-stellingen, hel twaalfde uur van 

den vijlden dag van iedere maand, hd teeken voor hoog- en laag-

watcr, aan den boven- en benedenrand van de strook bij hel begin 

cn hel eind van de kromme lijn, het /lu/i/mer cn de schaal van den 
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gelijdemeler, de plaals der waarneiriing cn zijne naamtcckening In 

geval dc klok in de war raakt, waardoor dc waarneming wordl afge-

broken , dan moeten de aanwijzingen van de peilschaal gedurende 

dien tijd oj) de strook worden vermeld, vergezehl van ccne uitvoe-

rige uiteenzetting der omslandigheden. Dij hel verwisselen van de 

strook papier bij lieL begin der inaand, moet men een tijdstip kiezen, 

midden tusschen hoog- en laagwalerstand; dc klok mag niel blijven 

slil slaan. De strook moet gewonden wonlen op den eersten rol II, 

en geleid over den kleinen rol I P , en dan moet de.kleine rol 

worden weggenomen, terwijl zij op den ml /{'• in gang wonlt gebragl. 

lict is van belang, dat de waarnemer alles doe wat hij kan om do 

geheele inrigling van den gelijdemeler in volkomen orde te houden en 

le zorgen, dat niets aan hel werktuig schade toe kan brengen. 

Dij hel allezen van de strook moet deze loopen over ecnc afzonder-

lijke leestafel, dic twee Uenzen heeft, de eene vast en de andere 

beweegbaar, lusschen welke de strook doorgaat onder dc schaal, die 

reglhoekig op de vaste llcns en mcl eenigc klemming op de beweegbare 

Hens is bevesligd. Eeiic doorschijnende schaal, waarop ccne reeks van 

cenigzins convergerende lijnen is gel rokken, overeenkomende met den 

afstand voor elke vijf minuien van een half uur, wonIt gebezigd om 

den tijd af le lezen lusschen twee gestippelde punlen , terwijl bet con-

vergceren dient om de schaal voor alle afstanden bruikbaar le maken. 

Door deze inrigling kan de allezing zeer snol geschieden. 

Do bruikbaarheid van dezen gelijdemeler is gebleken, door ecnc 

ondervinding van ongeveer acbttien maanden. De zwarigheden van 

ondergeschikten aard, gedurende dien lijd ontmoet, btefl men iiu ge-

heel overwonnen, zoodal de werking met regt als zeer voldoende kan 

worden beschouwd. Veertien meters zijn reeds in werking gebragl en 

een aanzienlijk aantal kromme lijnen zijn verzameld. Zes meters zijn 

naar de westkust gezonden, drie voor vaste en drie voor afwisselende 

stations. De voordeelen, om de gewone peilschaal, die niet voort-

durend cn niel altijd juist werkt, door zuiver mechanische en aanhou-

dende waarnemingsiniddelen le vervangen, zijn zoo groot en in het oog 

loopend, dat de zelfregistrcrcndc gelijdemeler meer en meer in ge-

bruik moet komen. Eene nadere vergelijking der twee melhoden achlen 

wij hier overbodig. 

niJDUAGKN 'mi inCl'ALIXG VAX Dl- WKl.IVlXG DKU Sl'OOU-

WEGWAGIiXS, DOOK M M. VOX WKIJI-.'U, xwicuiatr 
cn dircctcur der sahische sjwonccucu, 

l l'it JJcr Cicilimjcnimr ovcrgcnoincu in het Onjun J'ar die Fortsehriüc 
des /•.'iseiibidtmmois, 1SÖ4, S. 124.) 

Dij gelegenheid van een aanzienlijk vervoer van kolen op den 

saksisch-silezisclien rijksspoorweg , bad men de vraag opgeworjien , 

of men niet door eene verandering in de tot dat vervoer gebezigde 

wagens er toe zon kunnen geraken, om den aanmerkelijken brulolasM 

le vermideren en daanloor van zelf eene besparing op de exploitatie-

kosten le verkrijgen. Dij die gelogculieid werd ook de door ilen 

heer Dusse, gevolmagligde van den Leipzig-Dresdeiier spoorweg , 

aanbevolene zamenstelling van dc onderstellen der wagens ter 

sprake gebragt, waarbij door bijzondere binnen dc raderen aangc-

Ijragte lappannen dc assen op dio plaals gesteund worden , waar zij 

vrij dikwijls breken, en die, naar de bewering van den uilvinder, 

'nel genoegzame veiligheid de dubbele belasting van gewone vier-
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wieligc wagens kon doen dragen. Daar nu (bel vraagstuk der veilig-

heid geheel tor zijde gelalen) van de zijde der spoorweg-ingenieurs, 

op grond van hoogst eenvoudige Iheorelischc gevolgtrekkingen, wenl 

aangevoerd , dat eene besparing, welke men door eenige vermindering 

van hel bruto-gewigl door middel van deze zamenstelling zon kunnen 

verkrijgen, juist daanloor weder verloren moest gaan, dal de helft van 

de tijdelijke en van do standvastige belasting op halzen van grodcre 

middellijn rust, wijl, naar het schijnt, het volstrekt niel raadzaam is, 

de assen eu de naven lol op dc gewone dikte in de lappannen te bren-

gen en dientengevolge hel ontstaan van ecnc slerkere wrijving onver-

mijdelijk is, zuo gaf het deparlemenl van rniantieii in Saksen aan mijn 

voorstel gevolg, om de waarden der wrijvingen bij voertuigen van 

verschillende zamenstelling langs iiraklischen weg te doen bepalen, 

en droog mij hel doen van dc daartoe te nemen proeven op. Deze 

waren van des te incer gewigl, daar, voor zoover wi j weten, nog 

geen onderzoek had plaals gehad, naar het bedrag der wrijving bij 

goed onderhouden en met den onlangs in gebruik gekomen smeer-

loestel voor olie voorziene wagens, maar dc ondervinding wel had ge-

leerd, dat lie met olie gesmeerde machines een aanmerkelijk grooter 

aantal wagens konden trekken dau die, waarbij de palcnt-olic-smcer-

tocstel in gebruik bleef. Met deze cchler had de Dambonr ile proeven 

genomen, welker uitkomsten sinds bij dc berekcniig van ile wrijving 

van spoorwegwagens ten grondslag werden gelegd. De spoorweg-

beambten cn ingenieurs, die dc proefnemingen bijwoonden, waren der-

halve op aanmerkelijk geringere wrijvings-codlieienleii dan die van 

de Dambonr voorbereid. Mij werden de volgende wagens, die voor 

de hand voor de proifnemingen werden afgezonderd, ter beschikking 

gesteld : 

1. Een tender mcl dubbele lappannen, volgens hel slelsel van den 

heer Dusse. 

Een tender met enkele lappannen. 

5. Een Lowry-wagen met vier wielen cn dubbele tappanncn. 

•1. Een I.owiy-wagen met vier wielen en enkele tappanncn van 

den rijksspoorweg ïnsschen (Ihemnilz en Diesa. 

5. Een Lowry-wagen met zes wielen en enkele lapponnen. 

0. Een Lowry-wagen met vier wielen en enkele tappanncn van 

den Loipzig-Dresdener spoorweg. 

7. Een raamwagen [ l i u l i m e n - u w j c n ) volgens hd stelsel van ilen 

heer Dusse. 

Dc onder n". I—ö vermelde voertuigen wenlen toen zoodanig be-

last, dal de drukking op de lappen di r assen, zoowel bij de wagens 

onderling als bij de tenders onderling ilezclfde en wel gelijk was 

aan die, welke hel zwaarste voertuig van iedere soort lediij uit-

oefende. Dil werd onderzocht door middel van de groole spoorweg-

weegbnig te Diesa, en daarbij werd het gcwigt der as mcl '2 wiehn 

op 12 centenaar (OH» ned. pond) aangenomen. Deze bepaling van 

een gemiddelde was noodzak(dijk, dewijl bij hel wegen der wagins 

hel gewigt der assen eu raderen van hel gezamenlijk gcwigt moest 

wonlen afgelrukken, om de drukking op de tappen tc verkrijgen. 

Men luul hierbij geene fout van belang te duchten. Ui l de onder 

11°. I—IÎ genoemde wagens en tenders, wenl nu een Irein ge-

' vormd, waarin de voertuigen in die volgorde waren gojihiatsl, waaiiu 

; men tkiarmedt? proeven moest nemen, waarbij de aanvang der proef-

' nemingen van het eind van den Ireiii wenl gendNend. Tol hel neniin 

' der proeven werd een gedeelle van den spoorweg van Chemnitz naar 

Uicsa gekozen, gelegen van bet punt, waar die weg bij Seerhausen 
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door den Lelpzig-Dresdencr spoorweg wordl doorsneden, in de 

rigling van Hiesa. Volgens eene len lielioeve van de le nemen proeven 

opzellelijk verriglc naauwkeurigc walerpassing, heeft dil gedeelle van 

het vermelde punt af over eene lengle van 595 cl ccne daling van 

1 : 200 en vervolgens over cenc lengle van 1 000 el ccne stijging van 

1 :500. De beide hellingen zijn door ccne llaauwe kromming ver-

honden. Yóór den aanvang der proefnemingen overtuigde men zicli, 

dat dc spoorstaven overal verticaal cn borizonlaal volkomen goed 

lagen. Hel weder was hoogst gunslig, daar cr slcchls oen ligt naauw 

merkbaar windje uit het zuidwesten woei, dat den ganscben dag in 

dezelfde rigling bleef, en welks wimisnclheid (dic welligt afwisselde 

tusschen dc graden, door Smeaton aangewezen met m a u w m e r l k i a r 

en iluuklijli m c r h k i a r ) op dc gezamenlijke opp(;i"vlakle der wagens Ier 

naauwernood ccne drukking van 1 pond kan hebben uitgeoefend; 

hel verschil van deze di-nkking bij ver.sehillende proefnemingen heelï 

echler stellig naauwelijks l i pond bedragen. De spoorstaven waren 

glad bereden en droog, de met gegolcn ijzeren stoelen stevig ver-

bondene sloolvoegcn lagen overal vast. 

De beide eerste iiroefnennugen werden met den tender met dubbele 

tappannen van den saksiseh-siiczischen spoorweg genomen. De ta|ii)cn 

in dc buitenste pannen van dezen tender hebben 2%, dic van de bin-

nenste Wi- eng. duim (0'='.05i cn O^'.IOS) middellijn. Dc tender leg<le 

gemiddeld oj) dc daling 595, op dc stijging 500% cl af, en het ge-

zamenlijk bedrag van de hindernissen op de stijging was derhalve 

( 1 = : g — ~ 05 151 i)ond op ccn voel (101105 ned. 

pond op do cl) hoogte, waarin / den dalenden weg, /, den stijgenden 

weg en g hel gewigt van den tender belcekent. Dezo wederstand moet 

echler over de geheelc lengte van den doorloopcn weg verdeeld 

worden, en daaruit vei'ki'ijgl men als standvasligen wedersland 20.0 

pond (12.51 ned. pond) of J/ccc rewigt (I). 

Nadat de gemelde tender de beide toglcn, die elke wagen moest 

doen, had afgelegd, besloot men de binnenste la|)pannen weg tc nemen 

en vervolgens den tender op nieuw met dc enkele |ianneu te doen 

loopen; men zond dien derhalve, begeleid door de beide machincn-

directeurs van flen saksisch-bobeemscben cn den saksisch-silezischen 

spoorweg, naar Iiie.sa Irriig. Vervolgens deed men don tweeden tender 

van den saksi.scli-silezischeii sjioorweg met enkele tappaimen loopen, 

doch koos daarbij, wegens eene kruising van den straatweg, een punt 

van verlrek, waai-dooi* de alstand op bel dalend u'̂ 'dcellc van den weg 

10 el korter werd. Deze tender leide daarop 585 el op het dalend 

gedeelte, en 008 el op bet stijgend gedeelte af. De wrijvings-coeHieient 

voor dezen tender bedroeg Vv i v 

De volgende proef werd meteen ledigen Lowry-wagrn niel diibbele 

lappannen van den saksisch-silezischen spoorweg genomen, waarvan de 

binnenste lappen of halzen -i duim (0<='.1) en dc bnitcnste 2^ duim 

(O^^OOT) middellijn hadden en die 09 centenaar 10pond (5 r)05 ned. 

pond) woog. Deze wagen geraakte uiet van zeil in beweging, en men 

moest dien een weinig voorwaarts stuwen. Dc wrijviiigs-coënicicnt 

van dezen wagen werd uit du in dc straks voluonde tafel l voorko-

mende waarde op 1/5,0 berekend. 

Vervolgens deed men een Lowry-wagen mcl zes wielen van den 

(1) "Waar niet 'nitdrnkkclijk anders is opgegeven, licbben wij de opge-

geven maten cn gcwigten als fcaksiselic besc-lionwd. (Kcd.) 
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spoorwcg lusschcn Chemnitz en Hiesa loopen, die enkele tappannen en 

tappen of halzen van 2% duim (0«'.007) dikte had cn 09 centenaar 

(5515 ned. pond) woog; dil gewigt werd door eene belasting van 

sleenen lot hetzelfde bedrag van 09 ccntciiaars en -10 pond (5 505 

ned pond) gebragt. De wrijvings-coënicicnt bedroeg i/. j j. 

Ken Lowry-wagen van denzelfden spoorweg met vier wielen, die 55 

centenaar en 55 pond woog, doch door middel van sleenen wederom 

lol hetzelfde bedrag werd belast, gaf bij dc daarop volgende proef-

nemingen .als wrijvings-coënicient i/-,,. 

Dc hierop volgende proefneming inct een wagen met vier wielen 

van den saksisch-silezischen spoorweg mislukte. Het eene voorwiel 

van dezen wagen had eene zoo aanmerkelijk grootere middellijn dan 

hel andere, dat de liens van hel laatst bedoelde, wanneer de wagen 

behoorlijk in het spoor stond , reeds na een loop van 8 lot 10 el 

tegen dc spoorstaaf drukte. Kvenzecr moeten de elfde en de twaalfde 

liroehiemiug met den tender van den spoorweg lusschen Chemnitz 

en Uiesa, die dadelijk van dc machinc losgemaakt werd en dien men 

vrij liet loopen, als mislukt worden bcschonwd, daar dcrcmblokkcn 

van (lezen tender tegen de spoorstaven schuurden. 

Hierop werden dc wagens naar Uiesa teriiggebragt, cn dc wagen 

met vier wielen en dubbele tappannen van den saksisch-silezischen 

spoorweg, de Lowry-wngon met zes wielen van den spoorweg lusschcn 

Chemnitz en Hiesa en de raam wagen mcl vier wielen van den Leipzig-

Dresdener spoorweg ieder met 120 centenaar (O IG i ned. pond) belast; 

voorts werd aaiuh; locomotief een nieuwe tender gespannen, en de tender 

met dubbele tappannen van den saksisch-silezischen spoorweg, waaruil 

men iiiliisschcii de binnenste [)anncn had weggenomen, aan den trein 

toegevoegd. Men ving nu op nieuw met de proefnemingen aan en 

bet eerst deed men den Lowry-wagen met dubbele pannen van den 

saksisch-silezischeu sjioorweg loopen. In hel stilstaan van den wagen 

nam men cenc zeer opmerkelijke, overeenstemming waar: hij bereikte 

telken malen de afsland van 150 cl van het itunl van scheiding der beide 

hellingen. Dc wrijvings-coctTieicnl was ton naastenbij even groot als 

voor de ledige wagens, namelijk , lerwijl ook de afgelegde af-

standen gemiddeld sh^chts een verschil van 1% cl opleverden. Hieroj) 

deed men den raamwagen van den heer Dusse loopen, die van bet i)uiil 

van scheiding een afsland bereikte, welke bij twee iirochicmingcu lot 

op een duim na dezclhie was. Dc wrijvings-coëllicienl bedroeg 

Dc Lowry-wagen met zes wielen van den spoorweg tnsschen Chem-

nitz en Hiesa, welken men daarop deed loopen, legde op liet stijgend 

gedeelle tnsschen 027 en 051 el af, lerwijl hij ledig tusscben 015 en 

020 el had afg(degd, welke getallen slechts een gemiddeld verschil van 

7 el geven. De wrijvings-coi'iricient btnlroeg thans 

Dc tender van den .«ïaksiscb-silezischen spoorweg, die des morgens 

met dubbele tai»pannen geloopen had , lie|) nu met enkele pannen 

van 2% duim (O«'.007) mhidellijn. Theoretisch berekend, had deze 

nu 000 el moeten alleggen, maar hij legde slechts 002% cl af. 

waaruit een wrijving.s-cocHicienl van V^si voortvloeit, doch waaruit 

men levens kan alleiden, dat bij dezen tender, die ledig was, hoogst 

waarschijnlijk dc binncnsic lappen bij de eersle proefneming zeer weinig 

belast waren. 

Dc tender van den spoorweg lusschcn Chemnitz en Uiesa, die bel 

laatst liep, cn tappen van ô duim ((>''.702) had, gaf als wrijvings-

cocnicienl '/ÜSB. echter, wegens de wijziging in dc middellijn van 

as en rad, in dc verhouding van 2.02 :5 moet worden verminderd, 

waaruil dus ccn coëllicient van '/jja voortvloeit. 
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Dc proefnemingen werden hiermede besloten. Dc voordeelige om-

.standigheden, waaronderzij werden genomen, de juiste overeenstem-

ming der proeven van gelijk.soorligen aard en haar lijd van duur zijn 

even zoo vele waarborgen voor hare naauwd<curigheid. In de bron, 

waaruil wij onze medtdeelingen ontleencn, zijn de uilkomslen niet de 
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opgave van den verloopen lijd in ccnc tafel vereenigd. 

Wanneer men, om een gemakkelijk overzigt le hebben, dc gcwigten 

der wagens cn de cocHicicntcn , die men door drievoudige berekening 

volgens afsland, tijd cn verloren kracht heeft gevoiulen, nevens elkander 

stelt, dan verkrijgt nicn dc volgende tafel: 

TAFEL 1. 

Enkele laj)pannon. 

AVagcns. 

1) Tender van den .';aksisch-si!(;zischcn spoorweg. . . 
2) Twee tcndc.TS met dnhhoh; taj) lanncn 
3) Lowry-wa.a'ii van den saksisc i-silcziscdien spoorweg 

nid dnbliLde tappannen 
4) Lowry-waL'cii van den spoorwag tnssclu.'n Chemnitz 

eu Ilicsii 
5) Dil O .. • 
6) Kaannv.'ifrcn met dnbheic pannen van den Leipzig-

Dfcsd(;ner spoorweg . . . 
7) Tender van den spoorweg lusschcn Chemnitz eu Riesa 

(a) Dc Linnenstc tnppannen zijn weggenomen. 

Gewist 
van den 
wagen. 

Draag-
\ crniügen. 

ZJ y> 
OT rt 
"rt 
CJ 
a 

tl, 5 
— . i 

t- O 
r- O 

10-HO j ^ : 1 :7M 
17 12Ü(̂ /) 

1 
1 _ 
1 

1 

3 1 : G'J f 

f) ODO 120 Cr. 1 :7?5 
5 355 1 

! 
1 90 
! 

2 1 :721 

22 800 3 1 : G35 

Dubbele tapjiaimcn. 

Gewigt 
van (ten 
wayen. 

Draag-
vcrnioircn. 

O 
Î1 > O O 

17 710 
0 010 

G 980 

120 Cr. 

120 Cr. 

1 : oor, 

1:.510 

1 : -fTO 

Uit deze tafel volgt: 

1.) Dc wrijvings-coëfTicient der wagons met dubbele tappannen 

slaal gemiddeld tol dien van de wagens met enkele pannen ongeveer 

als 7 :5.5, dat wil zeggen, dal voor dc beweging van een last van 

55 centenaar, op wagens met dubbele pannen ruslende, dezelfde kracht 

noodig is, als voor dc beweging van een last van nagenoeg 70 cente-

naar op wagens mei enkele pannen. 

2.) hij hel gebruik van wagens met dubbele pannen wordt aan 

brnto-belastiiig volstrekt niets bespaard, daar een wagen met vier 

wielen cn dubbele pannen, dic 120 centenaar kan dragen, even zooveel 

of meerder weegt, dan een wagen met zes wielen mcl enkele i)anncn, 

die insg(dijks bestemd is om met 120 centenaar te worden belast, en 

welke door zijne drie assen minstens dezelfde veiligheid oplevert, als 

een wagen met dubbele |)annen cn twee assen. 

5.) Hel is derhalve onder alle omstandigheden, zoowel op zeer slcrk 

hellende als op vlakke banen, ten bedrage van 7 : 5.5 voordeeliger, den 

last op wagens met zes wielen en enkele lappannen te vervoeren, dan 

op wagens met vier wielen en dubbele pannen. 

i . ) Oe voornaanisle uilkomsl der gedane proefnemingen is deze: 

de wrijvingscoèllicienl der met olie gesmeerde tappen van .spoorweg-

wagens is aanmerkelijk geringer dan die, welken de Danibour voor 

zoodanige tajipcn, die met hel bekende mengsel van palmolie, talk, enz. 

beluuuleld zijn, gevonden beeft, en die gemiddeld '/«jg bedraagt. 

departement van finantien. Herhaaldelijk waren door dc conducteurs 

en verdere beambten op den saksiscb-boheeinschen en den saksisch-

silezischen spoorweg klagten geuit over den buitengewoon zwaren 

gang van zoodanige wagens, welker astappen met het vroeger algemeen 

gebruikelijke gccle smeer van iialmolie, talk cn water gesmeerd waren. 

Dic wagens behoorden gedeeltelijk tot den noordelijken rijksspoorweg, 

gedeeltelijk lot de nedcrsilezisch-niarkische baan Ik stelde daarop voor, 

dat er eenige proeven omtrent de wrijving zouden worden genomen 

ntel dc bedoelde wagens cn met dergelijke, met olie gesmeerd. Daar 

men dc uilkomslen dezer proefnemingen in een rapport aan het minis 

Icric van rmaiitien moest opnemen, daar er voorts voor bet beooj-de 

doel geen zeer groole naauwktiurighcid noodig was en dc lijd des jaars 

eeiic voldoende keuze der dagen niel gedoogde, zoo werden de ver-

melde wagens niel op hel voor zoodanige proefnemingen bij uilstek 

gesidiikle maar ongelukkigerwijze 7% mijl van Drt?sden verwijderde ge-

deelle van den rijksspoorweg lusschen Glieninilz cn Uiesa, maar op een 

ander nader bij Dresden gelegen gedeelte van den saksisch-silezi.schcn 

weg geplaatst, dal minder daartoe geschikt maar hel eenige beschik-

bare was. 

Dil gedeelle beslaat uit ccne slijging van I :200 die over cenc 

lengle van 500 el regt loopt, maar dan in slingers van 1000 cl siraal 

' overgaat, ter lengle van 270 cl, en vervolgens in eene stijgir.g, die 

over eene aanmerkelijke lengle 1:150 bedraagt. 

Nadat vfrsclu^idenc jaren sedert het nemen der vermelde proeven 

waren verloopen, vond ik aanleiding lol een nieuw voorstel aan het 

.Men liet de wagens, waarbij men de wrijving in rusl door eene 

zachte drukking overwon, de stijging 1 :20l) allooi'cn en mat ver-

volgens dc lengte, die zij op de slijging 1:15ü allegden. Dc vcr-

I gclijking gaf aksdan den wrijvingswederstand mcl inbegrip van dien 

der boglen, zoodat bier eigenlijk alleen sprake is van uilkomslen, dic 

door onderlinge vergelijki:ig eenige waarde hebben. 

10 
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(fl) Kvnin op dc helling van 1 : 200 niet in beweging. 

(h) Kon op dc helling van I : 200 door vier man nog niet in beweging worden gebragt. 

Zoo als (ie bovenstaande tafel 11 aanwijst, bleken de bezwaren der 

conducteurs en overige beau)bten gegrond te zijn, daar de wrijvings-

coëtlicicnt der met patent smeer beliandelde wagens zoo groot was, dat 

de wagens op de helling 1:200 niet in beweging bleven, nariat de 

wrijving van stilstand door een geringen stoot was overwonnen. De 

wrijvings-coëfTicient der niet zoodanig smeer behandelde assen steeg 

dan ook telkens tot 1 :180 tol 1 rlDO, waarhij nog moet vermeld 

worden, dal de laatsle wagens niet met zeer veel zorg waren hebandcld. 

Slechts bij een vierwicligen met bel smeer behandelden wagen, he-

droegcrt de gezamenlijke wederstanden 1:20G, zoodal men bier den 

coeflicicnt der wrijving wel op 1:280 kan stellen. Uit hcl vroeger zeer 

algemeene gebruik van dil gemengde smeer zijn ook de nilkomstcn te 

verklaren, door de Pambour bij zijne proefnemingen omtrent de wrij-

ving van spoorwegwagens verkregen, waarbij het bedrag dezer wrij-

ving meer dan lict dubbcde bleek le zijn, dan bij dc vroegere proef-

nemingen van dcnzidfdcn deskundige, toen bij zijne proeven nam 

mcl wagens, mcl olie gesmeerd. Dc Pambour vond voor de wrij-

ving zijner wagens, van gelijke vcrliouding der abnelingcn, tusscben dc 

raderenen de astappen, als bij de onze, 1:250 tol 1:500, lerwijl 

bij dc thans door ons gedane gelijk mede bij mizo vroegere jiroefnemin' 

gen (laarvoor 1 :d80 tol 1:700 werd gevonden, wanneer hij de laaLsl 

genomen proeven de uitwerkingen der boglcn in rekening werden 

gebragl. Verrassend bicven echter, ook bij het gebruik van olie, 

uitkoinslen, waaruil een wrijviiigs-cocHicicnt van 1:700 lot 1 :727, 

ja zells, gelijk in dc proefneming met den met olie gcsineerden oos-

tenrijkschen pakwagen mcl 8 wielen, 1:708 als coiillicicnl van wcilcr-

stand, met inbegrip van den wederstand der boglcn, voortvloeide. 

Wcll igl is er bij deze proefneming, dic een wrijvings-cociricienl van 

1:800 zou geven, ccnc fout in de waarneming ontstaan, door den wind 

of ('cn tc sterken stool bij bel vertrek. Zoodra de gclegciilicid zich 

daartoe voordoet, ben ik vourncmcns deze gcwigligc procfnciniiigen, 

betrekkidijk dc wrijving der spoorwegwagens voort le zetten. 

NIK inVE DiUTK- ZUIOrO.MP VAN KIUCIlWKGEli. 

[Orgnu /ar dic Fortschritte des J'Jiseubahuwescns, 185.5, S. 1.) 

(Pl. X I I , figg. 7 eii 8.) 

Op ccnigc waterstalions der llannoverscbe spoorwegen is sedert 

eenige jaren eene [)omp in gebruik , door den machinen-direcleur 

Kircbwcger le Ilannover vervaardigd, welker uiterst eenvoudige cn 

doelmatige inrigting meer algemeen verdient bekend te worden, 

Iu afwijking van dc gewone znigpompen brengt zij bet welwater 

niet met afgebroken stooten, maar zonder tussclieiipoozing omboog, 

waardoor cr ecnc aanzienlijke vermindering in bet bedrag van den 

arbeid onlstaal. Daarloc lieert dc trccblervormige zuiger a, als ge-

woonlijk uil gegoten ijzer en eene lederen scliijf vervaardigd , ecnc 

veel zwaardere znigerstang b dan gewoonlijk, zoodal de inhoud van 

bel pompvat juist dubbel zoo grool is als de teerling inbond van den 

zuiger en de slang. Gaal nn do zuiger omhoog, dan zuigt zij door dc 

klep c cn dc buis d bet vat vol water, ten gevolge waarvan bij bet 

naar beneden gaan van den zuiger door diens openingen, hcl water cr 

over been stroomt, nadal le gclijkcr tijd de klep c zich gesloten beeft, 

lict water, hetwelk onder dcii zuiger met den teerling inbond van 

hcl vat gelijk stond , vindl daarboven slechts dc helh dier ruimte, 

daar dc andere helh door den zuiger cn de stang wordt ingenomen, en 

dientengevolge moet er erne hoevcclhcid water door dc afvoerbuis e 

worden afgtdcid, juisl gelijk aan den teerling inbond van den zuiger; 

bij hcl rijzen van den zuiger wordt dan de andere helh van bet 

opg(.'zogen water o[)waarls gebragt en zoo verder. 

Hieruit blijkt len duidelijkste, dat deze pomp juist even zooveel 

water levert als ccne eenvoudige zuigjioinp, doch dat zij een aan-

boiidcndcn waterstraal voortbrengt, gelijk boven is gezî gd; tc regt 

wordl baar dan ook dc benaming van «per.s-en zuigpomp« gegeven. 

Dc inrigling is zeer (jcnvoudig, cn wi j hebben nogslcciilsop ic mer-

ken, dat dc zeer hooge pakkingdoos hier volstrekt noodig wa.«, dal dc 

zuiger, door middel van een slinger met een arm f wordt bewogen, 

dat het pnmpval met dc buisr/ door een ring lil i cn \icr bouten (j(j is 

verbonden, en dat al dc zanicnstellende (Icclcn rond cn op dc draai-

bank gereed gemaakt zijn. 

1850.] 

IKTS ÜVEIl I IKT MKT VOCHT DOOltDRINGKN VAN 

SI'OOKWKGLIOGKUS. (1) 

{Organ für die Furlschritte des Fiseuhalmwcscvs, 185.5, S. 26.) 

In bet belangrijke werk van M. M. vrijheer von Webcr, getiteld: 

])ie Tcchnik des Eiseiihahnbclnebesin Bezuganf die Skiicrhcil desselbcn, 
vindt men eene beschrijving van ccnc door Düttner en Möriiig le 

Üresden uitgevonden behandelingswijze der spoorweg liggers, dic zich 

voordcelig onderscheidt van dc vroegere wijzen van behandeling door 

goede wcrk'ug, go^nlkoopbcid cn snelheid. Zij is op verscheidene 

saksiscbc rijkswegen, in Oostenrijk cn elders in toepassing gebragt, en 

in vcrschilleude lauden geoctroijcerd. 

Zi j bestaat hoofdzakelijk daarin dal het luchtledige in hcl houl, bcl-

wclk voor eene spoedige cn zoo volmaakt mogelijke behandeling zon 

noodzakelijk is, niel langs mechaniscben weg wordl verkregen, maar 

dat dc geheele doordringing alleen aan dc werking van dc tempera-

tuur wordl overgelaten, daar de liggers in de ccne of andere o|)lo.s-

sing van een metaalzoul ongeveer ccn uur lang gekookt, cn vervol-

gens, daarmede bedekt, tot o|) ongeveer -10® Pi. omifgcbroken wederom 

afgekoeld worden, 
I'hysiscb cn chemisch heefl daarbij bel volgende plaals: door de 

verhitting van bet bout tol boven 80" II., worden niet alleen de daarin 

aanwezige gassen, maar ook dc e.vtraclicf-stoiren, welke met betrek-

king tol bet bederf van hcl houl wel degelijk in rekening moeten 

komen, daaruit verwijderd; tol aan bet eind van hel koken bemerkt 

men bel ontwijken der cerslgcmeldc, door eene voorldurende opstij-

ging van groole luclitbelleii, terwijl bet ontwijken van dc la.ilstgcmelde 

blijkt dom' ccne o|) dc opbi.ssing drijvende slijmachtige zelfstandigheid, 

waarin reeds door den reuk der bcstanddcclcn van het jilaiitcnsaii 

kunnen wonlen herkend. Zoodra ecbtcr dc afkoeling plaats bcjcfl, 

tracht bet houl de vroeger afgestane lucht weder in zich op tc nemen, 

dodi daar hcl van alle zijden van dc beschermende oplo.ssiiig omge-

ven is, moet hol ihv.e laatste, in plaats van dc lucht inzuigen. 

Hel houl neemt na dc kid^ing tol een hoogen warmicgraad de 

oplossing van metaalzoul zeer snel op, omdat dc lucht van den damp-

kring op dc oppervlakte vaii dic oplossing ccnc sterke drukking uit-

oefent, waardoor bel iiidriiigen van deze in dc luchtledige poriën van 

het bout krachlig bevorderd wordl. 

Dat hol (lom-dringen van de liggers langs den warmen weg be-

paald tc verkiezen is boven alle koude wijzen van bohandcling, vloeit 

reeds voorl uit de eigenschap, dal men langs dien weg alle organisch- | 

chcmiscbc verbindingen veel zekerder verkrijgl; bovendien wordt • 

daardoor ook voorkomen, hetgeen bij aanboudciidc regens veelvuldig j 

plaats bcch, \ âunccr bet hout koud doordiongen is, dal bel opgc-

noiiicn inelaalzdiil mcl der tijd uitsjiocll. Tevens stolt duor dc kook-

hitte en door de waterdampen, dic het houl doorslniomen, dcciwitslof, 

die hcl bederf doet ontslaan, welk stollen waar.schijidijk, ook zonder dc 

incdcwerkmg van hel metaalzoul, reeds op zich zelf bederfwerend wer-

ken kan, wij l, gelijk reeds is gezegd, dc verrolling enkel cn alleen 

'aau dc bcslanddeclcn van hcl plantensap tc wijten is, terwijl dc planl-

vezclcn iu den zuiveren hicstand niet slccbts aan dc invloeden van 

het weder hardnekkig wederstand bieden, maar zdfs door de scherpst-

werkeiidc reagenlia naauwelijks kunnen worden aangetasten opgelost. 

(1) Omtrent dit onderwer]) r.ijn reeds ondcrschciilcnc medcilcclingcn in 

de werken van bet Instituut opgenomen. (Ucd.) 
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Na ccnc koking van 1% uur zijn de liggers door cn door verbit 

cn daarmede is tevens de bongslc male van hichtlcdigbeid bereikt, 

die de sterkste opzniging, namelijk 1!4 leerling voel :r= 02 jiond 

metaalzoul voor ecu ligger vaii teerling voet inhoud (500.93 pond 

op ceii teerling cl), ten gevolge heeh. Uil veelvuldige proefnemingen 

is gebleken, dal men dil als het maximum beeft te beschonwen, cn 

dal cenc verdere koking, zdfs lang voortgezet, geencrld invloed 

meer uitoefent. 

iMen kan echter aannemen, dal 1 teerling voel = 50 pond (205.5 

pond per teerling el) voor een ligger van (Icnnenhont volkomen vol-

doende is, om dien beboorlijk te bewaren, en deze opzuiging wordt 

reeds verkregen na î cnc koking van 1 uur en cenc daaroj) gevolgde 

afkoeling van O tol 7 uren, zoodat, indien zulks gevorderd werd, bij 

onafgebroken arbeid in 21 uren in dcnzclfdcn toestel er tweemaal lig-

gers berdd kunnen worden. 

Uil de medegedeelde feilen mag men met grond besluiten, dat dc 

hier be.scbrcvcnc eenvoudige wijze van bdiandeling alle vroegere verre 

overtrch, en waarschijnlijk zou men bezwaarlijk eene andere wijze van 

bereiding kunnen iiilviudcn, waarbij dezelfde liocvcclhdd metaalzoul 

zoo hoogst natuurlijk door bet houl wordt opgenomen. 

Dc toestellen, aan den saksischen rijksspoorweg in gebruik, bestaan 

hoofdzakelijk uil een sloomkctd van 10 paardenkracht, mcl ecnc druk-

king van 2 dampkringen. Tol iedercn toestel bebooren vier kuipen van 

dennenhout, 11% voel (5«'.55) hoog en 8 voel (^''.20) wijd. De water-

dampen worden duor cenc buis, dic 1 duim (0'^'.021) wijd is, van den 

ketel lol in den bodem van dc knip gevoerd, en treden dc kuip binncn 

dour cenc dwars over den bodeni liggende buis van gdijkc wijdte, die 

md kleine gaten is voorzien. Nadal nu de liggers loodregt, met het 

stamcind naar beneden, in den ketel zijn geiilaalsl, ten einde aan dc 

mctaaloplossing gelegenheid le geven , in bel houl op te stijgen, op 

dezelhie wijze als het plantensap bij dc groeijcndc hoomcn , wordl 

een zwaar bouten deksel met gaten oji den kclel gelegd , dat door 

niiddid van vier stutten tegen twee aan de bovenzijde van dc kuip 

aangcbragle randen geklemd wordt; vervolgens wordl dc mctaalzoul-

oplussiiig en eindelijk de stoom cr binnen gelaten , waarop binncn 

twee uren de oplossing volkomen kookt. Hierbij moet men daarop 

lellen, (lat lot aan het hcrdken der ko(dxhiite dc hoevcclb.dd van de 

oplos.sing dour de condensatie van de daarop aanstroonicndc water-

dampen nagenoeg '/s is vermeerderd, en dal aan iedere knip cenc 

daarmede ovenienkomcnde groolerc hocveelhdd mctaalzout moet 

worden toegevoegd , ten einde dc door bet condensalicwalcr vcr-

shijdc oplossing W(̂ der te versterken. Dc oplossing moet in clkcn 

ligger Va ten honderd metaalzoul bevatten. 

Iedere kuip kan 10 sluks liggers bevatten, en derhalve worden 

in dc vermelde t(.>cstcllcn bij een gercgdden arbeid 100 liggers in 

2 i uren door 1 werklieden bereid. 

Wal hcl metaalzoul zelf betrch , zoo heeft men aan geen enkid 

lol nog toe de bepaalde voorkeur gegeven. iMen bedient zich op de 

duilschc spoorwegen thans meestal van kopervitriool, en wel alh^en 

daarom , omdat juisl dc vroegste ondervinding daarvan gunstig ge-

tuigt, hoewel dc zinkcldoridc door anderen, bijv. in Engeland, zeer 

wordl aanbevolen, niel slechts omdat zij "/g i,'ocdkoo|)er is dan kojie!'-

vilriool, maar ook omdat zij van alle melaalzouten het sterkst in 

houtvczclcu dringt, cn men het houl mcl geene andere metaalzoul-

oplossing zoo innig kan doordringen. 
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NIEUWE STOELEN VOOU SrOOUSTAVEN MET STOOTVOEGEN 
Or ENGELSCIIE Sl'ÜÜllWEGEN. 

(Onjau Jur dic Fortschriltc der Eisculahmccscus, lSr)5, S. 07.) 

(VI XI I , figg. 9 - M . ) 

lüj tle parallel-slaven, op de engelselie spoorwegen nog steeds hel 

meeste in gebruik, kan meu, gelijk bekend is, met de lot dus ver 

gebezigde stoelen, geen laseh-verbinding aan de stooUoeg aanbren-

gen ; men heeft derhalve in den jongslen tijd in Engeland, alwaar 

men heeft ingezien , dat de lasch-verbinding der staven het beste 

middel is, ter verzekering van eene juiste ligging der slaven en ter 

voorkoming van hel derailleren, hetwelk zoo vaak door gebrekkige 

stoDlvoegeii ontslaat, verschillende nieuwe stoelen voor i)arallel-slaven 

vervaardigd; daarvan is die van Sanuiel in de ligg 9—11 van jd. X l l 

en iu de figg. 1'2—14- van dezelfde plaat de gegolen ijzeren stoel van 

Adam afgebeeld. 

De eersle bestaat uit eene gegolen ijzeren, aan de stoelplaat vasl-

gegoten en door twee randen versteikte Hens a, legen dt!ze rusten 

de slaven met den eenen kant, zij zijn met haar en met de aan 

den anderen kant liggende gosujeed ijzeren flens b, door 4 schroef-

bouten met moeren verbonden. De stoel van Adam is nog eenvou-

diger ; deze beslaat uil twee geheel gelijke gegolen ijzeren flensen c, 

die aan den voet eene, door een rand versterkte, verbreeding heb-

ben , door middel van welke zij, even als een stoel op den ligger 

kunnen worden genageld. 

