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(Vri j gevolgd nnar den Cosmos van iMoiüNO, negende jaarpang, ICdedecl, 

lOdc—12dca(lcveiing, lllustrirtc Zcitwuj \m 18 Augustus 1800, enz.) 

( J . J . V A N K K U K W M K , L . K . Inst. I . ) 

(I'laat 1, figuren 1 - 3 . ) 

Sints oonigc niaanden is incii (c Parijs druk l)ezig met hel nemcii 
van proeven lol wijziging van de legenwoordige slooniwerktuigen. 

De eerste stap inertoc is gedaan door Teslud delieauregard,die 
reeds sedert twee jaren te Sl. Elienne en Lyon proeven neemt. 
In April 1800 is een werktuig volgens zijn stelsel geplaatst in de 
machine-laliriek van Flaud te 1'arijs. Dit stelsel komt liooldzakelijk 
daarop neder, dat een dunne waterstraal valt in cenen kloinen 
gesmeed ijz.ercn ketel, die verwarmd is lot eene temperatuur van 
50Ü lot 1000" en linoger. In dezen ketel isgesmolten ntelaal, meestal 
tin, waarop de waterstraal neerkomt, hel water wordt door de aan-
raking van liet gesmolten tin terstond veranderd in zeer droogen 
sloom van 2000 tol 10U0°. iMen zegt, dat men 50 ten honderd 
aan brandstol' bespaart. 

Door Lenoir te Parijs is een nieuw stelsel van werktuigen uit-
gevonden, waarbij de stoom wordt vervangen door een mengsel 
van gewoon lichtgas en lucht; dit mengsel wordt in brand gestoken 
door eene elektrische vonk, zet zich dan sterk uit, drukt op een 
zuiger en brengt dezen in beweging oj) gelijke wijze, als thans 
door den stoom geschiedt. De stoom wordt dus niet meer gebruikt, 
en stoomketels zijn onnoodig. Eene machine van vier jiaardekracbt 
volgens hel stelsel Kenoir werkt sints Mei in de iabriek van Levè-
<pic, Ilue Ivousselet, n". 25 tc Parijs. 

liet ilenklieeld, om gas te doen onlplollen en als beweegkracht 
te gebruiken, is niet nieuw; onder verschillende vormen heelt men 
reeds dikwijls getracht, hel gas, dat zich door het ontbranden 

van buskruid ol' van knalgas (een mengsel van zuurslol" en water-
stol') ontwikkelt, lot beweegkracht aan te wenden. Kvenzoo is het 
gesteld met bel gebruiken van elektrische vonken lot hel ontbran-
den van buskruid of gas. De heer Moü', directeur der parijsche 

! maatschajipij voor zamengeperst luchtgas, en de heer Ilugon, directeur 
der j)arijsche maatschapjtij voor draagbaar gas, hebben sints geruimen 
lijd proeven genomen, om, in plaats van sloom, brandbare gassen 
Ie bezigen. Kerstgenoemde gebruikte een mengsel van zuurstof en 
waterslof, hetwelk bij hel ontbranden water vormde en eene lucht-
ledige ruimte deed ontslaan; de machine was alzoo eene van lagen 
dndi. De verdiensten van Lenoir bestaan dan ook hoofdzakelijk 
daarin, dal hij, in plaats van een mengsel van zuurstof en water-
stof te gebruiken, hel gewone lichtgas met atmospherische luclil 
vermengt en dit door elektrische vonken doet ontbranden. 

De machine van Lenoir, die eene van hoogen druk is, iieslaat 
uit een horizontalen cilinder, boven en onder luclitdigt gesloten en 
van een gewonen zuiger voorzien, liet gas gaat, even als voor 
de verlichting der huizen geschiedt, door middel van eene pijp uit 
de groole buizen, die onder de straat liggen, door een gazometer 
en eene looden pijp, welke van eene kraan voorzien is, in de schuif, 
die aan de buitenzijde van den cilinder is aangebragl. In deze schuil 
wordt bet gas met de dampkringslucht vermengd en beurtelings 
in het linker- en regter-gedeelte van den cilinder gevoerd; door de 
vonken van een Uuhndvorfl''s inductie-toestel wordt het gasmengsel 
in den cilinder in brand gesloken. 

lïij het gebruik van knalgas gaven deze ontbrandingen zware 
schokken, maar door het aanwenden van het lichtgas worden deze 
schokken vermeden, daar het lichtgas zich zonder schokken gere-
geld uitzet, liet gas, dat na hel verbranden ontstaat, gaal door 
eene tweede schuif, die aan de andere zijde van ileii cilinder ligt, 
in een metalen pijjije en ontsnapt tlan in tle open lucht. 

Daar de cilinder door het verbranden van het gas en ile wrijving 
van den zuiger warm wordt, is rondom dezen cilinder eentweedi.' 
cilinder aangebragl; lusschen de beide cilinders loopt ono|)bondehjk 
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kond water, waardoor de l)iiuienste wordt afgekoeld. Met aldus 
verwarinde water gebruikt men voor andere doeleinden. De zuiger 
wordt door een zeilwerkenden toestel aanlioudend gesmeerd. 

Uit de bovenstaande schets volgt, dat de machine van Lenoir 
zeer eenvoudig is, eene zeer kleine ruimte inneemt en zeer 
zacht werkt. Door het draaijen van de kraan der pijp, die het gas 
toevoert, kan men den gang der machine regelen en haar dadelijk 
doen stilstaan. 

In figuur 1 is eene schets gegeven van eene Lenoirsche machine; 
de afbeelding is vrij onvolledig, dient slechts tot opheldering en 
geenszins om daarnaar een model te maken. /I is de cilinder, IU\c 
schuif, C de zuigcrslang, I) de slede, E de krukstang, F het 
drijfwiel, en G de toestel, waardoor de toegang tot de schuif ge-
opend en gesloten wordt. De regelaar II wordt in verbinding gebragt 
met de toevoerkraan van het gas. Aan de slede D is de toestel 
verbonden tot het sluiten en openen van de galvanische keten. 

Figuur stelt eene doorsnede voor van den zuiger, den cilinder, 
de schuif enz. /I is de cilinder, ƒ) de zuiger, 6'de zuigcrslang, ^ en 
E zijn de platen of deksels van de schuif, die van boven door 
veren en van oiuleren door schroeven worden aangedrukt; door de 
kranen F en F wordt het gas en door de buizen bij G de damp-
kringslucht aangevoerd. De pijp voor het afvoeren van de verbrandings-
producten is weggelaten; deze pijp begint bij de schuif E. II is 
eene ringvormige ruimte rondom den cilinder A , waardoor steeds 
koud water loopt, dal uit een hooger slaand vat komt; dit water 
dient om de gassen in den cilinder A te condenseren en neemt 
het water op, dat door de ontploffing vrijkomt; na verwarmd te zijn, 
wordt dit water vervolgens in de werkplaats gebruikt. Kan men het 
water niet nit eene publieke waterleiding (zoo als bijvoorbeeld de 
duinwaterleiding te Amsterdam) bekomen, dan moet hel water door 
de gasmachine zelf worden opgepompt. In tiguur 2 is het koelvat 
II in den cilinder zelf uitgespaard; het kan echter ook gevormd 
worden door een tweeden cilinder rondom A te maken. In figuur 1 

t̂elt O voor de toevoerbuis van het koude en O de afvoerbuis 
voor het warme water; H is de kraan tol hel aanvoeren van gas. 

De machine werkt als volgt: gesteld dat, zoo als in iiguur 2 , 
de zuiger links is en de kranen F en F geopend zijn, zoodat 
het gas kan toestroomen in de rigting, door hel pijltje aangewezen, 
en aan de linkerzijde van den zuiger komt. Tegelijkerlijil stroomt 
dan door de buis G, die van binnen eene klep heell, de lucht 
toe, gewoonlijk zoodanig, dat de hoeveelheden gas en lucht tot 
elkander staan als 50 tol 10. Wanneer de schuif zich regts beweegt, 
sluit zij hel gasmengsel af, dat in den cilinder is gestroomd; dit 
mengsel wordt in brand gestoken door hel overspringen van vonken 
bij X , zet zich sterk uit door de ontwikkelde warmte en drijÜ den 
zuiger met kracht naar de regterzijde. Cledurende deze beweging 
van den zuiger hlijtl de onderste schuif in dezelfde stelling, waardoor 
gemeenschap blijft bestaan tusschen het regtergedeelte en de buis, 
ilie aan de verbrande gassen gelegenheid geell, om te ontsnappen. 
Eerst tegen het einde van den zuigerslag gaat de onderste schuif 
naar de linkerzijde. Hij het terugkeeren van den zuiger herhaalt zich 
hel bovenstaande. 

Het gas wordt door zoogenaamde inductievonken ontstoken. 
Ilondoin eene kern van week ijzer worden twee zeer lange, dunne, 
geïsoleerde metaaldraden gewonden; de twee eiiulen van den eenen 
draail worden met de polen van eene galvanische batterij verbonden, 
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en de twee einden van den anderen draad met elkander; op hel 
of»gcnblik, dat men den stroom in den eersten draad alljreekt ofer 
weder door laat gaan, ontstaat in den tweeden draad een geïndu-
ceerde stroom. Worden de twee einden van den laatstgenoemden 
draad digi bij elkander gebragt, dan springt eene vonk over. Door 
den stroom in den eersten draad zeer snel afwisselend te sluiten 
en te verbreken, verkrijgt men bij de einden van den tweeden 
een voortdurend overspringen van vonken. IluhmkorlV in Parijs heeft 
zeer goede inductietoestellen vervaardigd; een van zijne toestellen 
wordt voor de machine van Lenoir gebruikt en werkt met twee 
kleine l'unsensche elementen. 

Den tweeden draad noemt men den geïnduceerden en den eersten 
den inilucerenden; bij x en y zijn de vrije einden van den geïn-
duceerden draad ziglbaar; de draden eindigen in kleine punlen 
en zijn door glazen buizen van den cilinder geïsoleerd; tegenover 
deze punten zijn aan den cilinder insgelijks kleine punten gemaakt, 
zoodal tusschen deze laatste en x en y vonken overspringen, als 
de inductie-toestel werkt. 

liet sluiten en openen van den hatlerijdraad wordt verrigi door 
den toestel nb, cd cn cd' (zie de schels in liguren 3 en 1; in 
figuur 1 is de rigting der draden door de gestippelde lijnen niet 
juist aangegeven en de batterij en inductietoestel weggelaten; de 
einden der draden f ew f zijn in iiguur 5 ziglbaar). üp het stuk, 
dat de slede /) draagt, zijn drie platen, ab, C(/en c'(/', bevestigd, 
die door ivoor van dit stuk en van elkander geïsoleerd zijn; tusschen 
cd en cd' ligt in hetzelfde vlak een sluk ivoor; ab staat in ver-
binding met den positieven pool der batterij; cd cn cd' mei den 
negatieven; deze twee laatste platen zijn tevens onderling verbonden. 

' Aan de zuigerstang zit eene geleistang, waaraan twee veren zijn 
I aangebragl, waarvan de langste tegen de plaat ab en de kortste 

tegen de platen cd en cd' drukt. Deze veren, hoewel met elkander 
in verbinding, zijn van de overige deelen geïsoleerd. Kort nadat 
de beweging van den zuiger naar de linkerzijde in eene naar de 
regterzijde is veranderd, drukt de kortste veer, na eerst tegen C(/ 

' gerust te hebben, tegen het ivoren stuk; de stroom in den baiterij-
^ draad, die van den positieven pool der batterij naar den inductie-
' toestel, verder naar ab, door de veren naar cd en zoo naar den 
i negavieven pool der batterij liep, wordt verbroken, er ontstaat een 
; krachtige induclieslroom en dientengevolge springen vonken bij .r 

over, waardoor het ga.sniengsel ontbrandt. Hetzelfde geschiedt, 
i zoodra de zuiger van de regter- naar de linkerzijde gaat, en]de 

korte veer bij c' niet meer tegen cd' rust. 

De bovenstaande beschrijving van de machine van Lenoir is uit 
verschillende vrij onvolledige opgaven zamengesleld, zoodat wij 
ile welwillende toegevendheid van den lezer im'oepen, voor het 
geval, dal de beschrijving later mogt blijken, niet naauwkeurig 
te zijn. 

Men denkt, dat bet stelsel van Lenoir eene groote besparing van 
brandstollen zal geven, en zulks laat zich ook wel begrijpen; iimners, 
als in de gemeente, waar Lenoirsche inacbinen gebouwd worden, 
eene gasfabriek is, dan kan zulk eene groole fabriek met minder 
warmteverlies werken, dan bij iederen stoomketel plaats heeft; de 
gasfabriek is hier in hetzelfde geval, alsof men voor een aantal 
fabrieken een groole gemeenschappelijke stoomketel kon bouwen, 
NNaardoor veel minder warmte, cn dus ook brandstof, zou verloren 
gaan, dan thans, nu iedere fabriek een eigen ketel noodig heelL 

1801.] 

De stoomketels, hoogo scboorsteenen, enz., zouden dan ook 
v e r v a l l e n , cn daardoor de kosten van aanleg verminderen. 

Verschillende kleine fabrieken, die wegens hare ligging midden 
in eene stad geene stoommachine mogen stichten, zullen waar-
schijnlijk niet langer zich de kosten behoeven te getroosten, om 
alles met handenarbeid te doen verrigten, maar toestemming erlangen 
lol het bouwen van eene Lenoirsche machine. 

De vraag of het stelsel van Lenoir ook van toepassing is op 
locomotieven, schijnt nog niet zoo terstond te kunnen worden be-
antwoord. Men zal welligt genoodzaakt zijn, het gas sterk te zamen 
te persen en met den trein mede te voeren; minstens zou men 
dan met iederen trein gas genoeg moeien medenemen, om van 
het eene tol bet andere hoofdstation te kunnen komen. Mogt men 
er in slagen, om het stMsel van Lenoir op locomotieven toe te 
passen cn tegelijkertijd, door he t koppelen van wielen of eenig ander 
middel, eene gelijke snelheid a l s thans aan de locomotieven kunnen 
geven, dan verwachten wij eene groole bezuiniging bij den aanleg 
van spoorwegen. Wegens het buitengewone gewigt der locomotieven 
hebben de spoorstaven thans op de meeste plaatsen een gewigt van 
55 tol 40 kilogram op de strekkende el, terwijl wij gclooven,dat 
voor de spoorwagens voor passagiers cn goederen een gcwigl van 
25 lot 50 kilogram voldoende is. Hij enkel spoor zou men dus 20 
kilogram ijzer, derhalve ongeveer 2 gulden, op de strekkende el bij den 
aanleg van spoorwegen besparen. Op de ontworpen staatsspoorwegen 
hier te lande zoude op die wijze welligl eene besparing van een 
paar millioen gulden kunnen gemaakt worden. 

De toepassing van hel stelsel van Lenoir op stoombooten is aan 
meerdere mocijelijklieid onderworpen. Mogt men er in slagen, om 
vaste of vloeibare zelfstandigbcden Ie vinden, die op eene gemakkelijke 
wijze veel en goedkoop gas leveren cn weinig ruimte innemen, 
dan zou hel stelsel welligt toegepast kunnen worden. Moet men 
evenwel op ieder vaartuig eene soort van gasfabriek oprigten, dan 
verwachten wij daarvan vooralsnog weinig heil. 

Men heeft beweerd, dat bel welligt mogelijk zal zijn, om voor 
de locomolieven en vaartuigen stollen Ie vinden, die veel gas op-
leveren bij eene geringe verhitting, en men lieel\ dan ook proeven 
genomen, om gas te stoken uil een mengsel van teer en water, 
sommige bilumineuse stoffen, vlugtige oliën, enz. 

De ondervinding zal moeten leeren, in hoe verre zulks mogelijk 
is. De beste uitkomsten zijn lot nu toe verkregen door Isoard in 
de fabriek van Danis & Cie. te Heuille, die oververhitten stoom met 
teer vermengt, en beweert, gas tegen één en eene halve cent de 
leerling el te kunnen leveren. 

De marhine van Lenoir van 4 paardekracht, die bij Levèijue 
werkt, kost, dagelijks 10 uren arbeidende, O franken, behalve 
de kosten voor het koelwater en de elektrische vonken. 

Hoewel zulks niet juist bekend is, zoo zal zeker de machine 
hoogstens 0.250 teerling el gas in het uur en per paardekracht 
gebruiken; dus voor -i paardekracht in 10 uren 10 teerling el, 
hetgeen, tegen 20 cent de teerling el, op 2 gulden komt te staan. 
Anderen beweren, dat in hel uur en per paardekracht slechts 50 
teerling duim gas noodig is. 

Len slooiiiwerkluig van hooge drukking van i paardekracht, dat 
te Parijs lit'lzcllilc werk verrigi als een werktuig van Lenoir, gebruikt 
i.5 kilognm kolen per paardekracht in het uur en kost, 10uren 
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7.20 
3.50 

180 kilogram kolen tegen 4 franken de 100 kilogram, fr. 
een stoker « 
slijtaadje der machine, interest van bet kapitaal (gesteld 

op 300 franken per jjaardekracbt) met 15 ten honderd op 
1 200 franken voor 300 ilagen » 

dagelijksche uitgaaf fr. 1L30 

O.üU 

Door den heer H. .L Tideman, ingenieur der marine te Vlissingen 
en lid van het koninklijk instituut van ingenieurs, is in de Ver-
hamleUnycn cn beriyten bclrekkeUjk hel zeewezen en de zeevaart-
kunde, voor 1800, eene beschrijving gegeven van knalgas-werk-
tuigen , zoo als zij aan boord der schepen welligt met voordeel de 
stoomtuigen zouden kunnen vervangen. Diegenen van onze lezers, 
die belangstellen in dit onderwerp, raden wij ten sterkste aan, het 
opstel van dien schrijver te lezen. 

Alvorens deze mededeeling te eindigen, achten wij hel niet on-
gepast , er op te wijzen, dat men in den laatsten tijd verschillende 
krachtige magneto-inductietoeslellen beeft vervaardigd. Welligl kun-
nen deze met een goeden uitslag aangewend worden, om knalgas 
voort te brengen. 

Door een stoomwerktuig van 2 tol 5 paardekracht worden deze 
inductie-toestellen in beweging gebragt. In Engeland is door Faraday 
een dergelijke toestel gebruikt voor eene elektrische lamp, die 
op den vuurtoren te South-Foreland nabij Dover is geplaatst 
en zeer goed voldoet. Deze lamp is vervaardigd bij Holmes en War-
ner, werktuigkundigen in Norlhfleet, te Londen; eene beschrijving 
,an den inductie-toestel vindt men in het Polyteclinhclies Journal van 
Dingler, P.and CLVH, Heft 2. Ook te Parijs, in het hotel der 
Invaliden, werkt een dergelijke toestel. 

I N V L O E D VAN I I E T T I J D S T I P VAN H E T V E L L E N O P D E 

E I G E N S C H A P P E N VAN I I E T H O U T (1) , DOOK C. L. MÜNTZ. 

[VIngénieur, Novenibrc 1858, pag. 392.) 

In de bestekken voor boulleveringcn wordt gewoonlijk de voor-
waarde opgenomen, dat bet hout in een goed saisoen moet worden 
geveld. Voor de meeste beambten, die hel in ontvang nemen, is 
deze voorwaarde eene doode letter, daar zij zelf er bet gewigl niet 
van inzien cn daar het hun in de meeste gevallen onmogelijk is, 
het tijdstip na te gaan, waarop de boomen zijn geveld; en zulks 
zooveel te meer, dewijl de bestekken van de spoorwegmaatschappijen 
nog deze tweede voorwaarde inhouden, dal het aangeboden eiken-
hout minstens voor twee jaren moet geveld zijn. 

Als hel gunstigste tijdperk voor het vellen van de boomen wordt 
opgegeven dal van bet begin van November tot het eind van .Maart, 
dat is Ie zeggen van het oogenblik, waarop de bladen zijn gevallen 
tot op dat, waarop zij weder beginnen uit te botten. IVij wijze van 
uitzondering zelfs veil men eerst in Mei het eikenhout, dat geschild 

e onde rv ind ing omt ren t het e ikenhou l moei worden. Lene l a n g d u r i g v 

(1) Vg l . Uittrd-scls, I f c f i S - lSS» , \Ai. W.) 
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licel'l ons doen opiiierkeii, dat lioiit, voor dwarsliggers gebezigd, 
tussciicii iWoinher en Maart geveld en bij het in ontvang nemen 
geiieel overeenkomstige physieke eigenschappen vertoonenile, zoo 
verschillend van dnnr is geweest, dat wij er toe gebragt zijn aan 
te nemen, dat het tijdstip van het vellen een veel grooteren invloed 
heel't dan men gewoonlijk onderstelt. Dit is ook bevestigd door de 
verschillende verschijnselen, waargenomen hij beukenbomnen, op ver-
schillende tijdstippen gehakt, welke wij aan de bereiding volgens 
dr. P)0iifherie hadden onderworpen. Daar de handleiding voor den 
boschbonw van Hartig, die wij gaarne raadplegen, ons te dezen 
opzigte geene nadere aanwijzingen gat', zoo waren wij aangenaam 
verrast bij het vinden van de waarnemingen, uit regtslreeksche 
proefnemingen voortvloeijende, welke in de volgende regelen zijn 
opgeteekend en die wij bekend maken, omdat zij met meer zorg 
een nog niet onderzocht vraagstuk zullen doen onderzoeken. 

Wij vatten in de tegenwoordige mededeeling eenige in Wesllalen 
gedane proefnemingen te zamen, met het doel om den invloed na 
Ie gaan, welken het tijdstip der velling op het hout uitoefent. 
Deze proefnemingen zijn medegedeeld in hel te Hamburg verschij-
nend tijdschrift voor tuinbouw, hetwelk ze weder heeft ontleend 
aan de landbouwcourant van Wesllalen en Lippe. 

Vier pijnboomen, even oud en even gezond, opgegroeid in dezelfde 
|)laatselijkc gesteldheid, in denzelfden grond en op geringen afstand 
van elkander, werden gehaki, de eerste in December, de tweede 
ni Jannarij, de derde in Februari] en de vierde in Maart. De vier 
stammen werden zoo bebakt, dat bet hart in hel midden bleef, en 
aldus vervormd tot strekhouten van 9 el, hebbende Ü"U;} tot (H. 10 
UI hel vierkant. Deze stukken, na gelijkelijk gedroogd te zijn, 
werden op hunne uiteinden vrij rustende geplaatst en in het mid-
den jnel gewigten belast. De belasting werd tot op het punt van 
breking voortgezel. 

Hij het bijzondere vraagstuk, dal ons bezig houdt, hebben wij 
niet nooilig ons op te houden met den volslrekten wederstand, 
welken deze stukken hebben vertoond; wij merken alleen aan, dat 
als de (Kvarswederstaiid van hel in Decendier gehakte sliik op 100 
wordt gesteld, die van het in Jannarij gehakte slechts 88, die van 
hel in Februarij gehakle slechts 80 en eindelijk die van het in 
Maart gehakte niet meer dan 02 bedroeg; dat wil zeggen, dal, met 
betrekking tol hel in Decendier gehakte sink, de dwarswedersland 
met 1:2, iH) en U8 ten honderd is verminderd in de stukken, die 
ni .lanuarij, Februarij en Maart gehakt zijn. 

Wal den duur van hel hout, op verschillende tijdstippen gehakt, 
betreft, ziehier de uitkomst der waarnemingen. Jonge pijidjoomen 
van 0''l.h2 middellijn werden tot stuiten van boomen gebezigd./ij 
verkeerden alle in dezelfde omslandiglKjden, uitgezonderd alleen dat 
de belli van de stukken op hel einde van Decendjer was gehakt, en 
de andere helfl eerst op hel eind van Maarl. Deze stukken, even 
droog, werden met het eene eind in den grond geplaatst. Na drie 
of vier jaren brak men die, welke in Maart waren gehakt, zonder 
de minste moeite, terwijl de in Decendier gehakte nog na zestien 
jaren wederstand boilen. 

Twee pijnboomen, die in alle opzigten in dezelfde omslandig-
lieden vfirkeerden, werden, de een in Decendier de ander in Februarij, 
gehakt. Twee gelijke deelen van hunne stanmieii werden in een • 
Nocliligcn grond begraven; na verloop van acht jaren was dal van i 
ili'M tweeden boom verrot, terwijl dal van ilen eersten nog een zeur | 

gaaf stuk hout vertoonde, na gedurende zestien jaren in denzelfden 
slaat te zijn gebleven. 

Planken, van deze zelfde pijnboomen gezaagd, werden als be-
schotten in stallingen gebezigd; die van den in December gehakten 
stam hebben eenen duur van zes jaren, die van den anderen 
slechts van twee jaren. 

De beukenhouten velgen van twee wielen aan dezelfde rijtuigas 
werden genomen de eene uil hout, in December, de andere uit hout, 
in Februarij gebakt. Na verloop van twee jaren heell men de laalst-
gemelde buiten gebruik moeten stellen, terwijl de andere gedurende 
zes jaren dienst heell gedaan en veel te verduren beeil gehad. 