VEIUiETEUDE l iAXDEN VOOU KANTOOlUïOEKEN. 

(The Meehauics' Maijaziuc, 1S55, pag. 34.) 

(.1. G. VAN GENDT Jun'.) 

(l'l. X I I , fig. 1.<3.) 

De bekende boekhandelaars Waterlow & Zonen zijn eigenaars ge-

worden eener zeer inittige en eenvoudige verbetering in de banden van 

kantoorboeken, waarvoor de heer Arnold vroeger octrooi had genomen. 

Dc verbetering bestaat in hel gebruik van eene melalen strook C , lol 

de bcvesliging van de biimeiizijdc van het boek U aan den band A , in 

plaats van de gewone verbinding van linnen. Dij deze zamenstelling is 

dc binnenkant van het bock geheel onafhankelijk van den band, cn kan 

daarvan gescheiden worden door bet wegtrekken van dc doorloopcnde 

pin, zoodal écu band voor verscheiden boeken kan gebruikl worden, 

of nieuwe bamlen, naar verkiezing, om oude boeken kmnicn gebragt 

woi'dcn, zonder dat men hel boek in handen van den binder behoeft te 

geven. Dc groole tegenwerping teg'-n de gewone lijmverbinding is 

hare geneigdheid om bij vochtig weder los tc laten, helwelk bij den 

nieuwen band geheel omnogelijk is. Wi j moeten ook opmerken, dal bij 

het gebruik van den metalen band de bladen van hel boek geheel vlak 

liggen, boe het ook gcojiend moge worden; een voordeel dal ieder, die 

met kantoorboeken omgaat, zal weten le waai deren. Wij geloovcn dat 

de hecren Waterlow goed gedaan hebben, dc verbeterde boeken niet 

honger te stellen dan die tol nog toe in gebruik zijn, daar ccn vermeer-

derd debiel dc mindere winsl zekerlijk vergoeden zal. 
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OVEU DE IIIGTING DER SPlI lDEiniEN IN SPUISLUIZKN, 

DOOK DEN HEER V. CI IEVALIJER, hoojdhujenieur 
der Briujgen en 11 cycn. 

(Aunalcs d s Pouts et Outusst^es, 1804, Juillet et Août, p. 81.) 

De meest gewone sluiting van eene spuisluis is een deur, die om 

eene verticale as draait, meer of min nabij het midden ; somtijds 

beslaan twee zoodanige deuren , aldan dubbele deur gehcelen , de 

geheelc breedte van de sluis. In alle gevallen wijkt dc zijde, die het 

meest gedrukt wordt, wanneer de bestaande hindernis wordl weg-

genomen, cn gaal dc deur open, maar bijna altijd gebrekkig. 

Men heeft getracht dc opening zoo volkomen mogelijk te maken, 

hetzij door dc verhouding van dc beide zijden der deur te wijzigen, 

hetzij door aan hel eind stroomafwaarts een uitspringcndeii rand aan 

te brengen, hetzij door de deur door middel van een kaapsland te 

bewegen. 

Ilcl gebruik van een kaapstand vercisehl mcnschcnhanden, terwijl 

een uils[)ringendc rand den waterafvoer vermindert. 

Wal de verhouding der beide deurzijden betreft, met geene enkele 

is men overal geslaagd. Zoo zijn in de figuren 2 0 2 en 2006ÏS van 

den Cotirs tle porls de m e r , van den heer Minard, noch de enkele 

deur van Doulogne, noch de dubbele van Ostendc, evenwijdig .aan 

de sluismuren ; en cchler is dc verhouding tusscben de groote en 

de kleine zijde le Doulogne 1.79 en te Ostemle I.ÜO. Te Doulogne 

behield de deur cenc helling van 7« op de rigling der sluismuren; 

door een kaapsland in evenwijdige rigting gebragl, hernam zij den 

oorspronkelijken stand , zoodra zij aan zich zelve werd overgelaten. 

Wal de deuren van Ostendc belrefl. deze vertoonden het zonderling 

verschijnsel, dat beide ccne ongelijke behing hadden in dezelfde rig-

ling (1). 

Dergelijke feiten merkt men in verschillende andere havens op ; 

in dic van Ic llavrc heb ik cr bijzonder mijne aandacht op gevestigd. 

Dij hel onderzoek der waterkommen, achter de spuisluizcn, heb 

ik opgemerkt, dat, ten gevolge van gebrek aan symmetrie der ingan-

gen, de stroom, gedurende de uitlozing, bij iedere opening meer (d" 

minder hellend op de as aankwam , en dal in dc rigting van die 

helling de spuidcuren zich stelden. 

De lignreu 45 cn 17 van den C o u r s de n a v i g a l i o n h i l é r i c i i r e , van 

den heer Minard, vertoonen tc duidelijkste deze belling bij de uil-

lozing door twee stuwopeningen op de Marne en de Oise, en uit 

de i)laatselijkc gesteldheid kan men terstond de oorzaak oinnaken. 

Eene spuideur, dic op het oogenblik van dc oiiening alleen gehoor-

zaamt aan hel verschil in drukking, voortvlocijende uit de ongelijke 

groollc van hare beide zijden, ondervindt gedurende de opening boven-

dien den invloed van alle zich bij dc uillozing voordoende omstandig-

heden, door dc rigting der slroomen, door de horizontale en verticale 

wielingen, door dc golving'Mi stroomopwaarts, enz. 

Om tot de schuinschc rigting te geraken, die zij vervolgens inneemt, 

hecfl de deur een scherpen of een stompen hoek le be.sclirijven. 

Is hel een stompe bock, dan is de deur een oogenblik evenwijdig 

aan dc zijmuren geweest, en het is voldoende van boven naar bemalen 

klossen aan te brengen, om baar tegen te houden en in de verlangde 

stelling te doen blijven. 

Derhalve zal dc bouwmeester, als hij cle rigting van den stroomdraad 

(1) Zie het muigeliauldc werk, l»lz. l'.f3 en IOC. 
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juist kan voorzien, door de stelling der draaijingsas steeds de deur j 

kunnen dwingen, om zich met een stompen bock te openen, cn door | 

middel van klossen zal hij hel vraagstuk op dc meest eenvoudige wijze 

kunnen oplossen. 

Dit heb ik gedaan bij de spuisluizcn dc la Floridc, te llavrc. 

Dij die sluizen zijn de oude koppeldeurcn, die zich slechls zeer on-

volmaakt openden, door enkele deuren vervangen van O"'.2 breedte cn 

5®'.5 hoogte, die uiet slcchls evenwijdig worden aan de zijmuren, maar 

die zelfs verder zouden gaan zonder de klossen, dic op den slagdorpel 

en boven in de sluis zijn aangebragl. Aldaar was de stroomrigliiig ligt 

le voorzien, otiidal de beide verbonden sluizen door een krom vaar-

water worden voorafgegaan, cn dal dc slroomen, kort voor dat zij de 

sluizen bereiken, reeds langents-gewijze trachten tc ontsnappen. De 

beide deuren zijn dus zoodanig aangebragl, dal zij in dezelfde rigling 

openen. 

Vroeger bad men aan dc beide spui-openingen van la Darrc spui-

dcuren moeten herstellen, van 5'-"'.95 breedle en O"'.7 hoogte; deze 

openingen, waardoor hel water uit ccnc havenkom stroomt, zijn, bij 

wijze van voorzorg, ieder van ccnc sluwdcur bovenwaarts voorzien. De 

door mij iiicdegedechle gevolgtrekkingen zijn gegrond op hetgeen ik 

in die beide oi)eningen heb waargenomen. 

lu de eersle ojicning ben ik nicl geslaagd; men heelt een kaapsland 

noodig om de deur geheel te openen. 

In dc andere opening doel zich een opmerkelijk verschijnsel vuor. 

De spuideur beschrijft, in weerwil van de verbeteringen in harezainen-

stelling aangebragl, eerst slechts den scherpen hoek en plaatst zich 

niet terstond in de as van tie sluis, maar zij doel dil daarna van zelve, 

wanneer men dc sluwdcur voldoende heeft doen dalen, of hel spniw;iter 

is gevallen. Zou men daaruit niel kunnen besluiten, dat dc gemiddelde 

rigting der slroomen nicl in ieder horizontaal vlak van de watermassa, 

die door de opening stroomt, dezelfde is? 

Ik heb in die openingen ook opgemerkt, dal iedere deur, op Ü^'.l 

afslands van bel bovenhootd geplaatst, de slroomen eerst opneemt, nadat 

zij op een der zijmuren is afgesloolen. 

Uil dc volgende vergelijking zal blijken, dat men bij dc vervaar-

diging der spuidcuren aan hel verschil der beide zijden eene veel le 

groote waarde beeft gchechl. 

Dc deuren van la Darrc en la Eloride kunnen zich van zelf tegen 

den stroom sluiten. Dc draa|jings-as verdeelt de o|ipervlakte in Iwee 

deiden, waarvan dc breedte onderling slechts 0"-"'.0l bij la Darrc en 

0'='.0ü bij la Kloride verschilt. In dc groote zijde bevindt zich ccne 

draaijendc klep; wanneer deze wordt geopend verkrijgt de drukking 

op dc kleine zijde een overwigt cn dc deur opent zich met tle groote 

zijde stroomopwaarts. Dij dic beweging sluil zich de klep weder en 

men handhaafl haar in die slclling. Men houdt ook de deur It'gen, 

die evenwijdig slaat mcl de zijmuren en om deze tc sluiten is het 

voldoende, haar ccn weinig van hare rigling tc doen afwijken cn zoo 

doende er den stroom op le doen werken. 

Oj) hel oogenblik dal de klep geopend wordl is het verschil van 

drukking op de beide zijden der deur aanmerkelijk; maar al naar mate 

de deur open giat, lerwijl levens dc kh'i) zich in dezelfile mate sluit, 

wordl bet verschil van drukking al minder cn minder en dit verschil 

is zelfs tegenovergesteld geworden wanneer dc deur evenwijdig aan 

den sluisniuur is. 

Terwijl andere deuren, zoo als tc Doulogne, Ostendc, enz., schuins 

lil de sluizen blijven staan, hoezeer hareojipcrvlaklc stroomafwaarts 
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steeds nagenot̂ g het dubbele bedraagt van dic stroomopwaarts, zoo 

draaijen dc enkele deuren van Ie llavrc door, om met ile sluismuren 

evenwijdig tc komen, hoezeer ook dc oppervlakteslroomü[)waai Is steeds 

Incnecint en de helft breeder is dan dic stroomafwaarts. 

Ui l al deze feiten trek ik dit besluit, dat, om dc s|)uideuren vul-

komen le doen openen, men bij dc stelling van hare assen behoort le 

letten op de tc voorziene rigling der slroomen, dic gedurende de 

spuijing door de openingen gaan. 

De nioeijelijkheid van de zaak ligt juist daarin om di l behoorlijk le 

voorzien; vaak zal men daarin worden tegemoet gekomen door de 

kennis der [)laals(dijkc gesteldheid, want hel is voldoende dat meu niet 

dc rigting van den stroom, maar die van zijne afwijking kent. 

Wanneer men dc watermassa nagaat, begrepen in dc spuikotn, lus-

schcn het shiishoofd slrooinopwaarts en eene verticale doorsnede op 

ongeveer honderd el afslands cn reglhoekig op de zijmuren, dan zal 

hel loodregle vlak, dat door dc as der sluis gaal, in den regel die 

massa in twee ongelijke deelen vcrdeclen, en meestal (met uitzondering 

van groote onrcgchnatigh(»den in dc diepleti) zal de stroom er naar 

trachten, zich tegen dien zijmuur tc riglen, die zich nabij de minste 

massa bevindt. 

Dc stompe hoek, door de stroomrigting met dc gesloten deur ge-

vormd, wijst alsdan aan, hoe men tc werk moet gaan oni die deur te 

ojiencn. 

Twee opmerkingen zijn hier inlusschen noodzakelijk: 

1. Wanneer de deur van bet achlorfroiit kan 

de stroom daar niet aankomen , zonder een voorafgaanden aanslag 

op een der zijmuren. 

2. Wanneer men verschillende aaneensluitende o[ieningen heeft, dan 

kan men alleen uit gelijksoortige gevallen de verdeclingder stroomen 

cn de stroomrigting in elke opening afleiden. 

Alvorens te eiiidigcn wil ik ccnc tegenwerping voorkomen. Men zal 

vragen: vermeerdert men steeds den waterafloop, wanneer men aldus 

dc werking der slroomen belemmert'? 

Te llavrc gaal in de zuidoostelijke sluisopening van la D»arre de 

s|)uideur, aan zich zelve overgelaten, open onder eene drukking, een 

weinig minder dan die der spuijingen, en beweegt zich ongeveer twee 

minuien heen cn weder, waardoor dc alloop gemiddeld tot op */IÜ 

wordl verininderd; daarop blijft zij eensklaps evenwijdig met dc zij-

muren staan, cn zij zou zelfs verder gegaan zijn dan die stelling zomler 

de klossen. Oedurcnde de eersle vijf minuten, waarvan in twee oj) zijn 

minst de opening ouvolmaakl was, is dc massa water in de spuikom 

O'̂ '̂.O'J gedaald, en gedurende de volgende vijf minuten, bij volko-

men opening, O'"'11. De onvolkomen opei;ing vermindert dus den 

waterafvoer. 

In eene spuisluis als die van Doulogne, waarin de deur, na den 

stompen boek beschroven te hebben, bijna evenwijdig blijtt aan do 

sluismuren, moet dc grootste afvoer, zoo al niet bij dun evenwijdigen 

stand, dan Undi zeker bij een stand, dic daarvan z iw weinig alwijkl, 

plaals hebben. Meu zou daaromtrent belangrijke proeven kunnen ne-

men; iloch ilaar tle rigting, waarbij de groolsie afvoer plaats heelt, 

misschien verandert met dc waterdiepte, en daarenboven elke grool-

heiil in de nabijheid van het maximum weinig verandert, zoo zal hel 

ongtnwijfeld verkieslijk zijn, de deuren altijd evenwijdig aan de sluis-

mtiiTii te doen openen. 

Overigens kan men bij toepassing van de aangewezen behamlelmgs-

wijze de deiiicn io l̂ere sUdbng doen aannemen, d.c men verkiest. 
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Ik meen to liclibcii aangetoond, dat, ten gevolge van de schuine rig-

ting der stroonicn, eene spuidcur, al nanr mate zij hare as aan dc eene 

ot aan do andere zijde van het njidden heeft, een schcrpen of een 

slompen hoek beschrijft, en dat zij in dit laatste geval door klossen kan 

worden legengehouden, hetzij in evenwijdige rigling met de sluis-

muren, hetzij in iedere andere stelling, die men noodig acht. 

CIJDKACKN TOT DK GKSCllIEDIvNIS DKU VERWARMING 

DOOU MIDDKL VAN GAS. 

{Alhjcmcine Bauzeitnug, ISö."), S. IS') und 207.) 

1 . 

Verwarming door gas is een onderwerp, dal tlians dc algemcene 

opmerkzaamheid lol zich trckl. Iedereen beschouwt deze zaak echler 

niel uit helzelfde oogi»unl noch behandelt die op dezellde wijs. Men 

kan liet verwarmen donr gas in twee gevallen onderscheiden, en wel 

in het verwarmen door waterslof en door kooloxyde. 

l lcl waterstofgas wordl, zooals hokend is, nil ccne menigte stolTcn, 

vooral echler uit steenkolen, hars, hout, turf, waler enz. verkregen. 

Al naarmate dil gas zuiver of met koolstof verbonden is, verlichl hel 

niet, ol geeft ecu meer of minder helder licht, in hel eene, zoowel 

als in het andere geval is bet onlvlambaar en vatbaar voor eene zeer 

groote ontwikkeling van warmic. üm het tot verlichting le bezigen, 

moet hel noodwendig met ko(dstof verhonden z i jn; dil geschiedl, 

indien men bel uil de overhaling van slcenkulen of uil andere meer 

of minder koolstofrijke zelfstandigheden trckl; lot verwarnrmg echter 

kan hel in zuiveren toestand gebezigd worden; alsdan moet het even-

wel zeer goedkoop kunnen worden verkregen , wi l men het met 

nut en voordeel aanwenden. Om deze reden beeft men sedert ver-

scheidene jaren naar overal voorkomende en onkostbare stonen, naar 

eenvoudige en zuinige middelen lot het verkrijgen van zoodanig 

gas gezocht, en vandaar ook het groot aantal octrooijcn, waarvoor in 

alle landen van luiropa aanzoek wordl gedaan. 

Onder de uilvinders, cn deze zijn velen, die zich vooral met dit 

onderwerp hebben bezig gehouden, mogen vermeld worden: de heer 

Lacarriere, die zich sedert meer dan 20 jaren aan dit onderzoek 

heeft gewijd; de heer Shepai-d , wiens uitstekende uitkomsten len 

aanzien van de zuiinge bereiding van het waterstofgas, door middel 

van de cleklriciteit, sedert kort zijn bekend gemaakt; de heer 

.leanncncy, voornaam scheikundige, aan wien men in dit o|)zigt 

nullige onldekkingen is versehuldigd, en wien het gelukt is, met goed 

gevolg den hoijhciid (1) te benuttigen; voorts inoelen nog vermeld 

worden de hceren Köchlin, Dr. Dcrpigna en Duchïllel, die kort ge-

leden eigenaars zijn geworden van hel octrooi der beeren iMoreau 

en Langlois voor hun slclsel van destillatie uil turf en gasont-

wikkeling. 

hl dc Icgcnwoordige omslandigheden is het in de beslaande 

fabrieken voortgebragle gas, nilsluilciid lot verlichting bestemd, nog 

le hoog in prijs om lol verwarming tc kunnen dienen. Men rekent 

te Darijs dal hel slecnkolengas der maatschappijen, mei inbegrip der 

(1) Dc bo-iknd-canml-eoal, uit J^chotland, i.s ccne soort vnn zwarte lei-

nclitiĵ e iieklmudende leem of klei, door de dcHölofkumligeu teekenlei 

[nnjtlc (inijjclitc) genoemd. 
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kosten van beheer, 9 tol 10 centime de teerling el kost, en dat de 

algemecne koslcn der hoofdi)ij|)en even zooveel bedragen, zoodat de 

kosten van ccne leeiding el gas 20 of 21 centime beloopen. Om 

de uilgaven voor dc jiijpen le vermijden , welke, zooals wij zagen, 

inderdaad belangrijk zijn , is de heer Lacarriere op hel denkbeeld 

gekomen, watergas in dc woningen voort te brengen, te welken 

einde hij zeer vernnfligc toestellen heefl uitgedacht. Hij stelt voor, 

hel gas nil de onlbinding van water le trekken, en wel door eenen 

elektrischen siroom of door het gebruik van scheikundige verbindin-

gen, en hel overblijfsel te verkoopen , helwelk met veel nut voor 

den landbouw tot mest of tot andere doeleinden gebezigd kan wor-

den. Naarmate het gas tol verlichting of lot verwarming moet 

dienen , maakt hij hel verlichtend , doordien hij hel door vluglige 

olie met koolstof verbindt, of hij laat het in zuiveren loestand. 

Shepard, die het, door den in I'clgie overleden heer Dollet uit-

gevonden niiddid navolgde en verbeterde, geeft eveneens aan water-

stofgas dc voorkeur, hetgeen hij op eene zeer eenvoudige en zuinige 

wijze met een elekli'o-magnetisch werktuig van merkwaardige zamen-

slelling verkrijgt. 

De heer Jeanneney, overtuigd dal de bo(jhc.(id eene slof is, welke men 

zieh noggeruimen tijd op cenc goedkoope wijze zal kunnen aanschairen, 

beweert dat, indien le Miihlliausen de prijs van het slecnkolengas 

in do fabrieken 5.'215 centime is en hel aan den verbruiker o. iOo 

centime voor eene vlam in cén uur kost, hel bogheadgas slechts op 

1.081 centime met inbegrip van alle kosten le slaan koml. Deze be-

kwame ingenieur heeft in den Klzas reeds 41 gasinrigtingen met 

12 877 vlammen aangelegd , waarvan er 10 877 met bogheadgas 

branden; hij heefl daarbij zijn stelsel van vlakke retorten gebezigd, 

in Frankrijk en in Duilschland geociroijeerd. 

Hel gas, dal uil lurf, eeno in vele oorden zoo ruim voorhanden 

brandstof, getrokken wordl, moet men, volgens de getuigenis van dc 

beeren Moreau en Langlois, eveneens voor billijken prijs kunmïu ver-

krijgen, en het zou daarom tol verwarming gebruikl kunnen worden. 

hl Engeland, waar de aan gas zoo rijke brandsloffen, zoo als steen-

kolen, oneindig goedkooper zijn dan in andere landen, heeft men oveial 

nicl slechls verlichting door gas, maar reeds sedert eenige jaren ook 

gas lol hel verwarmen van particuliere huizen gebruikt. Dc uitkomsten, 

verkregen door hel gebruiken van de verloren gaande gassen bij dc 

hoogovens, hebben velen aanleiding gegeven zich ook met dit onder-

werp, als middel tot verwarming van werkplaatsen en van verschillende 

toestellen, bezig tc houden. 

Hel is bekend dat men voor omstreeks twintig jaren hel denkbeeld 

vormde deze ga.ssen le verbranden, door eerst de stoomketels le ver-

warmen, die nabij den ovenmond staan. 

In hel jaar 185U nam de beer Dobin, direcleur van de ijzei'smcltcrij 

te Niederbronn, een octrooi voor 15 jaren, om in de door de smid.s-

vureii verwarmde toestellen hel uit de monden der hoogovens slroo-

mcndo niel verbramle en niel opgeloste gas te verbruiken, nadal hij bet 

op cencn zekeren afstand iloor geslolcu buizen lot dc loestellen geleid 

had. Men verwarmde aldus niel slechls de sloomkelels, w m ook 

jiuddel- en andere ovens. Scdcri dien lijd heefl hel denkbeeld, om dc 

verloren gaande cn wegslroomcndc gassen ergens heen le leiden, zoowel 

in Frankrijk als in Duilschland en Kngcland eene groole ontwikkeling 

verkregen. De heer van Andalarre, hullcnmeeslcr (o|)zigter in ijzergie-

terijen) te Trevcray, nam, nadat hij hel octrooi van den beer Dobin 

had overgenomen, in het jaar 18-il een octrooi voor 15 jaren, niel 
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alleen voor bel gebruiken van de gassen der hoogovens en van antlere 

vuren van industriële inrigtingen voor nictallurgiscbe bewerkingen et» 

voor alle werkzaamheden, waarbij warmte noodig was, maar ook voor 

het voortbrengen en nullig gebruiken van andere gas.sen dan die van 

hoogovens. Di l in zeer vele inrigtingen in toepassing gebragl octrooi 

heefl van tijd lol tijd 12 of l i toevocgsiden bekomen, welke eigen-

aardige schikkingen bevallen, aangaande hel voortbrengen vati belgas 

en zijne verbranding. 

In veel laleren lijd (1852) nam de opzigler der ijzergieterij Liizarche 

twee octrooijcn op dcnzelfdcn dag, onder den titel «gasverwariiiin;;s-

toestellen» en «verbetcrdo verwarniiiigsloeslellen, toepasselijk op stoom-

ketels voor locomotieven cn schepen, en wijziging van den stoomketel, 

om dien voor deze loe|)assiug geschikt te maken.» 

Deze beide octrooijcn komen in het hoofddenkhecid overeen mei dal 

van den heer Deaufumó. liet eerste be.staal in een stelsel tot verandering 

van de brandstof in kolenoxydgas en lot hare leiding in eenig vuur, oin 

het door eenen verslerklen luchtstroom le verbranden; licl tweede is be-

tickkelijk tol eene inrigling van den haard, op den tender, en geschikt 

om het gas voort le brengen, helwelk door eene hijzondere leiding in 

den haard van de locomotief gevoerd wordl. Do uilvinders honden zieh 

thans met hel aanwenden van hun stelsel bezig, waarvan zij groote uit-

komsten verwachten en zich eene aanmerkelijke besparing aan brand-

stof voorhiel len. 

Uit bet bovenvermelde ziet men, op welk cenc groote schaal men 

zich in Frankrijk met j)rocven betrekkelijk do huishoudelijke- en 

nijverhciilsvnrcii bezig houdt. Het onderwerp is ook van hel grootste 

gewigt niel alleen voor hel tegenwoordige, maar ook voordo toekomst: 

hoogst wenschelijk is het, dal het moge gtdukkcn, andere brandslolVeii 

dan steenkolen cn bout te gebruiken, welker verbruik dagelijks inbni-

tengempene verhouding vermeerdert, terwijl de voortbrenging, ten 

n;iusle in vele oorden, schijnt af te nemen 

In den loop van dezen winter heeft te Weeiien do verwarming met 

gas geene onbelangrijke vorderingen gemaakt (1). Men bedient zich 

daartoe van cencn onder ccn'gegolen ijzeren oven gcplaalslcn gasci-

linder, welke door dc gasvlammen verwarmd wordt. Len middehnatig 

grool locaal kan men mtl cenc maandelijkschc uitgaaf van O tol 7 11. 

(/"Olî l-^) verwarmen. De verwarming met gas is hier, behalve iu 

magazijnen, pakhuizen enz. ook lot kokenen braden in gebruik ge-

raakt. Dc ilaaraan verbonden voordeelen zijn gelijkmatige warmte, zui-

verheid en bewaring van den voorraad koopwircn, die niel door 

rook, roet of dampen le lijden hebben. 

1 1 . 
De maatschappij Shepard, welke zich met het maken van water-

gas bezig houdt, verkreeg van de fransche regering dc loesteniming, 

om in het hotel der Invaliden lo Darijs proeven met do verwarming 

door gas le nemen, helge}n ook in het bijzijn van voorname |ierso-

neii plaals vond. Kr was aan do maatschappij op den heganen grond 

eene kamer ter beschikking gesteld, groot 57 teerling cl (1805 oos-

lenrijksche leerling voet), waarin eeno dubbele deur, twee vensiers en 

een schoorsleen waren. De lem|)craluur van den dam|ikriiig was in 

hel begin der bewerking 15 centigraden boven nul. Len llierrno-

nicler was op geschikte hoogle gtdiangen; len 1 uiir 5 minuten werd 

het vunr in den in het midden dcr kamer staanden toestel aan^c-

127 

maakt; na verloop van 50 minuten was de temperatmir tot op 21 

graden geklommen, ofschoon vele personen uit- en ingingen , hel-

welk , met de vensters, den scbonrslcen en de dunne muren , een 

aanmerkelijk warmteverlies veroorzaakte. 

Iiel verbruik van brandslof was 119 kop (58.57 Weener Achtel, 

of l i . 18 leerling voet). H t locnenieiide rijzen van den thermometer 

had onder zeer belangrijke omstandigheden plaals. Om van 15®, hel 

aanvangspunt, tol l i " te stijgen, waren 4 minuien 50 seconden, om 

den daaropvolgcnden graad (van l i lol l;)) te hereiken 5 minuien 

50 .seconden, om lol den dei den graad le komen 5 minuten, voor 

den vierden 2 minuten 50 secondfin, voor den vijfden en zesden graad 

9 minuten , voor den zevenden 10 minuten , en cindidijk voor den 

achtsten graad 11 minuten noodig. liet dalen van den thermometer 

had uiet naar dczelhle verhoudingen plaals; nadat het vuur in den 

oven uilgedoid'd was, daalde de Ihermometer in 10 minuten van 21 

tol i20^ in 15 minuteu van 20 tol 19^ waarop hij 15 minuten bleef 

staan, waarna de proefneming werd gestaakt. 

Uit deze proeven, welke op groolcre schaal in hel geheele IKMCI 

der Invaliden werden voortgezet, blijkt het volgende: indien men tot 

grondslag der berekening dc ruimlc, die de mensch in ccnen dag tot 

inademing noodig beeft, op 12 teerling el stelt, dan moet men 90^-52 

kop (1 kop = 0,0510 Weener teerling voel) in ieder uur verbranden, 

om de warmte der kamer op 18 cenligraden le bchoiidcn, hetwelk 

voor 25 uren 750 kop en in het geheel 820 kop, alzoo nnnder dan 

een teerling el (51.057 oostcnrijkschc Icerrmg voet) uilniaakl. Nu ver-

bindt zich de maatschappij Shepaid, hetgeen ccne hoofdzaak is, de 

teerling el van dit gas voor 21 centime le leveren, en neemt mon aan, 

dat, in plaats van 820, 1000 kan verbrand worden, dan verbruikt men 

juist voor 25 centime iu 24 uren, of omstreeks voor I fcutimc (0.25 

kr.) in ieder uur, om eeiic kamer groot 12 teerling el tc verwarmen, 

cn op cencn warmtegraad van 18 ccniigradcn ( l i " .4 Déaumur) le 

behouden (1). Ook mot het walcr voor baden werden proeven geno-

men. Men nam het water van den, op het dak van hel IKMCI der Inva-

liden, bewaarden voorraad. De badkuip was van vertind koper, en 

geheel met waler gevuld. Men hail te verwarmen; 225 kan water, bet 

metaal der kuip, bet melaal van den toestel en eindelijk 8 kan in 

vooiTaad boven den toestel. Hel water was 4 centigraden boven nul; 

dc proef duurde I uur 4 minuten; de verbruikte brandslof bedroeg 

iets minder dan 1400 kan gas, om bel bad tot 7)1)" te brengen, bclgcen 

alzoo 55 centime uitmaakt. Zulk eene verwarming kost des zomers, 

wanneer hel water eene natuurlijke warmte van 17" bezit, niet meer 

dan 17'/j ccnlime, en vercischl slechls 52 minuten lijd. 

MK.MORIK OMTRKXT DK VKRDHTKRING YAN DKN GKZOND-

IIKIDSTOKSTAXD DKll STEDKN IN KNOKLAND, DOOR 

DKN IIKKK MLLLK, Ingcuivur dcr IJrwjijcii cn Wh/cn. 

{Annales des Pouts ct Chaussées, ISS.*!, Mars ct Avri l, 129.) 

(Pl. X l l l en XIV.) 

I. AI)M1.NISTH.\T1I-:VK DUZO.NDEIUlKnK.N K.N m'I\A.\nSI,AGI.\C,P:N. 

1. Dehocflc 0(111 vcrbclenug i n dcn geznndhcidslocslnnd in Knge-

land. — Al wal bel hierbedoeldc vraagsluk betreft wekl legcuwoor-

(1) boven blz. CG. (Kca.) 

(1) Kene rnimle van 12 teerling cl is eehtcr nuuir een zeer klein ver-

trek. (Red.) 
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(lig in Engelüinl zccr Icvcnilige liclangslclling Men liccfi aldaar veel-

vuldige regens, veelal mistig en belrukken weder, de grond is bijna 

overal leeinacbtig of ondoordringbaar voor water, llcl gebruik van 

siccukolcn is cr overigens algemeen; zelfs do armste gezinnen maken 

in overvloed van dezc brandstof gebruik, die weinig kost, terwijl le 

gclijker lijd dc talloozc sclioorsteencn der fabrieken den damiikriuL> 

met rook vervullen. Men beeft inderdaad, om Ic kunnen leven, be-

bocfte aan zuivere lucbt en aan inrigtingen, gc.scliikt om dc scbadc-

lijke invloeden tc besti'ijden, die daar te lande overal beslaan. Daaruit 

is tcn slotte ccn strijd geboicn, waaiin dc eisclien der bevolking 

ondersteund worden door de ingenieurs, de geiieesbeercn cn dc meest 

Ncrlicbte leden der aristocratie. 

Hoezeer wij iu Frankrijk te dezen ojizigte in een gunstiger toestand 

vorkceren, boezcer wij een helderder klimaat, een minder vochtigcn 

grond cn eene meer afwisselende natuur bezitten, zoo gevoelen wij 

niettemin dezclfile behoefte, wat den gczondhcidsloesland cn dc huise-

lijke vcrboloringcn belrcfl. Al beeft Darijs zijn gelijke nicl, nil het | 

oogimnl van de praclil der gebouwen, en de orde en rcgclmatigbeid 

iu al wat dc openbare dienst betreft, zoo valt cr nog zccr veel te vcî -

beteren, len aanzien van hel inwendige van dc woningen, als men 

nagaat hoe weinige er bevrijd zijn van bedm-vcne luchl, hoe weinige 

hel gezonde en geriefelijke gebruik van overvloedig water bczillni. 

Hel is daarom nutlig, na te gaan, wat door onze rijkeen ondernemende 

nalmrcn is gedaan of ondernomen; wij zullen daaruit in vele ge-

vallen knnncn allciden wat wi j zelf tc doen hebben. 

Wi j zullen voornamelijk vau Londen snrckon hoezeer wij ook 

Maiichesler, Glasgow en Eilinburg hebben bezocht; wanl Londen j 

vcrlcgcnwoordigl nagenoeg de algemcenc rigling van Engeland, Icn | 

gevolge van hel centralisatie-stelsel in een land , alwaar bet zelf- | 

staudig bestuur niettemin den grondslag en den geest der instellingen 

uitmaakt. i 

2. I n s c h r i j v i n g van L o m k n . — Londen hoch 2 »00000 inwoners i 

cn 500000 huizen op eene oppervlakte van 21 OOO bunders. Darijs . 

bevat l OOO 000 inwoners met 52 000 huizen op eene oppervlakte van | 

5 500 bunders. Derhalve beval dc hoofdstad aan de overzijde van hel 

Kanaal meer dan bet dubbele van onze bevolking op ccne zesvoudige 

ojipcrvlakte en in een bijna tienvoudig getal woningen. De laatst ver-

melde verhouding, die een zoo sterk verschil oplevert, is daardoor te 

verklaren, dat in bet noordelijk Europa het gebrmk algemeen is, dal in 

iedere woning slechts cén gezin woont. Terwijl men tc Parijs bij hel 

liezoek van cenc enkele verdieping de vcrdecling van dc gansche woning 

van beneden tol boven leert kennen, kan men le Londen uil het be-

zoek van écu huis lol eene gansche straal besluiten; immers, de 

huizen, waaruil zij bestaat, ziju alle tc gelijkertijd gebouwd, doorden-

zrdfdcn aannemer, volgens ccn zelfde plan en op ccn terrein dal len 

behoeve van ccnc enkele industriële ondcrncniiug is aangekocht. Als 

algemeenen type kan men aannomcn ccnc woning mcl cenc deur en 

twee vensters en twee verdiepingen, waarvan de beneden-verdieping 

van hel voetpad door een keldergat gescheiden is. Dic bciicdcn-

vcrdtcping beval dc keukens, met locbcbooren, behoorlijk ingcrigi; 

dc bergplaats der sleeukolen wordt onder bel voctjiad aangcbragt. 

De verilieping gelijkvloers [ r c x k - c h a n s s c e ) bevat dc celzaal cu de 

spreekkamer. Op dc cci'ste verdieping bevindt zich bel salet [salon] 

cn daaracbtcr ccne slaaiikamer. Op dc bovenste verdieping zijn dc 

kamers der dienstboilen. Het geheim gemak en een regenbak, ofwel 

ein vergaarbak voor zuiver waler, zijn op ccne niet slecncn bcvlocrdo 

[ 1 8 5 5 -

binnenjdaals aaiigebr.ngt. Het spreekt van zelf, dat dc oudere stralen, 

waarin men dc winkcds en magazijnen aantreft, niet aan dil in bci 

algemeen gegeven model bcantwoordcm. Wi j bedoelen bier bepaalde-

lijk dc woning, bot huis; cn al meer en meer streeft uien cr naar, 

om dc woning af te zonderen van bet bureau, de fabriek of de 

hoeve. Er ziju in de CAlij van Londen meer dan 200000 jicrsonen, 

die omstreeks 10 uur des morgens met dc omnibussen of spoor-

wegen aankomen, den dag doorbrengen in een kantoor van twee of 

drie vertrekken cn des avonds omstreeks 5 ure naar huilen lerug-

kcercu. Tcn O ure is dc ontzettende beweging cn hel uitgebreide 

verkeer, dat den vreemdeling zoo zeer verbaast, nagenoeg geheel ver-

dwenen en zelfs dc magazijnen zijn gesloten. 

Men ziet hoezeer de gewoonteii aldaar met die van Parijs ver-

schillen. 

Wcuschtmcn van Londen con algemeenen indruk tc ontvangen, dan 

moet men zijn juiiil van uitgang bij de Dank nemen, den Tower en dc 

dokken acbicr zich lalcn, en voorls door Fdieajisidc, Fleet-slreet en 

het Strand zich naar het Wc.sl-Eiid begeven. Oj) dc hoogte van deSt. 

Daulus-kerk ontwaart men ter rcgtcrzijdc een belangrijk gedeelte 

der siad, namidijk Ilolbornc, verder oji overgaande in Oxford-slreet, 

langs den noordkant van Hydc-Park. Aan het eind van hel Strand 

heefl men Ier linkcrzijilc Wbite-llall, dat naar Weslminstcr voert, 

gaande langs dc minislcrien en het nieuwe paleis van het Parlement. 

De nicestbezucbte weg loojit vervolgens door Uegcnt-streel in Picca-

dilly cn voorts langs den zuidkant van Hyde-Dark. Men vindl daarin 

of in dc nabijheid al dc aanzienlijkste woningen; ni dezen oinlrck 

stond bet kristallen gebouw der tentoonstelling. Ilydc-Park, iets der-

gelijks als dc Parijsche Cbamps-Elysces, is ecu onmetelijk grocu 

veld, waaroj) talrijke scbajien weiden, mcl eeuwen bougende booinen 

bcjilant, cn waardoor het water van de Scriientinc stroomt, die in 

het midden een klein meer vormt. 

Gaal men steeds in westelijke rigling verder en bestijgt men dc heuve-

len, waar men door den wind den rook der stad cn de mistige damjicn 

der rivier kan onlwijkcn, dan vindl men daar sierlijke landhuizen, 

tcrraccs geheclcn, die, te uiiddcn van een kleinen tuin, nog beter dan 

de woningen der squares aan de behoefte naar zon en verscbe lucht 

voldoen, die men overal in Engeland gevoelt. 

Ziedaar ccn ovcrzigl van deze siad, die bij do bruggen eene zeehaven, 

in dc City cenc handclsjilaats, te Weslminstcr eene residentie is en in 

het Wcst-cnd dc zetel van jiracht cn aristocratschc weelde uitmaakt. 

Wi j hebben gezwegen vau den rcgtcr Tccm.soevcr, die niets uiecr is 

dan ccnc voorstad, waarin men, in de rigting van Dermoiidsey, de 

inrigtingen van liefdadigheid, cn indic van Lauibclh, dogasfabr.eken en 

fabrieken van aardewerk vindl. Het eigenlijke Londen vindt men slechts 

oji den rcglerocver. 

5. Adminislratie der verschill(^ndc wijken of kerspelen. — Gaan wij 

thans tot ecnc beschouwing der adminislratie over. 

Men mocl vooreerst twee gedeelten der siad ondcrsebcidcii, dic iu 

lijd van oorsjiroiig ver.'^chilleii. De (ïily, dic vroeger muren had, hccfi 

dc gedaante van ecu halvcn cirkel cn iigl langs dc Teems; \vm inid-

dtdlijn loojil van den Tower lot Temiilc-bar, eene bevallige jioort aan 

den ingang vau het Strand. Do St. Daulus-kerk is ongeveer het middel-

jiunt. Dc ojijiervlaklc bedraagt 2 cn ccnc halve vierkante ned. mijl bij 

cenc lengte vau 2 ned. mijl. 

Duiten dezc kleine stad, dic 0|i zich zelf le midden van degroole 

beslaat, slrekl zich de eigenlijke hoofilslad uil. Deze beval al de ker-
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.spelen, die rondom dc Cily onlstaan zijn cn eigenlijk daarvan de voor-

steden vormen. Volgens de laatste beslissing, ecnc iiarlemciitsacte van 

1852, strekken deze laatste zich noordwaarts tot de heuvelen van 

Hamjistcad cn llighgatc en zuidwaarts lot dc hoogte van Sydcnliam nit, 

alwaar hel nieuwe glazen gebouw gejdaatsl is. De lengte van de groole 

middellijn wordt daardoor 18 ned. mijl. De o|ij)crvlaktc bedraagt 210 

vierkante ned. mijl of ongeveer 80 maal die van de Cily. 

Op dil uitgestrekte gebied vinden mcl gemak 200 kerspelen cone 

plaals, dic even zoo vcd onafhaiikclijkc gemeenten vormen cn zonder 

boogcr toczigt bestuurd wonlen door de raden van fabrikaadje of de 

daarvan afbankelijkc commissicn. Polidc, bestrating, rioolwcgen, reini-

ging, vcrliditing, alles is iu handen van den gemeenteraad ( c e s l r g j van 

het kcrsjid; de koslen worden, even als voor dc armcnlax, gevonden 

door cenc belasting volgens de huurwaarde, en deze wordt zonder be-

zwaar geïnd, tengevolge van langdurige gewoonte. Dit stelsel, waaron-

der Londen geworden is wal hel tegenwoordig is, komt ons feodaal voor; 

en nieltcmiu is hel dierbaar aan do Eiigdsdien, omdat hel Iraditimiccl 

is en een naatiwen band vormt met den grond, waaroji men IcoD. 

Wi j moeten er evenwel al dadelijk bijvoegen, dal dc drang der om-

standigheden reeds aanmerkelijke bcjicrkingcn heeft gebragt in de 

oorspronkelijke onafhankelijkheid der kersjielcn. Eerst is, bij acte van 

1818, dc Cily gecentraliseerd; al dc commissicn of raden ziju lol twee 

zaïncngcsmollcn, eene voor de jiolicie, dc andere voor ilc wegen en den 

gczoiidbcidstocsland. De dgeiilijko hoofdstad is insgelijks gecentrali-

seerd voor zoo ver de jiolitic eu den hoofdtak der gezoiidheidsquacstic, 

hel rioolwezcn, bclrell. De gelijksoortige raden in de Cily cn de 

hoofdstad verslaan elkander overigens onderling over de algemecne 

maaircgelcn cn dc ontwcrjien van verhelcring, ouder hel oj)|)crloozigl 

vau dcu secretaris van staal (minister) bij bet dcjiartcmcnt van bin-

nenlandschc zaken. 

Maar dc bestrating, de rdniging, dc vcrliditing, dc watervoorzie-

ning ziju zuiver plaatsdijke dicnslcn gebleven. Men gevoelt liglolijk, 

hoeveel bezwaren cr aan vorbondcn zijn om dc zorg voor belangen 

van zoo gcwigligen aard te laten rusten oj) commissicn zonder bami 

of loezigl. Dc ernstige jiogiiigcn van dc gczondbcidseommissie ( B o a r d 

o f h c a l l h ) , over wdke wij later zullen spreken, hebbcn aan het oude 

gezag der kersjielen een zwarcn slag toegcbragt. Maar, terwijl men 

zich verzet legen de besiuitcn van den/^own/of/icfl/Z/j, die de centra-

lisatie van hel beheer en den regtslrccksdicn invloed der regering 

wcnscht, streeft men naar ccne soort van stedelijke centralisatie, naar 

eene gemeenschajijidijke organisatie, waarin ieder kcrsjicl vertegen-

woordigd zou zijn. .Men verlangt als hel ware een jiarlemcnt voorde 

vercenigde bclangcn van dc City eu dc hoofdstad. 

4. Ikiniginij door rcglslreehsche uilkzing door riolen. — De water-

afvoer van Londen beeft dus zonder veel zamenwerking of eenheid 

plaats gehad. .Men beeft gebruik gemaakt van dc waterslroomou, dicdc 

stad doorsneden, om er bet overbodige en het rduigingswater der 

straten in te brengen. Dc boofdriden: Walbrook, dndigende bij 

de London-D.rug, de Kleet-Diver, eindigende bij dc Dlack-Friai's-brug, 

de King's Sdiolar.s-Pond, die onder het jialds van P.nckingham door-

loojit, waren oudtijds stroonijijcs, dic inde Teems uitlicjicn cn waarin 

zdfs vaartuigen konden binncnkonien. Later beeft men dic overwclhl, 

men heeft daaroji bestralingen en overdekkingon aangcbragt, toen ilc 

schadelijke uitdarnjiingcn de nabuiirsdia|» vcrjicslleii of omdat het noodig 

werd dc straten tc vctgroolcn. Wal de bijzondere woningen belrcfl, 

deze hadden gedurende geruimcn lijd gecnc gcmccnscbap mcl de 
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riolen. l lcl was op zware straffen verboden de vuilnis in helo|ienbare 

water le lozen. Eene eerste verbetering was hieriu gdegen, dat aan 

ieder huis dc verpligting werd ojigelegd, een gesloten vuilnispul te 

hcbbcn; daardoor konden dc vloeislolTon nicl verder door den gromi 

zijj)clen cn de onderaardsdic watermassa bczoeddcn, waaruil dc 

ponijien gevoed werden. 

Omstreeks 1820 gebeurde er iels van meer bdang. De watcr-maat-

scbaiijiijon ontstondcu : zij leverden eerst hel water uil ccn tak van dc 

Teems, dc iXcw-Divcr, en vervolgens dal van de Teems zelf, op ver-

.scbillciidc jmiitcn aau dicii stroom onlleond, cn vcrsj)rciddcn in de buis-

boudcns ccne hoevccllidd water, die in 1850 bet cijfer van 200000 

leerling el bereikte. Het gebruik van het jirivaat met spoelwater 

[walercloset) werd algemeen; hel verbod, waardoor de riolen voor bij-

zonder gebruik gesloten waren, verviel, zoodal dc gesloten kuil uitzon-

dering werd, en als ccnc oorzaak van nosmelling werd beschouwd, die 

nog viel weg te nemen. Dij dc nicor en meer toenemende bchoche aan 

water, maakte ook de waterafvoer snelle vorderingen cn verspreidde 

zich door de gansche stad. 

Tegenwoordig is cr een riool in al de straten van de City, en dc 

zuiverhdd is cr zoo grool, dat de benedenste vcrdicjiingcn in dc han-

deldrijvende straten, rondom de bank, voor burcaux en kantoren dienen. 

Om zich een denkbeeld tc maken van den tcgenwoordigcu wateraf-

voer, moet mon zich voorstellen, dat uit ieder bijzonder huis ccnc buis 

van gebakken steen van O''.50 middellijn komt, waardoor al bel water 

uil do keiikcii, dcslaa|)kauicrs, bet jirivaat cn dc binncnjilaats naar het 

straatriool wordl gevoerd, dat van bakstecncii isgemctschl, 0®'.80 bij 

1*1.20 of l'-''.20 bij 2 cl wijd is, cnuitloojit iu den lak ecnerrivier, die 

in een riool van 2, 5, 4 el ojicning is hervormd. Dewijl aldaar 

de aOooji alleen bij dc ebbe mogelijk is, zoo is cr altijd een stil-

stand van O uren, cn eene verzameling vau bet water, zoo lang de 

vloed duurt. De boofdriolcn wordeu daardoor in het benedengedeelte 

wezenlijke vergaderbakken, mcl al dc bezwaren van stank en over-

strooming, die bel gevolg zijn van een belemmerden watcrallooji, 

zoodra er stortregens ontstaan, of het riooibckken le ruim is. 

I n s t e l l i n g van den Doard of Hcallh {(jezondhcids-commissie). — Dc ge-

breken van bel bestaande stelsel kwamen aan het licht door dc 

onderzoekingen, dic bet gevolg waren van de verschijning der cbolcra. 

Tc Londen cn in andere groole steden woedde deze ziekte oj) de vcr-

sdirikkclijksle wijze. Engeland vcidoor daardoor in ccn jaar 70 000 

inwoners, waarvan 50 000, die jias den volwas.scn leeftijd hadden be-

reikt: derhalve 10 000 meer dan bet getal soldaten, dal door dc oor-

logen van 1800 tot 1815 was weggemaaid. 

Tcn einde dc oorzaken van dc ziekte na Icgaan, cn hare uilwerk-

sden te bestrijden, werd, bij j)arlemeiits-aclcin IS IS, ccne hoofdcom-

missie voor de gezondbcidsbclangen opgerigt, aau welke, onder den 

naam van gcneral board o f h c a l l h werd ojigcdragcn, den gezondheids-

toestand des lands tc onderzoeken, eu levens dc jiogingcn tc leiden van 

de jdaatsclijke commissiiwi van deuzelfden aard, dic te gclijkcr tijd 

werden ojigcrigt. Dc hoofdcomnii.ssic, zaïnengesleld uil mannen, dic 

zich, hetzij in dc administratic, hetzij als geneeskundigen hadden ondcr-

schdden, zette zich mcl ijver aan het werk. Al daddijk bleek haar, 

dal men zich had bezig tc houden met de vcrbclcriiig van den gczond-

heitlsloosland van Londen, cn dal dit vraagstuk zich intweconaf-

.schcidbarc gedccllcu ojdoslc, den watoraanvoer cn den waterafvoer. 

lil Eiigclaiid liddicn allc commissicn van onderzoek dezelfde onbe-

jicrklc magl als dc rcgtcriijkc overheid. Een ieder, dieiidichlingcn kan 
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geven, wopill daartoe opgeroepen, waar hij ooii woonaclilig is; hij legt 

zijne veri^iaring onder ccde af; de reis- cn verbiijfl^osten worden stril^t 

lernggegeven; de geliccle instructie eindclijls wordl met zorg opgetec-

kend, openbaar gemaakt en aan het parlement onderworpen. Alen ziet 

liglelijk in, van hoe veel waarde en invloed eene aldus ingestelde 

enquvlc zijn moet. 

Het verslag van dc commissie werd in den loop van 1850 uitge-

bragl, en maakte cen Icvendigen indruk op bet publick. 

Omlcvzock omtrent ilcn waleraanvoer. — De negen maatschappijen, 

gcoclroijeerd om Londen van waler le voorzien, die alle haren voorraad 

onllecnden aan de Teems of aan vertakkingen dier rivier, leverden 

dagelijks de ontzaggelijUc hoeveellicid van 200 000 teerling cl water, 

helwdk over den loop van een jaar gelijk staat jnel den gevallen regen 

over de geheele uitgestrektheid der hoofdstad. Wanneer men nu 

nagaat, dal ter naauwernood 22 000 teerling el, of elf ten honderd, ge-

bruikt werd voor de openbare dienst, dc spuijingen der riolen, de be-

sproeijing der straten, het blu.sschen van brand enz., dan kan men 

nagaan, dat voor de hniselijke behoeften ruim gezorgd was. 

Van de 288 000 huizen der stad waren cr 270 000 bij de verschil-

lende maalschappijen geabonneerd, lerwijl slecbis 18 000, of zes ten 

honderd, zich door pompen of bronnen van water voorzagen. Gemid-

deld gebruikte ieder huis 710 kan 'sjaars. Deze hoeveelbeid zou vol-

doende zijn gewee.st, indien slechts de hoedanigheid en de wijze van 

verdecling van het water niel veel te wenschen had overgelaten. 

De algemeene inrigting was, dat men op de bimicni)laats eene ton 

of looden kuip had, die eiken ochtend door de maatschappij werd ge-

vuld. Deze vergaderbak was dikwijls in slecblen loesland; het houl 

was dikwijls ond of verstikt, het lood vuil of bedorven; hel waler was na 

een verblijf van 21 uren met slof, rnet vreemde besianddcclen of iuhi-

C lSóó-

Dr. Clarke volgt, die, op grond van de omlervinding van alle huis-

houdsters, de kalkzoutcn door dc zeep zelve precipileert, dan kan 

men de verschillende soorten van water rangschikken naar de hoe-

veelheid zeep, die zij noodig hebben om lo schuimen. Naar dien 

maatstaf teekenl bel water van de Teems U>, terwijl het bergwater, 

dal Glasgow voedt, naauwelijks ü" graden teekenl. In het laatstge-

niclde is dus hel derde gedeelte van ile mincraalzoulen aanwezig , 

die het rivierwater bezwangeren, en men zou bij het gebruik van dit 

water eene besparing van twee derden aan zce(i verkrijgen. 

En de verwezenlijking hiervan is volstrekt niel onmogelijk. Het 

water is des le zuiverder, naai-mate hel minder verschil oplevert mcl 

regenwater, overeenkomstig den stelregel der ouden, die uiteen ge-

neeskundig oogpunt dc verschillende soorten van waler aldus hebben 

gerangscliikt: «Aqua pluvialis levissinia est; deinde, fontana; tum ex 

llumine; post banc, ex nivc anl glacic; gravior bis ex lacii, gravissima 

ex palude», d. i. regenwater is hel ligist, vervolgens bron-, dan rivier-

water, dan volgl sneeuw- of ijswaler; zwaarder dan deze is hel waler 

uit meren cn het zwaarst van alle moeraswater. Indien de regen vall 

op een mcl planten bedekten grond; indien zij in een onoplosbaren 

ondergrond doordringt, zoo als zand en kiezel̂  als zij over ondoor-

dringbare lagen siroomt, zoo als leem, lei of graniet; dan zal hel waler 

ontspringen in klare, heldere bronnen, zuiver van organische cn delf-

slolVelijke zcfstandighedcn. (Iel zal zelfs zijne frisclilnmi onllcencn aan 

de standvastige lemperatuur van den grond, waar hel zich verzamell. 

Zoo verzamelt Gbsgow in groole bakken bet waler dat op de bazalt-liel-

lingen vall, die men zuidwaarts op eeu afstand van 10 mijlen aantreft. 

Manchester heeft Glasgow nagevolgd cn waterbakken gemaakt in gron-

den, waarvan roode zandsteen den ondergrond vormt, op 50 mijl afstands 

gelegen (1). Livcrpool is eveneens lol hetzelfde besluit gekomen. Ook 

sicdierijcs bedekt; het nam de bedorvene gassen lol zich, dic er overheen ! Londen kan in zijne nabijheid hulpmiddelen van dezelfden aard vinden. 

Als nicn hel zand van hel park van Dichmoiid draineert, helwelk zuiver 

is van kalkstoHen en op leem ligl, kan men len gevolge van dc uilge-

strektheid van dien sierlijken aanleg en van dc gronden boven do rivier 

de lioeveelhcid en den stand van water verkrijgen, die men noodig 

beeft om de hoid'dstad behoorlijk te voorzien. Hel aldus te verkrijgen 

water zal van uitstekende hoedanigheid zijn, met dal vau Schotland 

kunnen worden vergeleken en hel zal in overvloed kunnen vloeijen 

door de zwaarlekracht alleen en zonder behulp van werktuigen. 

Indien men derhalve de hoofdslad behoorlijk van zidvej' waler wil 

voorzien, dan moet men hel rivierwater laten varen cn wel-of drai-

gingen, cn werd ten laalsie ondrinkbaar. Des morgens moest men, 

alvorens men do kranen kon openen, het water zonder eenig nut naar 

hel riool doen wcgslroomen. Hel slelscl van tusschenpoozenden aanvoer 

was blijkbaar verkeerd en lastig voor de/i bewoner en zelfs kostbaar 

voor dc maatschap|iij, daar de buizen grooter moesten worden cn er 

meer loesleilen noodig waren, terwijl de schokken en andere oorzaken 

van breking vermeerderden. Kene der eerste verbeteringen, die wen-

sehelijk waren, was het stelsel van hooge drukking met een vrij ge-

bruik der kranen. 

Maar vooral op dc hoedanigheid van hel water viel veel aan te mer-

ken: hel werd uit de Teems geput, op plaatsen, die door dc werking 

van het gelij of door hel vuil der stad vcronlreinigd waren, en het 

werd niel eens gelillreerd; het was bedorven door organische bestand-

declcn, in vollen staat van ontbinding verkecrende; bovendien was het 

door zijnen aard, hoezeer men het ook zuiverde, sterk kalkachtig en 

hard. Hard water is ongeschikt vour hel koken van voedsel, waarvan 

neerwalcr bezigen. 

7. Omlerzoek omtrent den vjaternfvoer. — Hel onderzoek der riolen 

leidde ook lot eene goliccle hervorming. 

Men had tol dus verre er zich op toegelegd om de doorsnede tc ver-

grooten, zonder zich met de lieHingcu in te lalen noch ook melde hoeveeb 

beid af le voeren waler of mot do vcreenigde behoeften van helemlende 

hel den smaak bederft; voor bel wasschcu mei zeep, hetwelk slechts i huizen of aaugrcnzcndo districten; ofwel men voerde het water af uil 

lau'̂ zaam en met moeite geseliiedt; voor het vullen der ketels, die deu'oijii»gzonder Icvc/is op den waleraanvoer le letten. De buizen zonder 

aanzeilen; voor hel nicngen van verwen, dic geen gocilcn glans ver-

krijgen; in édn woord, hard \ulcr is voor alle gebruik, heizij in hel 

huiselijke, hetzij in dc nijverheid ongeschikt, want alleen met zachl 

cn zuiver water kan men besparinj^van brandstof cn arbeid verkrijgen, 

en in hel algemeen hel beoogde doel behoorlijk bereiken. 

Men kan den graad van liardlieid melen: deze wordt aangewezen 

door dc verhouding der kalkzoulen of dubbele koolzure verbindingen, 

io ccn bepaald volumen begrepen. Wanneer men dc handelwijze van 

waler werden lange kuilen; dc zoo kostbare riolen van groote door-

snede eu geringe helling werden slcehl onderhouden, lieten hel waler 

bij sterken afvoer in het omliggend terrein dringen ofopdc uren van 

gewone dienst vloeiden er dikwijls slechts kleine stroompjes, die, ge-

ringe sncihcid hebbende, overal de sloiren lieten vallen, die zij hadden 

(1) /ic over dc waterwerken en vcrgadcrkounnen van de Munclicstcr-

.Maiuscliapi)ij: Uiltrcksds, 1852—1S53, blz. ï». (Ked.) 

1856.] 

moeten wegvoeren. De spuijingen bragten slecbis tijdelijk eenige ver-

andering in dien staat van zaken tc weeg. De ncderslag werd slechts 

eenige weinige schreden voortgedreven, gesteld dat hij reeds niet te 

digt was opeengehoopt om te kunnen worden losgemaakt. De groole 

riolen zonder helling, waren, even als de afvoerbuizen zonder water, 

groole kuilen, waarde uitwer|)selen der huizen bleven liggen broeijcn 

en de besmetting die men had willen wegnemen, vernieuwden. Het 

scheen dat men er zich op had toegelegd de ontwikkelde lengle le ver-

grooten en de helling zoo gering mogelijk le maken om de koslen van 

aanleg cn onderhoud le vermeerderen. 

Om tol den goeden weg terug te keeren, moesl men beginnen tc 

zorgen dat aan den ingang der afvoerbuizen genoegzaam water werd 

aangebragl, voorts moesl men de helling vergrooten in verhouding 

lot de lengte, ten einde grootere snelheid te erlangen; bet waler toch 

moest, door eene verstandig geregelde snelheid, bet krachtige middel 

van zuivering zijn. Gebakken steenen buizen, goed gemaakt, mei 

regelmatige en naauw sluitende voegen, met een gladde verglaasde 

oppervlakte, zijn vrij wat be'er geschikt om zelfs met geringe helling 

eene afdoende reiniging te bevorderen, dan gemetselde riolen. In plaals 

van de oude inrigting van regtslrecksche en op zich zelf staande ver-

takkingsbuizen , moest men voor cenc vereeniging van huizen eene 

inrigting maken die al de slolTen langs den koristen weg afvoerde; 

veelal slaagde men cr in om op de ontwikkelde lengte en op de koslen 

eene besparing voor de helfl te verkrijgen, terwijl men hel vermogen 

door dc helling verdubbelde. Men maakte riolen, die zich van zelf 

reinigden, wanl het water alleen bewerkte dc reiniging, vooral wanneer 

men voor behoorlijke aansluiting bij den afvoer zorgde. Deneden de 

groote uitwateringen, alwaar men ontzaggelijk hoeveelheden bedorven 

water bij den vloed liel verzamelen, dic daar nederslag vormden, 

moest men van de kracht van werktuigen (er ofivoei'iiig gebn/ik 

maken, zoodra de zwaartekracht alleen niet meer voldoende was. Men 

moesl oppon)pen om de snelheid van uillozing standvastig te doen 

blijven. 

8. Voorstellen eu heroiulslaijiugen. — De slotsom van het verslag 

omtrent hel advies van den Doaril of health kwam hierop neder, 

dal in hel belang van den gezondheidstoestand der slad de waleraan-

voer en de waterafvoer moest overgaan in handen van eeue enkele ad-

ministratic, ilie alle woningen een onbeperkt gebruik van zuiver, helder 

en fnscli waler zon moeien vrj-zekercn en ze levens onmiddellijk ont-

lasten van bet bedorvene of overtollige waler, door huiselijk gebruik 

ontslaan. 

Ter uitvoering daarvan moest men hel water van de Teems vervan-

gen door bron- of draineer-water, en daarbij het stelsel van hooge 

drukking aannemen, met een vrij gebruik der kraan. Voorls moest men 

de riolen vorbetcren, door zooveel mogelijk steenen buizen met sterke 

hellingen le gehndken, daa/'bij zooveel mogelijk de eenheid bcvoj-ile-

ren en steeds bij den aanvang der afvoerbuizen voor de noodige 

hoeveelheid water zorgen, ten einde door de kracht vau den stroom 

de reiniging te weeg te brengen. 

Ojimcrldnyeu. — Dil opmerkelijk verslag had het gebrek van de 

Ibcoretische gevollrekkingen le overdrijven, niet genoeg le letten op 

de zekerheid van de diensl, en alleen verbeteringen te willen, door 

het bestaande af (e breken. 

Zoo was bij voorbeeld het water der Teems niet zoo zeer bedorven 

door do kalkaardige zouten, die hel beval cn welker verhouding die 

ân het waler iu licl kanaal van de Ourct| niel te boven gaat, als wel 
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door de organische sloiïcn, die daarin werden geworpen, door de 

uitstortingen der riolen, de beweging der scheepvaart en vooral de 

bewegingen van hel gelij, juist op die waterhoogte, waar de pompen 

der watcrmaalschappijen hel water opnemen. De Teems ziel er onder 

dc bruggen geel en vuil als een nioederi)oel uit. Dij dc weilanden en 

beplanlingen van Ilampton-Courl daarentegen is de rivier levendig en 

helder en alleen (roebel hij wassend water. iMaar bovendien is hel niet 

zoo gemakkelijk eene voorraadsbron te vervangen, die dagelijks 200000 

teerling el water levert en die, zoodra men dit verkiest, hel dubbele 

kan geven. Wilde men het water verkrijgen door liet draineren van 

de zandgronden, dan zou men voorzeker wat de hoedani|^hcid betreft, 

cen veel vootrciïelijkcr water erlangen; maar gesteld zelfs dat men op 

O«'.20 tot O''.25 hoogte regenwater op de vierkante el gedraineerden 

grond kon rekenen, dan bleef cr nog een moeijelijk vraagstuk over, 

namelijk dat der vergadcrbakken. Wanneer men den in cen jaar 

gevallen regen als voorraadsbron neemt, dan moet men zich verzeke-

ren van den vereiscbten voorraad, om aan de droogte der zomer-

maanden te gemoet le komen. Wi j zullen laler zien dat men Ic Man-

chester cn te Glasgow, welke steden door regenwater worden voor-

zien, vijvers heeft gegraven, dic een voorraad voor 100 lot 120 dagen 

kunnen bevatten. i\u vereisclil een inhoud van 200000 teerling el, 

ter hoogte van 10 el, eene oppervlakte van 2 bunders. Hoe zalmen 

mi, n.'d>i] eeno hoofdstad, eene oppervlakte van 2-10 bunders vinden, 

zonder milliocnen uil le geven, ja zonder cen land te vernielen, dat 

bedekt is met beplantingen, werkplaatsen cn lusthuizen 7 

De llicoric, dic overal de gemetselde riolen door sicenen buizen 

wilde vervangen , was niet minder gebrekkig. Voorzeker zouden 

eenvoudige buizen voldoende zijn, indien men slcchls den gcrcgelden 

afvoer der woningen had af te leiden. iMaar de straairiolen hebben 

nog cen .i/ulei' doel; zij moeten hel iw-genwalej- opnemen, dal op 

ccn vaak uitgestrekt en overal ondoordringbaar terrein valt. Men 

weet bij ondervinding , dal bij ouweder cu skijgregens de riolen 

allijd tc klein zijn; dc stralen slaan hlank, zelfs wanneer de huizen 

op laaggelegen |daalsen niel onder waler staan, l'oveiidien wordl de 

helling van den rioolbodem boveuwaarls bepaald door den laagslen 

stand der uillozingeii uit de huizen , en beneden door den water-

sfdegel van den stroom, waarin het riool uilslorl. 

Terwijl de hellingen slerk zijn in de woning, dic, op eene be-

perkle ruimte en vooral in de hoogte gebouwd is, zijn zij llaauw iu 

de stralen , die over eene nitgestrekle lengte waterpas liegen; ter-

wijl hel wensehelijk is deu waterafvoer in de woningen door buizen 

van geringe middellijn le doen plaals htdjben, is hel daarentegen ver-

standig in de straten riolen le hebben van groole doorsnede, want 

men lieel't daar veel waler cn weinii* helling. Hovendien is het 

volstrekt noodzakelijk breeile prulilleii tc bebben, wanneer ile riolen 

tevens ile gas- eu waterbuizen moeten bevatten. 

Ileslultcn. — Kindclijk wilde de/JWM/O/'Z/LV///,'/alle dienslen ver-

cenigcn en dil doel bfiviken, door dc ver.schillende maatschappijen lo 

onteigenen en alle plaatselijke eoiumissieii van haar gezag tc berooven. 

Gewiglige belangen werden daarbij gelroHen. Men gevoelde zich zelfs 

gekrenkt en als het ware vcr.sclirikt door dien geest van ccnd'.iJisalie. 

Overal meende men de werking te zien van de regering cn van hare 

beamhlc/j, die in de jdaals trad voor de wel een weinig ongeregelde, 

maar vrije werking, die lol dus verre de verbeteringen bad bestuurd. 

Oe geachte ingenieurs, wier werken door do gezond heulscommissio 

waren aangevallen, de niaalsehappijen, wier beslaan bedreigd werd, d'̂  
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plaalselijkc cominission, die nicl wilden opgeheven worden, allen he-

weerdeii mcl Irols dal linnne pogingen en hunne opofieringen hel 

beslaande in hel leven hadden geroepen, en dal om hel le verbele-

ren, zij noch hel gezag van de gezoiidheidsconnnissie, noch hel loezigl 

der regering noodig hadden, l lc l parlemcnl, aan helwclk hel vraag-

stuk werd (inderworpen, wilde dc opeidjarc niecning niel kwelsen: hel 

nam licl oniwerp, waarbij de zaïuensineiruig en hel enkelvoudig beheer 

werd voorgesleld, niel aan, maar bepaalde zich lol hel voorschrifl, dal 

de walcrniaalschappijen verpligl zouden zijn, baar water uil de rivier 

le nemen op ongeveer 50 mijlen boven Londen, hoven den vloed, 

waarbij ook de voorwaarde om hel le lillrereii werd gevoegd. 

Hel parlement deed geene uitspraak omlrenl do vraagstukken van 

icchnisclien aard, noch ook omtrent hel verkieselijke van natuurlijke of 

kunslmalige walerbromieu, vau bet verwerpen van rivierwater, noch 

ook onilrenl de voordeelcn van den waterafvoer door buizen, met het 

oog op de reinheid. Alleen werd aan die |)laatseu, die dc beginselen 

van den B o a r d of hcallli wilden aannemen en voor zich zelf een ver-

eenigd slelsel van waterafvoer en waleraanvoer wilden lol stand bren-

gen, daartoe magliging verleend. Ken aantal kleine steden, zoo als 

Uugby, Croydon (1), Dover, enz, besloten daartoe: wij zullen verslag 

geven vau de toepassing van hel slelsel le Dugby. 

W i j hebben nu nog le spreken van het gebruik der vloeibare 

mesl. üok daaromlrcnl heeft dc I h a r d of heallh zich aan hel hoofd 

dor beweging geplaatst en anderen zoeken voor te lichten. 

9 . Gebruik der vloeibare viestulolfeii. — llcl is nadeelig voor de 

gezondheid moslslunen in dc nabijheid le hebben, die dc luchl der 

woningen kunnen bederven cn de ondervinding leert, dat een zeker 

werkend eu goedkoop middel om zich van den dnd; tc ontdoen, hierin 

beslaat, dal mon dien iu hel water werpl en door de riolen afvocri. 

Hel privaat is van hel hoogste belang voor do gezondheid en dc be-

woonbaarheid der huizing. Maar wanneer men bet rioolwater naar de 

rivier voert, bederft men aan den oenen kant bet waler van don slroom 

en men laat de boste meststof daarbij verloren gaan. De vraag doel 

zich dus voor of men deze kostbare slof niet voor den landbouw nuHig 

kan gebruiken. 

Uecds sedert versclieidcnc eeuwen gebruikt men te Milaan cn te 

Kdinburg hel rioolwater tor besproeijing van de landerijen, daar in 

beide die steden de drek der huizen eu hel straal\uil worden opge-

nomen door kleine watertjes, die het ouigclegcu land doorstroomen ; 

zoo hooit men te Edinbiirg vijf malen op de besproeide landerijen ; 

maar daar de mest boven op dc landerijen wordt gebragt, zoo is dc 

slank in den omtrek vaak onvcrdragelijk, en dc bezwaren uit bet oog-

punt van gezondheid blijven bestaan. 

In di l ojizigt beeft de wetenschappelijke landbouw ccne belangrijke 

schrede voorwaarts gedaan. Dc behandchngswijze van deu heer Iven-

nedy beeft doen zieu hoeveel partij rnen kan trekken van dc vloeibare 

mest, over het land verspreid: De hoeve van den hoor Kennedy, 

Mycr-Mill, nabij Ayr in Schotland, beslaat 150 buiiilers Korst beeft 

men op vr i j groote diepte gedraineerd, voorts beeft men buizen ge-

legd op ondcrlingeii aföland van ongeveer 000 el, dio mol bcdeklo 

vergadorbakkcn in verband staan, waarin al de stalmcsl, bet water 

(1) In do rittrchscla, ISJia—isr»-!, blz. 49—GO, vnult incn ecnc mode-

(Iccüng omtrent den staat der riolen iu ile/.e plaats.—Wij vestigen voorts 

nog ilo aandacbt o|) een artikel, getiteld; Ilaudluldiinj (ol het aunliyjm van 
riuku, opgenomen in dc Uitlrdacls, 185ü—1803, blz. 54. (lied.) 

[ 1805-

on hel vuil der huizen uillozen. Na de daaruit voortkomende vloei-

stof vermengd le hebben met drie of vier malen bare hoeveelheid 

aan zuiver water, na dc mesthoopon le hebben doen werken en al de 

moslstonen, die men in den grond wil brengen, te hebben opgelost 

door middel van ccne sloommachinc van 12 paardenkracht, brengt 

men die weder in de riolen , waarop buizen van gulla-percha zijn 

geschroefd, waardoor men den grond bij wijze van bespuiting be-

sproeit. Ken man en een kind zijn voldoende om 5 bunders daags 

te besprocijen. Men herhaalt de bcsjirocijing zes of zeven malen in 

een jaar. Kn op dezen eertijds dorren grond, waar ter naaiiwernood 

con rund en vi jf schapen op den bunder voedsel vonden, houdt men 

thans vijf runderen en twintig schapen. De opbrengst is vervier-

voudigd. 

Dij den heer Tclfcr, een nabuur van den beer Kennedy, dio slechls 

10 bunders bewerkt, is men nog verder gegaan. Nicl alleen wordl 

aldaar hel water langs mechanischen weg over dc landerijen ver-

spreid, maar ook is de inrigling van dc stallen lol eonc soorl van vol-

maaktheid gebragl. De vloer, waarop de beesten ruslen, is van latwerk. 

Er is eene vrije doorstrooming van luchl; er is ecu helder licht; 

dc reinheid is er uitstekend even als in de stallen voor de paarden 

van weelde. In plaals vau acht of tien koeijen voedt men cr thans 

acht cn veertig , waarvan de melk cn de boter zoo uilslckcnd zijn, 

dal zij op de markt bij voorkeur worden gevraagd. 

Op Tiplee-Uall, ccne hoeve van den heer Mccki, nabij Kelvedon, is 

dc vloeibare mesl langs denzelfdcn weg op uitstekend zindelijke wijze 

in de stallen verzameld; men heelï die vervolgens op de mesiboopcn 

doen werken en met zes of zevenmaal de hosvccllieid aan water (van 

dc drainering afkomstig) aangelengd; cn daarna is zij voor den bouw 

der granen, tarwe, gerst cn haver gebezigd. De opbrengst is uil-

uitslekcnd er. levert con zeer slerk verschil op mot deu oogst iu de 

omstreken, waar meu den grond niel zeer diep heeft gedraineerd noch 

met mesl besproeid. 

Sir John Paxtoii, de bekende bouwmeester van hel gebouw der Loii-

densche tentoonstelling, hoefl broeikas-planten, aardbeziën, meloenen, 

ananassen besproeid met het vuile wator uil zijne woning le Chals-

work Ili j spreidde dc vloeibare stof behomdijk uil, verwarindo die 

somtijds vooraf, cn door deze verstandige besproeijing hooft hij vruch-

ten verkregen, die vroeger rijp en daarbij veel smakelijker waren. 

Wanneer men eindelijk nagaat hoeveel groenten de Darijscho war-

nioozeniers van hun land welen te trekken door herbaalde besprooijin-

gen op zwaar bemesten grond, dan ziel men welk een heilzamen 

invloed het water hcefl dal de voor dc plant noodzakelijke voodings-

stoneii langzanierhand cn in ceu slaal van volkomene ontbinding 

aanbrengt. Inden slank der mest is voorzeker hare krachl niel gdogen; 

daaruit blijkl alleen verlies en verspreiding van beslanddeelen. In het 

wator heefl dc oplossing langzaam en trapsgewijze plaals: al dc gassen 

condenseren zich , iu plaats van le ontsnappen; de ontbinding is vol-

komen, de beslanddeelen blijven geheel bewaard, eu lerwijl de lucht 

nicl bodorveii is lioell de land bouwer niets verloren. 

Zoowel do gczondbcidstoesland als de landbouwkundige welonschai> 

cischen dus, dal men naar een zelfde doel slrcvc, en men kan als be-

ginsel aannenien dal alle oiiaaiigcnamc stank in de steden hel teeken is 

van con nadeel voor de openbare gezondheid cn op het land van een 

verlies van most. 

Oimierkiiigcn. — Van het zoo even opgegeven boginsel is het ccrslc 

gedeelte tegenwoordig wetenschappelijk vastgesteld. Hel is zeker dal 
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een stank, die ons reukorgaan onaangenaam aandoet, ons nadeelig is. 

Men kan wel met verstompte zintuigen in cenc bedorvene lucht leven, 

maar het aangezigt, het ligchaam, hel geheele gestel dragen cr al 

spoedig de sporen van: bleekheid, ligcliamolijke en zedelijke ver-

zwakking zijn het gevolg van deze langzame verstikking. Hel is 

builen twijfel dat wij, om onze gezondheid le beschermen, de be-

dorvene luchl, cn het bedorvene water én de organische beslanddeelen, 

die in slaat van ontbinding verkecren, van ons moeten verwijderen. 

Daarom wcnschl men tc Darijs en tc Londen hel doorslaan van stra-

len , pleinen cn squares, helder water en vooral ccne zorgvuldige 

reinhouding der stralen. In de woningen zijn dezelfde voorzorgen nog 

m veel grooter male noodig. Kcnc geregelde ventilatie moei de lucht 

der Ycrtrekkon ververschen; het rioolvuil moet terstond in hel riool 

\allcn, en het kcukenvuil ten spoedigste worden weggevoerd. Kon 

ingenieur, wien wij het verlies aan mesl, uit ccn dergelijk stelsel 

voortvloeijcndc, tegenwierpen, antwoordde: S a l u s popuU suprema l e x , 

en hij had gelijk. De ccrslc voorwaarde voor hel leven en dc gezond-

heid cener bevolking is ademharuig in zuivere luchl. 

Wat dc waarde van natte meststof aangaat, berekend naar gelang 

van de afwezigheid van slank, zoo moeten wij erkennen, dal de onder-

vinding nog niet genoeg feiten aan dc hand geeft, om daaronitront 

uilspraak le doen. Dij groole exploilalien, waarbij men dc landen 

mechanisch heefl besproeid, heefl men met stalmest gewerkt. Ken 

enkel pachter, voor zoo ver wi j weten, heeft nabij Kdinburg het 

gootvuil op zijne landerijen gebragl, door besproeijing met dc spuit-

ponip. 

Waler zonder stank, dat cchler troebel was, bevatte slechls volkomen 

verteerde on opgeloste stollen. De uitkomsten daarvan waren voor-

IrelTclijk. Dc pachter deed in Julij de dorde snede van zijn hooigras-

hij vreesde nicl dal de walervcrdeeling in de stad mogt toenemen; hij 

rekende cr op dal bij door de besproeijingen tc herhalen, van zelf 

zijn doel zou bereiken. 

Indien men erkent dat het waler, uil het drekvuil der huizen , 

ammoniak, door den modder der straten en het afslijten dor wogen 

mestaarde, kalk, polassium, soda en kiezel bevat; indien men erkent 

dal zulk waler over den grond cenc rijke voedingsstof uiocl ver-

spreiden , waaruit de plant van zelve bot haar passend voedsel zal 

kiezen, dan heeft men nog alleen naar gocdkoojie middelen van be-

sproeijing om le zien; dc moeijelijkheid van het vraagstuk is vermin-

derd en ligt nog sicchts in het gebruik van werktuigen, waarover wi j 

later zullen liandclcii, cn welker lockomst, naar het ons toeschijnt, zoo 

goed als verzekerd is. 

10. Slotsom. — Hot denkbeeld van den/iOfln/o/"/jt>«///t komt alzoo 

hierop neder, daldegezondlicidsvedietcring bestaat in ecnc voroenigdc 

werking van drie zaken: voorziening van zuiver water, onmiddellijke 

alvocr van bedorven waler cn besproeijing der landerijen. 

Welk oordeel meu ook vellen moge ovor de middelen van uilvoering, 

door don B o a r d of health aanbevolen, mon kan nicl nalaten hulde le 

brengen aan de moedige pogingen, om overal de verbetering van den 

gczondheidslocslaud der slcdcu luct de verbetering der landerijen onaf-

scheidelijk gepaard le doon gaan. Dit kan wel opwegen logen eenige 

overdrijving, waarover hel gezond verstand van het publiek reeds uil-

iu-aak heeft gedaan. 
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11. TKf.KNWOOnniGE STAAT DKH Gl-ZO.NDMKIÜSVr-nDETEIUNr.. 