Om den invloed van den baktijd op de doordringbaarheid en 
poreusheid van het hout na Ie gaan, deed men vier gelijke eiken 
vellen, een op hel eind van December, ecu op hel eind van Januarij, 
een op hel eind van Februarij en een op het eind van Maart. In 
eiken van de vier slannnen zaagde men looilregt op de lengte en 
op dezelfde hoogte van den grond vier schijven van Qt'l.l dikte. 
Deze schijven, horizontaal geplaatst, werden voorzien van blikken 
cilinders zonder bodem, van Qt-'l.lö hoogte en van gelijke middellijnen, 
welke legen de schijven bevestigd waren door eene laag rnastik, 
die de lijn van aanraking van builen onu'ingde. Nadat men nu de 
cilinders met water had gevuld, heeft men kunnen opmerken, dat 
hel niet doordrong door de schijf, afkomstig van den in December 
gevelden slam, terwijl reeds na verloop van acht en veertig lU'en 
eenige droppels werden besjieurd aan de benedenste oppervlakte 
van de schijf, afkomstig van den in Jamiarij gevelden; het water 
vloeide door de schijf, afkomstig van den in Februarij gevelden boom 
na verloop van acht en veertig uren en door de vierde na verloop 
van twee en een halt uur. 

Twee eiken, naast elkander opgeschoten, van denzelfden ouderdom 
en groei en in alles in gelijke gesteldheid verkeerende, werden de 
een op het eind van December, de ander op hel eind van Januarij 
geveld en verwerkt tot duigen voor vaten, van gelijke lengte en 
dikte. Nadat de duigen volkomen waren gedroogd, maakte men 
daarvan twee volkomen gelijke vaten, elk van drie honderd kan 
inhoud, waarbij men zorg droeg, voor ieder vat alleen duigen van 
een en denzelfden boom te bezigen. Deze vaten werden, na de 
nooilige bereiding te hebben ondergaan, namelijk na met kokend 
water te zijn onjgespoeld, met nieuwen wijn gevuld. Nadat zij een 
jaar en een dag, in denzelfden kelder, naast elkander waren blijveii 
slaan, heell men den wijn gemeten, die er in was overgebleven, 
en men heell bevonden, dat in het val, waarvan het hout in December 
was geveld, slechts 5 . i kan was vervlogen, en in hel andere20.7 
kan, of 1.8 ten honderd in hel eerste geval en 8.0 len hoiulerd 
in het Iweeile. 

M O U I J E L I . I K I I K D K N 151.1 I I K T DOOI IVAUKN VAN D E HHUG 

S A l N T - K S r U I T O V E I i D E N I t l lÔNE ( I ) . 

{Amaks des Ponts et Cliausst'cs, Juillet et Août 1859, p. I . ) 

(G. C . n U Y S K E S , L . K . Iiist. 1.) 

De bezwaren, welke zich bij den doorlogt door de brug Sainl-
Fsprit voordoen, zijn van ouds bekend. 

(1) Uittreksel iiit ecnc meer uitvoerige inededeeliiiR omtrent het maken 
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Die brug, in meer dan één opzigt opmerkelijk én wegens den tijd 
waarin zij werd uitgevoerd, én om de stoutheid der afmetingen, 
én met het oog op de hulpmiddelen, door welke de bouwmeesters 
er in slaagden dit kolossale werk te voltooijen; dit werk, dat ge-
durende zes eeuwen de eenige vaste verbinding tusschen de beide 
oevers van den Hhonc vormde en steeds van het grootste belang 
was voor het vervoer te land; moest aan den anderen kant den 
nadeeligslen invloed op den toestand der rivieren hebben en groote 
bezwaren voor de scheepvaart veroorzaken. 

Zie hier in korte woorden de oorzaak en den aard van deze 

bezwaren: 
De lengte van de Ijrug Saint-Esprit bedraagt ongeveer 800 el. 

Zij is zamengesteld uil negentien groote cirkelvormige bogen, van 
gemiddeld 30 el opening. Deze bogen worden gescheiden door 
pijlers, waarvan de dikte tusschen O en 11 el afwisselt en waar-
van de voel ter hoogte van 2 el boven ilen gewonen waterstand 
door eene breede bestorling van zware sleeiien is versterkt. 

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dal de afstand der 
dijken, zoo als die in de laatste tijden tot behoorlijken afvoer bij 
gewonen waterstand (500 teerling el) is aangenotnen, slechts 300 el 
bedraagt, wordt het duidelijk, welke gevolgen uil het vrijelijk uit-
breiden van het rivierwater over eene breedte van 800 el voort-
vloeiden. Het bed van ilen Uhone was boven de brug een ware 
archipel geworden. De rivier verdeelde zich in eene menigte ver-
takkingen, waarvan de voornaamste langs den regieroever even 
boven de brug liej», zich vervolgens dwars langs of bijna evenwijdig aan 
de brug bewoog om dan, plotseling draaijende, den laalsten boog 
aan den linkeroever door te trekken. Zoo stond het met het vaar-
water. De schepen, welke de boglen van dit vaarwater volgden, 
hadden met de grootste moeijelijkheden te worstelen, en werden 
meermalen tegen de sleenbestorling om de jnjlers verbrijzeld. 
Waren zij eenmaal door den boog, dan was hel gevaar nog niet 
voorbij, daar de neeren, door de dikke pijlers (waarvan wij de 
afmetingen hebben opgegeven) veroorzaakt, op de schepen eene aan-
trekkmg uitoefenden, welke slechts met de grootste moeite kon 
ontweken worden. De ontelbare rampen, welke de scheepvaart bij 
den doorlogt van deze brug ondervond, hadden daaruit hun oorsjirong. 

Het was in 1811, dat men voor het eerst er aan dacht, verbete-
ring in dezen staal van zaken te brengen. Ongetwijfeld lag het 
kwaad in de te groote breedte van het gewone rivierbed; men 
legde toen een dijk, van z o o d a n i g e hoogte echter, dat hij hij hoogen 
rivierstand niel keerde, en die, aan de hooge linkeroeverdijken ver-
i)onden, zich aan den lUigenden boog aansloot. Er bleven dus negen 
hogen voor den gewonen afvoer over. 

Deze dijk voldeed in zooverre, dalai het water in een enkel 
geregeld bed werd zamengedrongen en met kracht naar den 
regteroever geleid, hetge(!n van belang was, om namelijk voor de 
haven der stad Pont-Saint-Fsprit voldoende diepte te behouden. 

Kenigermale werd echter hel doel overschreden en wel daar-

tloor: 
Had men den dijk volgens eene regie lijn en te lood op de 

brug aanloopende, kmmen leggen, dan had zich het water zonder 
zonder twijfel gelijkmalig tusschen de negen overgebleven bogen 

verdeeld, en was de scheepvaart naar boven steeds door de beide 
eindbogen, namelijk den eersten en den negenden, mogelijk geweest, 
en wel alleen door deze bogen, omdat de schepen bij hel opvaren 
dienen gelrokken te worden. 

Ongelukkig vorderden de plaatselijke gesteldheid en de nood-
zakelijkheid om den onderloopenden dijk behoorlijk in den linker-
oever te verbinden, het boveneinde van dezen dijk schuins op den 
stroom te stellen, en dien vervolgens aan den negenden pijler te 
verbinden door een cirkelboog, met de bolle zijde naar den stroom 

Spoedig vertoonden zich dan ook de gevolgen, welke uit deze 
rigtiug moesten voortspruiten. Langs den r o n d e n dijk ontstond eene 
aanslibbing, welke dennate toenam, dat zij hier en daar de kruin 
van den dijk (op 1 el boven den gewonen rivierstand) bereikte; de 
negende boog, welke binnen deze aanslibbing was gelegen, ver-
zandde en werd onbruikbaar. 

Even zoo was hel, hoewel in mindere mate, met de naastliggende 
bogen gelegen, zoodat de rivier voor het grootste gedeelte alleen 
door de vijf eerste bogen aan den regteroever liep. 

Voor de stoomboolen werd de staal van zaken mi vrij liag-
chelijk; want, hoe groot hun vermogen ook was, zij konden den 
sterken stroom in ile brug niet Ie boven komen dan met behidp 
van den kaapstander (1). Overigens om in de as van den boog le 
blijven, en niet schuins voortgestuwd te worden aan de eene zijde 
iloor den stroom, welke den voorsteven naar den oever toe en aan 
de andere zijde door de neer van den pijler, welke den achter-
sleven van den oever alkeerde, was het noodig, dat de schepen 
van voren en van achteren vertuid werden, hetgeen vorderde dat 
uïen een van de bogen langs den oever gebruikte, alwaar men door 
varensgasteti geholpen kon worden. 

Toen de negende (nabij den nieuwen leidijk) gelegen boog ver-
zand wa3, bleef voor de scheepvaart naar boven slechts de eerste 
aan den regteroever gelegen boog over; ongelukkig was deze veel 
minder bruikbaar. 

Dl! negende boog was 33«'1.00 wijd op de hoogte der sleen-
bestorling en 11<'I.25 hoog onder aan den sluitsteen boven den 
genjiddeiden waterstand. IVij alle geschikte walerslaiulen konden de 
stoondjoolen dezen boog doorvaren. 

Daarentegen was ile eerste boog (de kleinste van al ile bogen) 
slechts 23''l.-i0 wijd op de hoogte van de sleenbestorling, bij eene 
hoogte van 10«-'1.20 beneden aan de»i sluitsteen boven den gemid-
delden rivierstand. 

Telkens, wanneer het water de hoogte van 3''l.r)0 aan de i)eil-
schaal der brug Saint-Espril bereikte (hetgeen nagenoeg overeen-
komt met eene hoogte van 3 el boven tien gewonen waterstand) 
(ctiaijc n'el)y iels wat dikwijls op den Uhone voorkomt, was de 
scheepvaart plotseling afgebroken, daar de stoondjoolen, welker 
breedte op de raderkasten gemeten 13 el beilroeg, de zijden van 
het gewelf aanraakten. 

Toen besloot men om, het kostte wal het wilde, het kwaad m 
zijn oorsprong aan te lasten, door de Iwee aan den regteroevei 

vtiM een voor de sclieepvnurt bezemden hooc; in <lc brugSnint-Ksprit, ilonr 

den heer Aymnnl , iiigcnicuy bruggen cn wegen. 

( I ) Onder dc eerste l)ogcn ann den regteroever l)cdrocg de val ö''.3'.» 

bij ecnc waterhoogte aan dc peilschnal van l''.80. Deze val nam too tot 

I cl . bij eencn waterstand van 4 cl aan do behaal; evenwel bleef het op 

die hoogte I bij lioogeio rivierstanden. 
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gelegene hogen al' Ie breken, mei den Insschenhggenden pijler, en 
ze door een doehnaligeii boog van gegoten ijzer Ie vervangen, welke 
voor de schejien eene doorvaart zou vormen van 02 el opening 
lusschen de landhoofden, bij eene hoogte onder den sluitsteen van 
•12t-'l.30 boven den gemiddelden waterstaiid. 

Op het eind van het jaar 1853 was de stand van den Uhóne 
buitengemeen hoog, zoodat alle scheepvaarl gestremd was. De spoor-
weg van Avignon naar Lyon was nog verre van voltooid, alzoo 
de eerste seclie van Avignon naar Valence niet voor het eind der 
maand .lunij 1851 zou geopend worden. Sints verscheidene jaren 
was het gewoon wagenvervoer afgebroken en kon onmogelijk 
binnen eenige dagen weder hersteld worden. 

De gemeenschap lusschen Lyon en Marseille was bij gevolg af-
gesneden. En terwijl er zich nu tc Marseille, Aries en Avignon 
overvloed van granen bevoml, welke slechts op eene geschdite ge-
legenheid wachtte, om rivicropwaarts gezonden tc worden, werd 
Ijyon met hongersnood bedreigd. 

Deze schrikwekkende mogelijkheid gaf aanleiding, dat men ten 
spoedigste besloot tot het ailjreken van de brug Saint-Ksprit op 
deïi regteroever. Daar het niet waarschijidijk was dat de lioogc 
rivierstand van den Uhone nog lang zonde aanhouden, en de 
.stoombooten op dit oogenblik nog het meest geschikt waren om 
JiYon Ie redden, behoorde men boven alles er voor te zorgen, dal 
de stoombooten, na door den lagen waterstand reeds vertraging tc 
hebben ondervonden, geene verdere beletselen ontmoetten in den 
eersten boog der genoemde brug. 