Na aldus een blik tc hebben geworpen op de behocflen cn voorge-

slclde middelen, kuimcn wij de uitgevoerde werken meer in bijzonder-

heden nagaan. W i j zullen achtereenvolgens bescliouwcn : 

te Londen de gczondheidsverbelering van dc City, het ontwerp 

der dwarsriolcn naar de Teems, en het verbeterd slelsel van 

rivierwater. 

2®. le (Jlasgow hel stelsel van bergwater. 

5^ te Dugby een vereenigd stelsel van zuiver water, verkregen 

door draincring van den ondergrond, en vau riolen van kleine middel-

lijn, geheel uil gebakken aardewerk vervaardigd. 

ji 1. Lomleii. 

11. Gezomllieidsverbetering v a n de C i t y . — Wi j hebben reeds gezegd 

wat de Citij is: cenc handelsplaats met een ontzaggelijk vertier lusschcn 

dc Londenbrug, dc l'ank cu Templc-Dar, mcl huizen, die van de he-

nedensie lot aan de derde verdieping door magazijnen of kantoren zijn 

ingeuonien. Op de breede straten met talrijk verkeer loopen naauwc 

straatjes cn steegjes uit, alwaar in kleine buizen gezinneti van arbeiders 

zijn opeengehoopt. 

Het bestuur is hier zeer beknopt: hel wordl uitgeoefend door den 

I Lord Mayor, bijgestaan door de aldermen of hulpbeaniblen, en door den 

gemeenteraad {common cGuncil); over eiken belangrijken tak van dienst 

is overigens eene bijzondere commissie gesteld, zooals onder anderen 

de rioolcommissic, waarover wi j mi zullen sjirckon. 

Dc rioolcommissiën klimmen lol den tijd van Hendrik V l l l op, maar 

zij worden voor iedere plaats bijna altijd bij afzoiideiiijke |)arlemcnls-

actc cn niet uil kracht vau ecu algemeen voorschrift ingesteld. Dc com-

missie voor de City, hervormd door do |)arlemenls-aclen van 1818 en 

1851, werd toen met de meest uitgebreide magl bekleed in zake van 

reinheid cn beslraling. 

Dc commissarissen, door den raad benoemd en over welke dc Lord 

Mayor van reglswcge voorzitter is, hebben de magt oiu al naar male zij 

dit noodig oordeoleii de goten of buizen le maken, tc horstellen of tc 

doen maken: zij zijn levens belast met de zorg voor de bestrating, hel 

schoonbouden cn hol verlichten der openbare straten; met dc zorg voor 

de behoorlijke rigting en het maken van nieuwe doorgangen; voorts 

hebben zij hel loezigl over de logcmonlen en de voor de gezondheid 

nadeeligc inrigtingen. Hel is de commissie, die magligingen verleent, 

bevelen uitvaardigt, ontwerpen vaststelt, contracten sluit en zelfs ont-

eigeningen beveelt. 

.Met ilc uitvoering zijn belast con ingenieur, die de leiding heefl der 

werkzaamheden, con geneesheer die hol loezigl houdt over de gezond-

lieidsmaalrogeleii, eu een secretaris, die met het beleid der zaken en hel 

gtddelijk belicer belast is. De kosten worden gevonden door ccne be-

lasting van ongeveer O ton honderd 0|) do huurwaarde; deze belasting 

draagl den naam vau gevestigde of goconsolidoerde, uilhoofdc van de 

zaïncnsmelling der verschillende diensten, die uil de opbrengst worden 

bestreden. Deze bedraagl ongeveer 2 milliocn francs of 015 000 gulden. 

Men kan haar de begrooling voor openbare werken noemen. 

(laan wij thans de werkzaamheden van dozc administratie na. 

De Oily is bestraat en good bestraat; de voetpaden, plaatsen cu 

gangen zijn met wille steonen bevloerd; dc asjihalt wordl le Londen 

wi'inig gidiruikt. Voor den waterafvoer hcefl nicn onder de openbare 

stralen riolen ter lenglc van 80 mij len, il. i. bijna de helft van het-
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geen men le Parijs vindl. (leen pompen in de siralen, dienende om 

(Ic straalriolen uit le spoelen, daar de huizen in rcglslreeksche ver-

binding slaan met de riolen; in plaals van riool-rooslers in dc 

voelpaden, eenvoudig hevelsluilingen van gebakken aardewerk. De 

luchtgaten zijn in bet voclpad; de beslraling wordt alleen afgebro-

ken door dc luchlgalen der riolen. 

Dc straten werden van 1852 op 1855 schoon gehouden volgens 

het Street orderhj sijstem; dit bestond hierin, dal men sleeds genoeg 

manschappen en genoeg gereedschap beschikbaar had, om den mod-

der cn hel slof weg le nemen, zoo spoedig dic ontstonden; maarteen 

de termijn van proehieming op den 25"" Junij 1855 was verstreken, 

bevond men, dal dc uilgaven waren verdubbelden uitermate aanzien-

lijk waren, terwijl de uitkomst weinig voldoende was. Men besloot 

(le werkzaamheden tol é(̂ ne reiniging daags in iedere straat Ic be-

perken; deze wijze van reiniging moet zeer voldoen, en men heeft 

die aanbesteed. 

Voor een gedeelle, waarvoor dc ondernemer 125000 fr. of 50 000 

gulden ontvangt, is hij verpligl iederen dag al de hoofdslraten v(jór 

O uren des morgens, en al de stegen en gangen vijtir 1 uur le vegen, 

te reinigen cn van alle vuil le ontdoen. De inspecteur kan, als de omstan-

digheden dil vcrcischcn, bevelen, dal eeue tweede veging in den loop 

van den dag plaals hebbc. Twee maal in de week doel de onderne-

mer aan dc huizen den afval, de vuilnis en de ascli ophalen, dic 

gewoonlijk in dc benedenverdieping, tegenover de keuken, onder het 

voetpad worden nedergezet. Al de werkzaamlieden moeien tol vol-

komen genoegen van de commissie worden uitgevoerd, en, ingeval 

van verzuim, wordl dc ondernemer mcl boelen van 250 fr. of 120 

gulden bedreigd. 

De modder en dc vuilnis wordl naar verzamclplaalsen buiten dc 

slad gebragt, alwaar men mest koml halen voor den kleinen land-

bouw. Overigens heefl men daaromtrent nog weinig of niets gere-

geld. Men reinigt de riolen zoo veel mogelijk door middel vau spui-

jmgen; vervolgens voltooit men den arbeid met de scbollel en de 

schop, lerwijl men hel vuil met de slorlkar weghaalt, liet schijnt, 

dal de vasle slolïen groolendeels voorlkomen van de vuilnis, die men 

door dc rooslcrs of watergaten werpt. Hel voorschrift luidt wel, dal 

in de riolen alleen vloeibare slolïen mogen worden opgenomen, die 

in haren loop geen nederslag kunnen vormen, en dc uitmondingen 

verstoppen, maar deze voorscliriftcn worden dikwijls overtreden. 

12. ( l e z o m l h e ' i d m a d t r r t j e l c n . — Hel vraagstuk der gezondlicids-

maatregelen is het nieuwste. 

Het terrein is in z(?sahleelingen verdeeld, onder insjieclcurs slaande, 

die, voor zoo veel de werkzaandieden en hel loezigl betreft, vau den 

ingenieur afhangen, maar die levens rekenscbap moeien doen aan 

den gene(.'sbeer, als belast met liet loezigl over den gezondheidstoestand. 

Alle weken bezoeken zij ecu bepaald aantal huizen, cu (iocn daarna 

opgaven van die woiiingen, welke: 

geschrobt cn gewit moeten worden; 

vau de vuilnis ontdaan , 

in de binneuplaalsen of dc kelders bestraal; 

vau water voorzien; 

van water bevrijd; 

gevenlilcerd moeten worden; 

in (''éii woord, in welke op de cenc of andere wijze verbeteringen 

moeten worden aangebragl. 

De geneesheer doel daarop onderzoek op de plaals zelve, bcoor-
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declt de voorslellen der inspecteurs, cn maakt eenen slaat op van de 

bevelen, dic voor elke woning moeten worden gegeven. 

Die bevelen worden aan den eigenaar bekend gemaakl, welke ge-

houden is ze binnen veertien dagen len uitvoer te brengen. Wanneer 

het den waterafvoer cn andere verbeteringen van belang geldl, dan is 

hel voorschrift, hetwelk opmerking verdient, in de volgende bewoor-

dingen vervat. 

aDe commissie beveelt, dat dc heer eigenaar,... straat, 

no binnen den lijd van eene verbinding onder den grond 

van zijn buis met bet openbaar riool lol sland brengc. De privaten 

of geheime gemakken moeten van hermelisclie sluitingen voorzien 

worden, en het noodigc water ontvangen om den drek afle voeren. 

Van de binnenplaatsen, stallen, keukens en daken moet het waler 

insgelijks onder den grond worden afgevoerd. Een behoorlijke regen-

bak mcl pomp moet worden ingerigt, len einde aan de bewoners een 

voldoenden voorraad van zuiver cn goed waler le verzekeren; ein-

delijk moeien dc nog beslaande kuilen worden geledigd, en met 

aarde van goede boedanigheid aangevuld.» 

Dij dit bevelschrift is een volledig ontwerp van selioonmaking 

enz. gevoegd, door den ingenieur opgemaakt, bevallende de plannen, 

prolillcn en bcgroolingen van kosten voor hel leggen der buizen 

(plaat X l l l , figg. 1, 2, 5,1 en 5). De uitvoering in de straal lotaan 

den gevel van het huis loc gaal de commissie aan; dc werkzaam-

heden binnen 'sbuis den eigenaar, voor zoo verre hij niel verkiest, 

die aan den ondernemer van openbare werken loc tc vertrouwen. In 

elk geval moet men zicb aan het voorgeschreven plan en de water-

passingen houden. Dc Icekening der plaatselijke gesteldheid wordt in 

bet archief ncdergelegd. 

In 18ü5 hebben de ingenieurs 5147 huizen, dat is iets meer dan 

een vijfde gedeelte van de bezocht; 1 587 verschillende bevelen 

ziju uitgevaardigd, en het getal dor gedraineerde huizen heefl 280 

bedragen. 

Men moet opmerken, dat van dc lliOOO huizen in dc Citij cr naau-

welijksiOOO zijn, die geen beboorlijken waterafvoer hebben, of wa:ir-

van dic afvoer niet oflicieel bekend is. Wanneer men van hooger 

hand de inrigiing van behoorlijken waleraanvoer en afvoer voor-

schrijft, dan heefl men met uitzonderingen te doen, en met wonin-

gen die bepaald ongezond zijn Dc huizen, die geen walervoorraad 

bevallen, en waarvan dc drek niet in het riool uitloopt, slaan op 

een zeer lagen Irap even als le Darijs dc huizen, die nog geen trot-

toirs hebben. 

Ten einde een slelsel van verbetering, met zoo veel kracht en stand-

vastigheid aangevangen, voort le zetten, stelde de uilslekcnde ge-

neesheer, die met hel loezigl over den gezondheidstoesland is heiast, 

de heer J. Siinoii, voor, om, tc beginnen met de maand Mei 1855, 

alle goten iu de lager gelegen wijken tc verbieden, daar, waar de 

grond ni l nioddin- beslaat, dic door de hitte uitdampt. Hij wenschte, 

dat, in afwachting van het vrij gebruik der kranen, dal door dcA'eiy-

Iliver-Cump(W!i is beloofd , de regenbakken regehnalig alle dagen 

zouden gevuld worden , en zelfs des Zondags, waarl)ij hij de vraag 

ojiperdc, of de rusl, op dien dag voorgeschreven, mede moei brengen 

dal de arme lieden in de vuiligheid zilten. Kindelijk deed hij bel als 

uiterst noodzakelijk voorkomen, dat men zij riolen aanlegde, die bel 

vuile waler, hetwelk dc rivier op alle imntcn bederft, builen den 

omtrek der stad voerden. 

15. Z i j r w l e n lamjs d c Teems (Dl. XIV, lig. 1). - Men hcell 

1851).] 

overigens tegenwoordig -zich ten volle met bct denkbeeld van zijriolcn 

vereenigd. De heer Förster, ingenieur van dc hoofd-commissic te 

Londen, heeft daarvan een bepaald onderwerp van onderzoek ge-

maakt. Zijne ontwerpen, na zijnen dood een weinig gewijzigd, zijn 

eindelijk bij dc voorloojngc commissien van onderzoek goedgekeurd 

cn daarna aan de beoordceling van bel parlement onderworpen. 

Zij komen hoofdzakelijk hierop neder: 

.Men moet den linkeroever en den rcgleroever van den Teems 

ieder op zich zelvcn bcschouwen. Op den linkeroever loopen door 

het terrein vier takken of lijnen. Ten noorden, van Hampstead lol 

Oldford aan de Lea, loopt een bovenste lak, diode kanalisering is van 

een vro(^gcreu slroom, dc Hackney-Drook, die de landelijke gemeenten 

van water voorzag. 

Lager loojit evenwijdig een tweede tak langs Oxford-slreet en 

Ilolborn en verccnigt zich met de Lea op hetzelfde punt van Oldford, 

na het vuil tc hebben opgenomen van de hooger gelegene gedeelten 

tier stad. Kindelijk loopt naar de rivier een derde tak van West-

minister af langs Wbitchall eu Diccadilly. Dit is het wezenlijke zij-

riool, dal in dc dienst voorziet van bet moeijclijkslc gedeelte, waar 

hel meeste vuil zich oj)hoopl. Om het waler naar zee te voeren op 

een punt, alwaar dc werking van het getij de medcgesleeple stoHeii 

niel weder naar Londen kan terugbrengen, moet men bet riool doen 

uilloopen in cenc soort van pul of bewaarbak, werwaarls bet water 

door zijne eigene zwaarlc wordt geleid en alwaar hel donr macbincs 

wordt opgevoerd lol op een stand, dic 10 cl hooger is. Daar kon bet 

zich met den hoofdtak vereenigen, en eindelijk het bedekte reservoir 

bereiken, beslemd om bij den vloed dc medcgesleeple slolïen op le 

nemen en de werkplaatsen die zulks moglen verlangen le voorzien 

van cbciniscbc stolTen of mest. 

Op den reglerocver beeft iels dergelijks plaals: een eerste tak 

voert het waler over eene helling naar Deptfort tegenover Bow-

Creek, den mond vau dc Lea; voorts loopt eene tweede lijn met twee 

vertakkingen, iu den vorm vau ccne Y, door dc lager gelegene meer 

bevolklcgedeelten, waar ook meer behoefte bestaat, cn voert de sloflen 

naar de machines Ie Deplford, waar zich insgelijks een bewaarbak en 

pompen bevinden. 

Men zal hebben opgemerkt, dal wij den vierden tak op den linker-

oever nog niel hebben vermeld; deze loopt ten westen en beeft Ham-

mersinith lol middelpunt. Hier kan men zich niel met het algemeene 

slelsel in verbinding stellen; dc ingenieurs zijn verpligl met de hoofd-

maalschappij voor de mest eene overeenkomst te sluiten en aan te 

nemen, dal al hel water wordt bereid en zuiver gebragl m de rivier, 

legenover Daltersea. Ilct denkbeeld om het rioolwater le bewerken 

en lol vasle meslstoflen te maken is niet slechls door de boofdmaal-

schappij opgeworpen, maar daartoe is eene geregelde niagliging ver-

leend voor eene slad van 70000 inwoners, Leicesler, die eene over-

eenkomst heefl aangegaan met eene niaatscbappij, welker werkzaam-

heden bijna vollooid zijn ; men gaal daar aldus le werk: men precipi-

teert de organische sloflen met kalk, iieeml bet precipitaal op met een 

lonmoleu, droogt dit dau door turbines en snijdt hel in stukken, die 

gemakkelijk vervoerd kunnen worden. 

De aanleg vau zijriolen is over hel gebed een werk van uilgebreiden 

omvang, waarmede niel minder dan 40 millioen (francs) gemoeid 

ziju en dal slechts trapsgewijze kan worden uitgevoerd; hetgeen o|) 

het oogenblik de hoofdcommissie le Londen van het j)arlcmeiil verlangt, 

is len noorden: het maken van den bovensten tak, Ilackney-llrook, dic 
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het inundatiewater moet afvoeren, en ten zuiden de oprigiing der ma-

chines van Deplford , die dcstofl'en van gronden , lager gelegen dan de 

rivier, moet ojivocren. Ziedaar dc grondslagen van een der moeije-

lijkslc cn levens noodzakelijkste rioolstelsels of droogmakerijen , die 

tol heden zijn ondernomen. 

l i . Verbeterde dienst van het rivierwater (Dl. .XIV, figg. 2, 5 

en 1). — Wi j hebben gezegd dal men le Londen ook hel rivier-

water bleef bezigen, maar onder de voorwaarde dat men hel hooger dau 

waar het getij opkomt neme en vooraf liltrere. W i j zullen zien op welke 

wijze dc maalscbappijen van Lambelb en van Clielsea, die hel eerst 

zich hebben onderworpen, aan de nieuwe voorscliriflen hebben vol-

daan , onder dc bekwame leiding vau haren ingenieur, den heer 

Simpson, legenwoordig voorzitter van de Societij of Civil Emji nee rs. 

Hare beide inrigtingen bevinden zidi nevens elkander en zijn volgens 

hetzelfde jilan ontworpen. Te Lambeth is zij reeds in volle werking 

en le Clielsea iu slaat van uilvoering. 

De laalslc werking vau bel getij ontwaart men een weinig beneden 

Thames-Dition, o|) 55 mijl afstands van Londen, veel verder dan hel 

park van lUcbmond. Tegen over llampton-Court neemt meu tegen-

woordig hel water op; aldaar slroomt de rivier, aan een kanaal gelijk, 

le midden van weilanden over eenen bodem van kiezel en vorml onder-

sciieidene eilanden. 

Langs den reglerocver Iieefl men een langen kaaimuur opgetrokken 

en daarachter heeft men vijvers gegraven, waarvan de taluds met 

drooge steenen zijn bekleed. Eeu eerste vergaderbak ontvangt hel water 

en geeft het gelegenheid nederslag tc vormen; in een Iweeden wordl 

het gefiltreerd door middel van zand on kiezel die de vloeipijpen over-

dekken; dc gemiddelde oi)brengsl is 1 leerling el in bel uur, voor iedere 

vierkante d oppervlakte. Hel aldus gezuiverde waler stroomt naar ecu 

zinkput, alwaar bel door middel vau vier (lompen tol aan dc vergader-

bakken wordl terug gevoerd , door eene buis van gegolen ijzer van 

0'-''.75 middellijn. De vergaderbak van de maatschappij van Lambeth is 

gelegen op de hoogte van Drixtoii-Ilill op 18 mijl afslands cn op eene 

boogie van 50 cl. In 21 uren wordl daar dagelijks .15 000 lol 18 000 

teerling cl waler geleverd. Alles is zoo ingerigt, dat men den aanvoer 

kan verdubbelen, zoodra dc maatschappij hel noodig zal achlen, zich 

uit tc breiden. 

Deze algemeene gegevens, waarnaar de werktuigelijke inrigting is 

geregeld, zijn hier, wal de onderdeden betreft, met uitstekende zorg 

bewerkt, 

De lillreerloestellen oiilleenen het waler onmiddellijk uit de rivier, 

I wanneer bet helder is. Waiineer het Iroebcl is dan worden de voorraad-

bakkcii geb(v.igd; bovendien kan men eens of iweeuiaal filtreren, al 

j naar mate van de hoeveelheid der sloflen, dic door hel waler worden 

, medegevoerd. Voor het alloopen lieefl men op de schoonmaakdagen 

I afvoerbuizen, die mei afzonderlijke pompen in verbinding staan, welke 

! in weinig tijd eene groote boeveelheid water tot eene geringe hoogte 

kunnen opvoeren. 

De boüf(lpom|ien met groole middellijn (O"'.(»0) cn groolen zuiger-

I slag (2''. 10) vormen cenc vernuhige verbinding van de gewone druk-

; en zuigpompen : men vindl daarin zoowel de beweegbare klep van de 

I eene als den zuiger van dc andere pomp; hel gevolg daarvan is, dal 

' meu eene onafgebrokene opwaarlsche beweging van dc waterkolom 

I verkrijgt. 

De kleppen zijn kogelkleppeii en gaan sleeds evenwijdig aan de as 

open cn toe. KIkc pomp heeft haar bijzonderen hcfbalk en verderen 
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wcrkluigelijkcn locstel, maar zij is met de naastiiijzijiuie pomp door 

middel van een gemeenscliaj)pelijk drijfrad verbonden. Men kan zieb de 

kamer- der machines voorstellen, wanneer men zich vier hefbalken 

denkt, dic ieder aan een uileinde door zuigers mei dubbelen cilinder 

worden bewogen en aan het andere einde de zuigerslangcn van de 

pompen op en neder bewegen : lusschen ieder paar pomjien worden 

alle bewegingen door een drijfrad en eene luchlkast geregeld. 

Dc machines zijn volgens het stelsel van Wool f met Iwee cilinders 

met uitzetting en condensatie; ieder paar is van 500 paardenkracht; 

zij werken of enkel wanneer zij het water eenvoudig naar den verga-

dcrbak hebben te voeren, of met verbondene werking als er ouder weg 

water moet worden afgeleverd; zij kunnen indeliand van den machinist 

van 8 tol 1-i slagen in de minuut doen zonder dat men bet minste geluid 

hoort. Eindelijk is de vereenigde werking der machines, waimccr de 

vier pompen nagenoeg 2000 teerling el in het uur naar den vergader-

bak voeren, zoo regelmatig, dat de waterkolom van den manojneler, 

die den waterlast meet, naauwelijks een verschil oplevert van 2 " ' O bij 

iedcren heen- cn weergang der zuigerslangen. 

Wal hel gebruik der brandslof betreft, dil is door aanhoudende 

vooi'zorgcn zoo gering mogelijk. De steenkolen worden i/»wagens op 

vaartuigen geplaatsl, die vlak aan de kaai liggen, voorts door middel van 

eene hydraulische kraan opgeheschen en langs een spoorweg naar bel 

bedekte magazijn gevoerd, dal zich tegenover bet stoomgemaal bevindt. 

Men beveiligt ze voor de vocht en behandelt ze zoo weinig mogelijk. 

Dc ketels zijn lang en hebben den vuurhaard in hel midden, zoodal zij 

door eene langzame verbranding al de hitte van de vlam nultig ver-

bruiken: men vindt Ier naanwcrnood eenige asch in den haard en ziet 

nagenoeg geen rook uit den schoorsteen konien. Men verbrandt groii 

twee pond in hel uur voor iedere paardenkracht. 

OimierJiingen. — Wanneer men den gi-aad van vohnaaklheid van 

ecnc njacbine wil schatten, naar dc mate van de meer of minder vol-

komen verwezenlijking der theoretische voorwaarden van den arbeid, 

dan zal men de keuze van machines met befboomen kuimen afkeuren, 

daar een sloomciliiider, regtstrceks boven de pompen geplaatst, bet 

overbrengen van bewegingen zou hebben voorkomen. Men zal daaren-

tegen de dtüibelc werking der pompen goedkeuren, len gevolge waar-

van de opstijgende kolom in de pompen cenc dubbele drukkiiig ver-

krijgt en hare slingeringen tot oj) de helft verminderd worden. Wal de 

liltrcring betreft, zoo zal men geneigd zijn aan te nemen, dat het 

draineren van zoo brecde zandoppervlaktcn nog slechls een lijdelijk 

hulpmiddel is cn dal men er loc zal moeten komen, regtstrceks uil de 

rivier le pulten, door gebruik te maken van dc horizontale kracht van 

den slroom, ten einde eene zelfwerkende fdtrcring te verkrijgen, die 

hare eigene reinheid medebrengt. Maar wamicer het er bij de nijver-

heid op aankomt, om handzame, geiiiakkelijk cn regelmatig werkende 

machines te hebhen, die weinig verbruiken en goed werken, dan voor-

zeker zijn de inriglingen van den heer Simpson uitstekend, en liet zou 

voldoende zijn dal men ze bezigilc om elders terstond een goed slelsel 

lol aanvoer van rivierwater te verkrijgen. 

g 2. Ghsf/ow. 

15. Mrui/i van bergwater (Pl. X l l l , figg. G, 7, 8, Oen 10). — 

Wij willen thans de mechanische im-igtingen van Thames-Dillon ver-

gelijken met de watervoorziening door middel van de zwaarlekracht, 

gelijk men die tc Glasgow, te Maiicbcstcr, le Liverpool vindt, alwaar 

men in dc bergen hel water over de rotsen ziet slroomen cn de gronden 
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alleen dienen tol het weiden van vee. Dehalvedit is cr voor deze water-

voorziening ook noodig dat mon, zooals in Schotland, regens heeft, die 

jaaidijks een el regenhoogte geven, waarvan na uildamiting en opslorping 

nog oen voorraad van O®'.00 overblijft. Eene uitgestrektheid van 1 000 

bunders b. v. zal daar terstond eènc hoeveelheid van OOOfJOOO teer-

ling cl opleveren, die, in eene vallei zich verzamelende, voldoende is 

om een dagelijksch verbruik van 15 tot 10000 leerling el te ver-

zekeren. Dit vindt men le Glasgow. 

De stad Glasgow, gedurende geruimen tijd alleen door hare uni-

versiteit en door ccn vurigen ijver voor dc hervorming bekend, is sinls 

cenc eeuw begoimen gebruik le maken van de voordeelen die hare 

ligging en haar gi'ond aanbiedt. Tegenwoordig neemt hare welvaart bij 

deii dag toe. Ecnc bevolking van -100 OUO zielen houdt zich meer en 

meer ijverig bezig met hel bouwen van stoomschepen langs de rivier, met 

bel weven van katoen op de heuvelen, met de vervaardiging van gegoten 

en geslagen ijzer en de bewerking van andere metalen, die in overvloed 

aanwezig zijn in een aan steenkolen rijken gi'ond. Op den regteroever 

wordt hel rivierwalcr lol op een bedrag van 50000 leerling el g(dil-

ireerd en verspreid door eene sedert lang bestaande maatschappij, door 

middel van 7 pompen en 5 hoofdleidingen. Maar de kosten aan deze 

voorziening verbonden, zijn groot. De stad breidt zich zoowel naai' de 

zee uil, als over hoogten, die 00 tol 70 el boven het dal verheven zijn. 

De machines werken 22 uren en aan het eind van het buizenstelsel heefl 

men geen vergaderbakken. Ook wordl de linkeroever door eene andere 

maalschappij bediend, die door nnddel van slroomend water werkt en 

zonder kosten binnen Glasgow het bergwater voert dat in hel kerspel 

t)ic Gorbals wordt opgezameld, op cenen afstand van 10 mijlen en op 

eene hoogte van 08''k50 boven dc kaaijen aan de Glydc. Üc ontwerper 

en uilvoerder van deze werken is dc ingenineur Gale, die bel eerste hel 

slelsel van wateropzaineling in hooge landen iu toepassing bragt. 

.Men heeft de beek Drockburn afgedamd vóór dat zij de werkplaatsen 

en bleekerijen bereikt, waarlangs zij stroomt. Hoezeer op kleinere schaal 

ingerigl, is hel verzamelingsbekkcn toch nog 1 100 bunders groot, liet 

regenwater cn hel bronwater, dat zeer zuiver is, omdal bel een naau-

welijks bebouwden grond hcch doorsti'oomd cn over bazall vloeide, 

loopt in groole vijvers, die versnijdingen hebben volgens het profil 

cn do holligheden van de vallei. Dij elke engte jicefi men eene 

uitgeslrekte aardaanhooging van 25 tol ÖO el hoogte, waardoor 

de gemeenscha|)sbuizcn of duikers loopen, alzoo, om bet waler 

aan de meest bezonkene of zuivere lagen te kunnen pullen, heefl 

men bij den laatsten vijver een toren met schulkrancn op verschillende 

hoogten; men opent dc kraan op de geschikte hoogte en doet hel water 

over zand cn kiezel loojien, waardoor hel nog helderder gefiltreerd 

wordl, Dil waler is alsdan frisch en zuiver en voor alle huiselijk ge-

bruik en voor de nijverheid uitnemeiid geschikt. Opmerkelijk zijn 

hierbij de geringe uitgaven : een enkel wachter is voklocnde om de 

kranen te doen werken en de buizen te doen volloopcn. 

iNiellemi/j heelt men hier nog met ccne groole zwarigheid tc doen, 

namelijk met het troebele water, dal bij zware winterregens veen-en 

lecmsloiïen meilovoerl. Om hieraan Icgcmocl Ic komen, hccfl men naasl 

den ouden stroom eene bedding gegraven, waarin het onzuivere water 

zich uilslori, zonder vijvtYs le bei-eiken. 

Oj) andere plaatsen, zoo als bijv. Manchesier, waarde walerkonmien 

uilgeslrekler en menigvuldiger zijn, verzamelt men het troebele waler 

in afzonderlijke afdeelingen, en bezigt hel Ier bediening van de laagst 

gelegc/ie wcrkplaalse//. De walerdiensl in de beigen, bestaal uil drie ver-
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schillende takken: de beveiliging van hel dal, de voeding der werkplaal-

sen en dc levering van zuiver water voor hel verbruik; maar daar men, 

(im steeds van eene behoorlijke dienst verzekerd te zijn, een voorraad voor 

100 tol 120 dagen noodig heeft, zoo vereischl du zeer uitgestrekte 

bewaarbakken. Te Glasgow zullen de drie wateikommen le zamen 

•1500 000 leerling el bevatten. Tc Manchester, waar men voor ecnc 

bevolking van 100000 inwoners moet zorgen, bedraagt de watervoor-

raad 181)00 000 leerling el; met zoodanige vergaderkommen kan men 

kanalen voeden. 

10. Onlicerp van het meer Katrin. — Hoezeer Glasgow twee voor-

raadbronnen heeft, waardoor dc stad reeds over 00OOÜ teerling el 

of 150 kan voor iederen inwoner kan beschikken, zoo heeft zij daar-

aan nog niet genoeg. Men maakt er een zeer ruim gebruik van water. 

In cenigzins fatsoenlijke huizen vindt men vaak op iedere verdieping 

een privaat, een warm bad en een druijibad fs/ioim-^dZ/ij, waardoor 

men een kouden regen tc weeg brengt, die eene heilzaiiie werking 

doet wegens de gewone vochtigheid van het klimaat. 

In arbeiderswoningen, dic 125 lot 150 francs huur doen, vindt 

men ccne kraan in de keuken, een jirivaat en een drui[d)ad, voor 

eene gezanieiilijkc uitgave van 7 tot 8 francs 'sjaars, berekend naar 

ongeveer fi len honderd van dc huurwaarde. Eindelijk wordl er door 

de weverijen en katoendrukkerijen veel water verbruikt. Daar de 

Glydc, wanneer zij troebel is, geheel zwart is door de vecnaarde, ten 

gevolge waarvan veelvuldige klagten ontslaan in de werkiilaalscn en 

in de huishoudens, zoo heeft de rivicrwatcr-maalschappij, door den 

nood gedrongen, uil eigen beweging voorgesteld, cenc verbetering in 

dc watervoorziening aan te brengen, door ccne afieiding te maken 

van het meer Lubnaig, in de schotsche Hooglanden, op 10 mijl afstands 

van Glasgow. 

Doch toen kwam bij den heer Halcman, ingenieur voor den water-

staat van iManchester, een ander, grootscher denkbeeld op, dat door de 

geheele bevolking werd toegejuicht, bi plaats van langs een zeer moei-

jelijken weg naar Lubnaig te gaan, is bet veel beter tot hel meer 

Katrin opte klimmen," ^ eenzame streek, alwaar WalterScotl 

do verblijlplaals van dc «Lady of the Lako- stelde, llezo schoone 

waterkom beeft 1000 bunders oppervlakte, en is in mika-hondeude lei 

gebroken; hare sieile oevers zijn te naanwcrnood mcl eenig struik-

gewas bedekt, cn haar stroomgebied van meer dan 0000 bunders op-

licrvlakte ontvangt jaarlijks een regenbedrag ter hoogte van l*'..iO, 

gevende een minimum van 1 el, daar de uitdamping onder dezen 

kouden en vochtigen hemel gering is. Men kan zich geen helderder en 

zuiverder waler voorstellen: hel bevat naatiwelijk 7,5 van de hoe-

veelheid kalk, die zich in hel waler van dc Teems bevindt. Dijna 

het geheele jaai- door behoudt het zijne helderheid cn friscl/heid. 

Wanneer men eene afiapping voorlbrcngl van 1«'.50, dan vormt men 

daardoor een watervoorraad van 15000 000 leerling cl, waardoor 

men over 100 000 leerhng el gedurende 150 dagen van droogte kan 

beschikken. Volgens hel ontwerp ;/joel men onóeraardsdic leidingen 

gi'aven in de mika-hoiidende lei, den rooden zandsteen cn lict bazall; 

»V'Var daarentegen leveren de dalen geen moeijelijkhoden (i[». De water-

leiding, ter lengte van ongeveer 50 ned. mijl, zou slechts 15 mil-

iioen ko.s!ni. Zij zou op 00 el l.-ove» de kaaijen aan dc Clyde nil-

•̂ omen, terstond lOOOOU teerling el daags kunnen leveren,'en later 

liet dubliele bedrag, wanneer de behoellen der bevolking dil mogten 

vereischen. ° 

Ziodnar ccn overzigt van eene onderneming, waardoor de beide be- ' 
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, slaande maalschappijen zouden vervallen, en dc stad zelve daarvoor in 

j de plaats treden, die in het algemeen belang der ingezetenen zou 

I bandelen. 

De slad hoeft dan ook de zaak voor hel Darlemenl gebragt, doch 

daar tegenstand gevonden bij de admiraliteit ; dezo vree.<de dat men het 

vaarwater van de rivier de b'orlli, die uil het meer Katrin ontstaat, 

teveel zou verminderen. Hel vraagstuk is derhalve verdaagd, maar 

men kan zeker zijn, dat er oj» zal worden teruggekomen. 

Wij hebben met opzet zoo lang slil geslaan hij de walervoorziening 

van Gla.sgow, len einde te doen zien wal men iu En;;oland verstaal 

onder eene voorziening door middel van de zwaarlekracht. Men ziel dit 

uil het voorbeeld van het meer Katrin. In jdaals van onvoldoende 

vijvers te graven, die zeer kostbaar worden zoowel door de onteigenin-

gcn als door de noodige sluizen, kiest men de meren, door dc natuur 

zelve le midden van de bergen geplaatst, cn zoo worden die woeste 

streken de hoofdbron voor de verbeteringen in de sleden. 

§ 5. /{ngb//. 

Wij hebben de mccning van den /loard of henlth medegedeeld, die 

als beginsel stelde, dat men nooit den wateraanvoei- en den water-

afvoer moet scheiden, en die bronwater en aarden buizen aanbeval. 

Volgens dien raail geven alleen de bronnen zuiver, helder en frisch 

water, en zijn buizen mcl sterke helling en aanhoudenden slroom 

de eenige riolen, die niel verstojit kunnen raken. 

Verscheidene steden van den tweeden rang, zooals Ibigby, Croydon, 

!\lor|)eth, Warwick en zelfs Dover, hebben de beginselen van den Uoard 

of lieallh aangenomen. De reinhouding en walervoorziening is daar 

geheel lot sland gebragl. De onderneming is daar geheel eene zaak der 

gemeente en de kosten worden gevonden door eene belasting, naar 

verhouding van de huurwaarde. Deze belasting, dii; als hel ware eene 

soort van belasting op het mobilair vormt, is in Engeland bij de ge-

nieenten vrij algemeen in gebruik, en door haar verkrijgt men de som, 

die bij ons door de accijnsen wordt ojigebragt. 

Wij zullen ccne beschrijving der watcrwciken van Dugby doen 

volgen; het ontwerj) cn de uitvoering heeft men aan den ingenieur 

Hammel, inspecteur van den Uoard tc danken. 

17. Drainering der bouwgronden (Pl. XIV. hg. 5). — Diighy, cenc 

kleine stad van 8000 inwoners en 1100 hiiizen, is gelegen oji de 

helling van cenc bebouwde vlakte, dio naar de beek Avon uitloopt. 

Men heefl er weinig bedrijvigheid, alleen het verlier van eene oude 

school, die kweekclingen voor do universiteit van/'.ambridgc vormt. 

In de omstreken is de bebouwbare grond van de blaanwe lei en de 

rnergelbcdding gescheiden door eene bedding van kiezelzand, waar-

door het regenwater als door een filliMiin heengaat, en waar hel de 

nedergeslagen slollen achlerlaal, zonder dal er eenige ojilossing jilaals 

heeft. Het is dan ook voldoende geweest, dat men onder twee groole 

wegen verzanielbuizen stelde, om de boohladeren le verkrijgen, voor 

eene voeding, die loencenil naarmate de grondeigenaren aamlc oevers 

hunne landen door drainering willen verbeteren. Daar de opbrengst 

van deze kunslmaligc bronnen melde jaargclijileii afwisselt, zoo ver-

mindert of vermeerdert men die, door middel van eene ojizameling van 

water, in de verschillende gedeelten der lillrerendc laag, waartoe 

men klcidammen bezigt, die onder den grond, oj) dc liellingcii, van 

afstand tol afstand zijn aangebragl. Door het doen werken van duikers, 

doel men achtereenvolgens den voorraad wegstroonicn, die zich oj» 

verschillende punlen onder den grond gevormd beeft. 

18 
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Ik'l waler wordl door cenc aarden buis van O''.18 middellijn 

naar cenc ondcj-aardscbc vcj-jadcj-kon] van 000 Icerlijij: el inbond 

gevoerd , voorts oiigenonicii door de pompen van eene horizontaal 

werkende machine van 10 paardenkracht cn opgevoerd naar den loj) 

van eenen (oren, 53 el boven de oppervlakte van den grond ver-

heven. Daar bevindl zich de groole waterkuip, waaruil de boofd-

jiijp loopt, dic door de sUul gaal en naar iedei' huis ccnc onbei)erkle 

hoeveelheid water moet voeren gedurende den ganscben dag. Wal 

dil laatste punl betreft, zoo is aan die toezegging nog slechls ten 

halve voldaan , wanl do pijp wei-kt no-r slechls lol den middag, 

aangezien nog slcchls dc helft der betrokken terreinen tot nog loe 

jjedraincerd is. 

\'an dc '1100 huizen slaan cr reeds 700 lol 750 met de pijp in 

verbinding, die alle nnnstens twee kranen hebben, eene in de keuken 

en ccne in hel privaat. Dc keukenkraan beeft niels bijzonders, dan 

somtijds een zelfwerkenden toestel ter voeding van den bak voor warm-

water in hel fornuis. Hel privaat beert men zeer eenvoudig gemaakt. 

Hel is in do woningen Jcr behoeftigen eene kegelvormige kuip van 

aardcnwcrk, waaraan zich van onderen cenc buis met ecu bevel be-

vindt. Dc kraan is bovenaan. Zij wordt, heizij naar willekeur bewogen, 

hetzij in verband met het openen en sluiten der deur, wanneer n)cn 

bevreesd is voor de onachizaaudieid der bewoners. 