De algemeene voorwaarden, door het l)estunr gesteld, bestonden 
hierin, dal eene noodbrug moest worden gelegd om bet verkeer 
te land Ie verzekeren en de eerste steenen boog moest worden 
weggebroken, zonder dat door de uilvoering van die werken de 
bestaande waterafvoer door den boog in het minsl leed. De in-
genieurs, met de bijzondere dienst langs den Ilh.'tne belast, gaven 
aan het bestuur eenige algemeene denkbeelden aan de hand, waarvan 
hel voornaamste dit was, dal men het gewelf aan ijzeren roeden zou 
ophangen en de aldus hangende welfstukken van boven zou weg-
nemen. Nadat deze algemeene denkbeelden de goedkem-ing hadden 
weggedragen, werd voor de bijzondt̂ rheden de uitvoering aan de 
ingenieurs van den Hhone geheel overgelaten, en met den telegraaf 
ontvingen wij al dailelijk bevel om de werkzaamheden aan te 
vangen, wijl de wegruiming dringend noodzakelijk was. liet op-
maken van hel ontwerp van den wederopbouw werd tol later 
uitgesteld. 

Het werk is onder de leiding van de hoofdingenieurs Goux en 
Kleitz en onder de ijverige medewerking van den opzigter Dubreuil 
nitsevoerd. 

M.\XI .MUM-MANOMI:TI :R, D O O R DEN H E E R C O U C H E . 

(Amales des I'uuts ct Cliaussces, Jiilllct ct Aüut 1853, p. 4'J.) 

üp den spoorweg van Lyon neend men sints eenigen tijd proeven 
met een manometer, welke door den heer Peschel, werktuigkundige 
bij dezen weg, gewijzigd of liever zeer verbeterd is. 

!\len lieeH sederi lantr bel deidxbeeld laten varen, om den ma-

motiven te beletten. De knop, welke zich op den sclirocldraad 
bevindt, verhindert hel spamien der spiraal boven hel slempehnerk 
op den ketel; maar wal verhindert den machinisten of stokers om 
op de hefboomen te drukken? Er zijn weinigen, die dit kunnen 
lalen en de meeslcn maken er misbruik van. 

Dit misbruik zou verdwijnen, wamiecr bet noodwendig sporen 
moest achterlaten, waimeer de bepaalde grens niet kon overschreden 
worden of de chef werd er van onderrigt, alsook van de grootte 
der afwijking. 

Daartoe is hel voldoende, aan de manometers de inrigting aan 
tc brengen, bij de maximmn-tbermometers bekend, welke bij vele 
natuuronderzoekingen gebezigd worden. 

Het beginsel dezer thermometers is door den heer Peschel op 
eene zeer eenvoudige wijze toegepast op de manometers, thans 
meestal bij de spoorwegen in gebruik, namelijk die van l'ourdon. 
De wijzer bestaat in eene afzonderlijke naald, welke afgescheiden 
van de gewone naald beweegbaar is; zoolang de bepaalde grens 
niet overschreden wordt sleept de laatste de ecrsle mede; is de 
grens echter bereikt, dan wordt de hulpnaald door een pal vast-
gehouden, en bij de lagere sloom.spajming keert zij niet met de 
gewone naald terug. Dien stand behoudt dehulpuaald, tenzij eene 
nog hoogerc spanning ze nog verder dreef, om door een verderen 
pal tegengehouden tc worden. Hel aangeven van de hoogste spanning 
gedurende den logt is nuttig, maar zal het nog meer zijn bij stil-
stand: daar ligt voornamelijk hel meeste gevaar; te hooge stoom-
druk is minder Ie vreezen, waimeer hij uil willekeur, dan wanneer 
hij uit gebrek aan loezigt bij stilstaande locomotieven voortvloeit. 
Het is waar, dat alsilan de trek in den schoorsteen veel vermindert; 
evenwel i? de verdamping dikwijls nog krachtig genoeg om de 
spanning, niettegenstaande de vciligheidsklepi)en geheel geopend 
zijn, vrij snel tol boven hel bepaalde cijfer ti-doen klinnnen, dewijl 
de cilinders geen stoom meer vorderen; proeven, welke wij , de 
heer Lamé-Fleury, ingenieur bij bet mijnwezen en ik, daaromtrent, 
bij gelegeidieid van het springen van den ketel van eene stilstaande 
locomotief (7'j/?v/(/iV van den ooslerspoorweg) genomen hebben, be-
wijzen zulks (l) . Trouwens is het bekend, en ik heb hel dikwijLs 
waargenomen, dat de veiligheidskleppen, welke bij voorbeeld op 8 
atmospberen geregeld zijn en gedurende de beweging zich naauw-
keurig bij deze drukking openen, bij stilstand dit eerst b'y O tot 
atmospheer doen. De ligtste schok, zoo als van een hamerslag op den 
ketel, is echter voldoende om ze j)lotseling te doen oj)en vliegen. 

Hij eenige maatschappijen .schrijft hel reglement aan de machi-
nisten voor, om, zoodra de stilstand langer dan zekeren bepaalden 
tijd zal duren, de veren tol op 5 atmospberen te ontspannen; de duur 
van dezen stilstand kan echter niet altijd voorzien worden. Wordt 
een goederentrein op een hulp- of kruisspoor opgehoiulen, om een 
trein, welke hem voorbij of kruisen moet, te laten passeren, dan 
is hel veelal onmogelijk den lijd van stilstand voorpit te weten. 
Wanneer die tijd onzeker is, laat de machinist de sloomspanning 

ciiinisten liot lijdel'ijk belasten dor Yeiligl\eidskle)>pon op de loco- | spoorwegen ge\)ruik innakï. 

(I) Achtereenvolgens liecft men steenkolen van Raarhriick en coke, van 

(liezelftle kolen afkomstig, gebezigd. De spanning neemt met coke minder 

snel toe, maar overigens is de uitwerking dezelftle. 

Overigens zou het verschijnsel nnndcr sterk sprekend zijn bij brand-

stollen , niet zoo ligt ontvlambaar als die, waarvan men op de oostelijke 
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liever niet dalen; bij dekt den schoorsteen niet toe, maar werpt 
vcrsche kolen op den rooster. De zoo even genoemde regel is in 
allen geval een van die, waarbij het zeer moeijelijk blijll dc uit-
voering buiten de dep(Ms te verzekeren. Door den maximuni-mano-
meter zou men deze gestreng kunnen nagaan. 

15ij het gebruik er van worden echter twee voorwaarden gesteld. 
Het is noodig, l . dal de machinist in de onmogelijkheid zij, hel 

instrument open te maken, met het doel om den wijzer van den pal 
los te maken; 2. dal hij evenmin, door de gemeenschapskraan 
lusschen den ketel en den manometer af te draaijen, het instrument 
dus naar willekeur kan doen stilstaan. 

Gemakkelijk zijn deze beide voorwaarden te vervidlen; een 
ondiuKsel, waarvan de sleutel by den Chef de depót berustte, zou 
weinig helpen; het is beter bet inslrumenl Ie plomberen. Wainieer 
dan eene locomotief, waarvan de wijzer op eene verbodene sloom-
spanning wees, in het depAt terugkwam, kon de chef den stempel 
verbreken, den wijzer regelen, en de doos op nieuw plomberen. 

Wat het tweede punt aangaat, zal hel bezwaarlijk zijn, de ge-
nieenschapskraan weg te laten; hoewel het breken der elastieke 
buis vrij zeldzaam is, kan het evenwel voorkomen, en het zou 
alsdan noodzakelijk zijn, dal hel instrument van den ketel afgescheiden 
kon worden. Daar het gebruik dezer kraan mede zelden gevorderd 
wordt, beslaat er geen bezwaar deze insgelijks teplondjeren. Mogt 
hel lood gebroken zijn, d a n zal de machinist verantwoording moeten 
doen, om welke reden h'ij het noodig oordeelde, de kraan te openen. 

Misschien ware deze verbetering belangrijk genoeg om hel onder-
werp van een administratief voorschrill uit te maken; ik geloof 
echter, dat de toepassing er van door eene andere beweegreden, 
sterker dan alle reglementen, bevorderd zal worden: namelijk het 
belang der maatschappijen, wier budget door de dikwerf voorkomende 
te hooge sloomspanning in den ketel bezwaard wordt. 

Kr zal wel geen ingenieur zijn, met het materieel belast, die er 
zich niet op toelegt, om dit voor het onderhoud zoo nadeelig kwaad 
te bestrijden. 

HVDROPNEU^MATI.SCIIE L E D I G I N G VAN DE S E C R E E T P U T T E N 

IN T U R I N EN MILAAN. 

(.Allymelne liauzdtioKj, Heft 1 , S . 4.) 

(rinat 1, figuren 4—9.) 

Het bezigen van den atmospherischen druk voor de lediging van 
de secreetputten is reetls een oud denkbeeld, maar alle stelsels, 
welke te dien opzigte lot beden zijn voorgesteld geworden, heeft 
men weder laten varen. De zwarigheden, welke zich bij deze zaak 
voordoen, kan men tot de twee volgende brengen: 

1. de luchtledige ruimte op eene goedkoope wijze aan tc brengen, en 
2. die gediu'ende langen tijd, zonder verlies van druk, te behouden. 
Het Stelsel, hetwelk te Turin en te Milaan is toegepast, schijnt 

deze beide zwarigheden met glans te hebben overwonnen. Het is op 
|»laal 1, lignren -i—1) voorgesteld en kan door het hier volgende worden 
verklaard: 

/amenslelliiif) van de ketels. (Kiguur 7.) — De beide 0ol.015 
zware bodemplaten zijn van gegoten ijzer en wegen elk MO nud. 
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pond. De cilinder is van 4 tol 5 slreep dik plaatijzer vervaardigd 
en van 5 tot 5 ned. duim aaneengebout. Hel |ilaatijzer moet mei 
zorg worden uitgezocht en eene geheel gladde gewalste oppervlakte 
hebben. Te Turin worden de ketels uit engelsche soorten van plaat-
ijzer van de eerste kwaliteit vervaardigd door werklieden, welke 
daarvoor geen bijzondere werktuigen gebruiken. Lu echter zijn de 
ketels voor het beoogde doel volkomen bruikbaar. 

Aunhremjlmj van de hichtled'uje ruimte. — Deze kan men op 
tweederlei wijze verkrijgen en wel: 

L Waanneer men hel water van den ketel in eene verlakkingbuis 
van meer dan 10«l.32 loodregle hoogte (figuur i) laai vloeijen; de 
ketel is alsdan niet anders dan een barometrisch reservoir; hel over-
vloedige water loopt in de buis en er blijft slechts eene 
waterkolom over, die in evenwigt is met den alniospherischen druk. 
Nadat de afvloeijing is geëindigd sluit men de kraan D en de 
luchtledige ruimte is in den wagen verkregen. Als men veel water 
en eene valhoogte van iU el Ie zijner beschikking hecH, dan is 
deze wijze van handelen blijkijaar de eenvoudigste en vooral de 
goedkoopste. Daar echter niet overal zich zulke gunstige omstan-
digheden voordoen, voornamelijk in de steden, zoo bezigt men 
den navermelden Ie Milaan gebruikelijken toestel (ligiuu' 5.) 

AA is een vergaderbak, die 20 teerling el water kan bevallen; 
C C voert hel waler in ilen ketel /)/), welke 10 teerling voel water 
inhoudt. Eene zuig- en drukpomp E E welke dooreenen aan een hei-
boom gespannen os in beweging wordt gebragl, veroorzaakt het vloeijen 
van het water en doet de luchtledige minde in den ketel D l ) ontstaan. 
Is dit geschied, dan vult men den wagen door de buizen BDD 
met waler en vervolgens laat men dit water van den wagen door 
de buis li D in den ketel I) I) loopen. De in D1) gevormde lucht-
ledige ruimte dieid alzoo tot het vormen van de luchtledige ruimte 
in den wagen, wamieer het waler wordt opgezogen. Daar iedere 
wagen 2 leerling el inboudl, zoo kan men met de ruimte DD 
acht wagens in gereedheid brengen. Te Milaan wordt het waler 
elke acht dagen verver.scht. in 10 werkuren brengt men 00 wagens 
in gereedheid, die 120 leerling el drekstoll'en wegvoeren. 

llehund van de led'uje ruimte. — Dit doel bereikt en verzekert 
men door de zamenslelling van den ketel en door de inrigting van 
de kraan, welke een van de nieuwe onderdeelen van hel stelsel 
en in ligiuu' 8 in de bijzonderheden voorgesteld is. 