18. W a k n i f v o e v uil d e woningen (Pl. X l l l , figg. 11 , 12 , 15 

en 14). — De afvoer uil de binnenplaats cn keukens berust op het-

zelfde beginsel: het vuil stroomt door een met gaten voorzien i)Iaatje, 

in vcrhi/iding me( een hevel, iu lici riool. De verschillende vertakkin-

gen, die het vuile waler onlvangen, hebben gewoonlijk ccne middellijn 

van ()•-•'.10 lol O®'. 15; zij loopen in eene hoofdbuis uit van 0'-'i.20 lot 

Oi-''.25 middellijn, die op hare beurt uilkomt in ccnc |iijp onder de 

siraal van 0';i.50middellijn, welkeafmelingacblcrecnvolgcns lol0»-'i.50 

opklimt, naarmate het getal van de daarin uitloopende buizen vermeer-

dert. De eindpijp, die het draincervuil in dc beek Avon sloi'l, heeft 

zelfs (>1.55 middellijn. Hel gansche buizenstelsel bestaat uil verglaasd, 

grijs-bruin , hard en helderkliid\eni] aardewerk. De vcrscliillcmle 

buizen passen in elkander en worden op de voegen met leem verbon-

den; bij hel leggen moet men zeer zorgvuldig te werk gaan, met hel 

oog op dc hellingen, en zelfs wordt, om aan de zellingen van den gron<l 

te gemocl tc komen, iedere buis in eene bediling van beton gelegd. 

Dij de/e voorzorgen, waardoor mej) eene zoo ellen en regtdmalig 

mogelijke oi)porvlaktc verkrijgt, komt nu de werking van de helling. 

Kr is geenc afvoerbins, die in dc wonmg mimler dan 0̂ :1.02 helling 

lieefl. In dc siraal, waar dc buizen gemiddeld diep liggen, heeft 

uMMi gewoonlijk eene helling van (KbOl lot Ô 'i 02. Kindclijk hecfl men 

van al'Mand lol afstand kijkgaten, in den vorm van pullen, die mcl 

hel liovensic van de buizen in verbinding slaan, cn waardoor men zc 

met schoon water kan doorspoelen. 

Do huizen s/;hij»e/), scdc/'t zij i» geb/'uik zijn, niet ve}\<ilopl lo 

raken; maar men moet opmerken, dat het regenwater, dal op dc straat 

valt, door oude riolen wogstrooml, waarin de nieuwe uilloopen. Wij 

moeten ook nog doen opmerken, dat men in de praktijk aan ieder Imis 

eene afzonderlijke buis van verbinding mcl hel riool heeft moeten 

geven. De eigenaars zonden geen genoegen genomctj hebben mei cenc 

algpiurene verbindingshnis, waardoor bun afvoer mcl die van dc be-

lemleiidc woningen in verband zou zijn gekomen. 

Men heeft dc verhelering nog vergroot door ccnc overeenkomsde 

sluüen mei een pachter uit dc omstreken, voor hel gebruik van hel 
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rioolwater ten belioevc van den landbouw. Dic jiachtcr heeft voor 1250 

francs (/ 500) 'sjaars, het regt gekocht om uit het riool dc hoeveel-

heid vloeibare stofTen le nemen, dic hij voor dc besprocijing van zijne 

landerijen noodig heeft. Hij hecfl reeds niestbakkcn aangelegd, eene 

machine van 10 paar<]enkracht opgesteld en een aanvang ge/naak! met 

het leggen van buizen in ccn terrein van 200 bunders. Men kan reeds 

opmerken, dat daar, alwaar men hel rioolwater hecfl versjireid, het 

gras weliger groeit en mcl meerder graagte duor het vee wordi 

afgcvreten. 

10. Koslen v m uilvnering. — Dc aanleg der riolen onder dc straten 

is van wege de stad uitgevoerd, de vertakkingen zijn door parliculie-

ren gemaakt. Het bedrag, dat ten laste van de stad komt voor het maken 

van machtnes, pijpen en buizen , beloo[)t ongeveer 575000 francs 

If 177 000), Ue werken voor particuliere rekening hebben tusscben 

125 en 1250 francs (/*50 en f 500) per woning afgewisseld. Waanneer 

men hierbij in rekening brengt dc toevoegselcu, die als noodig zijn 

erkend, het opslcllcn van eene tweede inachinc, het geven van uit-

breiding aan het draineren van zuiver water cn voorts de kosten, dic 

men zal hebben tc maken in de woningen, die nog niet met het stelsel 

in verbinding slaan, dan komt meu tol eene gezamenlijke uitgaaf van 

000000 francs (/'28i000), waarvoor dc gehecle slad behoorlijk van 

waler voorzien en goed gedraineerd is. 

Dc daarvoor benoodigde fondsen zijn voor een grool gedeelte door 

bankiers verschaft, die met jaarlijksche atlossingen worden afbetaald. Te 

Dugby is het belastbaar inkomen 700UOO francs. Door eene jaarlijk-

sche belasling van 5 len honderd, die 35000 francs ojdirengl, niuel 

men binnen 30 jaren de schuld delgen, zoodat alleen de kosten van 

loezigi cn onderhond voor rekening van de inwoners blijven. 

Opmerkingen. — De werken van Kugby zijn belangrijk, niet zoo 

zeer omdal men daardooi' ccn omleraardscheu wateraanvoer en een 

afvoer in aarden buizen beeft verkregen, maar ouidal men daarbij wijs-

selijk van de plaatselijke hulpmiddelen gebruikt beeft gemaakt. In 

dil opzigl is hel vraagsluk zuinig cn goed opgclosl. Zoo was dc 

ondergrond doojlrokken van waler, dat langs natuurlijken weg werd 

gefiltreerd ; men hecfl den landbouw verbeterd en in de woningen 

langs mechanischcn weg zuiver waler gebragt. Men had iu de stad 

oude riolen, die alleen dienden om liet waler aC (e voeren . dat in 

dc straatgolen kwam ; men heeft daai'iiaast een stidsel van wtdgc-

ordende buizen gelegd , dat zoowel door de rigling als door dc 

hellingen behoorlijk werkl, cn waarin onmiddellijk hel vuile water 

van de huizen uitloopt. Kn wanneer deze overvloedige maar vuile 

waterstroom zic)i in de beek uilslorl, dan dienl hij den landbouwer 

als vloeibare mest vuor zijne velden en weiden. Zoo geefi de aarde 

hel zuivere water cn ontvangt bel lerug , wanneer bel in mesl 

hervormd is. 

Deze vereenigde inrigling van wateraan-en afvoer zou, zonder veel be-

zwaar, zelfs in verscheiden kleine gehuchten kunnen worden toegepast. 

111. OvKltZlCl i:.N IlKSLflT. 

i\a aldus geheel Engeland te hebben bezocht cn daarbij tot aan 

dc meren van Schotland le zijn doorgedrongen , na keimis tc hebben 

genomen van zeer verschillende meeningen, cii van werken die op 

geheel verstdiillende grondslagen beriislen , hebben wij len .slotte 

na tc gaan, wat waar cn goed is, en vooral wal tnepas.sdijk is 

mei het oog op de fran-seho behoefien en gewoonten. 

Dij al de feiten nu , dic wij hebben nagegaan, dringen er zich 
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twee zoo algemeen op den voorgrond, dat men zc als beginsel kan 

aannenicn, namelijk: water i n de woning , uitstorting van het vuil 

in het riool. Er is nog ccn derde feit, dat slechls als middel in 

aanmerking komt, waarvan hel gcwigi dient le worden geslaafd , 

hel is hel gebruik der machines. 

2 0 . fk'hruik van hel waler in de woning, en uitstorling van het 
vuil i n het riool. — Te Londen hebben dc 50ü OOO buizen, die aan 

vcrschilIcndc klassen der maatschappij behooren, waaronder men veel 

meer schakeringen aantreft, dan in Frankrijk, alle gebruik van water: 

wanl men moet nicl in rekening brengen die weinige duizenden ar-

moedige en ongezonde woningen, die men als een overblijfsel van een 

barbaarschen toestand moot beschouwen, cn die door de geneeskundige 

pülilie woj'den vervolgd en als hel ware ingesloten. Kn onder het 

gebruik van water io de woning, moet men het aanwezig zijn van 

minstens twee kranen verslaan, dc ccne in dc keuken, dc andere iu 

hel privaat. Zoodra men tot cenc hoogere klasse opklimt, vindt men 

ook waler in de kleedkamer, ja men vindt cr zelfs debadinrigting. Keu 

noodzakelijk gevolg van dit alles is de afvoer van hel water, zoodra het 

zijne dienst heeft gedaan: eene woning die water ontvangt is ook ceue 

woning, die waler afgeeft. Men kan geen stroom van zuiver water ver-

krijgen, zonder levens een uitweg te openen voor den stroom van be-

dorven water. Daar men dc woningen te Londen van waler beeft willen 

voorzien, heeft men tevens dal net van buizen cn riolen moeten maken, 

hetwelk den ondergrond van de Citg (ot ccnc soort van slagadercn-s(el-

sel maakt, waarvan de aderen zich overal been verspreiden. 

Te Manchester, lllasgow cn Kdinburg is dc hoofdzaak vcrrigl: de 

wateraanvoer bestaat er en breidt zich uil. Dc steden hebben zich 

zware opoiïeringcn getroost, om er toe tc geraken, maar dc water-

afvoer i.s er nog in hare kinili^heid. Men stort er het vuil nog in 

hel naaslbijzijiidc waler uit, zondi'r zich te bekonimeren of dal water 

le midden van digi opeeugchooplc woningen slroonil, en den damp-

kring bcilerfl. 

In de kleinere sleden beeft men onder den invloed van den Board 
of heallh met meer eenheid gewerkt: men heeft den toestand in eens 

verbeterd door te gelijkertijd den wateraanvoer en den waterafvoer 

le regelen, en vooral door de uitstorting van hel bedorven water 

builen den bewoonden kj-ing Ie doen plaats hebben. 

Overigens heeft men overal dc woning zoeken tc verbeteren door 

er zoo ruim mogelijk waler in aan le brengen, dal zoowel moet die-

nen om in de huiselijke behoefien le voorzien, als om de sloilen al" 

le voeren, dic onze zintuigen onaangenaam aandoen cn welker snelle 

ontbinding gevaarlijk is. Nooit beeft men er aan gedacht ccne schrede 

terug tc gaan cn de vroegere |mtlen weder le bezigen, hoeveel ge-

wigt men ouk moest heehlen aan dc verz.inieling van meslslolTen, en 

niemand hc.'efl deze waa/heid beslJTilen: dal de stank in dc woning, 

in de straal, iu de slad hel tccken is van een nadeel voorde open-

bare gezondheid. 

Waler niel hooge drukking cn ccn vrij gebruik der kraan cn levens 

dc afvoer van het vuil, ziedaar wal men algemeen tracht te versprei-

den. be viiorraadbroimen zockl men in dc natuur, in dc nabijheid der 

plaatsen zelve. Londen beeft rivierwater, waarvan men de hoedanig-

heid zeer vei beiert. .Manchester verkrijgt haar water van de rotsige 

hoogte, waarop hel gebouwd is. (llasgow wil van de prachtige hulj)-

middclcn, die de nieren aanbieden, gebruik maken. Kdinburg ontleent 

haar water aan granictrotsen. Dugby maakt gebruik van ccne laag 

kiezel cn iJovcr van ccn pul, die in dc kalkrots is gegraven. Hd doel 
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is overal hetzelfde; maar dc middelen verschillen, naarmate van de 

geologische gesteldheid van den grond en van de financiele hulpmid-

delen, waarover men beschikken kan. 

Eveneens is het met den waterafvoer gesleld. L)c algemeene regel 

dat men afvoeren niotl. W ît dc middelen betreft, buizen van gebakken 

aarde, van gcsmcctl ijzer of plaatijzer, gemetselde riolen, riolen van 

steen of cement, dat alles zijn slechts bouwslollen, waarover de inge-

nieur kan heschikke», om de mcesic uilwerking mei dc mijjsic ko.slen 

te verkrijgen, ccne wel dic in ilc natuur algemeen geldig is, en waar-

van wij allen de locpassing zoeken tc maken, een ieder naarmate van 

zijne kennis cn zijne ondcrvimliiig. 

21. Cehruik der machines. —Ten aanzien vnn de machines heeft 

Engeland eene werkelijke nicerdcrlieid boven andere landen. Wij heb-

ben de sclioone werktuigen van den heer Simpson le Thames-Dillon 

bcscbreven. Te Manehester bewonderden wij dc gereed^cllappen van 

den iieer IVasmylh. De bewcginge/i zijn overal zoo JTglslJ-ecks en on-

middellijk als men in theorie slecbis verlangen kan: alle overbrenging 

van beweging verdwijnt; elk gereedschap beeft zijn eigen beweger; 

zoo is bij een slooiiiharner de cilinder zelf de hamer, die onder de 

zwakste hand eene rood gloeijcmie staaf ijzer smeedt of oj) een V(d 

pajder nedcrvalt zonder het le krenken. De machine is tegenwoordig 

ecu krachtig, ijverig, gehoorzaam arbeider; de mensch werkt nog 

slechts door het versland: hij voedt, leidt en beheerschl dc machine. 

In bijna ieder ontwerp vindl men da/) ook macldncs opgenomen. In he! 

groote ontwerp van verbetering van den waterafvoer in Londen hecfl 

men ter regeling van de twee hoofd-niveaux machines cn ponipcn. 

De landbouw beeft de nijverheid nagevolgd. Men herinuerl zieh de 

werktuigelijke inrigtingcn op dc boeven van dc hecren Kennedy, Teller 

en Mecki; dc slooinmachinc necml de slalmesl op en besi)roeit daar-

mede dc velden cn weiden. In de omstreken van Kdinburg is dit alge-

meen bet geval. Iedere hoeve heeft eene stoommachine, dic iu de 

stallen waler aanvoert cn in do scinn'cn de machines voor het doj-

schen, strookappen cn malen doel werken. Door den stoom kookt men 

het voedsel voorde runderen en paarden. Is men eenmaal zoo ver, dan 

levert hel leggen van buizen over de gehcefe uitgeslrekihcid van dc 

landerijen en dc besproeijing door middel van dc spuitpomp niets 

nieuws of moeijclijks oj). Door dc vulling der buizen wordt de beweeg-

kracht nog nuttiger aangewend. Kn wat de uitkomsten der bcsjiroeijing 

betreft, deze zijn zoo goed als zeker. Wij hebben gewag gemaakt van een 

pachter uit dc onislivken van lùlinbm'g, dic langs nicchauischen weg hd 

rioolwater opvoerde en verspreidde, daardoor een heerlijken oogst bail 

on er volstrekt niet tegen opzag dc mest op grootere schaal Ic bezigen 

hl dc lu)evcn, waar men de stalmest verzamelt, iieeinl levens de hoe-

veelheid waler, waarmede men die aanlengt, toe. Men ziel meer eu meer 

in tlal slank geen voordeel voor tien landbouw is en dat bij herbaalde 

overvloedige besproeijingcii met slerk aangelengde mest men niet alleen 

gras, maar ook granen en vruchten kan verbouwen. 

Het gebruik \an riotdvtiil voor den lamllioiiu- komt ons derhalve voor 

een vraagsluk van werktuigkunde te zijn: laten onze laiidlmuwers maar 

eerst lol dc overtuiging komen dat ccnc stoomniacbine een uitstekende 

bouwknechl is, dic steeds gcrctnl, slecds gehoorzaam is, mits men er 

slechls behoorlijk zorg voor tirage, en bel zal niet lang duren, of wij 

zullen bet vuile waler uil de sleden allengs meer op prijs zien stellen. 

^i.Toepnssinijen /c/Virj/s.—Men merkclhans op, hocgunsligdchuizen 

te Darijs zijn ingerigt voor het onlvangen van zuiver water cn den alloop 

van hel vuil. Alle wouMigen zijn boven elkander gelegen Dcslijgendc 
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Ycrlakklngcn gaan bijna loodregt naar boven zoodra zij uit de boofd-

buis komen, üe nederdalende afvoerbuizen, insgelijks loodregt, bebbcn 

de moest gunstige bcHiug voor ccnc kracbtige werking van bel water. 

Wi j bebbcn geen buizen van aardewerk, gelijk in Engeland, maar wij 

licbben iets beters: dc buizen van plaatijzer cn as|)balt zijn uitstekende 

middelen van afvoer, dic gemakkelijk knnnen worden geplaatst, zeker 

werken, en waarvan dc prijs nog zal dalen, wanl men is cr reeds op be-

dacht, dc bcklcedcndcasplialllaagcn de verbindingen tc vereenvoudigen, 

novcndien kan de gulla percha met voordeel bet lood bij dc vertak-

kingen vervangen, en in sommige bnizcn van dc siraal Ilivoli be-

slaat rccils de gcbcelc watervoorziening uil die stof. 

Wi j wcnsebcn dedialve, en vragen mcl aandrang ccnc watervoor-

ziening met vrij gebruik der kraan voor iedere verdieping; wij zouden 

verlangen dal ook dc minste woning dc twee noodzakelijkste kianen 

bad, eene in dc keuken, dc andere in bet privaat, maar daartoe is 

ecnc zeer eenvoudige wijze van abonnement noodig. Tc dien opzigte | 

is dc belasting naar gelang van de huurwaarde, dic bij onze over-

zccsche naburen zoo zeer in gebruik is, volkomen doelmatig. Tegen 5 

ten honderd berekend zou zij zelfs niel te zwaar zijn. Eene woning van 

210 francs, door ccne arbcidcrsfamilie bewoond, zou 12 iVancs moeien 

betalen, l lel is zeker dal het vrij gebruik van waler in dc woning 

voor meer dan 12 francs aan gemak cn besparing zon opleveren. Ilct 

opbellen van de bclasling voor bet vuil zou bovendien een voordcel knn-

nen zijn voor icderen eigenaar, dic besloot de toestellen aan lescliatïcn. 

Men zou overigens bij voortduring met de werkplaatsen cn bijzondere 

inrigtingen van nijverheid kunnen handelen per teerling el en bij den 

meter { c o i n j i k u r . ) 

Ilct vcrsclialTcn van walcraan- en afvoer aan dc huizen te Parijs, 

bet vermeerderen van de gezondhdd cn hel gemak der reeds zoo 

sierlijke woningen door werktuigelijke middelen: ziedaar waardoor 

meu aan die groote slad een der wezenlijkste voordeelen zou verze-

keren, die zij Londen nog heeh te benijden. 

ünze landbouw zal er niel bij vediczen; wanl van twee zaken cenc: 

of men zal bel rioolvuil bewerken, zoo als men le Leiccslcr gaal doen i 

cn zelfs, naar men onderstelt, vooreen der hoofdtakken van Londen, 

en men zal daaruit langs chemisclien weg dc ammoniakzoiilcn cn de 

organische stuncii halen, die tol vaste mest moeten worden gemaakt. 

Of w(d op bet voorbeeld van Engeland zullen de vorderingen der 

wetenschap, gesteund door dc kapitalen, dc gewoonten van hcl land 

aanmerkelijk wijzigen, en bel zuinige enzoo noodzakelijke gebruik der 

macbincs er meer en meer algemeen maken. Dan zullen dc land-

bouwers, als de stalmest verbruikt is, zicb gelukkig achten, hel riool-

vuil le kunnen bekomen en den grimd te kunnen mesten mcl hel 

water, dal de stad niet behouden kan zonder lucht en bodem le 

bederven. 

20. Dcslnil — De slotsom derhalve is, dal, naar onze overtuiging, 

dc gezondheid der sleden van twee hoofdvoorwaarden afhankelijk is: 

Onlicpcrht ijchmk vun wuter in dc wonimjen. 
He(plrcchchc afvoer van hcl vud in hcl rioul. 
Eu wat den landbouw aangaat, ook diens belang zal door dezelfde 

inringting worden bevorderd, zoodra de werktuigen dc ziel zullen zijn 

van dc boeven, gelijk zij hel reeds zijn van de fabrieken. 

Parijs 1 flcloler 1851. 

[1855 -

OVER HET GEimUHv EN HET GEIU':i:n MAlvEN VAN TUllF 

VOOR HET STOl^KN DER I,OCOMOTIEVEN 01' DE 

liEMEllSCIIE SrOORWEGEN. 

(Oiitlcciul naii dc Dritte I^achwcisHtuj über den Betmb der A'. B a i j c r . 
Verkdrsanstidten für dns Stalsjahr 18.')3/54, S. 15 mul tkitiigc C.) 

Uil bet in hel opschrift aangehaald verslag blijkt, dal na herhaalde 

kleine proehiemingcn met bruinkolen, die ccbler geheel onbevredi-

gende uitkomsten opleverden, dc locomotieven op dc Deijersche spoor-

wegen over iiel a l g emeen mcl cokes en turf gestookt werden. In den 

zomer van 1851 leverden dc veencn van bel domein 5 218 451 teerling 

voet turf cn we l : 

1. In bel llaspelvccn 2 027 700 teerling voet. 

Hiervan werd 500000 teerling voet machincnlurf 

van rijkswege verwerkt voor 11223 tl. 

520 000 leerling voet modclturf van rijkswege ver-

werkt voor 11992 » 

508 000 teerling voel slccklurf van rijkswege ver-

werkt voor 17 222 » 

en-175200 teerling voet modclturf bij gunning ver-

werkt voor 18115» 

210500 teerling voet slccklurf bij gunning verwerkt 

voor 0 711 n 

2. In hel Wcrthcnstciner veen. 

020 000 teerrmg voet slccklurf bij gunning verwerkt 

voor 171)00« 

52 788 leeding voet modclturf bij gunning verwerkt 

voor 1 089 " 

5. In het Degervecn : 

511 000 teeding voel slccklurf bij gunning verwelkt 

voor 17 8S5 tt 

Dal is voor ccn gezamenlijk bedrag van 108 710 11. 

Dc exploitatiekosten komen per honderd teerling voet op : 

1. Bij don machinentuif 4 11 58.18 kr. 

s » rijksmodcllurf 2 52.95 . 

» » rijksstcckturf 5 « 25.18 » 

» » modclturf bij gunning 5 « 19. 2 " 

w » slccklurf > » 5 )' 5. O » 

2. « » slccklurf op 2 fl. 42 kr. 

» i> modclturf 5 > 12. O » 

5. » .. slcekturf » 2 0. 42 kr. 

n O modclturf 5 » 50. O » 

Dc gemiddelde prijs van den slccklurf is derhalve. 5 « 9. O •• 

De ovcngc lurfsoorten verkreeg men uil particuliere veenderijen voor 

5 n. 20 kr. lol 1 n. 12 kr., al naarmalc van dc hoedanigheid cn de 

glocihitlc. 

W i j doen thans bet in de bijlage vervatte herigt in zijn gebeel 

volgen. 

Nadat reeds in 18 lö op den Drunswijkschen cn in 1841 op den 

Munclicn-Augsburgcr spom'weg , hooblzakelijk op voorsicl van den 

ingenieur Klein (tegenwoordig nppcrboiiwraad in koninklijk Wurtcm-

bcrgscbc dienst), jtrocven waren gciiomcn om locomotieven met turf tc 

stoken, waarvan men echter sedert w e d e r b c c h afgezien, werden in 

I81.'i op den Ueijerscben i-ijksspoorwcg tusschcn Obcrbaiiseii en Nord-

bcim dergelijke proefnemingen gedaan en na hcl ovcrwiiiiien van vele 

zwarigheden mcl goed gevolg voortgezet. Ecnc eerste proefneming 
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met kunslmalig bereiden turf genomen, die namelijk met dc voeten lol 

pap getreden, voorts gevormd en gedroogd werd, leverde zulke gunstige 

uitkomsten op, dat men terstond heslool, dc proeven met gewonen 

slccklurf le doen. Omtrent dc eerste prochicmingen met dezen turf, den 

50'"'" cn 51"'®" October 1815 gedaan, gaf de inachiiiisl Exter, onder 

wiens leiding hcl stoken met turf werd bcgoimcn en lol heden voortge-

zet, op den November van het genoemde jaar hel volgende bcriglt 

iVoor dczo prochicmingcn werd gewone slcekturf gebezigd uit een 

veen, bij .Maingriiiidel, 5 uren van Augsburg gelegen; dc lurf was cersl : 

in dit jaar gestoken, doch van zeer goede hoedanigheid. Duizend stuks , 

van (leze lurven wegen ongeveer aciilbonderd pond; zij werden voor ; 

den prijs van drie gulden aau hcl station te Obeiiiauscn geleverd. Dij ' 

den prochogl, den October met de locomoticf iVfl/Zifl/i cn acht ledige ' 

wagens van Obcrliaiisen naarMeiliiigen cn teruggedaan, voldeed bet | 

stoken met dezen lurf zoo goed, dal men besloot, terstond den gewonen 

Irdn van 11 uur door middel van deze brandstof tc doen loopcn, cn 

. werd bel gedeelte lusschen Obcdiausen cn Nord beim en terug mcl bet 

beste gevolg en dc gewone snellidd afgelegd. Dc lurf gaf ccnc zeer ' 

levendige „ en bij een doelmatig onderhouden vuur over-

vloedig stoom. Hcl vuur moest op een matigen warmtegraad gehouden 

en dc lurf slccbts met kleine hoeveelheden aangevuld worden om ccn 

bdioorlijkcn gloed le verkrijgen. Do hoogerc plaatsing van den rooster, 

waartoe men ten gevolge van dc eerste proehieming was overgegaan, 

bleek hierbij tevens doelmatig te zijn, alzoo men daardoor in slaal was 

hcl vuur op lagen warmicgraad cn toch dc vlam niet tc ver van dc 

ruostcropcningen verwijderd lebouden. Overigens gafdc lurf slccbts 

wdnig vuil cn bel vuur kon door ecnc bijzondere inrigling voor den 

lurf even gemakkelijk onderhouden worden als met bout. Dij dc beide 

op dezen dag gedane toglcn, namelijk van Ubcdiansen naar .Mcitingcii 

en terug cn van Oberbauscn naar Nordbeim en terug, dal is ccnc lengte 

van 50 uren gaans, gebruikte dc machine in bel gdicel 5257 pond turf, 

derhalve 108.0 pond in bet mir gaans, of voorde halve geografische 

mijl. Vergeleken met hel gemiddelde bonlvediruik bij een gewonen 

trein, hetwelk op den spoorweg tusschcn Obediausen cn Nordheim 

iels minder dan '/jo klafter (0.1;)0025 wisse) in liet uur bedraagt, is deze 

uitkomst zeer gunslig, wijl daaruit voortvloeit dat dc kosten van bet 

stoken met lurf per uur op 25 kr., die van het stoken met bout oj) 

50 kr. Ie staan komen. Men kan ecbtcr deze uil ecnc enkele proef-

neming voorlvlocijcnde verhouding van kosten vooralsnog niel als 

maatstaf aaimcmcn , dewijl bij die proehieming bet weder bijzonder 

gunslig was. Dij den prochogl vanöl October, waarbij men dc macbinc 

een zwaren Irdn van 11 wagens ilecd trekken, ton einde zich tc over-

tuigen of dc turf ook in ongiinsligß gevallen sloom genoeg kon voort-

brengen, werd dan ook veel meer lurf, namelijk 182 pond voor bet 

mir gaans verbrnikl. Zooveel sediijnl men ccbler reeds met zekerbdd 

le kunnen aannemen, dal het slokcn met turf, zelfs bij ccn prijs van 

5 gulden di; lOOO sliiks, niet diiurilcr Ic slaiiii komt dan bel stoken 

met bout. Daar hcl zich voorts laai aanzien, dat, wanneer de talrijke 

veencn, die aan het rijk tocbchooreii, behoorlijk worden gcc.xploitccrd, 

de lurf voor veel geringer prijs zal ziju tc verkrijgen, zoo mag men 

groml vcrwachten , dal door deze hrand.slof, dic iu zoo rijke mate 

voorhanden is in dc slrckcn, door welke de spoorweg loopl, iiicl slechts 

het verder stijgen der boutprijzen zal worden voorgekomen, maar 

levens dc kosten van bet stoken der locomotieven, dic een zoo grool 

gedeelte der exploitatiekosten uitmaken, nog aanmerkelijk zullen kun-

nen worden verminderd.» 
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Ten gevolge van dil bcrigl werd terstond ecnc groolerc hoevedbeid 

lurfaangesdiaft, waarmede dc toglcn op den weg tusscben Ohorhausen 

cn Nordheim werden voortgezet. Om ccnc stellige vergelijking van het 

lurfverhruik met bel hontverbruik le kunnen maken, werden twee 

locomotieven van den genocnnlcn s|)00rwcg geheel voor het slokcn met 

lurf ingerigt, en iu dc maanden November cn Dcccniber van 1815 en 

.laniiarij van 1810 uitsluitend met lurf gestookt. In de maand Novcni-

ber 1815 werden met het gebruik van turf 50 toglcn heen cn weder, 

zonder ecnig ongeval en mcl den besten uitslag, gedaan, cn daarvoor 

in bel gebed 151010 stuks lurf verbruikt. Voor 50 toglcn, waarbij 

hout werd gestookt, werden in dezclhlc maand lOV» klahcr (120.085 

wisse) hout gebezigd. Derhalve vercisditc: 

1 logl met lurf 5 575 .stuks lurf, legen 5 11. dc 1000. 10 11. 7 k r . 

l .. >. houl 1.05 klafter » 10 » dc klafter. 10 n 10 » 

Eene dorgelijkc uilkomst, doch ccnigzins meer ten gunste van bet 

bont, verkreeg men bij de logtcii in dc maand Deccndjer 1815; maar 

in dc maand .lanuarij 1810, toen men turf moest gebruiken, dic veel 

minder droog was, bad men vooreen logl met turf noodig: 

5 570 .stuks turf tegen o 11. de lOOO 10 11. 42 kr. 

Voor een togl met hout daarcnlcgen : 

0.808 klafter bout, b>gcn 10 II. dc klahcr . . . 8 0. 50 k r . 

Door deze prochicmingcn werd alle twijfel weggenomen omtrent dc 

mogelijkliciii, om hcl stoken met turf bij de locomotieven algemeen in 

le voeren, en hel bleek, dal, zelfs bij den hoogen prijs van 5 11. de 

1000 sluks, bet stoken mcl turf op zijn minst niet hooger te staan 

kwam, dan het stoken met houl. Dientengevolge werd, len einde bet 

stoken niet lurf op hel gedeelte van den spoorweg tns.schen ."\hinclieii 

en Donauworth nog in den berf>l van het jaar 18 iO voor goed lo 

kunnen invoeren cn levens om den lurf gocdkooper tc kunnen be-

komen, iu Maart van dal jaar voorgcstcdd , dal men het Haspel-

vceii, omstreeks bet midden van den weg lusscben Miincben en 

Augsbnrg gelegen , len behoeve van den spoorweg zou nitvcencn. 

Door deze vervccning, alsmede door dic van ceiiigc rijksturfgronden, 

lusschen Lodihauscii cn Olchiiig, waarmede in Mei I 8 i 0 ccn aan-

vang werd gemaakt en waardoor men nog in hetzelfde jaar ccne op-

: brengsl van veertien inillioen sluks turf verkreeg, werd hel mogelijk 

het stoken met turf in October van dit jaar op groolerc schaal aan te 

vangen. Men ondervond daarbij, vooral leu gevolge van dc minder 

goede iioedanigbcid vaii dezen lurf en van de niet behoorlijke 

I drooging, in den aanvang vele niocijelijkbcdcn, welke men alleen kon 

overwinnen door het uilkccreii van billijke vergoedingen aau bel 

personeel als anderszins. Desniettemin was bet mogdijk in Mei 

1817 op dc gcbccle zuidelijke afdeding van den rijksspoorweg hcl 

stoken met bout, ganscli cn al dour hcl stoken mcl turf tc ver-

vangen . 

Het lioohlhcslimr der posterijen cn spoorwegen deelt in zijn ver-

slag van 17 .Maart 181'J bet volgende mede omtrent hel stoken met 

turf en do vervccning van hel Haspclvccn in dc jaren 1810, 1817 

cn 18'iS: 

dn het Has(»dvecn en in dc lurfgrondcn , aan den spoorweg 

' tussdien Locbhanscn eu Olching gelegen, werden in het jaar 1810 

omstreeks 11 millioen, in hel jaar 1817 12 millioen cn in bet jaar 

; 1818 omslrccks 15 milliocn stuks lurf gewonnen. Dc turfcxploitatie 

; in het llaspelvccn beantwoordde in dc eerste jaren , wegens dtn 

I aa van dezen turf en de kosten van vervoer naar 

; de magazijnen, uil bet oogpunt van bezuiniging niel gdicd aan de 
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oorspronkelijk opgevalle verwachtingen; evenwel was zij in zooverre 

zeer bevredigend : 

ul». dal omtrenl de bruikbaarheid en doelmatiglicid van dezen turf 

voor bel stoken van de locomotieven geen twijfel meer kon bestaan, 

daar dc gansche hoeveelheid turf, in dczo jaren gewonnen, wer-

kelijk mcl goed gevolg voor bel stoken ven locomotieven is ge-

bezigd ; 

«2». dat zoo aanmerkelijke hoeveelheden turf gewonnen zijn, dat 

daarmede, in verbinding mei dic hoeveelheden , welke men voor 

billijken prijs van particulieren kon aanknopen , dc locomotieven in 

dc laatste jaren uitsluitend zijn gestookt geworden ; 

«5«. dal de koslen van hel slokcn met turf, op zijn minst genomen, 

niet boogcr tc slaan kwamen dan dic van het slokcn met hont; 

dal len gevolge van het gebruik van dozen turf het vroeger 

zoo aanmerkelijke verbruik van hout aan den spoorweg kwam Is ver-

vallen, waardoor dc prijs van hel hout van 8—9 11. op o—G fl. dc 

klaftr-r cn die van den turf van 5 fl. op 1 11. 45 kr. ile lOUO stuks is 

geilaald. 

»Men voedt evenwel dc gegronde hoopdai cc kosten van den turf 

uil hel llaspclvcen nog aanmerkelijk minder zullen woidcn. Deze turf 

bestaal namelijk uil twee zeer verschillende op elkander liggende lagen. 

Dc massa der bovensle laag is zeer vezelacbtig cn geeft na hel di-oogcn 

zeer ligte zwamacbligc slukkcn, terwijl dc lager liggende massa 

zwaarder is, n i e l gemakkelijk droogten bij bel droogen ligt verlirokkelt. 

Dezc turf moet volstrekt onmiddellijk na de drooging in de lucht 

in bet magazijn worden gebragt, cn daardoor voor dc afwisselende 

invloeden van regen cn zonneschijn, waardoor voornamelijk de ver-

brokkeling ontstaat, beveiligd worden. Even noodig is het cchtcr, 

dal de eens g e d r o o g d e turf niet meer worde vervoerd of overgeladen, 

alvorens hij in dc locomotief wordl gebruikt, dewijl daardoor eensdeels 

vermeerdering van kosten cn anderdeels aanzienlijke afval ontstaat. De 

gansche hoeveelheid turf zou van het Haspel veen, zonder verdere 

overladingen, terstond aan de locomotieven kunnen worden afgeleverd, 

en wel door het oprigtcn van een groot hoofdmagï'zijn op de plaats 

zelve. Ilel grootste voordeel geeft cchtcr do bewerking van den turf 

door hel zoogenaamde prepareren of vormen, hetwelk daarin bestaal 

dal men den turf eerst door stukslaan, en hel vcrschcnren der vezelen 

cn vermenging mcl waler lot ccne dunne hrci maakt, waarna deze 

tot stukken gevormd en gedroogd wordt. Deze wijze van behandeling 

werd het eerst door den heer Flor van Augsburg, volgens ecnc iu 

hel buitenland, namelijk in Nederland, gebruikelijke manier in toe-

passing gcbragl cn daarmede in hel jaar 1846 in bet Haspel veen 

ccne proeve genomen. De door Elor opgegeven behandeling was cchtcr 

zoo omslaglig, dal dc kosten van den door hem verkregen turf, die 

overigens eene nitslekeudc brandstof bleek le zijn cn hij gelijke 

hoeveelheid de dubbele hitte gaf, buiten male hoog le .staan kwamen. 

Met ecnc aanmerkelijk vereenvoudigde wijze van behandeling, namelijk 

door de behandeling van de lurfbrci met rne.st enz. tc lalcn vervallen, 

werden dc pvocfucnüngcn, mcl hel bereiden vau den turf, in het 

jaar 1817 op dezc wijze voortgezet, dat de turf in houlen kasten cn 

en later eenvoudig in de lurfgroeve met de bloole voelen werd ge-

trapt, vervolgens door bijvoeging van water lol brei gemaakt on eindelijk 

in groole houten ramen gestort, dic in verschillcnile vormen waren 

verdeeld, waardoor men de enkele turven verkreeg. Op deze wijze 

werd reeds in hel jaar 1817 ccne aanzienlijke hoeveelheid gevormdcn 

turf op hel llaspclvcen gemaakt, waarvan de pi'ijs, zonder het vcr-
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vocr naar dc magazijnen, op 2 fl. de lOOO sluks te staan komt. De 

op dezc wijze vervaardigde turf was wel is waar, voornamelijk omdal 

hij luet genoeg getrapt was, ligler dan de turf van Flor, maar hij 

gaf, bij gelijke hoeveelheid, veel grooter hitte dan de gewone tin-f. 

Dij hel turftraj)pen deden zich echter de volgende nadeden voor: 

«1«. ricschiedt het op ccnc groole schaal, dan moet men tc veel men-

schcn onvoordedig bezigen, terwijl bovciiflien bet turfirappcn hij koud 

weder cenc zccr onaangename, voor de gezondhdd nadedige en tevens 

langwijligc cn nmcijclijkc arbeid is, dic natuurlijk ook duurder moet 

worden betaald. 

• 2°. Dij ccne jaarlijksche berdding van vele milliocnen stuks moeten 

dc arbeiders over eene zccr groolc oppervlakte van bet veen verdeeld 

worden. Hierdoor wordt het toczigt zeer moeijelijk, het veen wordl 

op ccne onhuishoudclijkc wijze in diepe galen uilgcveend, en hel ver-

voeren naar hel hoofdmagazijn wordt zeer kostbaar. 

«5«. De mocijclijkbeid van het toczigt beeft tcn gevolge, dat dc Im-f 

niel behoorlijk fijn getrapt wordl, cn daaidoor na het droogen nicl 

zwaar genoeg is. 

«D.ij dc onbetwistbaar groolc voordeden, wdkc heivervaardigen van 

turf door berdding of vorming aanbiedt boven hel gewone steken, 

maar bijzonder bij de gesteldheid van bel llaspclvcen, was hel mi ecnc 

hoofdzaak, aan dc aangewezen nadeden te gcmoet le komen. Te dien 

einde vervaardigde do machinist Exter de werktuigelijke inrigling, 

welke wij zullen beschrijven, en die op zijn voorstel werd in toepassing 

gebragt. De imigling bestaat uil ccne machine, mei cilindei-s vau 

gegoten ijzer, met een aantal punten of messen voorzien, om de 

turf kldn tc bakken, dic tegdijk door bijvoeging van waler lot eene 

fijne brei gemaakt wordt. De machine is gesteld in bet midden van 

de plaats, dic lot hoofdstation is bestemd, eu wordl door ecnc oude 

locomuticf iu beweging gebragt. Deze locomotief haalt hel tol do be-

rdding benoodigdc water, ui l ccncn groolen aldaar aangclegdcn put, 

cn trekt le gdijk langs hulpspoorwcgcn, en doormiddel vaneen kabel, 

dc met turf gevulde wagens uil hel veen naar de machine. Dc hulp-

s|)oorwegen zijn zoo aangelegd, dat op den eenen de gegravcne turf uit 

het veen legeimver de machine gebragt en uit den wagen terstond 

daarin gestort worden kan, en dal de ui l de madiine le voorschijn 

komende lurfbrci, in wagens gestort, door middel van den tweeden 

spoorweg gevoerd wordt naar de beide, ter wederzijde van dien weg 

gelegene, vormplaatsen. Dc in hel midden van hel veen gelegene spoor-

wcgplaals ligt iets boogcr cn geheel droog, en is daarom zoovvd voor 

den aanleg vau het station cn dc magazijnen, als ook voor hel bereiden 

en bet droogen van den turf buitengemeen goed geschikt. Daar dc hc-

schrcvene inrigtingen grootcndcels reeds in het voorjaar van 1818 ge-

reed waren, zoo was men van jilan, om reeds in dal jaar daarmede ecnc 

groolc bocvccllidd tiu'f te bereiden. Door vertraging in den aankoop 

der gronden, maar voornamelijk omdal do waterput niel dc behoorlijke 

hoeveelheid waler leverde, werd men daarin echter verhinderd, CFI 
moesl men zich vergenoegen mcl ecuc jiroefncmiug iu bet klein, waarbij 

men ongeveer 150ÜDD lurven verkreeg. De op deze wijze vervaar-

digde turf viel overigens zeer goed nit. en bij dc daarmede gedane 

togtcn bleek, dal dezc brandslof, die belrckkclijk zccr zwaar is, bij ge-

lijke hoeveelheid, dc dubbele hitte geeft van den gewonen slceklurf. 

Thans, nu de inrij^lingcn gdicci voltooid zijn, ziel men zich in staal, 

met bet begin van het goede jaargetijde, de turi berdding in het groot 

aan tc vangen, cn meent men te mogen vcrwaehlen, dat met dezc 

macbincs dagelijks ecnc hocvcclbdd van lOOODO stuks bereid zal kun-
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nen worden, cn dal de 1000 stuks van zoodanigcn turf op niet meer 

dan 1 fl. 50 kr. komen le staan. Om deze liocvcdbcld Ic vervaard! 

geil, zal bij ccnc steckdieptc van 10 voel, ccne iiilgeslrcktheid van ö 

Tmjwerhcn (vlaktemaat) 'sjaars voldoende zijn. Daar editcr dc diepte 

vau den turf op dc meeste plaatsen vau het veen grooter dau 10 voel is, 

en op versdieidcnc plaalsen zelfs 28 voel (8'-''.2) bedraagt, eu wanneer 

men verder nagaat, dat het Haspelveen in hel geheel 115'J Tagwcrkcn 

hevat, cn dat ih; gc.stcl(lhdd hoogst gunstig is voor ecnc spoedige 

wedcraangroeijiiig van den turf, dan is bet duidelijk, welk ccn rijken, ja 

onuitpultclijkcn voorraad van dc beste brandstof men in dit veen bezit, 

cn van wdk ccn grool gewigl ecnc doelnialige vei vccning voor dc 

s|)Oorwcg-cxploilatic is. Dc hoofdvoordcelcn van het bereiden van den 

tm-f, bovcu bet gewone steken zijn overigens de volgende: 

Dij hel berdtien van den turf kan dc gdiccle massa, zonder 

cenig verlies gebruikt worden, al is zij ook van zeer verschillende hoe-

danigheid, terwijl bij hel steken, alleen dc geheel vaste nias.'̂ a brnik-

baar is op die jilaatscn van hel veen, waar het water behoorlijk is 

afgevoerd. Is namelijk dc turhnassa, zooals op hel grootste gedeelle 

van hel Hasiidvccu het geval is, nog niet vast of mcl houidoelen 

CU wortels vermengd, dau kan zij of in hel geheel nicl, of slechts 

met groot verlies, op de gewone wijze gestoken worden. Maar ook al 

is dc massa vaster, dan heefl men bij hel steken nog zeer veel afval, 

dic ter zijdc geworpen wordl en bederft. Evenmin is het steken van 

den turf op dic plaatsen vau bet veen dodmatig, waar dc turhnassa nog 

zccr ligt is, cu dc daarvan gestoken stukken, na bet droogen, zeer 

ligl cn zwammig blijven, cn ccnc, in verhouding tol dc grootte, zeer 

onbeduidende hitte geven. Al dezc turfsoorten worden bij hel bereiden 

onder elkander vermengd, cn leveren eene zware gelijkmatige brand-

stof op, dic cenc groole hitte gccfl. 

»2®. Dc bereide turf droogt, in weerwil van hel daarbij gevoegde 

water, sneller dan dc gcstokcnc, cn is, wanneer hij door het droogen 

ecnc geringe vastheid hccfl vei kregen, minder gevoelig voor do in-

vloeden van hel weder dau dc gcstokeiie turf, vooral in bet llaspel-

vccii. Wanneer hij goed gedroogd is, heeft men eene harde vaste 

massa, die niet ligl verbrokkelt. 

«5". Dc berdde lurf gccfl bij gelijke grootte de dubbele hitte van 

den gcstokcncu, cn vordert derhalve slechts dc helft der ruimte in de 

magazijnen cn op dc w:igcns. Hierdoor wordl niet slechts het vei'voer 

van den lurf, maar ook het werk van don stoker veel gemakkelijker.» 

'Op het einde van dc maand Ajiril 1840 werd iu bel Haspelveen 

mcl dc bereiding van den turf door middel van de niadiine voorgoed 

ccn aanvang gemaakt, cn er werden in dat jaar, in weerwil van 

allerlei inodjdijkhcden, dic deels doordc gebrekkigheid der voorloo-

pige inrigtingen, deels door dc ongcocfcndhdd cn nalatigheid der bij 

dc machinc gebezigde arbeiders vci'oorzaakt werden, 5 852 050 sluks, 

d. i. 200 01.10 teerling voet vormturf vervaardigd. Sinds dien lijd 

werd dc bereiding van dcu turf op bel ll.ispdvecii met dezelfde voor-

loopige inrigtingen, die inmiddels ccnigc geringe veranderingen onder-

gingen, tot lieden rogdinatig voortgezet, en er werden op dic wijze 

dc volgctidc hoevcclhedcu vervaardigd: 

lu hel jaar 18ü0 . . . 210 000 leerling voel 

. « « 1851 . . . 215 000 » 

. " . 1852 . . . 400 800 . 

p » « 1855 . . . 558.100 » 

» » » 1851 . . . 5U0 00Ü . 

De gezamenlijke koslen van vervaardiging van den aldus bereiden 
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lurf beliepen voor 100 leerling voet lurf, iu het magazijn geleverd: 

In het jaar 1850 . . . 5 n. 48 kr. 

» » » 1851 . . . 5 ï 50 » 

» « " 1852 . . . 5 . 10 . 

K < « 1855 . . . 5 » 48 » 

" » » 1851- . . . 4 - 27 ». 

Waarbij op le merken valt, dat hel bedrag der koslen van ver-

vaardiging zccr afhankelijk is van het meer of minder gunstige weder, 

en dal het hoogcre bedrag voor 1851 hoofdzakelijk oiil.staat door de 

daarbij in rekening gcbragte kosten, voor ondcrscheidcnc in dat jaar 

gedane nieuwe prochicmingcn. 

Dc koslen vau dc oorspronkelijke inrigting der berddingsmacbine, 

met al baar tocbehoorcn, bedroegen 17 715 II. 50 kr., waarbij cchler 

dc locomotief niet is gerekend. Vau deze som werd besteed aau : 

1. Aardwerken 2251 n. 17 kr. 

2. .Vanleg en herstelling van hulpspoorwcgcn enz. 5 717 » 52 « 

5. Werktuigen en gcrccdscbappen . . . . '.") 740 • 50 o 

17 71511. 59 kr. 

Deze kosten werden overigens in dc volgende jaren , door ecnc 

geringe vergrooting der macbincs, en door vermeerdering der spoor-

wegen CU wagens, nog mcl ccnigc duizende guldens verhoogd. 

Dc lurfbcrehliiig iu hel lla.spclvcen neemt in den regel in dc laalsle 

ilageti van .April ccn aanvang; de inacbine werkt gewoonlijk tol aan 

het b?gin of hel midden van Augustus, cn het opbergen in dc maga-

zijnen, cn daarmede het gcheelc werk, eindigt iu hot laatst van Sep-

tember. Met de berdding ziju gemiddeld gedurende dien lijd 150 

personen bezig. Al dc werkzaamheden zijn bij contract aangenomen 

cn een arbeider verdient dagelijks 51 kr. tot 1 II. O kr. bij ccn 

werktijd van 5% uur des morgens lol O ure des avonds. In dciizdidcn 

tijd veiHlieiil ecnc arbeidster 50 lol 42 kr., oude cn zwakke vrouwen 

24 lol 27 kr. cn kinderen 18 lot2'i- kr. Dc uilgebrddhcid cn dc kosten 

der liirlLcrciding staan in een zeer naauw verband met dc meer of 

minder gunstige wccr.sgestddbdd, gedurende dc maanden .Md tol Oc-

tobcr, daar iloor aanhoudende of veelvuldige regens de werkzaamheden 

telkens worden afgebroken, en vooral ook het droogen van den op den 

grond gevormdcn turf verhinderd cn vertraagd wordt. Ecu hcrbaald 

gebruik van dezelfde droogplaatsen wordl in zoodanige gevallen alleen 

daardoor mogelijk, dat men dc tiirven herhaaldelijk verslapdt, waar-

dooi' dc kosten vau droogen en vervoer zeer wordeu vermeerderd. Ge-

middeld kunnen de kosten der verscliillende werkzaamheden, welke 

bij de turflicreidiiig, door middel van dc Icgenwooi'dig op hel Haspelvecn 

bestaande inrigling, voorkomen, in rekening gcbragl worden als volgt: 

Voor 100 teerling voel lurf. 

1. Aanleg cn sluiting der kanalen enz 5 

2. IÎraven en opladen der turfaarde » • 52 » 

5. Vervoer naar dc machine cn het inschikken . . » « 17 , 

4. Overbrengen van dc turfbi'ei naar dc vormplaats. » « 15 , 

5. Vormen * r, 20 » 

0. Opstapelen » H 21 » 

7. lîcrgen in do magazijnen • » 42 » 

8. nediening der stoommachine - 10 » 

9. Opzamding en vervoer van den afval . . . . . . 5 , 

10. llersldling der madiinen enz » • 10 » 

II- Opzigl . , 10 , 

Te zamen . . ' 5 II. 10 U 



1817 575 071 teerling voet 

1848 455 501 » 

1840 840 158 II 

1850 1 205 570 

1851 2 107 245 » 

1852 1 418411 » 

1855 5 8Ó0 551 1 

1854 5 821 520 1 
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Men mocl overigens opmerl<cn, dat deze kosten bij bet maken van 

eene grootere en definitieve inrigling (o( dit doel, wsarbij ineii van 

de tlians reeds vcrkregene ondervinding gebruik maakt, nog aan- j 

merkelijk knnnen worden verminderd. Zoo beeft men vooi-al nog 

veel gunstiger uitkomsten te verwacbten van eene nieuwe niaeliine, 

die lot nog toe slechls bij wijze van proehicming op bet Haspel veen 

is gebezigd, en waarin de lurf, zonder bijvoeging van waler, tol 

eene fijne brei gewreven wordt. 

iJe OJ) hel Ilaspelveen beslaande inrigling, die lot heden nog steeds 

als eene proefinrigling werd hesciionwd, was volstrekt niet voldoende 

voor de groote hehneften van den spoorweg. Daarom werden in dc 

laatste jaren op het Haspel veen , belnilve de door de machine be-

reide .") lol 400 OOO leerling voel lurf, nog jaarlijks 1 000 000 lot 

< ÖOO 000 teerling voel vormlurf getrapt, waarbij dikwijls 1 200 

lot 1 fiOO mensclicn gebezigd zijn. Uit het oogpnnt van opbrengst is 

derhalve tot beden geene lurfinrigling met het llaspelveen te vergelij-

ken. Hel gezamenlijk gebied van hol veen omvat f 1000 Tagwe!'k(l), 

van 8 tol 24 voet diepte; het heeft derhalve, bij 10 voet gemiddelde 

diepte, eenen inhoud van 02 i millioen teerling voet, waarvan dc 

regelmatige wederaangroeijing, volgens de reeds opgedane belangwek-

kende ondervinding, en onder de gunstige gesteldheid van dil veen tot 

wederaangroeijing der turf|)lanten, met tamelijke zekerheid kan aan-

genomen worden, binnen 100 jaren le zullen jilaats hebben. 

liet stoken met turf, in de jaren 1845 en 1810 nog slechts gedeel-

telijk in locpassing gebragl, werd in het jaar 184 7 op het geheele ge-

deelte van den spoorweg lol Donauwörlh ingevoerd, en achtereenvol-

gens ook op de geopend wordende gedeelten der baan naar Niu'dlingen 

cn Kaufbeuern. In hel jaar 1850, lol welken lijd nog slechls kleinere, 

namelijk treinen voor reizigers, met turf werden gestookt, werd de 

eerste proef met gevormden turf met de goederentreinen genomen, te 

beginnen met het slation Nöi'dlingen; deze proefneming viel zoo gunstig 

uit, dat den 17'̂ "' Junij 1850 bevel werd gegeven, al de locomotieven 

dcr goedercnlreiiien van hel station Nördrmgen met vormturfle stoken. 

Hel stoken met turf voldeed bij de goederentreinen terstond even 

goed als bij de treinen voor reizigers, en al spoedig ging men zoo verre, 

dal men de grootste goederentreinen niel alleen met bereiden turf, maar 

ook mei gewonen steekturf, zonder eenig bezwaar deed loojien. Tegen-

woordig is het stoken met lurf bij al dc Ireincn lusschen i\lüuchen, 

Lindau, Uhn lol iNcuremberg, sedert jaren in gebruik, en de lastige 

bergstreken tusschen Lindau en Augsburg worden met geheel gewonen 

iniddelmatigcn steekturf bereden. De grootte dcr treinen, bij het stoken 

met turf, is geheel dezelfde als bij het stoken met cokes. Ilct gebruik 

van lurf op de 1'eijersche spoorwegen bedroeg in 

In het loopcnde jaar (1855) sleeg bet turfverbruik tol ongeveer 

7 OOO 0(j0 leciding voet, zoodat tol heden in hel geheel bijna 24 000 000 

(l) Dit getal komt niet overeen met lict boven opgcgevcne vat» 11.39. 
(lied.) 
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tecrling voel, of 500 millioen stuks lurf op de beijersche spoorwegen 

zijn gebruikt. De in de laatste jaren verbruikte aanzienlijke hoeveel-

heden turf werden, behalve uil het llaspelveen, nog uit een grool 

aantal verschillende vcenen gelrokken, namelijk uil de veeiien in de om-

streken van Münchcn, tusschen Augsburg en UIm, lusschen Augsburg 

en Donauwörlh, tusschen Kaufbeuern en Kempten en eindelijk uil twee 

rijksvccnen, hel \Ycrlhcnsleinervcen, iiisschen Kenipten cn Immen-

stadt, en hel Degcrveen bij hel station Ilcrgatz. Een tijd lang was 

hel zeer moeijelijk cenc voldoende hoeveelheid turf van particulieren tc 

bekonjen, zoodal men in bel jaar 1852 weder gedeeltelijk tot het stoken 

met hout de toevlugl moesl nemen. Thans echler hebben zich reeds 

velo particulieren tot eene vervecning op grooiere schaal ingerigt, 

zoodal het geene moeijelijkheden meer oplevert, om voldoende hoe-

veelheden turf le verkrijgen. De door particulieren geleverde lurf, 

die verreweg het grootste gedeclle uitmaakt van den tot nog toe gebe-

zigden, is enkel steckliirf, en groolendeels slechts van geringe of mid-

didmalige hoedanigheid. De beste Inrfsoorl wordl op het gedeelte van 

den simrwvg tn.sschen Augsburg cn Uhn gewonnen, welke lurf zelfs, 

in verhouding van zijn volumen, in hille nagenoeg gelijk .slaat met den 

in het Haspelveen bereiden turf, maar in verhouding van hel gewigi dien 

nog in gloed ovurlrell. De j)rijs van den door jiarliculiercn geicverdcn 

lurf bedraagt gemiddeld 5 tl. 50 kr. de 100 teerling voel (2 000 stuks). 

Len hoofdbezwaar legen eene grootere uitbreiding van hel stoken 

met lurf, en een voordccliger gebruik daarvan, bestond tot heden nog 

in hel gebrek aan grootere niagazijnnn. De in de lucht gedroogde turf 

zou, nlvoicns gebruikt le worden, niinslens een half jaar cn gedurende 

eenen winter, in bel magazijn dienen bewaard le blijven, len einde nog 

beter uit le droogcn, in welk geval hij veel grooler hille geefl. 

Wi j l daartoe echter de aanleg van zeer uilgebreide magazijnen wordl 

vercischl, h.etgeen men tot nog toe tracditle te vermijden, zoo is men 

gedwongen, een groot deel van den turf reeds in den herfst en den 

winter van bel jaar, waarin bij is gewonnen, terstond voor hel stoken 

der locomotieven tc bezigen, weshalve ook het verbruik in de winier-

maaftden veel f^roolor is dan in do zomcj-maanden. Welk een groolen 

invloed de meerdere of mindere vochtigheid van den tuif oj) het ver-

bruik bij hetstokcn der locomolievcn heefl, bemerkte men reeds bijde 

eerste |)roefneming, cn de tot nog loc gedane ondervinding heeft ge-

leerd, dal het verbruik bij eene groole mate van voclitigheid bijna kan 

verdubbelen.Op grond van deze ondervinding en van dc omslandigheid, 

dal zelfs de in de lucht goed gedroogde turf altijd nog 25 ten honderd 

walcr bevat, ging men er verleden jaar loe over om op hel Haspelveen 

eene proefnemitig in het grool lo doen mei eene inrigling tol kunst-

matig droogen van den turf. Deze drooginrigling is door den referen-

daris Weber ontworpen en uitgevoerd. Zij bevat o|) ö ü kleine wagens, 

welke over 5 sporen in bet drooghuis worden geschoven, en verder 

op de lusschen die sporen aanwezige stcllaadjen, ongeveer 12 OW) 

leerling voel lurf, welke door 4 vuren biiinen 12 dagen zoo volkomen 

gedroogd wordl, dal er nog slechls zeer weinig ten honderd waler in 

de lurf aanwezig blijft. De stookplaatsen zijn zoo ingcrigi, dal daarin 

al de op het veen en in dc magazijnen voorkomende afval vanlnrfkan 

verbrand worden. De uil deze inrigling voorlkomeiide liirf wordt zoo 

spoedig mogelijk gebruikt, opdat zij gecii vochtigheid ml de lucht 

meer opnenie, en geeft volgens dc tol nog loc opgedane ondervinding 

bij hel stoken ccne veel aanmerktdijker hitte, dan de turf, die enkel in 

de luchl is gedroogil. 

Dc omstandigheid, dal bet noordelijk gcdccllc van den D.eijer.schen 
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spoorweg tusschen Neurenberg, Hof en Asehafl'eiiburg met cokes cn | gebruik van zwaardere locoinolicvcti, deels ook aan de mindere hoe-

het zindelijk gedeelte tiisscheu Neurenberg, München, Ulm en Lindau ! danigheid der brandstof. 

met lurf wordt gestookt, terwijl op beitlc gedeelten locomotieven van | Op grond van de aangewezen waarnemingm kan mm gemiddeld 

geheel dezelfde zamenslelling worden gebezigd, stelt ons in slaat deze j aannemen dal 100 teerling vuet turf, vaii middelmatige hoedanigheid 

beide wijzen van stoken naauwkeurig met elkander cn mcl hel sloken en droogte, voor hel stoken van locomotieven evenveel uitleveren aks 

met hout le vergelijken. 

Dij de loglen, waarbij men honl stookte, verbruikte men in het uur: 

1". voor reizigerslrcitm. 
in hel jaar 1815—1810 0.0 teerling voet hout. 

1840-1817 7.5 

18411-1850 7.7 

1850-1851 7.5 

1851-1852 8.1 

185-2-1855 10.0 

1855-1854 10.i 

2°. voor (joedcrcnIreincn. 
in hel jaar 1851 — 1852 15.8 leerling voel hout. 

1852-1855 10 8 

1855-1854 15.2 

Dij de loglen, waarbij men /«r/*stookte: 

1°. voor reiziijcrslrcincn. 
in het jaar 1848-1840 

1810-1850 

7.17 teerling voet tui'f. 

8.0 

0.5 

11.0 
11.7 

1850-1851 

1851-1852 

1852-1855 

1855-1854 12 2 

2". voor goederen Ircinen. 
iu het jaar l8i'J—1850 15.4 teerling voet turf. 

1850-1851 10.3 

1151-1852 14.0 

185-2-1855 17.0 

1855-1854 17.0 

Dij de loglen waarbij men cokes stookte : 

1°. voor reizigerslreinen. 
in het jaar 1810—1847 47.5 pond cokes. 

1817—1848 51.5 . 

1818-1810 45.0 . 

18111-1850 40.1 . 

1850—1851 55.0 « 

1851—1852 55.5 . 

» 1852—1855 07.7 « " 

1855—1854 78.0 » 

2°. voor goederenlrcinen. 
in het jaar 1810—1817 70.2 pond cokes. 

1817—1818 81.1) n 

1818—1840 71.S;3 n 

18111-1850 01.2 

1850—1851 88,2 .. 

185!—1852 

1852—1855 07.1) o 

1855—1851 120.5 « 

O'/i centenaar cokes en '/a klafler zacht hout. Daar nu de gemiddelde 

prijs der cokes kan worden aangenomen le bedragen 1 fl. O kr. en die 

van het bout 8 11. den klafler, zoo staan de kosten van hel stoken met 

turf tot die van hel sloken met cokes, als: 

5 n. 50 kr.: X l 11. O kr. 5 fl. 50 kr. : O II. 52 kr., 

derhalve bijna als 1 : 2 ; 

en lot die van bet sloken met hout als: 

5 n . 50 kr.: '/j X 8 n. 5 n. 50 kr.: 5 n. 20 kr., 

dei halve als 2 : 5. 

Had men echlcr, in plaats van de tot nu loc verbruikte 21 

millioen teerling voel turf, bout moeten bezigen voor bel stoken der 

locomotieven, dan had dit nicl alleen een vermeerderd verbruik van 

bout, len bedrage van lOüOOO klafler, gevorderd, maar ook eene 

ontzaggelijke prijsverhooging van bet hout veroorzaakt. Zelfs volgens 

de tegenwoordige prijzen van het hout gerekend , bedraagt dc lot 

heden door de invoering van het stoken mcl turf vcrkregene be-

sparing ver.<cheideiie honderd duizenden gulden. 

Hel stoken met lurf maakt overigens geen bijzondcro inrigtingen 

of veranderingen in de^kelels dcr locomotieven noodig. .Met eene zeer 

geringe wijziging van den rooster zijn dezelfde locomotieven, die voor 

het stoken met cokes cn hout zijn ingerigt, ook voor het sloken met 

lurf te gebruiken. Dij dit laatste wordt de rooster omstreeks 8 duim 

hoogcr gelegd, en de rooster-oppcrvlakte zoo gebogen, dat haar 

hoogste punt in het midden valt, vanwaar zich de turven dan naar alle 

zijden gemakkelijker verdeden, en de oppervlakte van den rooster 

gelijkmatig bedekken. De turllaag moet, vooral bij zoodanige lurf-

soortcn, die minder ligt ontbranden, zoo laag mogelijk en inden regel 

niet hoogerdan 10 tot 12 duim worden gemaakt; de lurf moet daarbij 

zoo regelmatig mogelijk worden aangevuld, opdat men het vuur steeds 

op dezelfde hoogle lioude, en levens bet strijken van koude lucht door 

den rooster voorkome. Wanneer men dit in acht neemt zal men , 

indien de turf niet al te vochtig is, een buitengemeen gelijkmatig 

vuur verkrijgen en een zeer standvasligcn en meer dan toereikenden 

stoom. De turf wordl in den vuurhaard geworpen met groote blikken 

schoppen, die 5 voet lang, over een derde gedeelte van de lengte 

cilindervormig en vooraan open zijn. Ten einde daarmede zooveel 

turf mogelijk tc gelijk to kunnen inbrengen, is de doorsnede der 

! schoppen zoo groot genomen, dat zij bij het insteken de opening van 

de haarddeur bijna geheel vullen. I'.ij het opstoken worden in den 

regel 2 of 5 zoodanige schoppen lurf achler elkander op liet vuur 

geworpen. Daar men bij het stoken met lurf, evenmin als bij het 

stoken met beul, voor groote loglen eene genoegzame hoeveelheid 

brandstof op den tender kan medevoeren, zoo zijn dc locomotieven nog 

met voorraadwagens voorzien , in welke , gedurende den togt, de 

Ter toelichting van bovenstaande opgaven diene, dal dc ilaaruit blij-

kende vermeerdering in het verbruik deels moet worden toegeschreven 

sclioppen gevuld e» over een spoor naar de loconiolief geschoven 

worden. Deze wagens zijn bedekt en alleen van voren open. De 

schoorsteen der locomotief blijft, ook bij het stoken met turf, de 

algemeen gebruikelijke. 

Wanneer men alleen droogcn lurf voor het stoken bezigt, dan is 

aan het in exploitatie brengen van moeijelijke bergstreken, deels aan de | de rook niet aanmerkelijk en voor de reizigers minder lastig dan de 

toenemende grootte der treinen, deels aan het meer en meer loencmend 'zwaveldamp dcr cokes. Lr ontstaat wel bij het gebruik van lurf 
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veel meer slof, doeli dil veroorzaakt geen vlekken en kan ligt worden 

afgeveegd. Men kan do locomolieven dus veel gemakkelijker schoon-

houden. 0')k lijden de machines veel minder van liet slof van den 

lurf, dal niet zoo hard cu scherp is als hel slof van de cokes. Maar 

.•en voornaam voordeel van hel gehruik van lurf beslaat hierin, dal 

de kelel cn bepaaldelijk de oppervlakten , die inct het vuur in aan-

raking komen, veel minder le lijden liehben , len gevolge van de 

van zwavel eu door het gelijkmatige stoken, dat hij lict 

gehrnik van turf noodzakelijk is. De vuurkasl houdt het dan ook hij 

hel gebruik van lurf veel langer uil, en op grond van de reeds o|)-

gedane ondervinding kan men met tamelijke zekerbeid aannemen, dat 

zij, wanneer gcenc anilere oorzaken lot vernieling metlewerken, minstens 

drie maal zoo lang bruikbaar blijft als bij hel stoken met cokes; 

helzelfdc kan meu van dc buizen aannemen, lerwijl ook dc zoo kost-

bare, telkens voorkomende vernieuwing der rooslerslaven bij het 

stoken met lurf bijna geheel wegvalt. Wanneer men nu bedenkt 

dal deze berslellingen van den kelel bij dc locomotieven de voor-

naamste zijn, eu dal zij niet alleen zeer groole koslen veroorzaken, 

maar ook telkens de locomolieven gedurende gemimen tijd voor de 

dienst onbruikbaar maken, dan is hel niel Iconlkennen, dat liet stoken 

mei turf verre weg le verkiezen is boven hel gebruik vau cokes of 

kolen, wanneer deze niet zeer veel goedkooper zijn. 

De voorname zwarigheden, welke nog legen een meer algemeen 

gebruik vau lurf voor hel stoken der locomolicvcn kunnen worden 

ingebragl, bestaan in dc groole ruimte, die de turf inneeinl en in 

de inoeijelijkbeid om dien in voldoende hoeveelheid te bereiden 

en behoorlijk droog te bewaren. Men mag echter op grond der onder-

viiuliiig gerust aannemen, dal men ook deze zwarigheden zal le hoven 

komen en dal hel stoken met lurf weldra die uitgebreide toepassing 

zal vinden, welke in vele opzigten zoo wenschelijk schijnl en voor 

turfrijkc landen zulke gewiglige gevolgen hebben moet. 

München, November 1855. 

ON'KIl I IKT I TT l iMTKX VAX MI.IXOATKX IN ItOTSKX DOOR 

MII)I)I':J. VAX ZLTvlCX. 

{Aumth's (les Povis et Chmtssdes, 1S.')5, :\Iars Ct Avri l, p. L>3<"..) 

(l'l. X I V , (',.} 

Ouder hel opschrifl: M i n e s acidêes d c M . Couibcbd'isse, x m h meu 

in de boven aangehaalde A n n n l c s eene nola van den heer (lourbe-

baisse zeiven, bevallende hoofdzakelijk hel volgende: 

Ouder de middelen om rols- of steenmassa's te verdeelen, maakt 

men met goed gevolg gebruik vau dc ontzetlende kracht, welke bet 

buskruid bij dc ontbranding op dc wanden der ingeslotcne ruimte 

te weeg brengt. 

Daartoe maakt men in de rots cilindervormige galen, van 0 '̂ 01 

tdl i)''.in wijdlc en vau 0'''.5 lol 2 el dieple , welke gedeelltdijk 

mei buskruid gevuld worden, waarna men het overige gedeelle digl-

sloj)l, mcl tusschenvoegiug van een buisje of ander middel om de 

buskruidlading le kunnen onlsleken. 

l'.ij de oiilphdling wordt de slernmassa verbroken, de slukken worden 

op ver.>chilk;nde afslaiiden heengeslingerd , cn de blijvende massa, 

welke legensland heefl geboden, bekoiut min of' meer diepe scheuren, 

welke hel uitbreken der stcenkloni|)en gemakkelijker maken. 
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llcl boren der talrijke galen en het buskruid, voor dc lading benoo-

digd, vordert veel handenarbeid en koslen. 

l^dast met de vervaardiging van eenen weg in rotsachtige streken, 

aan de oevers van do Lol, waar loodregle mas-sa's, van 50 el hoogte en 

van 10 tot D2 el breedte, beslaande uit ruw zeer hard marmer, moesten 

worden weggeruimd, zag ik vooruit, dal, wanneer men volgens di; 

gewone wijze van handelen Ic werk ging, dc hooge prijs en de lang-

zame gang V3»f den arbeid aanleiding zouden geven, onj van de uit-

voering van dil werk af tc zien. Dil spoorde mij aan lot bel zoeken van 

minder koslbarc en spoediger werkende middelen. Dij dc gewone wijze 

vau bandelen kwam hel wegruimen van dc teerling el op 1 tot 5 francs 

le slaan, cn do groole hocvecllieid wegspringende kleine slukken gaf 

een verlies van de helft der materialen, welke lol aanvulling van diepten 

benoodigd waren. 

Ik werd opmerkzaam, dat bij de vcrgrooling der massa's, door middtd 

van buskruid vz-ij le /naken, de weersl.ind legen de verbreking slechks 

toenam iu vcriiouiliug van de oppervlakten, naukdijk als de vierkanten 

: der ahnetingen, lerwijl dc wecrsland aan dc voortstuwing evenredig 

' was aan de inhouden, of aan dc teerlingen van dezelfde ahnetingen, en 

, (lat gevolgelijk, door de vcrmcenleiiiig van do ruimlc in dc mijnen, 

eeu veel grooter gedeelte van hel werk, dal door dc ontzettende kracht 

van hel biiskrunl wordl tc weeg gebragt, iiullig gebruikt zou kunnen 

worden. Ik stelde mij eindelijk als uitgemaakt voor, dal de beste wijze 

i orn cenc zekere iiilkomst le verkrijgen, bijna nimmer bcslonil iu eene 

reeks van mijnen, welke afzonderlijk cn opvolgend werken; maar in-

legendeel, in de gelijktijdige ontploffnig van een slelsel van mijnen op 

dc voordeeligsle wijze aangelegd, om de rolsmassa los te maken door 

dc gelijktijdige zamen werking van de verschillende krachlcj». 

Hel nieuwe middel, door mij gebezigd, om de mijiikamers temaken, 

is niel werktuigelijk; ik maak, wel is waar, gebruik van gereedschap-

pen, om een klein cilindervormig gal te horen, hetwelk tol aan de 

plaals, waar de huskruidhiding njoct komen, reiki, doch is deze loe-

gang eenmaal gemaakl, dan roep ik de scheikunde le hulp, om het 

gedeelte rots, dat men wil wegnemen, op le lossen. 

Hel middel, belwelk ik in kalkrotsen gebezigd heb, de eenige steen-

soort, waarop ik liet vooralsnog heb toegepast, i.s hel chloor-waler-

, stofzuur, hetwelk ik gekozen heb wegens deu lagen prijs, waarvoor 

hel verkrijgbaar is, zijne snelle werking op den koolzuren kalk en di» 

' groolere o|düsbaarheid van hel onlhindingsvoorlbrengsel, hel chloor-

! calcium. 

Ziehier, boe wij na eenige jaren ondervinding deze bewerking loe-

passen. 

i Dc boring wordl begonnen met boorijzers van 0'-''.055 middellijn en 

, 2 lol 5 el lengle, wegende 15 tol 20 ned [lond, met verslaaMe uit-

einden, het cenc van O"'.07, het andere van O*-'' OO, en zij worden door 

twee werklieden gehanteerd. De boring wtu-dl vervolgd met staven van 

' 5 el lengle, wogemle 55 ned. pond, met eeu verstaald eind van O''.055 

' en aan het andere einde voorzien van een huisje, besletmlom een houten 

I steel op le neineii. Tot den arbeid met laalslgeimdde boorijzers worden 

drie of vier werklieden vereischl. 

De boorijzers moeten van lijd tol lijd aangescherpt wonlen. iNadal 

I hel gal gemaakt is, brengt men daariti, lot op de diepte, waar de wer-

king vau bel zuur moet beginnen, ccne koperen buis, welke een weinig 

naauwer is, en de lussclicuruimle met bet gat wordl nii l werk en klei 

zorgvuldig digtgcstopl. 

De buis is van boven omgebogen, len einde iu een val Ic reiken, 
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beslemd om hel zuur Ic bevallen. In deze buis brengt men î cne Iwccde 

dunne buis, welke lol onder in hel gal reikt, en van boven in bel val 

uitkomt, hl hel vat doel men daarna de noodigc hoeveelheid zuur, 

v e r m e n g d mei waler. Het z imr, dal door de naauwsie buis naar 

binnen dringt, tast de wanden van hel gal aan ; daarbij ontwikkelt 

zich ccne groole hoeveelheid koolzuurgas, belwelk in dc wijde buis 

een uitweg naar boven viudl, en een gedeelle van bct vocht als 

s c h u u n incdevocrl en in hel vat nilslorL Dil gaal voort zoo lang als 

het zuur niel met kalk lol chloorealcium verbonden is. In plaals van hel 

schuim in hel val, waarin het zuur zieh bevindl, op te nemen, kan men 

hel in een tweede val verzamelen , zoo als in fig 1) is voorgesteld. 

Voor fio le gebruiken valcn kan men geteerde kuipen nemen. De 

wijde buis schijnl mei voordcel van gulla percha, hetwelk door ilezuren 

niel wordt aangedaan, gemaakt te kunnen worden. Dc dininc buis, tol 

doorlating van het zuur, is lol nu toe van lood vervaardigd geworden, 

hetwelk e c h l e r eveneens d o o r gnila percha of gevulcanisecrde caout-

chouc zou kunnen worden vervangen. 

Wanneer hel gal eene genoegzame verwijding beeft verkregen, wordt 

het geledigd, hetzij mei kleine emmertjes, hetzij mei lange zwabbers 

van hennep, aan een eind touw verbonden, waaj-na n)cn de kamergoed 

schoon en droog maakl met hinidels van werk, aan hel uiteinde van 

eenen langen slaak vastgemaakt, die in dc kamer rondgedraaid worden. 

Nadat dc halve buskruidlading in de mijnkamer is gestort, laat men 

de lont (̂ /(ï mcelte iJicliforl) er in zakken, c n i h a r n a vuil men de lading 

geheel aan. Lindelijk stopt men het gat, door er fand le laten inloopeu 

en dil aan le drukken, tot dat het gal geheel gevuld is. 

Indien men meerdere zoodanige mijnen gelijktijdig wil doen springen, 

wordt in elke daarvan eene g e z w i n d e lont in eene blikken buis tol 

midden in de kamer gebragt, en vcreenigt men de einden dier lonten 

op eene plaals, welke omslreeks op gelijken afsland van de versehillemie 

mijnen gelegen is. Dc oulsleking moet mcl de meesl mogelijke voor-

zorgen gescliicden. Z o n d e r twijfel zou do onlsleking door middel 

eener galvanische balterij tc verkiezen zijn , doch men had geene 

gelegenheid dil middel te beproeven. 

De ontplofling van cenc zooilanige reeks van mijnen , achter den 

zijwand van groole rotsen aangelegd, geschiedI zonder kmd en zonder 

slukken weg le slingeren, maar men ziel daarbij de geheele massa los-

gaan, cn in zeer groole klompen aan den voel van don berg neerstorten. 

Do koolzure kalk vordert hel 0.72 van zijn gewigl aan zuiver 

cliloorwalerslofzuur, om ofigelasl te worden. Hel gebniikleziinr echler 

(zoutzuur, zoo als hel in den handel voorkomt) bevatte slechts 0. Ul 

zuiver zuur, zoodal voor 1 pond steen 1.80 pond zuur benoodigd was. 

Wi j doen bier cenc begroeiing van kosten volgen, voor eene groole 

mijn van 7 el diefite, met een wand van 1 tot 8 el dikle, cn be-

vattende 70 pond buskruid : 

Doring ter die(ile van 7 el, tegen 4 fr. de el. . . . 28 fr. 

5Gü pond zuur, om 00 liters sleen op te lossen, legen 

20 fr. dc 100 fiond 72 » 

70 pond buskruiil legen 2 Ir l i O » 

Het niaken vau de mijnkamer en andere onkosten . . 10 » 

10 dagen arbeidsloon, tegen 2 fr , om de losgerukte doch 

op de plaals gebleven rolskiompeu weg Ic ruimen . . . 20 » 

10 kleine inijnputlen, om dc te zware klompen le doen 
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lüenc zoodanige mijn kan cenc massa van 7 el boogie, 7 lol 8 el 

dikle en 10 tot 12 el lengle, dal is derhalve oen inhoud van ge-

middeld 500 teerling cl, o{)iiruneii, zoodal de koslen oji ongeveer 00 

centime de teerling el te staan komen. 

Dc belangrijkste toepassing vau deze handelwijze heeft te .Marseille 

plaats gehad, bij dc vervaardiging der nieuwe haven de la Jolielte, 

waarbij besparing van lijd en kosten is verkregen. 

Dc toepassing bij onderaardsche werken blijft nog te onderzoeken. 

Daarbij zou eene krachtig werkende ventilatie of opneming iiikalkwater 

van bet vrij wordend koolzuurgas noodzakelijk worden. Kene enkele 

[U'oef heefl vr i j wel voldaan, met opzigl lol de opruiming. 

I Ten einde bij hel springen een bcjiaald sebeuringsvlak te verkrijgen, 

moet de mijnkamer geen omwentelingsruiuite ziju, maar eene platge-

drukte gedaante hebben, volgens dc rigting vau dal vlak. Daarloe vol-

brengt men de boring onder cenc helling, welke in hel verticaal rig-

I lingsvlak moet zijn g(!legen. 

i De wijde buis, welke van gulla percha wordl vervaardigd, wordl nu 

gebragt tul digi bij deu bodem der boring, lerwijl de dunne buis bij 

I het begin van de kamer, door eerslgenoemde buis met ccne bogl been-

' gaal en slechls weinig verder reikt, waardoor hel zuur langs den eenen 

i kant van do kamer afloopt, en deu sleen aan dic zijde wegbijt. 

springen, tegen 5 fr. ieder 01) 

Te zamen 500 Ir. 

i 
i 
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Ti;iu'. — 'i'inu-GAs. 