Lediifuig der jiutten. — De gereedgemaakte wagen wordt naar 
den i)ut gevoerd, in welken (liguur 0) eene opzuigbuis is aangebragl. 
De opzuigende kracht is van dien aard, dat bij de proefnemingen, 
welke men nabij de barrière Fonlainebleau Ie Parijs daarmede heeft 
gedaan, gebakken steenen mede in den ketel worden opgetrokken. 
Is de ruimte volkomen luchtledig, dan duurt de lijd, voor hel 

I opzuigen van 2 leerling el benootligd, van 15 lot 17 seconden, al 
naar gelang van den toestand des dampkrings. Het aannemen van 
dit stelsel beeft de regering van Turin geleid lot hel invoeren van 
secreetpullen gelijk die, welke in figinu' O is afgebeeld en die eene 
bewegelijke opzuigbuis binnen in het huis of eene vaste o|izuigbnis 
in de straat heell Hij de laatste inrigting kan men de secreetputten 
ledigen, zonder in de woningen te komen en den eigenaars overlast 
aan Ie doen. 

Ihjdropneumatisclie klok. — Ter lediging van secreelpulten in de 
opene lucht of van de uitmondingen der riolen in de rivieren gebruikt 
men de in figuur U afgebeelde klok, welker Oj)zuigbuis levens als» 



roerslok ilieiil. Do klok ncciut de weg te nemen drekslollen op 
en verliindert hare verspreiiling in liet waler. 

Gelyk boven reeds is opgemerkt is het reinigen door hel bezigen 
van de hichlledige ruimte niet nieuw, want er werden in Frankrijk 
reeds in het jaar door Latour-Arlet daarmede proeven genomen. 
Hel wezenlijk nieuwe en praktische van de algeheelde inrigling 
bestaat echter daarin, dat de kosten per teerling el luchtledige 
ruimte niet meer dan 10 centimen bedragen en dat alzoo de levende 
kracht, welke tot het wegruimen van eeiio teerling cl drekstollen 
benoodigd is, niet boven dat cijfer komt te stijgen. De bewerking 
is alzoo veel eenvoudiger dan wanneer men werktuigen bezigt en 
berust geheel op de toepassing van de wetten des barometers. Kr 
werden reeds pneumatische werktuigen en de condensalie van stoom 
gebezigd om de hoogst betrekkelijk ledige ruimte van ten hoogste 
00 duim te doen ontstaan, die men, hetzij wegens de oxydatie 
van den pnemnatischen zuiger hetzij wegens de zamentrekking van 
den ketel op het oogeidjiik van de condensatie, bijna omnogelijk 
kon behouden; ook was daartoe eene mechanische kracht of brandstol" 
noodig, welke beide midilelen zeer kostbaar waren. 

De nieuwe handelwijze brengt, als men de wet van Torricelli tot 
hel voortbrengen van luchtledige ruimten toepast, eene zoodanige 
ruimte te weeg, welker drukking tot 70 duim, d. i. den damj)krings-
druk bij schoon weder, stijgt en welker behoud ten deele door den 
ketel, die noch aan verandering van temperatuur noch aan de trillingen 
van eene bewegende kracht onderhevig is, deels door de vernuftige 
inrigting van de kraan en van de gelede buizen verzekerd wordt. 

De nieuwe eigenaardigheid van het stelsel bestaat ook verder 
daarin, dat men door eene toepassing der wet van Torricelli de 
ledige ruimte verkrijgt zonder eenige andere kracht te behoeven. 

Xoordeelen en snelheid van de werkimj. — De werking splitst 
zich in twee gedeelten: 

1. het voortbrengen van de luchtledige ruimte in den toestel; 
2. de lediging van den put. 
De toestel, welke voor de vermelde proehiemingen te Parijs 

diende, had een inhoud van 2 teerling el. Om hem met waler te 
vullen en alsdan dezelfde hoeveelheid waler te laten afvloeijen had 
een werkman vier minuten noodig. 

Wanneer de ledige ruimte is gemaakt en de ton met het vuil 
in den put door buizen in verbinding is gebragt, dan heeft men 
gemiddeld 10 seconden noodig (tm -2 teerling el drek er uit te 
halen. lüj de tot nog toe gebruikelijke pompinriglingen zijn ongeveer 
30 minuten noodig, om dezelfde hoeveelheid op te voeren, hetwelk 
deriialve hierop nederkomt, dat de tot nog toe gebezigde wijzen 
van behandeling slechts \ leerling el in bel uur leveren, terwijl 
bij het gebruik van het hydropneumatische stelsel in denzelfden tijd 
met gemak 20 leerling el worden geleverd. Ook mag niet oimiigemerkl 
blijven, dat de behandeling van het tegenwoordig Parijzer stelsel 
de a a n w e z i g h e i d van O arbeiders vordert, (he een moeijelijken en j 
uevaarlijken arbeid Ie verrigten hebben, terwijl de behandeling van ; 
ile buizen naaiiwelijks 2 man vordert, wier arbeid op verre na niet ' 
zoo moeijelijk is als de zoo even bedoelde. 

Heuhcloonhcid. — Uit do gebreken van hel tegenwoordige stelsel 
kan men met betrekking tot den daarmede gepaard gaanden janmïcr-
lijken rc\ik niets leeren. De reukeloosmaking is een zeer kostbaar 
middel en heeft een zeer betwist nut, wijl de zaak daarop nederkomt, 
dat men eenen stank in een even onaangenamen reuk verandert. 
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Deze verandering is overigens een oponthoud in de gisting, welke 
in het warme jaargetijde zich snel ontwikkelt. De lofredenaars van 
de reukeloosmaking beoordeelen de zaak uitsluitend uit hel oogpunt 
van de landhuishoudkunde; doch men mag niet vergeten, dat twee 
belangen hier gepaard gaan, die met elkander lot nog toe in strijd 
waren en welke men onderling moei zoeken overeen Ie brengen. 
Hel eerste is de gezondheidstoestand der steden, het tweede het 
verkrijgen van mest voor den landbouw. De voorgestelde en toegejiaste 
stelsels van reukeloosmaking hebben hooidzakelijk ten doel, den 
mest te bekomen, daar de zouten gebonden worden en daardoor 
de reuk wordt weggenomen, hi de praktijk echter maken de kosten 
van het reukeloos maken, de geringe tijd, welke aan hel reageren 
wordt gewijd, waarmede l of 5 dagen gemoeid zijn, zal het vol-
komen goed plaats hebben, de bouw en de vorm van de secreet-
pullen, do noodwendig zeer snelle behandeling, dat men noch tot 
het bewaren van den mest noch lol de reukeloosheid geraakt. 
Wanneer men deze beide belangen in hun betrekkelijk gewigl be-
schouwt , dan lijdt het geen twijfel, dat de gezondheid van de sleden 
den eersten rang moet mnenjen. Daar het echter te betreuren zou 
zijn, indien daaraan hel landhuishoudelijk belang, dal met het 
verkrijgen van den mest verbonden is, wierd ()j)geollerd, zoomoet 
men erkennen, dat het hydropneumatische stelsel van lediging een 
voortrell'elijk middel wordl om de beide strijdige belangen leverbinden; 
en inderdaad worden de vaste en vloeibare drekstollen in haren 
gewonen tooslaml weggeruimd en de scheikundige bewerkingen, 
die de zouten moeten binden, kunnen geheel in de vergaderplaats 
{depoloir), alzoo verre van de middenpunten der bevolking en mei 
geringere kosten dan bij de reukeloosmaking op de plaats zelve 
worden ten uitvoer gebragl. 

Hel hydropiieumalisclie stelsel is geheel reukeloos en wel om 
deze reden, dal zijne werking geheel berust op de volkomene afsluiting 
van de dampkringsluthl. Deze reukeloosheid heel\ dit gevolg, dat 
de huisheeren aanleidinij vinden de ruiminnen veelvuldiucr dan tot ö fj O 

nog toe, drie of vier malen 'sjaars, te doen plaats hebben en in 
de woningen niet meer gedurende jaren stollen te laten ophoopen, 
die voortdurend uitdampen en doorzijpelen. De ongezondheid van 
de sleden en van het pompwater heeft geene andere oorzaak, en 
wamieer de eigenaars zoo lang mogelijk aan de behoefte wederstand 
bieden om huime mestputten te reinigen, dan geven zij slechts aan 
dien regtmatigen afkeer gehoor, dien hun de tegenwoordig gebrui-
kelijke wyzen van reiniging iidjoezemen. 

ijmdhuhhoudelijh voordeden. — I\Iel het hydropneumatische 
stelsel kan men te gelijker tijd de vaste en de vloeibare stollen 
alsmede de gassen uit den put verwijderen. Hunne verwijdering 
hoeft, gelijk men ziet, in de omgekeerde reden van hunne diglbeden 
plaats. Uil deze volgorde zelve vloeit ini voort, dat de vas-testollen 
het eer̂ le worden verwijderd, terwijl zij bij het tegenwoordig ge-
bruikelijke uitpompen aan de werking van de cilinders en kleppen 
wederstand bieden en zij dan met menschenhanden moeten worden 
weggenomen; en toch is deze handelwijze zeer onvolkomen en de 
werklieden komen aan den tijd, die er voor vereischl wordl, daardoor 
Ie gemoel, dat zij de vloeibare .stollen, welke de vruchtbaarste zijn, 
op de straal laten vloeijen, waardoor deze voor den landbouw geheel 
verloren gaan. 

Het ledifjen op zekeren afstand. — Hel ledigen door middel van 
de hiciillcdige vuimto kan men op cencu aaumerkelijken afiland 
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van de bevolking plaats hebben, zoodal deze behoed blijft voorde 
uildampingen van de weggeruinule stollen. Men kan lol dit doel 
zelfs eene vaste centraal-buis leggeii, die van de vergaderplaats 
uitgaat en in het midden van eenen boulevard, van eene breede 
straat of van een afvoerriool hare werking doel. Mewegelijke buizen 
loopen van deze ceniraalbuis af tol aan de secreel|mllen van ieder 
huis. Op een bepaalden lijd en door middel van de luchtledige 
ruimte, die in de toestellen van de vergaderplaats wordl te weeg 
"ebraut, kan men alzoo binnen weiiiiî e mimiten alle drekslullen ö 5 ' O 

uit ver.<;cheidene huizen zonder reuk en zonder hel gebruik van 
wagens, gevolgelijk ook zonder gedruisch en zonder anderen handen-
arbeid dan ilie voor de kranen wordl vereischl, wegnemen op ile 
wijze als men voor de slad Turin heelt gedaan. 

Als men vraagl, op welken afsland van hel miildenitunl eeiier 
bevolking als I.omlen of Parijs de stollen naar de vergaderplaats 
kunnen worden gevoerd, dan is de beantwoording van die vraag 
zeer gemakkelijk, wijl wij de ondervinding van de atmospherische 
spoorwegen voor ons hebben, welke men uil hel oekonomisch oogpunt 
kan berispen, maar welker mechanische grens nog niet is bepaald. Men 
kan zelfs beweren, dal, wanneer men zich een verlies van levende 
kracht getroo.sl, juist gelijk aan den leerling inhoud van de gebe-
zigile buizen, ile afsland, waarop men kan wegruimen, indenlaad 
geen grenzen heeft, zoodat het niet omnogelijk zou zijn, de reiniging 
van Londen uit zee Ie bewerken. Ook zou die arbeid niel zoo kostbaar 
zijn als hel schijnt, wijl het eenig en alleen buizen geldt, die zoo 
gelegd zouden moeten zijn, dat lusschenvergaderplaatseu voor de 
lanilhuishoudelijke behoelllen wierden aangelegd op zoodanige punten, 
waar zulks noodig zou worden geoordeeld. 

Uitbaggering en reiniging der havens. —Het hydropneumatisclie 
stelsel vervangt op eene afdoende wijze de baggertuigen lot het 
wegruimen van de slib in de havens, bijzonder in die van Londen. 
De uitbaggering langs ilen gewonen weg vordert zeer krachtige werk-
tuigen, die in verhouding lui de verbruikte kracht eene zeer geringe 
dagelijksche uitkomst opleveren. Overigens is eene baggering in een 
levend water vaak slechts een ijdel werk, wijl het in ile slib komend 
baggertuig deze in beweging brengt, in het waler doel blijven 
hangen, en de werking van hel baggeren zich bepaalt lol hel uil-
halen van kiezel en grind. 

Hel wegruimen van de slib uil eene haven is derhalve niel wel 
anders mogelijk dan iloor middel van eene klok, die eene bepaalde 
hoeveelheid slib omvat en deze verhindert zich in hel waler te ver-
deelen. De hydropneumatische opzuiging gaat in eene zooilanige 
klok volkomen goed, de slib wordl tot op de daaroiuler liggende 
vaste laag weĝ êhaald en de stollen, die men wil wegruimen, vloeijen 
niet m hel waler terug. Men gebruikt deze klok door haar aan hel 
baggervaarluig te hangen; haar gewigl kan zeer gering zijn; want 
haar eenig doel is slechts, de weg te ruimen slib bijeen te houden. 

IIIiT VOIOIEN VAN VEIISIEIIINGEN UIT STUKKEN HOUT. 

(AUgemdne Dauzeitungy ISGO, Ilcft I, Literoiur- und Anzcigeblatt, 312.) 

Versieringen in relief voor inwendige en uitwendige gedeelten 
van gehouwen, voor spiegels, beelden, meubels, enz., zoo als ge-
bladerde lijsten, rozetten, arabesken, worden veel goedkooper en 
ten deele veel fijner, dan de beeldhouwer ze houwen kan, door 

het atdrukken van eene weeke zelfstaiidiglieid (pdle, hoiitdeeg) in 
uitgeholde vormen gemaakt, /eer onjuist noemt men deze handel-
wijze houtgieten. Zij bestaal eigenlijk daarin, dat men uit fijiie 
stukjes hout en dik lijmwater eene soort van deeg maakt en dii 
in vormen perst. Wanneer het voor hel doel dienstig is, kan 
men bij de massa de verlangde kleurslollen mengen. Als men de 
uil lijm en iioul goed ge|)erste voorwerpen gedurende geruinien 
lijd in een aftreksel van run of galnoten legt, worden zij harder 
en verkrijgen meer overeenkomst mei hout, ook wat hel uit(irlijk 
aanzien betrell. 

iNog verdient het volgende opnierking. De krullen, bijv. van 
jieerenboomen- of lindenhout, mahagoni, enz. kunnen gezaagd ol 
gerasjil worden, maar zij moeien, ten einde de grove deelen er uil 
te verwijderen in eene fijne zeef geschud en zoo noodig uok van te 
voren in sterk gedroogilen toestand stuk geslooten of gewreven wor-
den. Men kookt uil vijf deelen goede schrijnwerkerslij m en een deel 
vischlijm met de noodige, door eene voorafgaande proefneming te 
bepalen, hoeveelheiil waler eene vloeistof, die zoo dun is, dat zij 
bij hel koud worden slechts even stremt zonder eene eigenlijke gelei 
te vormen, giel die door eene zeef en vermengt ze heel met zou 
veel houtdeeleii, dal een tamelijk vast deeg ontstaat, drukt dit 
met de vingers zorgvuldig in de dun met olie bestreken vormen 
van metaal, gi|)s, zwavel of vernist hout, legt eene geoliede plaat 
er op en plaatst daarop gewiglen of wel brengt alles gezamenlijk 
onder eene ])ers. Als de massa in den vurm halfdroog is geworden, 
snijdt men hel overtollige boven de oppervlakte van den vorm 
met een breed en dun meslemmet weg, keerl de vormen om en 
legt de afdrukken, die er van zelf uitvallen, of gemakkelijk lus 
worden gemaakt, met den vlakken kaïil op een glad bord, urn 
ze geheet en al Ie laten droogen. Zij worden daarna verguhl en 
gebronsd even als voorwerpen uit massief hout. Dikke stukken kan 
men, om de fijne houtdeelen te sparen, ook aldus vervaardigen, 
dal men eerst hel beschrevene mengsel, ungeveer I lijn (ruim ^ 
streep) dik, in alle holligheden van den vorm drukt en de over-
blijvende ruimte met een mengsel van grovere deelen en hel ver-
melde lijmwater aanvult. iMoeten de versieringen op gebugen 
vlakken worden aangebragl, dan moei men ze, voor dal zij vol-
komen gedroogd zijn, buigen en uitleggen. 

De zamenslelling van de massa wordt op velerlei wijze gewijzigd ; 
men mengt bijv. eenig gomdraganl onder de lijm en voegt bij ile 

: houtdeelen fijn geslooten krijt en dergelijke. Het verdient vei-
melding, dat men tol een gelijk doel ook mengsels bezigl, die zeer 
weinig of in het geheel geen houldeelen bevallen, bijv. «.) 13 deelen 
lijm, in de noodige hoeveelheid water aangelengil, i deelen lijn 
geslooten goudglit, 8 deelen loodwit, 1 deel fijne houtdeelen en 
10 deelen gips. — b.) Gemalen gips en zaagsel oiidereengemengd 
en mei lijmwater aangemengd. — c.) Aschbrei, uit lijn gezifte 

I lioutasch, stijfsel van meel en papierbrei (in plaats waarvan men 
' ouk in water geweekt en lijn gestampt drukpapier kan bezigen.) — 
; d.) 8 deelen gewasschen krijt, A deelen fijn geziil zaagsel, I deel 
' lijn geslooten lijnzaadkoeken, gezamenlijk met eene sterke lijm-

ojdossing aanhoudend en sterk gekneed; dit wordl langzaam 
hard. — e.) 2 deelen lijm in 2 deelen lijnolie vloeibaar gemaakt, 

I 1 deel zwarte pek in 2 deelen terpentijn gesmolten, beide meng-
sels heet dooreen geroerd, hel geheel met 2 deelen zaagsel, 2 

, deelen gewasschen krijt en 2 deelen engelsch rond te zanien ge-

t) 
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kiii'LMl; (Il'X.c massa is goed legen liel weder |je>land. — /.) 1 deeleii 
lerpenlijn met I deel wille pek ondereen gesmollen, daarmede A 
ilceleii dik gekookle lijm heel vermengd, 8 deelen gewasschen 
krijl, 1 deelen engelsch rood, 4 deelen lijn zaagsel van sandelhout 
er hijgevoegd; 1 deel ko|»alvernis (of dikke oplossing van asphalt 
in lerpentijnolie) er hij gegoten en alles Ie zamen sterk dooreen-
gekneed. De mengsels e en f moeten voor dal zij in de vormen 
worden gedrukt verwarmd worden. — //.) Lijm, vernis van olie, 
geblusflile kalk. — h.) Lijm, terpentijn, vernis van lijimlie, ge-
wasschen krijt. Het krijt (f) deelen) wordt met de lijm (in droogen 
toestand, I deel) goed te zamen gekneed, de terpentijn er daarna 
liijgevoegd en van het vernis van lijnolie gedurende de hearlieiding 
iM' zooveel bijgemengd als dienstig is om te verhimleren dat het 
iin'ngsel aan de handen kleelt. — i ) Lijmwater met gewasschen 
krijt, zonder verder bijvoegsel (krijtbroi.) — li.) Aardappelbrei, be-
-taande uit in water of stoom gaar gekookle aarda|ipeliui, welke 
men fijn stoot, met zaagsel, turimolm ol' fijn gemalen run ver-
mengt en eindelijk door stampen tot een smedig deeg verwerkt. 

Hij de boven beschreven handelwijze, aan het Uundbuch der 
mechanischen Technologie van Karmarscli ontleend, \NiHen wij nog 
de volgende methode van Aniie, om verheven versieringen in hout 
l<' bekomen, vermelden; zij is ontleend aan hel Wiirllemberyisches 
Ccwerbehlalt, 1858, S. 128. 

.Men brengt het lot dit doel op eene bijzondere wijze vervaar-
digde i'urneer van gewoon of van fijner hout lusschcn twee metaal-
platen (matrijzen), van welke de eene het figuur, dal men wil 
voortbrengen, in relief voorslell, terwijl de andere diezelfde figuur 
iliep vertoont. Nadat die platen aan een matige warmte zijn hloot-
;.esleld geworden, wordt het furneer daartusscben aan eene .«sterke 
lirukking oiulerwor|)en, zoodal hel, uil den vorm genomen, op zijne 
i.ene opjiervlakte de figuur in verheven beeldwerk vertoont en 
naauwelijks te onderscheiden is van een wezenlijk beeldhouwwerk 
m hout. De holten aan den anderen kani worden vervolgens met 
cenige plaslischi massn, bijv. cement en papier mache, opgevidd, 
rn zoodra bet geheel gedroogd en voldoende gepolijst is beeft men 
bet .slechts op de meubels of andere voorwerpen, welke men er 
ii;edc versieren wil, vast te lijmen. 

Ziehier eene uitvoerige beschrijving van de geheele wijze van 
doen. (lesleld men verlangde 20 luivolgingen te erlangen van 
lieelilwerk in hout, alle naar hetzelfde model, dan neemt men 20 
plankjes van de verlangde afmeting, polijst die op den eenen kant, 
om alle sporen van de zaag of andere onvolkomenheden weg te nemen, 
cn slijpt den anderen kant met schuurpapier. Daarna bestrijkt men 
de achlerzijde van elk plankje met lijm, waarop een blad papier 
wordt geplakt, en wacht dan tot dal de vocliligheid van de lijm 
^oileeltelijk door bet bout is opgenomen. 'IV'rwijl de dus bereide 
plankjes nog vorhiig zijn, brengt men ze een voor een tus.schen 
(Ie Iwee kanten van d(! verwarmde matrijzen en onderwerpt ze, 
gelijk reeds is vermeld, aan de drukking van eene pers. Ten ge-
vo'ge van de vochtigheid, door de lijm aan bet hout medegedeeld, 
maakt de hitte, als het verbeven gedeelte mei het papier in aan-
raking komt, het plankje tot eene kneedbare zelfstandigheid, welke 
gemakkelijk toegeeft aan den druk van de veiikTenc plaat en zoo 
allengs de diepten in de andere vidt. Men laat bet plankje zoo lang 
tusschen de matrijzen, als noodig is om het hout, de lijm en bet 
palier (iinler den droogcnden invloed van de hitte der matrijzen voi-
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komen te laten verharden. Hij hel uitnemen vertoont de gepolijste 
oppervlakte van het plankje naauwkeurig het beidd van bet model. 
De overige plankjes worden achtereenvolgens geheel op dezelfde wijze 
behandeld. Wanneer de holligheden nog met eenig cement worden 
opgevuld, gaat men tot het politoeren over, waarna deze nagemaakt»; 
beeldwerken ter versiering op meubels als anderszins kunnen wor-
den aangebragl. 

Ten slotte zij nog opgemerkt, dal de lijm en bet papier lol een 
dubbel doel dienen. Het eerste is, de plankjes ten gevolge van den 
invloed der warmte lot eene plastische zelfstandigheid te vervormen, 
die zich naar de verschillende vormen voegt zonder te splijten of te 
springen. Het andere doel is, op den achterkant der plankjes eene 
zelfstandigheid te vormen, die er aan kleefl en bard wordt, ten 
einde alle verandering te verhinderen, als de drukking van de pers 
ojiboudt. De ervaring heef! geleerd, dal hel gewone stijfsel van meel 
daartoe hel best geschikt is en dat papier van de boedanigheid van 
fijn postpapier de voorkeur verdient. 

O N D E R Z O E K V A N E E N I G E V R A A G S T U K K E N H E T R E K K F C I J . I K 

I I E T V E R V O E R , DOOR D E N H E E R E A M A R L I i , 

hoofdingenieur der brwjgen en wegen. 

(Annrdes des Fonts ct Chaussées, 1859, Xovcmbrc et Dtccmbre, p. 330.) 

I . Men is tegenwoordig te zeer overtuigd van den invloed der 
kosten van vervoer op de voorlbrengselen van de nijverheid, dan 
dat hel noodig zou zijn, dien nog aan Ie loonen. Eene van dr 
voornaamste oorzaken van onze minderheid in zekere takken van 
fabrieknijverheid is, naar men weet, gelegen in de betrekkelijke 
onvolmaaktheid van onze gemeenschapswegen; hunne ontwikkeling 
en verbetering zijn dan ook aanhoudend bet voorwerp geweest van 
de overwegingen en de zorgen van alle regeringen, die elkaniler 
sedert bet begin van deze eeuw hebben opgevolgd. 

In dit lijdjierk, zoo vruchtbaar in verbeteringen van dezen aard, 
beeft zich een nieuw feit voorgedaan van een onberekenbaren in-
vloed : de menschbeid, in bare worsteling legen de afstanden, beeft 
een werktuig van een verwonderfijk vermogen uitgedacht: eene lol 
nog toe onbekende snelheid, eene bijna mathematischen;gelmatig-
heid, eene dienstregeling, door niets gestooid, en, wat men in 
den aanvang verre was van te verwachten, eene aanmerkelijke be-
sparing in de kosten van vervoer, ziedaar de voornaamste ken-
merken in deze uitvinding, welke in de geschiedenis van den 
stoH'elijken vooruitgang het nitgangspuni van een nieuw tijdvak 
zal blijven uitmaken. 

Ook is het aantal van de spoorwegen, in weerwil van de aan-
zienlijke kapitalen, welke zij verei.̂ cben, snel toegenomen; nooit 
is eene zoo kostbare uitvinding op zoo breede schaal en zoo spoedig 
tol het gebied der feiten gaan behooren. Dertig jaren zijn te naauwer-
nood verloopeii sedert den wedstrijd van Manchester en meer dan 
•10000 kilometers in exploitatie doorsnijden t(!genwoordig den bodem 
van Europa, meer dan 15 milliarden zijn reeds besleed voor het 
aanleggen van een net, dat zich met ieder jaar uitbreiill; eenstemmig 
wenschen de volkeren naar nieuwe uitbreiding, waarvan hel eimle 
nog niet te voorzien is (1). 