(The dril Eiuj'mecr oud Areliltecrs Journal, .hily lS.')r>, ])!iif. 220.) 

( .R. G . V A X G E X D T . R U N ' . ) 

Sinls lang worden vele pogingen gedaan om aan de moerassen van 

Ierland meerdere waarde te geven. Hel denkbeeld om zc door drainage 

vj'uchlbaar Ie maken werd in den beginne aanbevolen en in praklijk 

gebragl, en hierdoor zijn verscheidene bunders van hel overtollige 

water bevrijd geworden. Doch de meer laiulwaai'ts en lager liggende 

moerassen van Ierland leveren zoo groote moeijelijklieden op voor de 

drainage, dal dc voordeelen, die er door verkregen zonden worden, 

niet tegen dc bezwaren kunnen opwegen. Om deze reden werden 

andere middelen ojigespoord om dc moerasachtige landen nullig te 

maken. Het vervaardigen van turfkool was eenigen lijd een gelief-

koosd de»kl)celd; de ImT wei'd in blokken 1er grootte van baksleenen 

sterk zaamgeperst eu tot kool gebrand in overdekte ovens; het pro-

diikt werd hoog geroemd en men jirecs hel als beier gcschikl dan 

boutskool om reuk en smelstoflen weg te nemen. Onder de meest 

merkwaardige oorspronkelijke vonrlbrengselen van Ierland , die op 

de groole tentoonstelling te Dublin te zien waren, beliooren eenige mon-

sters van dezen verkoolden turf gerangschikt te worden; men verzekerde 

dal deze slof iu alle zeehavens van Kuropa lol »jcii bclrekkelijk lagen 

prijs kondo geleverd worilon. L r vornnlc zicb eene l l i i h l i n Veut C o m -

panji, zich len hoofddoel slellendc de lurlkool le bezigen voor bct 

reukeloos niaken van ile zeUslaudigiicden, doov dc violovi uil dc slcilon 

afgevoerd, en zoo doende daarvan een bijzoiuler rijken en renkcloozcn 

mest voor den landbouw tc i/)akcn. 

Deze maalschaj)pij bestaat nog, doch schijnt in eenen kwijnenden 

loesland le zijn; en het blijkt, uil een onlangs jilaals gehad hebbend 

onderzoek naar dc werking der kool op dierlijke stollen, dal hare 

waarde voor het rcukeloos maken a/hangt van de gescbikihcid om 
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licp-iaklü clieniisclie verbiiulingcn op ic wekken en le onderiiouden, hel gas, voorlkomende uil de Inrfdisüllalie, geen hehl geefl; doch njen 

of om, 'nclgeen op iiclzeifde necrkoinl, eene kwigzame verbranding zegt, dal de heer Subti l, directeur van do FranscheTurfgas-maat-

le doen ontstaan; gedurende dit proces wordt het slikstofhoudende schappijen, cr in geslaagd is, gas tc leveren van eene meer dan ge-

gciicclle der dicrhjke zclfslandigheden vrijgemaakt en liierdoor de j wone helderheid, door (urfgas (e vermengen mei hel gas, gevormd do^r 

waarde van de slof als mestspccie grootelijks veruiindenl. Deze aan- distillatie vau teer. Hel ontwerp bestaal daarin, om eerst hol turfgas in 

zijnen natunrlijken staal le verzamelen en daarna dc leer en de olie, die wemling vau turf heeft dus niet aan de verwachling beantwoord. 

Dm de waarde van een ander plau te toetsen, werd in 1851 eene I bij de distillatie zijn verkregen, door cenc tweede bewerking ook tot gas 

reeks van |)roeven omirenl de zamenslcllendc deelen van turf ge- j to maken. Dit laatst bedoelde gas iszeeri'ijk aan koolslof, geefl em; 

nomen door den beer Dobcrt Kane, directeur van het nm.seum vau | groote, schitterende vlam, en, waimecr hel met hel lurfgas vermengd 

iersche nijverheid; de uitkomsl werd aan de beide |iarlementshuizen ' wordt, geefl, naar men beweert, hel mengsel nog steeds meer licht 

medegedeeld; met groole naauwkeurigheid werd dc hoeveelheid vlug- dan gewoon koolgas. Dc heer Foucanlt, dic zoo bekend is door zijne 

lige stollen, die de turf beval, bepaald, alsmede zijne gescliiklheid vernuftige gyroscope, werd uitgenoodigd eenige proeven te nemen 

om met voordeel voor verschillende takken van nijverheid le worden omtrenl hel betrekkelijk lichtgevend vermogen dor beide gas.soortcn; 

gebezigd. Deze proeven bewezen dal de boevTcllieid koolwaterstof in i hij heeft ccn zeer gunstig rapport uitgebragl over het gemengde 

iin-f veel minder is dan iu steenkool en dat dc groote hoeveelheid I gas. Hel J o u / w l des D e k L s heeft de zaak ook ter sprake gebragt cn 

asch cn water, in den turf vervat, zijne waarde als brandstof zeer | nnin leest daarin over de voordeden cfi het belang vafi deze aan-

vcrmindert. j wending van den turf: «liet verbruik van turf zal in dc toekomst groo-

Ondcr andere pogingen tot bet bezigen van den iersehen turf voor j lelijks vermeerderen ten gevolge vau eene nieuwe ontdekking, dom-

eenig nuttig doel, was bet vervaardigen van kaarsen cenc der meest , ernstige studie tol rijpheid gebragt. Door middel van selieikundii^e 

merkwaardige. De leden van liet huis der gemeenicn warenvcrrasi, j bewerkingen , die aan deze nieuwe uitvinding bepaald eigen zi jn. 

toen lord Ashley cenc kaars vertoonde, van cenc veel naar was ge-

lijkende stof, om te doen zien, waartoe de turf al kan gebezigd worden. 

Het vervaardigen van waskaarsen nit turf scheen dan ook zeer veel te 

beloven voor Ierland; doch bij nadere locjiassing bevond men dat de 

wordt uil turf een gas gestookt, dal meer lichtgevend, gezonder en 

niel minder overvloedig is dan hel gewone koolgas. De bewerking 

werd eerst in oene niodelfabriek beproefd en daarna toegepast op 

eene in werking zijnde fabriek tc Darijs, terwijl de slad Meaii.v voor 

onkosten voor het vervaardigen van i^jiardffinev ui l lurfgrooler waren , eenigen tijd alleen door lurfgas verlicht werd. Dc voorlrclïclijkbeid 

dan de waarde van hel produel, en zoo is dan ook deze uitvinding in van lurfgas is dus ccnc uitgemaakte zaak cn behoort niet meer tol 

vergetelheid geraakt en zijn lot nog loe geene parafline-kaarsen, uit , de wetenschappelijke vraagstukken of onzekere thcoricii. Deze nuttige 

turf gemaakt, in den handel gekomen (I). uitvinding, dio zeer gewiglige uitkomsien belooft, is het doel van 

Terwijl de ontwerpen om turf met eenig voordcel toe te passen in eone onderneming, welker opriglcrs dc hulp der kapitalisten inroepen 

bMiand cen voor cen werden opgegeven en de hoop om do groole 

moerassen iu bezittingen van waarde lo hcrseliei)|)cn aldaar geheel was 

vervlogen, werd de zaak in Frankrijk met ijver opgevat, en, wanneer 

men afgaat op de mededcernigeii der ontwerpers, is een vecnland 

thans hel rijkste land dal men bezitten kan. De wijze waarop zij voor-

namelijk voorstellen turf te bezigen tot bet vervaardigen van gas tol 

verlichliiig, en de voordeelen, die door dil gas verkregen zouden 

worden , zijii zoo belangrijk , zoowel uil hel oogpunl van mindere 

kostbaarheid, als van betere verlichting, dat, zoo zelfs de helft vau het-

geen zij beloven wordt bevestigd, het stoken van gas uil turf van bet 

hoogsle gewigl is. 

lu dil vraagstuk wordt in Frankrijk veel belang gesteld en terwijl 

dc voorstanders vau lurfgas dil als goedkooper en veel helderder 

roemen dan koolgas, zoodat het gebrnik daarvan tevens cen belangrijk 

voordeel voor de natie zoude zijn, keuren de legenstanders hel ont-

werp glad af en noemen dc berekeningen geheel valsch en uil de 

luchl gegrepen; zij houden vol dal de bekende zameiistel lende deelen 

vau den turf n'-el voldoende zijn orn een gocil lichtgevend gas voort 

le brengen, dal steenkoolgas zonde kiinneu vervangen. 

hl ccn nieuw werkje, getiteld K.IIénioire sur le C a z dc T o u r h e * , 

worden dc voordeelen vau hel lurfgas met warme kleuren afgeschil-

derd cn men zoude daarnaar moeten aannemen, dat dc ncderslag bij de 

distillatie van den turf van zoo veel waarde is, dal dc Turfgas-niaat-

sehappij bet gas om niet kan leveren en toch groote dividenden uil-

koeren tloor de opbrengst aan coke, olie cn paraHine Men erkent, dat 

(1) Vgl. i'ittrdsds, 1840, 1)1. IIG. (Rca.) 

om bun ontwerp len nitvoer te brengen. Daar het gas verkregen 

wordt uit eene grondstof, die meer dan 8ü0 00ü bunders van ons 

land bedekt en in voldoende liocvecllieid aanwezig is om al de s l e d e n 

van Frankrijk eeuwen lang te verlichten , is de prijs zeer laag en 

kan men den verbruikers het gas ook veel goedkooper leveren dan 

de Ihans beslaande gas-inaatschappijen.» 

Dc M c m u i n ' , waarvan wij boven s[>raken , bcscliouul de waarde 

van de distillatie-producten van den turf, de kosten der grondstof 

en de fabriekmatige bereiding van het gas zeer uitvoerig cn koml 

eindelijk lol hel volgende besluit: uVoor de Darijzer tiirfgas-niaat-

schappij zal voor elke toii verbrnikicn turl' eene winst overblijven 

van 57 francs, en daar 1-25 000 Ion noodig zullen zijn om in het 

tegenwoordig verbruik van gas tc voorzien, zou dc jaarlijksche winst 

voor de deelhebbers 102 5 000 francs bedragen.» De .schrijver van de 

î Icmoirc, nog niet voldaan met dc berekening van de voordeden van 

bel lurfgas uil ccn handclsoogpnnt, wijst ook vooral oji de voordeelen, 

die door het meerdere verbruik van turf iu jilaats van steenkolen 

uil een maatschappelijk en staalhuisboudkuudig oogpunt zouden ont-

staan; waaronder belioort de aanleg van groole visclivijvers in dc 

vcenlandcn , wanneer de lurf is uitgegraven , daar een visch veel 

grooter wordt in water dat door vecnland wordt toegevoerd, en 

daarbij veel lijuer van smaak is. 

Konde men gerustelijk verlronwen op deze Memoive cn op het 

verhandelde in de fransche bladen, zoo zoude er inderdaad cen grool 

voordeel in gelegen zijn, de steenkolen door turf te vervangen voor 

hel vervaardigen van gas Hel is echter raadzaam deze beweringen 

niet dan met de meeste omziglighdd aan tc nemen; dc bezwaren , 

1 8 5 r . . ] 

door dc legenslanders aangewezen, zijn vobloende om den twijfel te ; 

doen geboren worden, of hel lurfgas wel vddoende eigenschappen ' 

ijczit om met voordcel aangewend le kmineii worden lol verlichting. ; 

Dal de slad Meaux met lurfgas is verlicht geweest is onwaar, gelijk 

getuigd kan worden door verschillende deskundigen, die er heen 

waren gegaan om den uilslag te zien, zoodal deze opgevijzelde zege- j 

praal nog behaald moet worden. Men houdt wijders vol dat dc hoe- i 

veelheid teer eu vlugtige olie, door do turfdislillalie verkregen, niet 

genoegzaam is om aan dc oorspronkelijk zwakke vlam van hel turf- : 

gas, dat hoofdzakelijk uit kooloxydc bestaat, genoegzame helderlieid ! 

le versdiaffen. ! 
I 

De onfeilbare uilkomsl der analysen getuigt mede tegen hel licht- • 

gevend vermogen van liirlgas, cn dc buitengewoon schitterende uit-

komsten, die men beweert verkregen lo hebben door bet anno lurfgas ' 

te verinengen met hel rijke gas dat uit olie en teer is gestookt, | 

worden door de legenstanders volgdioudcn door kuiistmiddclen ver- . 

kregen tc zijn. Daar de hoevcelhdd leer, benoodigd tol het geven ! 

van hel noodige licht aan lurfgas, veel grooter moet zijn dan dc lurf | 

opbrengt, zoo ondcrslcll men, dat het zoo schitterend brandende gas, , 

helwelk werd voorgegeven als vervaardigd ui l lurf en zijne jiro- i 

(hielen, vermengd was mcl eene grootere hoeveelheid olievorniend 

gas, dan verkregen konde wordeu uit de teer en olie van den turf, | 

die het gas had opgclcvcnl. De jongste proeven van den heer Fou- ' 

caull toonen aan, dat het gas, hetwelk werd ojigegcvcn uil turf ge- ^ 

maakl te zijn, veel meer lichl gaf dan hel koolgas, waarmede Parijs | 

wordl verlicht, doch daar hij niet bekend is met de wijze , waarop j 

dil Inrfgas werd voortgebragl, zijn zijne proeven van weinig waarde 

lol hel beanlwoordtn der vraag, hoevcid gas, dal voor vcrlichling 

geschikt is, uil cenc gegevene hoeveelheid turf kan verkregen wor-

den met mindere koslen dan uit slecnkolcn. De bebandi-ling van deze 

vraag blijft dus van hel groolsle belang voor alle landen, die veen-

gronden bczillen. 

PltAKTISClll-: OPMKlMvlXGKN' OVKU HKT IIKIJKN VAN' 

PALKX, DOOK G. iU'KXEM., C. E. 

[The Cic'd ICmjinccr (uul ArchitecCs .futirmd, August IS;')'), pag. 2G5.) 

(.!. G. VAN CiKX'DT, Jiiii'.) 

lu eene der vergaderingen van Ihe K o n d I n s l i l u l i o n o f Ü r i l i s h 

Archilects is door den heer Durnoll de volgende mededeelmg gedaan: 

Funderingen op JKIICU worden hoogsl voordeelig aangewend, wan-

neer de vaste grondslag, waarop men eenig aanzienlijk gebouw wil 

oprigten, zoo diep onder het oppervlak van het terrein ligl, dat hel 

uitgraven der zachtere cn sonilijds ongeiijkuiatig vastte bovenkorst een 

groot ojionthoinl, cn vele kosten zoude veroorzaken; ofwel wauneer 

er eenige waarschijnlijkheid be.slaal dal walejvideren of wrl l rn den 

bovengrond of de daarvoor in de [»laats gobraglc materialen zouden doen 

afschuiven. Dil koml vooral bij wnlerwerken veelvuldig voor, en daar 

ik eenige (mdcrvinding in dil vak heb, kan het misschien niet onbe-

langrijk zijn , eenige opmerkingen, bij onderselieidene werken ge-

maakt, hier mede tc deelen; ilczc opmerkingen zijn gegrond op ftnlcn, 

terwijl ik zooveel mogelijk dc zuiver theorclische en bclwisie vraag-

stukken, op dit onderwerp belrekking hebbende, in hel midden heb 

gelaten. 

M O 

De palen zijn gewoonlijk van rond of van vierkanl beslagen hout, 

en worden loodregl iu don grond gedreven, of wel onder dcnzelfden 

hoek met den horizon als de resultante der krachten, die zij weer-

staan moeten, hi dc laatste jaren gebruikt men ook gegoten engosmccd 

ijzeren palen eu onder sommige omslandighcden met den besten uit-

slag. In zout of brak water heeh echter eeuc chemische werking op 

het metaal plaals, waarom de keuze van ijzeren jialeii voor dal geval 

aan bezwaar onderhevig is; men dient eclitcr iu aanmerking tc nemen, 

dal hel gebruik van bout alsdan ook gevaarlijk is, doordien het bloot-

staal aan de vernieling door den paalworm. 

De houlsoorlen die men gewoonlijk in Engeland gebruikt voor palen 

zijii : beukenhoul, ohnenboul, de scholsche en engelsche larix, grcencn-

houl, amerikaansch olmenhout, eikenhout, grcen-hcart of sabacu-lioiii 

van Guiana. 

Men zegt dat de beide laalstgenoomde soorten niel door den paalworm 

wordeu aangetast, doch wij hebben geen genoogzameu waarborg om 

dit onvoorwaanlelijk le gelooven. Hel is te wenschen dat authentieko 

waarnemingen gedaan worden omtrent bare duurzaamheid in water, 

waar de paalworm de groolsle verwoestingen aanrigt. Op het vasteland 

gebruikt men vr i j algemeen bcukjuhout voor palen, lerwijl men ecji 

vooroordeel schijnt te hcbbon tegen de dennensoorten (1) ; rondhout 

wordt ook beter gekeurd voor op zich zelf staande palen, dan beslagen 

hout. Derronet zegt zel.''s uitdrukkelijk dat «zulke palen niel vierkant 

behoeven gemaakt te worden", maar voegt er bij « ; 

en zonder knoesten moeten zijn". In Engeland schijnt men de keuze 

van dc houtsoort te regdeu naar den aard vau den grond, waarin de 

palen gedreven uineten worden of naar den jirijs waarvoor men ze 

bekomen kan. Dc werklieden noemen de palen van Amerikaansch hout 

over het algemeen harde jialen (hard wood iiilcs), cn dic van Euro-

peesch hout zachte palen (soft wood jiiles). 

De keuze onder de verschillende houlsoorlen schijnt mij toe meer 

afhankelijk te moeten zijn van hare duurzaambeid en bare geschiktheid 

om, zoowel aan organische als aan anorganische oorzaken van bederl, 

wederstand te bieden, dan van dc oorspronkelijke kosten van aankoop. 

Dcukenhoul vergaat zeer spoedig wanneer bet aan afwis.seling van 

droogte cn vochlighcid is bloolgesleld ; olmenhout wederstaal dez(! 

veranderingen beter; doch dc dennensoorten, van hare sappen be-

vr i jd, kunnen hel in dien loesland nog langer uithouden. In hel 

algemeen vergaan cchler alle houtsoorten langzamer of sneller, wan-

neer zij verandering van droogte en vochtigheid moeten verduren , 

en bet eenige middel om de duiirzaamheid le vermeerderen sehijnl 

de methode van Kyan of de behandeling met creosoot te zijn. Men 

beweert dal een aldus bereide paal genoegzaam gevrijwaard is tegen 

de vernieling door den paalworm. Wanneer men dit mag aannemen 

is bel daardoor verkregen voordeel voor den schccps- cn waterbouw 

van zoo veel gewigl dal het gelijk slaal met de vermeerderde dnur-

zaaniheitl van bel bout, daar de vernielingen vau den paalworm 

s o i n l i j d s ongelüüfelijk snel cn van groolen omvang zijn. Daar is 

echter nog weinig mcl zekerheid bekend omlrcnt dc levenswijze van 

deze vernicleiulc dieren ; hel sehijnl dal zij hel mccsl voorkomen op 

kalkaardige, marmcrlioudcndc, kleiadilige oevers en het minsl op 

kusten van graidelrotsen. Deval cchler hel boni dat op zulk eene 

(I) Dit vooroovilecl Ucstaut alibuus bier ic lande niet; verre de lllce t̂e 

palen onder onze waterwerken enz. bebiaan uil dennen masten. 
(lJc.1.) 
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graiiiclkiisl wordt gobczigd, de ndnstc kiem vnn deze dieren, zoo znllon , 

zij zicli ongetwijfebJ ook daar ontwikkelen. In menig geval heb ik 

opgemerkt dat de paalwormen het bont nabij de uitmonding van 

riolen niet aantasten, al zijn zij ook uiterst vernielend op alle andere 

gedeelten derzelfde jilaals: hel schijnt dus dat de zamenstelling van 

hel vocht, dal uit de riolen vloeit, hen vernietigt, hit ou<lerwcrp | 

vercischl echlcr eene moer naauwkeurige waarneming van ingenieurs 

(u archilekten dan hel lol nog toe is te beurt gevallen. 

De palen worden naarmate van hunnc sIcHing in ccne fundering 

onderscheiden in de volgeudc soorlen : 1. llock- of rigtpalon (//«f/fyc 

jiUes), welke de grenzen aangeven van bel in le sluiten gedeclle gronds, 

tif dienen lot hel riglen der andere palen. Sluit- of vulpalen (close 

]iilcs); dezo worden tus-schen de bockpaleii gebeid omeenen aanccn-

'̂ 'cslolencn dam le verkrijgen, ö. Waiuiecr de sluitpalen, in plaats 

van dezelfde zwaarte als de hockpalen tc hebben, slechls van half 

hout gemaakt zijn, worden zij gewoonlijk damplanken (shccl piles) 

genaamd. De verschillende palen worden ouderling verbonden door 

horizontale liggers, door kruisschoren of .soms door ccnen vloer, die 

geheel digi of als een rooster gemaakt is. llcl indrijven der palen 

in den grond wordt bevorderd door het einde van den paal .scherp 

af le disselen, terwijl men ze veelal van eene gegolen of gesmeed 

ijzeren schoen voorziet; bij de damplanken geeft men aan de declen 

renen scherpen kant evenwijdig aan de palem-ij (1). Men gebruikt 

meest gesmeed ijzeren banden om bet si)lijten van den kop bij het 

heijen tc voorkomen. Somtijds worden de palen met hel dikkere 

einde naar onderen ingedreven, bij voorbeeld bij fundamenten, waar 

rcne grooto dieple van weeken modder bestaat; en Derronelgcilooft 

dal in dit stelsel eenig voordeel is gelegen, wanneer hel midden van de 

lengle der jialcn ter hoogte van den gemiddelden waterspiegel komt, 

hetwelk soms bij den aanleg van groole houlcn bruggen plaals vindt. 

L'il ceidgc proeven le TOrient gedaan, waarvan in Sganzin's C o u r s 

(le C o u s l n i c l m wordt melding gemaakt, blijkt, dal aldus geheide palen 

een wcdei-stand bieden van 45'/, eng. pond op den vierkanten voet 

ncd. pond op den vierkanten palm) van hun wrijvingsoppervlak, 

hetgeen bijna één vijfde is van den wcder.stand, dien zij in ccnen vasten 

grond zouden hebben, l'.ij hel heijen der palen met den kop naar om-

laag, is hel van veel belang dc uiterste rijen eerst te slaan en vandaar 

naar bet midden heen tc werken. 

Waimeer palen in vasten grond worden gebruikt en aan verticale 

drukking weerstand moeten bieden, worden zij met verschillende toe-

stellen in den grond gedreven, lot dal men op sluit (rcfusal) koml; dat 

wil zeggen, tot dal zij slechts eene bepaalde hoogte zakken onder ccnen 

slag, welks kracht afhangt van de zwaarte van den bovenbouw, van het 

aanlal der palen dal men gebruiken wil, en van de soorl van toe.stel, 

waarmede dc palen geheid worden. Doch wanneer de palen ecnezijde-

lingsche drukking moeten weerstaan of dienen om eene verschuiving 

der fundamenten te beletten, moeten zij zoolang geheid worden lol zij 

eenen vasten grond onlmoelcn, zonder dal daarbij de hoegroolheid van 

den wederstand in aanmerking komt, dien zij bij hel zinken onder-

vinden. Sommige ingenieurs houden het cr voor, dat de grond 

rondom de palen in het eerste geval zoodanig wordt zaamgedrukl. 

(1) Dc/.c kant wordt ook wel een weinig hellend pemaakt, het minst 

iiftresnedene gedeelte naar ilie zijde gekeerd, waar dc jdank moet aan-

sluiten. IJe drukking van den grond werkt dan mede oni dc plank tegen 

het overige werk aan te drijven. (Vcrt.) 

[1855--

dal de wederstand der fundering genoegzaam verzekerd is, zelfs 

wanneer do palen niel tof aan de vastere aardlaag zijn doorgedreven. 

In het laalstc geval wordeti de palen bevestigd in den grond, waar 

zij door zijn gedreven en kunnen alleen verplaatsi worden door ccne 

horizontale grondbeweging of door het afbreken op de grondlijn. 

Alhoewel de aard des gronds, waarin dc palen gedreven worden, 

loehrengl lot hun wederslandsvcrmogcn legen eene voorldurcnde be-

lasting, is hel de gewoonte niet dit in rekening le brengen, en hel 

aanlal zoowel als de onderlinge afstand dcr palen wordt berekend op 

dc onderstelling dat zij dit gewigt alleen vrijstaande zouden kunnen 

dragen, zonder breken. Onder deze omslandigheden is hel natuurlijk, 

dat men de l'clasting minder moet nemen, naarmate de lengle der palen 

vei'inecidert. liondelel geeft eenige tafels voor het gewigt dat verschil-

lende houtsoorten, die voor palen worden gebezigd, veilig kunnen 

dragen, in betrekking tol hunne lengte; doch het zij hier genoeg op le 

merken, dat, wanneer de lengte van den paal, die van eikenhout ondcr-

stelil wordt, niel zeslienmaal dc middellijn overtreft, bij voortdurend 

mag belast worden met 430 Ud 500 eng. pond op den vierkanten duim 

van de doorsnede (51 ned. pond op den vierkanten ncd. duim) en de 

stuit moet zoo geregeld worden dat de stabiliteit bij de bovengenoemde 

belasting verzekerd is. In de meeste gevallen mag de opgegcvene be-

lasting een weinig grooler genouien worden; cn men moet die bcschou-

wen als verre beneden de grens der stabiliteit, alhoewel men dc be-

lasting gewootdijk nog minder neemt. 

De algemeen aangenomene regels om dc stuit tc bepalen, schijnen 

geheel op ondervinding te berusten en nog steeds een meer naauw-

keurig ondciv.oek le vercischen, dan lol heden heefl plaals gehad. Ge-

woonlijk zijn die regels als volgt: Zoo de paal een gewigt van 25 ton 

(25 400 ned. pond) moei dragen is gekomen, zoolang 

hij meer dan /̂s ned. duim) zakt bij dertig slagen van eene 

gewone trekhcimachine, mcl een blok van 12 centenaar (010 ned. 

pond) en 4 voet (1'̂ '.22) valhoogte; of bij 10 slagen van eeno hei-

machine mcl windw^erk mcl een blok van hetzelhle gewigi bij 12 voel 

(.")''.00) valhoogte. Is hel gewigi, dal ieder paal mocl dragen, 12'/, 

ton (12700 ncd. pond), zoo is men op sluit, wanneer de paal Vs 

duim (2 ncd. duim) zakt, cn zoo de belasting slechls 5 ton (5080 

ned. pond) bedraagt, vermindert dil lol 2 duim (5 ncd. duim). Hel is 

echter duidelijk, dat de trillingen, die in de palen onislaan cn in den 

grond worden overgeplant, van zeer verschillenden aard zijn bij de 

trekhei-machine met cenc kleine valhoogte cn de windhei-machinc met 

grooiere valhoogte, en de werkende en de terugwerkende kracht onder 

die verschilicndo omstandigheden is zoo iiileenloopend, dal men geene 

incelkunstige betrekking tusschen die grootheden kan vinden, bij de 

brug van Ncuilly, waar iedere paal een gewigt van 52 ton (52852 

ned. pond) draagl, nam Derronet de stuit aan, wanneer bij vijfentwintig 

slagen van eene valhoogte van 4- voet 8 duim (l^-'.i2) dc paal niet 

meer dan '/s iln'"' (-'j streep) gezakt was. 

De toestellen gewoonlijk tol het indrijven der jialcn gebezigd zijn de 

Irekhei-iuachiue, de windhci-machine cn Nasmyth'sstoomhei. De eerste 

bestaat uil een stevig raamwerk, waarin ecu blok verticaal wonll be-

wogen door een louw, dal over eene schijf loopt en waaraan verschei-

dene mensclicn gelijktijdig trekken. Wanneer dc toestel zonder eenige 

machinerie werkt, kan men gemakkelijk 20 a 50 slagen in de minuut 

geven; doch dc zwaarte van het blok is beperkt door dc ongunstige 

wijze , waarop de kracht wordt aangebragt, terwijl dc valhoogte ook 

binnen naauwe grenzen is beperkt. 

185().] 

Dij de wiiidhei-machinc wordl bet blok met behulp van ccn windas 

tol dc vereischtc hoogte opgewonden, zoodal bet gewigi van hel blok 

en dc valhoogte gemakkelijk kunnen veranderd worden; hel aantal 

slagen in cencn gegevenen tijd neemt in dezelfde reden af als de kracht 

van eiken slag locneemt. 

hl laleren lijd hebben do Amerikanen cn vele Lngelschc aannenieis 

op hun voorbeeld, hel sloomvermogen op do heiniachine mcl veel voor-

deel toegepast. Nasinytb's sloomhci is de meest bekende tier later uit-

gevondene machines en schijnt van groole dienst le zijn wanneer zij 

ter rcgter [ilaalsc wordl gebruikt. Het stelsel van Dr. Dolt met de later 

daarin aangcbragte verbeteringen, schijiii meer bijzonder ingerigt tc 

zijn om kleine caissons dan wel om palen zuiver in te drijven. Het is 

dus niet ongepast hier meer bijzonder Nasmylb's sloomhci te beschrij-

ven, daar deze in velo gevallen voordcelig kan aangewend worden. 

Deze toestel bestaal uil eenen cilinder, waarin zich een zuiger be-

vindt die met eene stang aan het blok is verbonden. De zuiger eu hel 

blok worden door sloom van hooge drukking verticaal opgeheven cn 

zoodra de zuiger aan hel einde van den slag is, ontsnapt dc sloom cn 

het blok valt duor zijne eigene zwaarte. Het gewigt van bel blok hangl 

alleen af van de middellijn, die uicii den cilinder kan geven en van dc 

stoomspanning; hel wisselt tlieuovercciikomslig in de praktijk tusschcii 

52 cn 45 eenteiiaar (1 020 cn 2 280 ncd. pond) af Dc valhoogte is 

echter gebonden aan dc zuigcrslaglengle en gaat zelden 2 voet O duim 

(0'̂ '̂.70) te boven. Hel aanlal slagen is echter veel grootcr dan bij andere 

locslcllcu; cn in jdaats van vijf en dertig lot veertig in het uur, zoo als 

met de heimacliiiic met windas, geeft dc sloomhci vijftig lol zestig 

slagen in dc minuut. De uilwerking van iederen slag is natuurlijk min-

der met de sloomhei dan met den ouden toestel; doch de sneiheid, 

waarmede dc slagen elkander opvolgen, beeft eenen belangrijken in-

vloed op bolzakken der palen, vooral in grond, die trillingen langzaam 

kan voortplanten. De invloed van dc vccrkraehl des gronds op dc 

snelheid en wijze van zakken dcr palen, is evenwel nog te weinig be-

kend, daii dat men daaromlrenl tot eenig be|)aald besluit zou kiinnen 

komen; men beeft inderdaad bevonden, dal do iheorelischo behande-

ling van dil punt uiterst zamengesleld is, en in praktijk dal de veer-

kracht van den grond bij het drijven van palen dikwijls van groolen 

invloed is. 

Zoo heeft men meermalen gezien dal een paal na het ontvangen van 

een zeker aanlal slagen mol de windbcimacdrme op sluit kwam of op-

hield Ic zakken. Doch wanneer men dien dan liet staan cn na eenigen 

lijd op nieuw begon le heijen, zakle de paal zeer snel bij veel zwakkere 

slagen ilan waarbij hij vroeger niet bewoog. Dil ver.schijnsol wordt 

door sommige schrijvers toege.schreven aan de locnenieiide reactie van 

den grond, voorlgebragl door eene overgroote lovendo kracht (nsv'wa); 
door anderen daaraan, dal do jtaal cn de omringende grond in eenen 

staat van trilling of golving geraken, die gedurende eenigen tijd de 

uitwerking van de kracht op den kop van den |)aal venlo(dt. Nagenoeg 

al dc onderz<iekiiigeii omtrent do voortplanting van beweging in veer-

krachtige stollen, hebben zich bepaald lol dc volkomen veei krachtige 

gassoorlen, doch deze kutmen volstri'kt niet toegepast worden op do 

vastere cn niet gelijkslachligc cn weinig veerkrachtige inalcrialcn, 

waarin de |)alen gemeenlijk worden gedreven. Het schijiil echler ten 

slotte waarschijnlijker dat de golvingen, onislaan door ih; sclndvken van 

een zwaar bink, dio elkander na bepaable tiisschenpon/iMi opvolgen, bij 

hare terugwerking do werking van den V(dgeii«len slag gedeeltelijk 

tegenwerken, dan dat dil bij liglere cn sneller op elkander volgende 
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I .slagen zou plaals hebben. Dezo laalstc verwekken trillingen die, door 

I elkander gemengd, nagenoeg een volkomen stilstand van den grond 

kunnen veroorzaken. 

Do aan le nemen sluit bij Nasmylb's sloomhci, kan gemakkelijk af-

' geleid worden uil do vroeger opgegcvene stuit voor toestellen met cenc 

Irekhei of met eeii windwerk, in dc onderstelling dal de voortgebragle 

! krachlen iu regio meetkunstige reden lot elkander slaan. Wordt een 

hamer van 51 centenaar (1727 ned. pond) met ccnc valhoogte van 

2 voet O duim (l>'i.7(j) gebruikl, dan zullen zeventien slagen ccne gc-

' lijke uilwerking hebben als dertig slagen van ccnc trekliei mcl een 

j bluk van 12 centenaar (OIO ncd. pond) en (;ene valhoogte van 4 voel 

! (D'L22); of als tien slagen van eene hei mcl w'imlwcrk met een bluk 

I van 12 ceiileuaar (OIO ncd. pond)cn eenen val van 12 voel (5'".00). 

Dij de meeste werken bestaat er weinig zwarigliciil om le voldoen 

aan deze bepalingen; cn .Nasiiiylhs hei doet gewoonlijk geenc andere 

j werking op do zakking van ilcn paal dan andere toeslellcn, zoodat 

; slechts dan, wanneer een genoegzaam aanlal palen moet geslagen wor-

den om bet oponthoud goed le maken, veroorzaakt door het in werking 

stellen der machine, iXasmyth's sloomhci boven eenigen anderen toestel 

!c verkiezen is. Door de groote snelheid, waarmcilc dc slagen elkander 

opvolgen, gaal eehtcr meer bout van den kop van den [taal verloren dan 

bij dc oude toestellen. Is hel hout zeer zacht, zoo heefl men tlikwijls 

opgemerkt, dal do kop geheel ingedrukt wordt en dc slagen door zijne 

weekheid geheel krachteloos zijn. Zijn de palen inlegendeel hard, zoo 

vallen zij dikwijls vuur; is bet hout gespleten en de grond hard, 

zoo vergroolen de verticale scheuren zich zeer snel bij bel heijen, 

waarschijnlijk door ih; ongelijke overbrenging van dc Irillende bewe-

ging, dio door het slaan wordl medegedeeld aan dc vc/.els, welker 

elaslicitcit dikwijls merkbaar versehill. De zachlcrc houtsoorten zijii 

hel meest aan dil nadeel blootgesteld. 

Ilct komt mij voor ilal Nasmylirs hamer do verticale sclieuren min-

der zal vergroolen dan de oude heimachine; daar dc wezenlijke kracht 

van eiken slag minder is dan wanneer hel blok van cenc grootere hooglo 

vall. In niiddehnalig vasten grond schijnt er dus een voordcel iu 

hel gebruik der sloomhei gelegen le zijn. Het is cchtcr van belang 

hierbij op lo merken, dal juisl onder dio omslandiglicdcn dc paal het 

gemakkclijksl uil de verlicale rigling geraakt, zoodal dc slag van hel 

blok den kop van den paal slechts aan éénc zijde, en dus in eeiicschecvo 

rigting over ilo as van den paal treft, waardoor deze geniakktdijk breekt 

of ten minste aanmerkelijk berst, welke machine men dan ook voor het 

indrijven bezige. Is de grond zeer hard en gobruikl men voor de (lalen 

ook eene harde houtsoort, dan kiiniieii deze bij het gebruik van Xa-

smylh's sloomhci zeer gemakkelijk in brand geraken. 

Deze thcoretische opmerkingon bob ik bevestigd bevonden gedurende 

de uilvoering der werken voor ilo bcrsteHing van don l'dackwall-ingang 

der West-lndiscbc dokken; waarbij ik gelegenheid had dc meest on-

gnnstigc gevallen voor het gebruik der slounihei praktisch le leeren 

kennen. De kaaimuur langs den ingang der rivier naar bel Dlackwall-

bassin werd door eene zijdclingsche verschuiving van den grond iu 

hel kanaal gedreven, waarschijnlijk veroorzaakt door dc inenigMildige 

binnenwalcren of het wegloopen van Ind waler, in sommige binnenbas-

sins bij lage getijden (ipgehouden. De oude ninur werd over ecuc 

lengte van 120 voet (50 ncd. el) verschovcn volgens ccne oiire-jidma-

tige kroumio, waarvan de grootste sinus versus ongeveer 10 voet ̂ 5 

ncd. el) bedroeg; de nimir zonk ongeveer ü void (2'-"'.75) bencilcn zijne 

oors[)rotikelijkc hoogte en drukle den bodem van bet kanaal nagenoeg 
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5 voel (O«'.1)0) omhoog. Do hcnr Hendel, die door de diredie van de 

maalschappij werd geraadpleegd, adviseerde lol hel vervangen van den 

ouden nuun' door oene paicnrij, aan dc landzijde van planken voorzien, 

om den grond van dc paalhoofden legen le houden cn lusschcn dezehe-

jdanking cn eene evenwijdige paicnrij, die op eenigen afsland daarvoor 

zonde geheid worden, ccncn vlakken hcslralen vloer aan lehrengen. 

Verder werd voorgesleld, dal de palen, die hinnen den ouden muur 

kwamen, geheid zouden worden v m ' d a t dc oiulc mniir was weggc-

i'uiind, nilgezondcrd daar, waar dezo de plaatsing dor nieuwe palenrij 

zouden hinderen. I lc l oude melsol- eu aardewerk, zoowel in het kanaal 

als lor jdaalse van de goprojoclcordc heslrating, zoude ccrsl nadc 

voltooijing van liet werk worden opgeruimd. 

liet doel van hel behouden vau hol oude muurwerk, cn van don | 

ondergrond, die hel gewigl van den minn- reeds zoo vclejaren had ge-

dragen, was hel verkrijgen van oenen buitongewoncn wederstand bij 

liel indringen der palen, gelijk die lot no;! toe voislrekl nicl was voor-

gekomen. De grond bestond uil ronde kiezelsteentjes, vermengd mol 

wil zand, waarin aderen van ijzcroxydchydraal voorkwamen. Oogcn-

scbijnlijk is dit bed van denzelfdcn aard als bij Gunlloel in dc Teems; 

on geologisch koml deze grond overeen met hel beslanddcel van hel 

vaste bed van Londcnklci, dal nabij Drondoy in Kont wordt gevonden. 