( I ) Oj) den niüfcn Dcccnibcr I8.')7 licdroe^ de lengio vun de lijiieri in 

coiu'cssic 76 231 kilniiieters, wniirvjin 40C20 kilonieieis vonr lict veikoor 

wnrcn geopend. 
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Deze uitvinding heeft den toestand van het vervoer aanmerkelijk | 
gewijzigd; de spoorweg trekt telken jare m e e r aanzienlijke hoeveel-
heden voortbrengselen; hij tracht al meer en meer de oude ge-
meenschapswegen te vervangen, in dit opzigl heefl hij de grenzen 1 
overschreden, welke men gemeend had aan zijnen invloed te kunnen | 
stellen, en die invloed, ter naauwcrnood voorzien en in de eerste j 
jaren hevig betwist, tegenwoordig zeker en blijkbaar, heeft huis- : 
houdkundige vraagstukken van groot gewigt doen ontstaan; wij i 
stellen ons voor hier diegene te beschouwen, welke ons van meer j 
dadelijk belang voorkomen. ' 

2. De kosten van vervoer op eenigen weg kunnen zicli in drie 

hoofddeelen splitsen : 
1. de rente van het annlegkapilaal ; 
2. de kosten van onderhoud : I 
3. de kosten van de trekkracht. 
Somtijds is het kapitaal vo(U'geschoten door den slaat, de départe- ! 

inenten en de gemeenten, zonder dat e e n i g e maatregel zij genomen j 
(un de betaling van de renten te verzekeren; in dat geval verkeeren ' 
de landwegen, die, daar zij alle gedeelten van het grondgebied 
kunnen bereiken, aan het geheele land voordeel bezorgen. ()ok 
heeft men dit gedeelte van de ko.sten als onderdeel laten varen, 
omdat het onder de algemeene massa van de belastingen verdwijiil. 

In andere omstandigheden heeft zich de slaat door middel van 
leening de fondsen verschaft, welke hij noodig had om nieuwe 
middelen van gemeenschap Ie doen ontstaan. Hij heeft alsdan moeten 
voorzien in de belaling van de rente en hij beeft op deze wegen 
tollen geheven, bestemd, heizij om desommen Ie vergoeden, welke 
hij op zijne begrooting moest uittrekken, hetzij om een verhoogden ' 
interest aan de gehlschielers uil Ie keeren. Op die wijze zijn de 
groole kanalisatie-werken van 1821 iiilgevoenl. 

In jilaals van leeningen aan Ie gaan voor den aanleg, heeft de 
regering vaak aan kapilalislen hel regt toegekend om werken uit 
Ie voeren en dat om bepaalde inkomsten te heften te hunner ver-
goeding. Deze concessien zijn tijdelijk of voor altijd; in het eerste 
geval moet de maatschappij haar kapitaal amortiseren ; in hel tweede 
kan zij zich met den interest levrede stellen. Een vrij groot aantal 
kanalen, bijna alle spoorwegen zijn aldus langs den weg van con-
cessie uitgevoerd, hetzij met hetzij zonder subsidie uit de schatkist. 

De onderhoudskosten van de bedekking bij de landwegen worden 
gemeenlijk door de schatkist gedragen; er beslaat alleen uilzonde-
ring voor de gemeenlewegen, bij welke de nijverheid verpligl is 
de schaden Ie herstellen, door haar vervoer teweeggebragt. 

I)p de waterwegen moeten de onderhoudskosten evenals de inte-
resten van de kosten van eersten aanleg door de tollen worden 
gedekt; hetzelfde is met de .spoorwegen het geval; alleen is een 
;:edeelte van die kosten, hel slijten zelfvan den weg, in bepaalde 
verhouding tot ile bedrijvigheid en schijnt bij de kosten van het 
vervoer zelf te moeten worden in rekening gi.'bragl. 

Deze laatste uitgaaf, die het derde onderdeel van de kosten van 
vervoer uitmaakt, wordl op de land- en waterwegen door den han-
del gedragen, die met vnlkomeue vrijheid zijn vervoer bewerkstel-
ligt. Op de .spimrwegen daarentegen zijn do maatschappijen verpligl 
alle vervoer, dal van haar wordt gevorderd, Ie bewerkslelligen en 
zij ontvangen daarvoor betaling volgens larief. 

Zij hebben dus hare ontvangsten volgens een tarii'f, dal in Iwee 
•/eer versdiillende deelen is gesplitst: 

1". eene som, voorstellende de gezamenlijke algemeene kosten, 
onafhankelijk van den graad van bedrijvigheid; 

2^ een vrachtgeld, overeenkomende met de uilgaven, die zij moeten 
doen, om het vervoer te bewerkstelligen. 

Hel eerste gedeelte is een openbare lasl; het is de belasting, die 
voor alle koopwaren is verschuldigd, om de slandvaslige uitgaven 
van de onderneming te dekken; het tweede vertegenwoordigt de 
terugbetaling van de kosten, welke voor hel vervoer van de koop-
waren door de maatschappij zijn voorge.schoten ; het is verander-
lijk, al na.ir gelang van de ontwikkeling en den toestand van 
het verkeer. 

Dit onderscheid is, onzes inziens, van hoog gewigl, en wij zullen 
gelegenheid hebben om er op terug te komen. 

3. Laten wij thans trachten na Ie gaan de waarde van deze 
verschillende onderdeden op de onderscheidene gemeenschaps-
weuen. 

Vo(M' de gewone wegen wisselen de kosten van de trekkracht, 
die alleen ten laste van den handel komen, tusschen 0.15 en 0.20 
frank de ton per kilomeier af. Er wordl aldaar, gelijk wij gezegd 
hebben, geenerlei bijzondere belasting geheven. 

Op de waterwegen zijn de belastingen zeer verschilleml : de ge-
zamenlijke stroomen en rivieren van het keizerrijk zijn onderwor-
|)en aan een tolgeld van 0.00ï)5 fiank voor de eerste klasse cii 
van O.O015 voor de tweede klasse van koopwaren; in hel stroomgebied 
van de Aa en de Schelde betaalt men 0.0050 frank voor de eerste 
en 0.0020 frank voor de tweede klasse; op de andere lijnen ver-
schillen de tolgelden, op dezelfde wijze gerekend, tusschen 0.0100 
en 0.10'.) frank: deze laatste belasting, die bij uitzondering zoo 
hoog is, komt ten laste van hel kanaal Saint-Denis, dat slechts 
0.1)0 kilometers lang is. 

Wanneer men eenigzins uitgestrekte waterwegen beschouwt, die 
in dit opzigl met de concurrerende spoorweglijnen kunnen worilen 
vergeleken, dan verkrijgt men veel minder uileenloopende gemid-
delde uitkomsten. Wij hebben in de bier volgende tafel diegene 
opgegeven, welke op de voornaamste gemeenschapswegen van hel 
noorden van Frankrijk betrekking hebben: 

Lijnen. 

Van Hergen in Henegouwen naar 
Ha rijs 

Van Cliarleroi naar I'arijs . . 
Van Hergen in Henegouwen naar 

Hijssel 
Van Duinkerken naar Hijssel . 
Van Duinkerken naar Kamerijk. 

Tollen. 
Kosten 

van 
vervoer. 

(lezamen-
lijke 

vracht, 
de ton per 
kilomeier. 

fr. fr. fi-. 

O.tMlT 
O.(IM:I 

0.0 HM 
0.017;; 

0.0280 
o.o;ïio 

0.011)2 
l).l)ii,S5 
0.0181 

0.021 i 
• 0.01 S7 
i 0.0208 

1 
i o.o;iii'. 
i 0.0272 

0.0o'.l2 

Dl? larieveii der spoorwegen zijn in geheel Krankrijk eenvormig 
zij bevallen vier klassen van koopwaren, die aan de volgimde |;isten 
ondevsvovpcu ziju; 
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Klassen. 

Lasten. 

Klassen. 
Tolgelden. Vervoer. Tc zamen. 

fr. fr. fr. 
Isle klasse. 0.10 0.080 0.18 
2de klasse. O.Ol) 0.070 0.10 
3(le klasse. 0.08 0.000 O. l i 
1de klasse. 0.00 O.OiO 0.10 

i. Wanneer men deze verschillende prijzen van het vervoer ver-
i^elijkt, dan kan men, naar liet schijnt, zich spoedig een juist 
denkbeeld vormen van de wijze, waarop het verkeer zich moet ver-
deden tusschen dc verschillende gemeenschapswegen, die voor den-
zelfden omtrek dienen. 

De spoorwegen, die tegen Ü.IO frank tol 0.18 frank de ton 
met eciie onvergelijkelijk grootere snelheid en regelmatigheid ver-
voeren dan de landwegen, moeten boven deze wegen, die legen een 
aanmerkelijk veel hooger bedrag (O.IT) tot 0.20 frank) vervoeren, 
verkozen worden. Dit geschiedt dan ook iiiderdaail, vooral bij groote 
afstaiulcn, waarop de voonleeleii van den spoorweg meer merkbaar 
worden. 

Wal de waterwegen lietreH, hoezeer ongetwijfeKI minder snel en 
iiiiiider regehuatig in het vervoer, dan de spoorwegen, zoo bieden 
/ij , daarmede vergeleken, zoodanige voordeelen van huislioiidelijken 
aard aan, dat zij alle zware lasten, die, zonder groot bezwaar, 
eenig oponthoud kunnen lijden, lol zich zouden moeten trekken 
en behouden; zij hebben, schijnl het, alleen de kostbare waren te 
verli(!zen, voor welke eene vermeerdering van kosten te verkiezen 
IS boven het oponthoud en de kans van beschadiging, aan een 
langen overlogi verbonden. 

Hier schijnen, op den eersten aanblik, de feilen die onderstel-
lingen te bevestigen. Immers, wanneer men den nuttigen arbeid 
nagaat, van 1850 tot 1850 door de scheepvaart verrigt, dan ziel 
men, dat ilie niel slechts niel is verminderd, maar dal hij daaren-
legen gedurende dal zesjarig tijdvak mei ongeveer .'13 ten honderd 
is loenenomen. 

Maar wanneer men naauwiellender die uitkomsten nagaat, vooral 
wanneer men de ontwikkeling van de bedrijvigheid op de spoor-
wegen en de geheele vermeerdering van het verkeer in rekening 
I t r e n g I , dan komt men lot geheel anilere gevolglrekkingen. 

De volgemie tafel geeft een volkomen overzigt van den toestand: 
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Men ziet uit deze tafel, hoe dc wet van verdeeling der bedrij-
vigheid tusschen den spoorweg en de scheepvaart aanmerkelijk is 
gewijzigd len nadeele van laatslgemeldc. In 1850 trok zij 82 ten 
honderd van de beweging der grove koopwaren lot zich; in 1852(1) 
is die verhouding tot 55 ten honderd, of ter naauwernood twee 
derden verminderd. Terwijl de lonnelast van de scheepvaart derhalve 
slechts met 33 len honderd is toegenomen, volgens eene reeks, 
welker verhoudingen met ieder tijdvak afnemen, heeft die van den 
spoorweg zich meer dan vervijfvoudigd, en de snelheid van die 
toenemingen heeft bovendien eene steeds opklimmende verhouding. 

Gelijksoortige uitkomsten lieefl men verkregen voor het vervoer 
van de belgische steenkolen naar Frankrijk. Zie hier dc afwisselingen 
in de wet van verdeeliiK' van 1852 tot 1858: O 

Jaren. 

Verdeeling 
van het vervoer met 

de scheep-
vaart. 

de sj)oor-
weüen. 

Aanmerkingen. 

1852 
1851 
1850 
1858 

0.02 
O.SO 
0.75 
0.52 

0.08 
0.20 
0.25 
O.iS 

Stukken, overgelegd aan ilen al-
gemeenen raad van het depar-
lem. du Nord (zittingvan 1858). 

1ste halljaar 1858. 

Jaren. 

Nuttige arbdd, uitgedrukt in 
duizend ton, over oen 

kilometer afstands vervoerd. 

Verdeel in g 
over 

de beide wegen. 
Jaren. 

Water-
wegen. 

Spoor- ' ' J e zamen. wegen. 
Scheep-
vaart. 

Spoor-
wegen. 

1850 
1851 ; 
1852 

1 

d. T. k. 

1 722 000 
2 lO-iOOO 
2 302 000 

1 

(1. T. k. d. T. k. 