Is deze grond niet van ter zijde ingesloten, zoo bestaat cr gccuc zwarig-

heid voor bet indrijven der palen of hel doen van grondboringen, 

alhoewel hij, door zijne zamenslelling, eene groole wrijvi/ig uiloefenl 

op de boorwerktuigen en dc in te drijven palen; cu dozc wederstand 

verincorderl natuurlijk zeer, wanneer het noodig is de palen digt op 

elkander of om damplanken tc heijen. Doch in dit buitengewone geval 

schijnt hel dal dc oude muur den grond voor hel vcrscli ui ven legen- ' 

hield, en dus konden de palen alleen ingedreven wordendoorden ' 

grond op zijiiete drukken cn ineen te persen. Ilet gevolg hiervan was, 

dal hol werk, door de moeite en dc kosten voor het vormen der |)alenrij, 

zoodanig vermeerderd werd dat men zich eene groole geldelijke op- ' 

olVering moest getroosten, en zelfs dal de aannemer na eenige [»roef-

horingeii het opgaf door hol kiozelbed been te komen. 

Onder gewone omstandigheden zijn de kosten voor lict heijen van 

jialen, die helioorlijk van eenen ijzeren schoen cn band voorzien zijn, 

door middel van dc stoomhei 2 sh. den voet (f i.OÜ de ned. cl) in eene 

grondsoort als boven is omscbreven cn bij hockpalcn en damplanken 

zou men gemiddeld 5 voel (D''.50) in hel uur kunnen vorderen. De 

koslcn voor het heijen met don windtocstcl zouden ongeveer evenveel 

geweest zijn, daar het werk niel van dien omvang was om de kosten 

voor hel maken cener lijdelijke slelling voor dc stoomhei, een betrek-

kelijk onbelangrijk deel tc doen zijn van dc kosten van hel werk. Doch 

door de hardheid van den grond was dc zakking zoodanig gewijzigd 

dal in den tijd van P/. uur bij niel minder dan 5S80 slagen op den 

kop van den paal, nog geen 5 duim (f)'='.075) gewonnen was. llcl is 

duidelijk dat hierbij al spoedig dc koppen dorpalen murw geslagen 

werden en hij bet gebruik van dennenhout ging cr veelal i of 5 voet 

(1 '̂.20 à l'^'.IiO) der lengte verloren. D.ij bel gebruik van hard olmen-

hout was dit verlies voel minder, daar men bevond dat dc koppen het 

driemaal langer uithielden dan die van dennenpalcn. De houtsoort had 

echter gecncn invloed op dc zakking der palen, welke afwisselde tus-

schen 1 voet en 5 duim (O«'.5 cn 0®i.08) in bet uur en dikwijls -12 sh. 

den voet (f 81.00 de ned. cl) kostte, enkel voor het werken van den 

toeslel, en zonder daarbij le rekenen hel maken van nieuwe koppen op 

dc palen of eenige vergoeding voor toczigl, rente, winst of bolasling. 

[1855 -

De zoo buitongowone kosten van het werk worden cchler nog ver-

meerderd dofu' hel breken van menigon paal hij het iiiheijen, door dal 

d(! schoon zich loswerkte en er overlaiigsche scheuren ontstonden. 

Somtijds, wanneor deze borsten scheef door don paal liojien, werd deze 

zoodanig beschadigd, en openden descheurcn zich zoo wijd, dat men 

genoodzaakt was den jiaal af le zagen of wel uitte trekken, nadal hij 

soms tol aamnerkelijke die|tle was ingedreven. Doze beide zwarigheden 

deden zicb onregelmatig voor, cn hel was onmogelijk zich er legen te 

wapenen; waiil nimmer koude men den graad van wederstand dos 

gronds voorzien, noch den aard der overlangsche bersten van den paal 

in baron oorspronkclijken locstand bcoordeelcn, voor dat deze geheid 

word. Twee dor jialen iiioostcn uitgclrokkon worden, door dat zich de 

schoen had losgoworkl, lion |)alcn werden uitgetrokken of afgezaagd 

om vcrschilicmie gebreken vau hot hout, en bij bet vorderen van het 

werk achtte men hel noodzakelijk overal hard olmenhout le bezigen in 

plaats van grecncnhoul, doordien de wedersland van den grond sleeds 

toenam. 

Dal dc vormocrdci'dc wederstand toe tc schrijven is aan de zetting 

van don grond, blijkt uil het volgende : Om de palenrij le doen aan-

sluiten aan bel gedoolle van don ouden muur, dal slaan bleef, was bol 

noodzakelijk, bel verschoveue gedeelte op die plaatsen weg te ruimen. 

Üe eerste palen, die daar ingedreven werden, zakten zoo gemakkelijk, 

dal de zakking somwijlen 20 voel (7'='.80) in het uur bedroog, lerwijl 

dc minste zakking 1 voel 5 duim (O«'.38) beliep, toen de laatste palen 

tegen den ouden muur werden ingebeid. Oc rigtpalen zakten, zelfs 

daar waar dc muur niet was opgeruimd, 5 voel (1*'.50) in het uur. 

Doch dc sluilpalcn werden sleeds moeijelijkcr ingedreven, hoe moor 

Jict wcj'k vordej-dc; lol dal zij niet meer dan 2 lot 5 duim (O''.05 lol 

O"'.075) in bet uur zakten, wanneer dc machine onafgebroken 00 slagen 

in de minuul dood, 

Dij de (Ireal-Grimsby-Docks kwamen deze moeijelijkheden niel voor. 

Do werken werden nilgevoerd in dc alluviale slib aan don mond van 

don Humber, welke met oene veranderlijke dikle op oen bed van harde 

klei rust. Ten gevolge van dc ongelijkheid in diklc van deu boven-

grond, waren de palen vau zeer verschillende lengte; soms bedroeg 

deze 70 lol 80 voet (21 tol 21 el), ofschoon de gemiddelde lengte 50 

voet (9 el) was. Somtijds zakten de palen over de eerste 20 voel 

(7*'.80) lengte in den lijd van dén uur en do overblijvende l voet 

(l®'.20) in ccn half uur ; op andere plaalsen en voornamelijk dan, 

wanneer reeds meerdere palen daar rondom waren gedreven, was de 

wederstand grooter. Doch slechls zelden werden minder dan 50 of 50 

palen jier dag door ccn enkelen toestel ingeheid, (hn ditzelfde werk 

mot dc windhei-machine tc doen, zouden niiiistens 10 of 12 toestellen 

met dc daarbij behoorende manschappen benoodigd zijn geweest, zoodat 

het schijnt, dal onder gunstige omstandigheden Nasmylh's stoomhei van 

zeer veel voordeel is. Dc kosten van belwerken der machine bedroegen 

bij dc NVest-liidiscbc dokken en te Grcal-Orimsby ongeveer lOsh. Od. 

(fO.jO) in het iiiir, waaronder begrepen zijn dc daggelden voor den 

machinist, don stoker, den timmerman om den paal le rigten en eenige 

' arbeiders eu vorscliillcndc kkine uilgaven ; lerwijl dc kosten voor con 

enkelen windhoi-toeslel niel minder dan 1 pond slcrl. Od. (/'12.50) 

()er dag zouden holoopcn hebben, zonder nog eenige vergoeding daarbij 

le rekenen voor don inleresl van hel kapitaal, slijling, herstellingen enz. 

De gevolgtrekkingen derhalve, welke ik op grond van mijne onder-

vinding omtrent het gebruik dor verschillende heitocslellcn meen tc 

mogen maken, zijn kortelijk de volgende; 

1850.] 

1. Dc trckhd-machinc kan gebezigd worden voor het drijven van 

korte palen in middelmatig harden grond, doch dc groote hoeveelheid 

werklieden, die cr voor benoodigd zijn, maken dezen toestel minder 

verkieselijk voor werken van grooten omvang, waar men vele palen 

moet heijen. 

2. Dc lieiinacbines mcl een windas, waarbij blokken van 12 lol IG 

centenaar (-110 lol 510 ned. pond) bij ccne valhoogte van 12 tot 

20 voet («y'.GG tol 7*̂ ''.95) gebezigd worden, zijn dan hot doelmatigst 

en voordeeligst, wanneer hel aanlal palen klein, of de grond bijzonder 

hard is. 

5. Voor hel geval dal hel aantal palen grool is cn de grond oen ge-

wonen graad van va.slheid bezit, is Nasmylh's stoomhei bel voordeeligst. 

Ilet koml mij dus voor, dal dc aannemer naauwkeurig moet bere-

kenen, welke dc verhouding is van dc eerste onkosten lot de geheele 

uitgave voor het werk, en tevens den aard van den grond good moet 

onderzoekon, vóór hij den toestel kiest, waarmede hij wil heijen. Dc 

ingenieur of architckt moet dil ook in hel oog houden lol bet bo[)alcn 

van deu tijd van ojdevcring van hel werk. 

In enkele gevallen hebben iMitcbcirs schroofpalon een belangrijk 

voordeel gegeven, ofschoon zij nooit van algomeeii gebruik zullen wor-

den. Zij zijn vooral dan bijzonder geschikt, wanucer de palen eene 

trekkende kracht hebben te weerstaan, daar zij nicl uil hunne stelling 

kunnen gebragt worden, zonder dal dc grond, dio cr om hoen is, vcr-

(daatsl wordl. Voor hel .geval dal palen lol ccne aanmerkelijke diepte 

in eenen half vcerkrachtigen grond moeten geheid worden, meer om 

ecnc zijdelingschc, dan wel om eene verticale krachl tc weerstaan, 

leveren Milcheirs schroefpalcn ook groole voordeelen boven andere op, 

en wel omdal zij met meer gemak cn zekerder zakken cn ook niel van 

stelling kunnen veranderen, zonder dal de omringende grond wordl 

weggeschoven. Zoo de palen echter alleen dienen om den ondergrond 

vaster in een tc drukken, is de gewone paal te vorkiezen, onidat de 

Irapsgcwijzc cn gemakkelijke zakking vau den schroefpaal oorzaak is 

dal do grond daar alleen wordl ingedrukt, waar hij den paal onmid-

dellijk aanraakt (1). 

Mij is gecnc proeve bekend, omtrent den wedersland dezer palen in 

veengrond of zacblcn veerkrachligcn modder van groote diepte, zoo als Ic 

rOrionl, waar dc palen mcl hel kopeinde naar benoden werden ingeheid; 

zoodal hunne geschiktheid voor dit geval moeijelijk is le bcoordcelen. 

Hel stelsel van Dr. Dolt (2) om palen tc heijen door almospherischc 

drukking bestond oorspronkelijk in hel bezigen van holle gegolen 

ijzeren buizen, die aan den bodem oiion waren, en van boven gesloten 

konden worden; bel openc einde werd oj) den bodem ge[)laalsl, waar 

dc paal moest geplaatst worden. Was dc buis zoo diep mogelijk door 

zijn eigen gewigl gezonken, zoo werd de grond van binnen wegge-

ruimd, cn de buis iu gcmccnscliap gebragl mcl cenc luclitpomp, waar-

door cr een gedeeltelijk luchtledig ontstond. De drukking van den 

dampkring op den kop deed dan den paal verder zinkou, tot dat dc 

ingedrukte luchl in den koker weder in evcnwigt kwam melde buiten-

lucht. Dc grond in dc buis word dan terstond weggenomen, en dc be-

lt) li i j het herstellen of uitbreulen van finulanienten van hooge of door 

onderdüni verzwakte geitouwen (b. v. hij torens en sclioorsteenen) zijn de 

schroefpalcn ook zeer dienstig, daar het oude werk hij het indrijven volstrekt 

niet hchccft te lijden, hetwelk hij het heijen van gewone palen door de 

voortgehragtc drcuning dikwijls jdaats vindt. (Vcrt.) 

(2) Zie hierover: U U t r d s e l i , 1S51—1S52, blz. 12U, alwaar verkeerdelijk 

dc naam Polls gelezen wordt. (Ued.) 

l,)o 

werking zoolang herhaald, tot men ccncn genoegzaain vasten grondslag 

had bereikt, waarna do buis mol beton werd gevuld. Deze buizen zijn 

eclitor later zoo grool genomen, dat zij eerder caissons dan palen zijn, 

cn do beer llugbcs beeft bij het maken dor fundering van de Docbestcr-

brug zoo vele veranderingen eu verbeteringen aan deze methode aan-

gebragt, dal hel niel van belang ontbloot zoude zijn dc achlcrocnvol-

gendc wijzigingen tc vergelijken met hel eerste denkbeeld, waarvan de 

eer wtdligl regimatig tookoml aan (loulonib, die in 1788 cone rncmorio 

uilgaf, getiteld : i U c c h c r c l i c s s u r les moyens d ' e x m i l e r sous Vcau toutes 

sortes d'i Iravuux hjidrauHijues, suns emidoijcr aucun vpuisement n, 
waarin men de eersie kiem aantreft van veel wat men gewoonlijk acht, 

van latere uitvinding te zijn. Hoe dit zij, het gebruik van openc cilin-

dervormige caissons schijnt dan voordeelig te zijn, wanneer de slappe 

ondergrond slecbls oene kleine diepte heeft cn gevolgd wordl door ecnc 

zware laag vasten grond, welke de werking van bet water, langs de 

zijdun en den onderkant van den cilinder biimendringeudc, weerstaat. 

Dij spoorwcgon, bij voorbeeld, kan hel uood/akelijk zijn ccn uitgestrekt 

veenland tc passeren, zoo als op dc liju vau Munchon naar Aiigsburg 

is voorgekomen. Het daar aangeiiomon stolsel was, vierkanle galon 

door bel veen Ic graven, afwisselende als bij een schaakbord, ongeveer 

2 voel (()'•'.GO) wijd aau den bodem en 5 vool (0"'.00) aan den top, bij 

eene gemiddelde diciite van ongeveer 15 vool (^'.50). Deze galen 

werden met vaste klei gevuld en daaroj) werd de wog aangelegd. Het 

veen was in dit bijzonder geval vasl genoog voor hot graven der galeu, 

bleef zomler steun staan cn kunde de zijdelingschc drukking der klei 

weerstaan. Ware het moeras vau dien aard geweest als men zc in Ier-

land aantreft, dan zoude hel gebruik vau caissons als van dr. Dotl on-

vermijdelijk zijn geweest, en welligl ware het voordeeliger de caissons 

door dampkringsdrukking dan op eenige andere wijze te doen zakken. 

De Amerikanen leggen hunne spoorwegen aan op gewone palen, die 

gedeeltelijk in den grond gedreven zijii cn er gedoeltelijk uitsteken; 

deze wijze van werken kan voldoende zijn, waar hol dc hoofdzaak is, 

de kosten vau aanleg van zulke ondornomiiigoii zoo laag mogelijk le 

bonden cn waar het hout goedkoop genoeg is om bet onderhoud niet 

bozwarcml Ic maken, doch daar de palen voor ccn gedeelte aan de 

lucht zijn blootgesteld cn gcdecllclijk in den grond zijn opgesloten, is 

bet waarschijnlijk, dal zij al zeer spoedig zullen verrollen. 

IIKT vonu i ) I : i : I : KX III:T OKIIRVUIK VAX DEX AXEKOIDI: 
nAKOMETl-n VOOR 11I:T JJKJ'AI.KX van JlOOf/i'EX. 

DOUK XICHOLAS Wl l lT l .KY, VAX TUITIO. 

(T/ic Ck'il Ewjimcv aud AicJdlcct\s J v u r m t , August I&.'JD, pag. 2CS.) 

(.1. C. VAX CKXDT Jun'.) 

In de Iloijfd AyricuJturnl Socictij wcrtl door den heer Whillcy dc 

volgende mcdcdecling gedaan. 

De kwikbarometer wordl sints lang gebezigd lol hot meten van 

hoogten, doch de later uilgevondone aueroïdc barometer is zoo goed-

koop en ligl, en kan zoo gemakkelijk en mol botrekkelijkc juistheid 

gebruikt worden, dal men daarin bet goroedsto eu gemakkelijksteniiddtd 

heefl om dc hoogten van cenc strook naauwkeurig te lecren kennen. 

Op éónen dag reizcns por rijtuig en spoorwagon was ik in staal dc 

booglen der voornaamste |)unlcn van Truro lol Dlymoulh , Kxetcr, 

^Vcl̂ mglon cn do Dlackdow-hcuvols te bepalen cn iu dc volgende 

dagen van dc boogc landen van Nortli, Dovon en Kxmoor; cn wel 

zonder eenigen arbeid of de minste buitengewone uitgave, alleen 
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door waarnemingen, die liet vervelende der reize aanmerkelijk ver-

minderden. 

Voor liet pnnl van uitgang kan immer de gemiddelde stand van 

de zoo wordon genomen, ol' eenig punt, waarvan de hoogte bekend 

is, bijv. een .spoorwegstation, eene kanaalslnis, eeiie bakkelbout, enz. 

llel instriiinenl moei zooveel mogelijk op denzolfden warmtegraad 

gebonden en inel de wijzerplaat borizontaal algelezen worden, eerst 

aan bel nitgnngspunt, daarna op de verscbillendo plaatsen, waarvan 

men de hoogte wil bepalen, en dan weder op de terngreize op bel 

uitgangspunt, om le zien of de luebtdrukking ook verandenl is, cn, 

zoo dil het geval is, moet hcl verscbil over al dc stations verdeeld 

worden naar mate van dc lijden van waarneming. 

Ilct volgende voorbeeld, waarbij dc hoogten van een meteorologisch 

slalion cn van andere punten bepaald werden, zal dil nader loeliclilcn. 
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waaruil scbijnt te volgen dat men in dc praktijk gemiddeld voor clkcn 

duim van den baromclcr 1000 voet hoogte kan aannemen. 

Ilct gunstigste weder voor het gebruik van den anoroïilc-baromctcr 

is ccne kalme onverstoorde lucbtsgeslcldheid; dewijl ecnc verandering 

in drukking of temperatuur fouten doet ontstaan, ten minste wanneer 

men slcchts ccn barometer waarneemt. Docb eene zeer naauwkcurigc 

waarneming kan men verkrijgen hij bet gebruik van twee barometers, 

dic vergeleken cn verbeterd worden; dic, welke op de plaals van uil-

gang blijh, moot ieder uur worden afgelezen, gedurende den lijd dal 

dc andere oji het veld wordl gehrnikl, waarbij natuurlijk dc gcwunc 

correctie voor de verandering van temperatuur moet gemaakt worden. 

Door dil eenvoudige inslriimcnt kan men dus met behulp der spoor-

wegen in zeer korten lijd de hoogte eener streek bepalen cn ook bel 

klimaal, dal van zoo groolen invloed is op landbouwondernemingen, 

beter lecrcn beoordeelen. 

w ^ 

j'uiit Vim iiitganp:, Uiagste trede 
van lict exercitieveld te Triiro, 
If) voet lioveii het gemiddeld 
vlak der zee 

Michell I I ill Cate 
"Weg Ilij l!iu'k>head Cottage. . 
Weg (A'cr liuckthcad Tuimel . 
rciiuioiiiit (iute 
l'emiioimt tloii'-c 
(lp dc icnigreizc 
Op dc tcnigrci/.e 
Straatweg len noorden van Lam-

tiC.'̂ .Ml 

runt vftii uitgang, op de terng-
reize 

20.8.3 — 
29.02,4-0.01 

•29.83 
2 9 . G 3 0.20 

0.31 2 9 . . ' ) 0 | - } - ( ) . 0 2 29 . . ' ) 2 
29.. '>4 - i - 0 . 0 3 ! 2 9 . . 0 7 0 . 2 ( i 
2 9 . 4 . ' ) ' 

1 2 9 . 4 7 
1 2 9 . 5 1 
2 9 . 4 7 

29. . '53 

2 9 . 7 6 

4 - 0 . 0 3 l 2 l ) . 4 S l O.3.') 
- i - 0 . 0 4 ' 2 9 . . ' ) l 0 . 3 2 
- i - 0 . 0 . ' » ; 2 9 . - 0 0 0 . 2 7 
- i - 0 . 0 : V 2 9 . . ' i 2 : 0 . 3 1 

4-O.OCi29.r)9 

4-0.07'29.83 

1'JO 
L>!>4 
2-17 
.132 
.'104 
2:)G 
294 

0 . 2 4 i 2 2 8 

P.aiomctcr- l'aromctcr- Karomcter-
boogie ill Voeten. boogie in •\'oeten. ! boogie in Voeten. 
duimen. duimen. dnitncn. 

.'jO.o „ 2S.C) ISl.-) '27.2 2G92 
29.9 92 1411 27.1 2793 
2:1.8 1S4 2S.4 ir>08 Ü7.0 289.') 
2'.)." 'iS.3 20.9 299-

2!t.6 ,'108 2S.2 1702 20.8 30911 
29.5 402 2 .̂1 1799 20.7 3201 
29.4 28.0 1897 20.0 3.301 
29.3 C.'iO 27.9 1990 20..') 34 OG 
29.2 744 27.8 209.J 20.4 S."}!! 
29.1 27.7 2194 2(1.3 30 ir. 
29.0 033 27.0 2293 2fi.2 3719 
0 102S 27..') 2:192 20.1 3S21 
24.8 1 123 27.4 2491 2G.0 3'.»20 
28.7 1219 27.3 2/)'.'2 25.0 5(100 

Dij elk der cijfers in dc laatste kolom moet 15 voet gevoegd worden 

om dc hoogten boven don gemiddelden stand van dc zee te verkrijgen. 

iMcn bevond bij eene naauwkcurigc waterpassing dat 11°. «i, 251 voet 

boven bet punt van uilgang was gelegen. Twee andere onafhankelijke 

waarnemingen mcl den aneroïdc-baronieler gaven voor n°. 7,230 cn 

235 voel boven het pnnl van uitgang, waaruil blijkt boe nabij de haro-

mcter bel ware getal aangcell. 

Dc volgende tafel gech dc hoogten aan bij verschillende barometcr-

slandcn. 

IIL'STIIATING MET GKGOTKX I.IZEKEN BLOKKEN. 

(77it' Ch-il A)if/iiifcr and ArchitccCs Jourual, Decemlicr IS.'ió, ])ag. 425.) 

(J. G. VAN GENDT Juu'.) 

De amerikaansclie I r o n P a v c m e n l Comimmj, in New-York opgerigl, 

is eigenares geworden van het octrooi van Terry, zoowel in de 

Vercenigdc Staten als in hcl grootste deel van linropa, voor verbe-

teringen in gegoten ijzeren bestratingen; zij is zooverre gevorderd, 

dat zij thans gereed is contracten aan te gaan voor het hcstralen of 

voor hcl leveren der gegoten ijzeren blokken, zoowel aan maat-

schappijen als aan iiarticulicren. iJe uitvinding van Terry beslaat in 

hcl tiedckkcn ilcr siraatoppervlakle met ijzeren ramen, van ccnen 

gescliiktcn vorm en cenc doehnaligc grootte, in ruiintcii afgedeeld, 

zoo klein dal de hoef van een paard cr niet lusschen kan dringen, 

lerwijl dc ijzeren verdccrmgen zoodanig zijn gerangschikt, dal d(! 

cenc dc andere cn daardoor dc gcbccle bestrating versterkt. De 

ramen zijn zoodanig gegroefd, dal hcl uitglijden der paarden cn 

wielen niet kan idaals hebben; zij zijn legen dkander ojigcwigd eu 

de Insschcnruimtcn gevuld nicL steentjcs, sdielpcn, zand of iets 

dergelijks. Dc randen en lussdienscboltcii reiken tol den bodem van 

ieder raam cn dc lusschenruiinlen eveneens. De ramen bebbcn uil-

stekende llen.scn , waarmede zij aan elkander worden vastgewigd, 

zoodal bet gebeel onbewegelijk en stevig wordl bevestigd, leder blok 

is 5 duim (O®'. 125) boog en I voet (0''.305) in middellijn, doch 

men kan ook groolere ahncliiigen ncmcii. l lel aantal der afdeclingcn 

kan ook naar verkiezing veranderd wonlen. Do dikte der tusscbcu-

scbollcn is 1 duim (0 '̂'.025) aan hcl bovciicinde, docb verinindcrl tol 

cenc dunne strook aan den onderkant. 

Dc verbiiidingstukkcn of llenseii cn dc groeven ziju zoo vcrdccbl 

rondom den buitenkant van hcl Idok, dal iedere Hens jiast in ccnc 

groeve van bel aansluitendc blok, zoodat elk raam oj) den grond rust, 

cn levens door drie blokken wordt gedragen, dio bel wcderkcerig 

schraagt. Dc gebcclc hcslrating wordl op deze wijze stevig lol een 

geheel verbonden, eu liel is onmogelijk, dal een enkel blok rijst of daali 

boven of beneden dc aangrenzende blokken. 

De groeven en lusschcnvcrdeelingcn, dic uil bel midden naar dc 

huitcnzijde straalsgewijze uitloopcn, beletten hcl nitglijden, terwijl de 

hoeken, waarover de rijtuigwielen diagonaalsgewijzc rollen, niel meer 

slooting verourzaken, dan bel rijden over ccne ellciic oppervlakte. 

Oe blokken zijn zoodanig ingerigi, dal de uitzetting van den grond 

1850.] 

door vorst genoegzame ruimtc heefl in de ramen en lu.sschenruimlen, 

zonder dat dc blokken ccnigc ver|)laalsing ondervinden of hel ojipcrvlak 

gebogen wordl. Door dc geringe kromming cn dc wijze van verbinding 

hccfl hel geheel ccnc eigene draagkracht, onafhankelijk van den grond 

daar beneden, zoodal bij bet rijden van karren met zand, voor dat dc 

ramen gevuld waren of de ondergrond vast was geworden, er geene 

merkbare doorbuiging plaats vond. Wanneer dus gas- of andere 

jiijpen gelegd worden, of daaraan reparatie iilaatsmocl hebben, kan ccn 

gedeelte der straat worden opgenomen cn later hersteld, zonder cenig 

ander deel te beschädigen, cn als dc grond nazakto, zoude dc bestrating 

daardoor niet lijden, maar ccne zuiver vlakke stelling behouden. 

Twee gedeelten van zoodanige bestrating zijn in Doston gelegd, bel 

eerste op hcl einde van 1852 in dc llowardstrcet, ecnc d j r minder be-

zochte straten der stad; cn hel tweede o|i het einde van 1853 in de 

(.onrlstrcel, ccnc der drukste straten dier stad, waar de proef uitnc-

niend is gelukt bij een onophoudelijk verkeer van omnibussen cn andere 

zwaar geladene voertuigen ; tol nog loc is geen enkel blok gebroken, 

noch ecnig gedeelte der bestrating verzakt, alhoewel verscheidcue 

nieuwe locomotieven, die met de wagens, wa;iro[)zij vervoerd werden, 

30 Ion wogen, door dat gcdcchc der Oourlstreet zijn gegaan. Dc proef-

iieniing tc Doston heeft in alles voldaan, zoowel wat aangaat de sterkte 

als den wederstand tegen vorst, en men is er algemeen vaii gc-

dacbtc, dat deze bestrating in alle opzigten beter is dan de vroegere, 

voornamelijk uiiidat bet geraas verminderd is, en men geen last meer 

heeh van stof, modder of hcl uitglijden der wiidcn. 

Ook iu New-York zijn twee |)roeveu genomen; dc ccne in het | 

begin van Julij 1S55 in dc Nassaustrcet cn dc andere ccnigc dagen | 

later in ilc Krjuikfortstrcct. De blokken, hiertoe gebezigd , zijn veel 

kleiner dan die , welke in Doston gebruikt zijn, cn voor zooverre 

men deze proeven tol nog toe kan beoordeelen, bestaat er geen twijfel, of 

de gegolen ijzeren bestraling kan ovci'al mcl voordcel worden toegepast. 

Het groole voordeel van deze boven alle andere wijzen van bestrating 

bestaal in hel vcnniiidcren van bel geraas, dc stof en ilcn modderen 

hel uitglijden der wielen. De kosten, beschouwd in betrekking lol 

den langoren duur, ziju ook minder, cn de voertuigen worden cr mcl 

minder krachtsaaiiwcnding overgebragt. 

S l o f . — Dc wrijving der wielen o[) eene steenen bestrating, voor-

namelijk op graniet cn andere vicrkanic blokken, doel ccnc lijne stof 

onlslaan, welke veel onaangenamer cn schaihdijkcr voor de kiccdercn 

is dan de gewone slraalslof; dc ijzeren bestrating is hiervan gebeel vrij, 

zoo mede van dc gewone stof der slralcn, cn voorts ook van de voch-

tigheid van den ondergrond en bet op-ccn-pakkcn der aarde in dc tus-

schenruinitcn. 

Modder. — Deze ijzeren bestraling is ook vri j van den slibbcrigcn 

vetten modder, die op dc vierkante stccnhlokkcn wordt gevormd, en 

even onaangcnaanj als gevaarlijk is. Dc korst van den grond in dc 

groeven wordl door hcl gebruik genoegzaam vast, en blijh een Iwin-

ligslc duim (ruim l streep) onder den bovenkant der blokken, zoodal 

de voet nooit in aanraking komt mcl den grond. 

( k r a a s , — llel geraas der voertuigen, die over ecnc ijzeren bestra-

ling rollen, is ininder dan wanneer zij over vierkante stccncn en veel 

minder dan wanneer zij over ronde slecncn gaan; de schok, die op den 

kant van clkcn steen wordl gevoeld, beeft niet plaats bij dc ijzeren 

bestrating, waarloc de vccrkracbligbcid, veroorzaakt door den hollen 

vorm der doorsnede, medewerkt. 
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HET VEIIVAAIIDIGEN EN KLElTtEN VAN KL'NHTSTEKN. 

{The Cii'il Kiujineer and ArehitecCs .fournal, December 1S.'55, pig. 420.) 

(.1. G. VAN GENDT Jun'.) 

Deze uilvimling, waarvoor dc beer William Hutcbison, stccnban-

dclaar te Toiibridgc Wells, is geoctroijcerd, bestaal in ecnc bijzonderc 

bebandcling van zand, klei, krijt, kiezelsteen, luiin, pleister, cemenl, 

kalk of eenige andere losse en onzainciibangcndc stof, verbonden mcl 

kooltcer, gewone hars of ccne dergelijke gcscbiktc barsachtigc of 

bitumineusc stof, waardoor een mengsel ontstaat, dat in blokken van 

clkcn vorm verwerkt cn naar verkiezing gekleurd kan worden. 

Wanneer de blokken gereed en hard gcmaakl zijn, zijn zij volkomen 

tegen hcl weder cn bet ongedierte bestand cn duurzaam in den 

hoogslen graad. Om knnstsleenen van ecnc ilonkcre kleur te ver-

krijgen bezigt de gpootroijccrdc gewone teer; doch moet de kleur 

lichter ziju, zoo gebruikt bij gewone hars. In beide gevallen is dc 

bereiding als volgt: 

Dc teer wordl bevrijd van dc waterdcclen cn eenige oliim, door 

bet te koken cn in idjpcn over te balen en tc condenseren, tol dat 

zij zoo vast is geworden, dat hol vetachtig gevoel geheel verdwenen 

is. Is do teer goed bereid , zoo is hel dislclaat, kond geworden 

zijnde, volkomen hard eu onvatbaar voor indrukken. De grundstoflen 

worden van tc voren zorgvuldig gedroogd, hetwelk kan plaals heb-

ben op indalen platen, die door warme hiclit of heet water worden 

verwarmd of door zc op een slecncn oppervlak tc vcrsprddcn , dat 

door fornuizen of op eenige andere doelmatige wijze wonll verwarmd. 

De verhouding dic dc gcoclroijeerdc hech aangenomen is cén gallon 

(1.5 ko|)) zand of andere grondstof legen ccn cpiartcr (20 kan) kooltcer, 

berdd als voren is omschreven; of cru gallon zand tegen één pint 

(0.50 kan) en ccn ipiarter kokende hars. De vermelde grondstollcn 

worden warm mcl dc meeste zorg vermengd; de massa wurdt dan 

in eenen warnicn metalen vorm gedrukt duor persen of stampen. 

Dc te bezigen vormen moeten uit twee of meer stukken bestaan 

cn gcmrddclijk aan elkander gepast cn wcilcr uilccngciiomen kiiniicn 

worden. Zijn do vormen van inclaal, dan moet hol biniienoppcrvlak 

zuiver glad zijn cn dc drukking trapsgewijs worden aangcbragl. Alle 

gerccdschappcii, die bij dc bewerking te pas komen, moeten warm 

zijn, terwijl dc vervaardigde kunstslcenen, zoodra zij middelmatig be-

koeld ziju, uit den vorm gciioincn worden. Ter verkrijging van ge-

kleurden kuiiststecn kau meu dc bar.sacbtige of bitumineusc zelfstaii-

digbeid onder het koken kleuren of wel hel zand of dc vaste grondstof 

van tc voren mcl dc kleurstof vermeiigen. Wonl l dit vedangd, dan 

kan men verschillend gekleurde iiialcrialcn in denzclfdeii vorm bij 

elkander persen. Het zwarte, met teer bereide malcriaal kan geaderd 

worden met ecnc lidilcr gekleurde zclfstandighdd, dic met hars is 

behandeld en omgekeerd. 

De teer of bars kan ook Ojn gcmaakl cn met hcl andere matcnaal 

vermengd worden, nadal dil o[) ccnc warme plaat tut poeder is ge-

bragl, en wanneer het mengsel zoo heet is geworden, datdcgrond-

slolVcii onder elkander zijn gesmolten, kan bet in de vormen gedrukt 

worden. 

Dc kunststeen, op ccnc dezer wijzen bereid, kan later weder lijn 

gcmaakl worden, om, na met omstreeks acblentwintig ten hoinh rd 

kalk vermengd tc ziju, als cement te worden gebezigd, zoowd vnor 

in- als uilwcndig gebruik. 
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.MASTEN EN STENGEN VOOR SCHEPEN'. 

{The Cicil Eng'mccr and ArchiU-cfs Jvarnal, Dcccmhcr 1855 , pag. 427.) 

(J. C;. VAX GEXDT Jim'.) 

Deze uilvinding, waarvoor de lieercn John Dobb, liouliiandelaar en 

Laureiice Hill, scbeepsbouwmecslcr le Greenock, zijn geoclroijeerd, 

beslaat in verbeleringen in de zamenstelling van masten en stengen 

van schepen. De geoetroijeerden bouwen hel onderdeel van den mast 

uit ijzer van den bodem van het schip lol aan hel bovendek of tot 

eenen kleinen afstand bovendek, terwijl hel bovengedeelte uil eenen 

gewonen houlen mast bestaat, die in liei ijzeren onderdeel wordt be-

vestigd. Zulke masten kunnen gemakkelijk gekapt worden en in dal 

geval, of wel wanneer zij gebroken zijn, gereeder door nieuwe ver-

vangen worden dan bij de gewone zamenstelling van hout of ijzer of 

van hout met ijzeren dekplaten , daar hel ijzeren gedeelte op zijne 

oude plaals in hel schip blijft en dus de lading ook niel gedeeltelijk 

behoeft gelost te worden om den nieuwen mast in te brengen. Hierbij 

komt nog dal deze masten goedkooper zijn, daar korter hout voor 

eene gegevene lengte van mast kan gebruikt worden. De geoe-

troijeerden verkiezen voor den vorm van hel ijzeren onderdeel van tien 

mast eene holle ijzeren buis, hetwelk veel gemak aanbiedt bij het in-

brengen van het houten gedeelte, doch zij achlen zich aan dezen vorm 

niet gehouden. 

Uct ijzeren deel van den mast kan in hel schip gebouwd zijn cn er 

een deel van uitmaken, dal te verkiezen is, of als een afzonderlijk stuk 

worden gemaakt en op dezelfde wijze als de gewone masten in het 

schip bevestigd worden. 

Ili j stengen voor schepen nemen de geoetroijeerden eene opene buis 

van plaatijzer, ;) of O voet (h'.50 lot 1®'.80) lang voor eene steng 

van ongeveer 40 voet (12 ned. el) lengte, doch langer of korter voor 

andere ahnetingen der stengen. Zij vervaardigen hel overige gedeelte 

der stengen van stukken hout, van denzelfden vorm als de overeen-

komende deelen der gewone stengen, die in de buis worden gesloken. 

Op deze wijze vervaardigd zijn de stengen veel goedkooper, sterker en 

gemakkelijker te herstellen dan die, welke gewoonlijk gebruiki worden. 

I I ITERSTE GllENS DER I IEIJ.INGEN OP DE DLTTSCIIE SPOOR-

WEGEN, DOOR MAX BEClvEll, Imjcumir cn Ilooijlecraar aan 
di: jioli/tcchnische school ie Karhruhc. 

(VIngenieur, 1 Scptcmbrc ISó.'j, pag. 405.) 

ricdurende de jaren 1855—1850 onderstelde men in Engeland, dat 

do grootste helHng op een spoorweg moest zijn 0.005. Deze overtui-

[1855-1850.] 

ging, het natuurlijke gevolg van den toenmaligen sland der wetenschap, 

was oorzaak, dat mon voor sommige lijnen hel slelsel aannam van zelf-

bewegende vlakken of vaste machines. 

.Maar in 1810 deed de Amerikaan Norris zijne locomotief op de lijn 

van Dirmingham naar Gloueester loopen, die eene helling heeft vau 

0.028, en de daarmede gedane proefnemingen leverden zulke hoogst 

gunstige uitkomsten oji, dal daaruit eene geheele omwenteling voorl-

vloeide in de ontwerpen voor aan tc leggen spoorweglinicn. iMcn zag 

nict meer op tegen hellingen, grooter dan 0.005. Op de duitsche 

spoorwegen heeft men zieh de ervaring der Engelschen cn Amerikanen 

ten nutte gemaakt, cn men treft daar dan ook veelvuldig voel grooter 

heUiiigen aan. 

Uil de volgende tafel, die de grootste hellingen op de reeds aange-

legde spoorwegen in Duitsehland aanwijst, zal dit voldoende blijken. 

Spoorweg van Dcrg-.Marck O«'.012 

I- » Drnnswijk-I^uncnburg 0'̂ '.020 

N » Keulen naar Minden O®'.010 

Erederik-Willems-spoorwcg; noordelijke lijn . . . . O«'.010 

Spoorweg van Krakau in Oppcr-Silezie 0®'.010 

» 1' Lobau naar Gillau 0''.010 

1« ï Neisse naar Drieg 0®'.010 

Oi)por-Silezische spoorweg O*'.010 

Drins Wilhelms-spoorweg O®'.015 

Spoorweg van Saarbrnck 0< '̂.010 

Saksisch-Silezische spoorweg O®'.020 

Volgens het in 18o0 voor dc duitsche spoorwegen aangenomor 

stolsel, zijn de uiterste grenzen der hellingen deze: 

In de vlakte 0«>.00r. 

« een afwisselend terrein O^'.OK' 

» de bergen 0'-''.02P 

Sterkere hellingen en het gebruik van den kaliel zijn alleen veroor-

loofd in de onmiddellijke nabuurschap der eindstations, die met geei. 

andere lijn in belrekking staan. 

Op hellingen van 0'''.025 kunnen zeer goed locomotieven loopen. 

Van Glonnitz naar i\lurzzuschlag, over den Semmering, Ireti me: 

over ccne lengte van 5100 cl een bellend vlak aan van O®'.025. 

Van Gcislinger naar Uhn, op de Wurtembergsche spoorweglinit 

vindt men over ccne lengte van 5058 el een hellend vlak van 0'-'.02i. 

Van Neuemarkt naar Markschorgast op de Deijersche lijn treft me 

ter lengte van 2189 cl een hellend vlak aan van 0e'.025. 

Op al deze drie lijnen loopen locomotieven. 
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