355 00(112 077 000 
880 000 3 053 000 

1851007:4 153 007 
t 

0.82 
(1.71 
0.55 

0.18 
0.20 
0.15 

Mier springt het verval van den eersten gemeenschapsweg nog 
meer in hel oog, en neemt de bloei van den tweeden nog sneller 
toe; dit voorbeeld is nog des te opmerkelijker, omdat het hier de 
steenkolen geldt, welke hooldzakelijk langs het kanaal du Nord 
worden vervoerd en eene van die waren uitmaken, waarvan men 
Ù prwri zoude zeggen, dat zij zonder eenigen twijfel aan de water-
wegen zouden verzekerd blijven. 

Tegenover deze feilen is het onmogelijk den krachligen invloed 
van den spoorweg op de langs ile kanalen vervoerde goederen te 
miskennen, en, wanneer men slechts de wel nagaat, welke deze 
ontwikkelingen beheerscht, dan kan men reeds nu het oogenblik 
vooruitzien, waaroj) de voortgang van de bedrijvigheid op de kana-
len , reeds nu zoo zeer vertraagd, geheel zal ophouden en waarop 
het verval, dat zich reeds op eenige waterwegen voordoet, zich 
allengs tot het geheele net zal uitstrekken. 

5. Deze uitkomsten, welke abnormaal schijnen, als men zemel 
de oHiciele tarieven vergelijkt, zijn niettemin ligt verklaarbaar, 
wanneer men lel op twee omstandigheden van groot gewigl: 

1®. De logt langs waterwegen is altijd aanmerkelijk veel langer 
dan die langs de concurrerende spoorwegen; dc meerdere lengte, 
die soms lot de helü bedraagt, blijft meer algemeen beperkt tus-
schen hel derde en het vierde gedeelte van dc ontwikkelde spoor-
wcglengte; de kosten van vervoer voor de scheepvaart worden 
daardoor in evenredige mate verhoogd. 

2°. Deze, ongetwijfelil zeer merkbare, invloed zou echter niel 
voldoende zijn om de waargenomen feiten tc verklaren. De oor-
zaak van de mei eiken dag meer blijkbare voorkeur, die aan de 
spoorwegen wordt gegeven, is vóór alles gelegen in het aanzienlijk 

( I ) Do tekst liecft 1850. (Vert.) 
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liedrag van de verminderingen, door de maatschappijen toegestaan 
op den otlicielen prijs van hare tarieven. Uil een enkel voorbeeld 
kan de belangrijkheid daarvan blijken. Van (Jiiiévrain naar Darijs 
heeft lie maatschappij van den noorderspoorweg voor een afstand 
van 271) kilometers, voor welken volgens tarief hel vervoer der 
steenkolen, tegen 0.10 frank de ton per kilometer berekend, 
27.110 franken kan bedragen, de geheele vracht tot op 10.50 
li-anken verminderd. Dit komt dus op 0.0370 frank de ton per 
kilometer te slaan. Fn dit feil staal niet op zich zelf; het doet 
zich overal voor, waar de spoorweg de steenkolen op groote al-
standen vervoert. 

Dij eene zoo sterke vermindering zullen de economisten hunne 
illusien wel moeien laten varen, die twaalf jaren geleden niel 
schroomden het laagste bedrag van de spoorwegtarieven op O of 7 
centimen per kilometer Ie bepalen; en in weerwil van hunne ge-
ruststellende voorspellingen moet men verwachten, dal de concur-
runlie van ilen spoorweg ten opzigte van de kanalen in ile ruimste mate 
zal toenemen. Immers dit leert ons de ondervinding met eiken dag. 

0. Maar de spoorwegmaatschappijen, niet voldaan met deze 
zoo aanmerkelijke vrijheid van wijziging, waartoe de contraclen 
gelegenheid gevcii, Inibben bij de toepassing van de verminderde 
tarieven andere zeer gewigtige wijzigingen ingevoerd, naar gelang 
van de hoegroolheden, de afstanden en de omstandigheden bijbel 
vervoer; deze nieuwe wijzigingen zijn zoodanig toegepast, dal zij 
soms vreemde afwijkingen te weeg bragten: zoo lieefl men voor 
korte afstanden gezamenlijke koslen betaald, die meer bedroegen 
dan voor groote afstanden (l). De groote industriëlen, de groot-
handel zijn bepaaldelijk begunstigd geworilen en de verhouding, 
waarin de maatschappijen van deze nieuwe tarieven hebben gebruik 
gemaakt, lieeH, naar hel schijnt, haar een magligen invloed op de 
gansclu; nijverheid van hel land moeten verzekeren. 

Ook zijn de kamers van koophamlel, (ïcn aantal algemeene raden 
levendig gelrolVen geworden door het gewigl van den toestand; 
hunne stem lieeH zich vereenigd met die van de schipperij, den 
eersten lak van nijterheid, die bedreigd werd, om met kracht zich 
tc verhellen tegen deze (Ulfereiitiele tarieven. 

Van hare zijde hebben de spoorwegmaatschappijen op handige wijze 
hare nieuwe tariefhepalingen verdedigd en haar stelsel heel\ van hiiiten 
af sleiiii gevonden bij publicislen van een onmiskenbaar lalenl (2). 
liet gewigl van dit vraagstuk, zijn belang voor hel tegenwoordige 
en de invloed, welken de Ie verkrijgen oplossing moet uitoefenen 
op de ojienbare welvaart, maken hel ons ten pligt het hier in 
zijn geheel en in zijne onderdeden luel zorg te onderzoeken. 

De diH'ereiitide tarieven doen zich onder verschillende vormen voor. 
Meestal verlcenen zij vermindering in vrachten in evenredigheiil 

van den afgelegdeii afstand; de per kilometer te betalen prijsver-
mindert dan, wanneer het aantal kilometers toeneemt; ziedaar het 
eigeidijk gezegde dilJerentiele tarief. 

( ! ) Vnn lionmin nnnr Parijs betaalde men 15 franken voor 140 kilo-

meters; van Dicjipo naar Pari js , 10.80 franken voor 202 kilometers, of 

4.20 franken iniud(r voor een afstand van CO kilometers meer. 
(2) Wij mogen niet met stilzwijgen voorbijgaan de memorie van den heer 

Kd. Poinvillers, maitre des re(inötos bij den staatsraad, wiens arbeid op-

merking verdient wegens do helderheid van dc uiteenzetting. Zonder in 

alles de door liein voorgestane mccning te deelen , moeten wij hulde brengen 

a'.ui dc vcvdicn^tcu van Uil werk. 

Somtijds verminderen de maatschappijen de kosten van het ver-
voer tusschen twee plaatsen, die niel regtslreeks door een spoorweg 
verbonden zijn, tol hetgeen zij zouden bedragen, indien die weg 
bestond; men noemt dit: umwegs-laricven {Inrifs de dcJoiirnemenL} 

Dan weder worden de prijzen verlaagd ten b(.'lioeve van voort-
brengsden uil den vreemde en alsdan wordt het tarief uitcrimtio' 
naai geheelen. 

Sommige goederen genietpu wegens hunnen aard belangrijke 
verminderingen uit kracht van de hijzonden tarieven. 

In de pnvticulicre conlraclen werden aanmerkelijke kortingen 
toegestaan aan afzenders, die zich verhouden lot het vervtillen van 
zekere voorwaarden, in de contracten vermeld, waaronder bijna 
altijd deze voorkwam, dat een zeker miniuium aan lonnelast moest 
worden geleverd. 

Findelijk vormen de nhunntunenlen eene laatste klasse van ver-
minilerde tarieven len gunste van zoodanige induslrielen, die van 
geen ander vervoermiddel tlaii den spoorweg gd)ruik maken. 

7. Hehoudens eenige weinig belangrijke uilzoiideringen, is hel 
grondbeginsel, hetwelk deze lariefbepaliiigen beheerscht, het volgemie: 

«Den prijs Nan de eenheid van verkeer verminderen ten ginisle van 
de handelaren en induslrielen, die aan de niaatsehappijen de leve-
ring van een grooler aanlal eenheden waarborgen; die verminde-
ringen doen toenemen naar gelang die hoeveelheden vermeerderen.» 

Dil gromlbeginsel, wij nioeten hel erkennen, is iloor de mee>le 
lol heden bekende onderiieiningen van vervoeriniddelen loegepa«>l 
geworden; wij zullen alleen o]tmerken, dat deze ondernemingen, 
zoo wat het vervoer per as als per schip betreft, die verminderingen 
alleen hebben kiniiien vinden op hel eenige onderdeel, waarover 
zij I e beschikken hadden, namdijk de kosten van het vervoer, dat 
zij geheel (»nal'hankelijk, op hare eigene risico, bewerkstelligden. 

l>it antecedent, ilat van veel waarde is, daar het zich in de 
praktijk algemeen en aanhoudend voordoet, vindt overigens zijne 
volkomene regtvaardiging. Men kan niel ontkennen, dat eene onder-
neming van vervoermiddelen eene aanmerkelijke besparing in hare 
uilgaven verkrijgt ten gevolge van aanzienlijke heslellingen, waar-
door groote hoeveelheden over groote afstanden moeten worden 
vervoerd en de beweging beli.'r verdeeld wordt. Hel is daarom hoogst 
natuurlijk, dat zij, met het oog op die besparing, aanneiudijker 
voorwaarden stelt aan de afzenders, die haar deze besparing kunnen 
bezorgen, en dan doet zij niets anders dan, met verstandige billijk-
heid, hun een gedeelte afstaan van de door hen onivangen voor-
deelen; ongetwijfeld komt deze gunstige schikking bepaaldelijk ten 
bate van de groote industriëlen en van de groote handellirma's, 
maar zij vloeit uit hel wezen der zaak zelf voort; hel is geen gunst, 
maar de praktische erkenning van een onbetwistbaar feit, namelijk 
dal besparing wordt verkregen telkens wanneer men op groote 
schaal werkzaam is. 

Dat ile vroegere ondernemingen van vervoermiddelen hare tarieven 
hebben vastgesteld volgens deze zoo verstandige wijze van zien, en 
dat die nog builen de spoorwegen hare toepassing vindt, niets is 
meer waar en gemakkelijker te regtvaardigen. Dat de spoorweg-
maatschapjujcn dezelfde vrijheid van handelen verlangen, ook dit 
hegrijpen wij , en, onder voorbehoud van een nader onderzoek van 
het bijzonder regt, door hare contraclen geboren, willen wij daaraan 
voor een oogenblik onze toestemming schenken. 

Maar wal wij in geen geval zouden kunnen toegeven is dit, dat 
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•icze excepüoimele verminderingen ooit meer kuinien bedragen dan 
de waarde van de besparingen, welke men kan verkrijgen tenge-
volge van de meer gunstige voorwaarden, waaronder het vervoer 
voor de nijverheid in het groot plaats beeft Dat men haar, en 
'mn haar alleen, de besparingen, geheel of gedeeltelijk, teruggeve 
welke zij alleen kan doen oidstaan, het zij zoo: maar daartoe moet 
zich, onzes inziens, de dilferent'iele werking van hel tarief bepalen. 
Derhalve komt het ons voor, dat deze verminderingen in de vrach-
ten zich bij uitsluiting moeten bepalen tol het eenige gedeelte van 
hot oOiciele tarief, dat betrekking heeft op de kosten van hel ver-
voer , waarop alleen de besparing in de algemeene kosten kan wor-
den gevonden. 

Zoodra de vermindering, die grens overschrijdende, de belasting 
van hel tolgeld bereikt, moet zij, onzes inziens, voor allen gemeen 
z'jn, dewijl in Frankrijk, sedert 1780, allen ten aanzien van de 
htjastingen gelijk zijn. Derhalve hebben, naar onze meening, de 
genngen en zwakken wel degelijk het regt die beschermende ge-
lijkheid in tc roepen, die naauwkeurige evenredigheid in de be-
I.jsling, welke den grondslag uitmaakt van ons linantieel stelsel 
'Ml van ons openbaar regt. 

I.aten wij, om ons denkbeeld geheel en al te ontwikkelen, tot 
liet voorbeeld lerugkeeren van dc vermindering, voor bet vervoer 
v;m steenkolen tusschen Quiévrain en Parijs toegestaan, welk ver-
v(v;r in het contract berekend wordt op . . . 27.90 franken, 
en tegenwoordig door de maalscliappij van deFi 
noorder.spoorweg wordt uitgevoerd voor. . . . 10.50 • 

hetwelk eene gezamenlijke vermindering geeft van. 17.40 » 
Het contract bepaalt het hoogste bedrag der kosten 

vervoer op O.Ol frank de ton per kilometer, 
ilerhalve voor 270 kilometers 11.11) >. 
jnen weet van den anderen kant, dat men onder de 
incest gunstige omstandigheden op geene uitgaaf 
kan rekenen beneden 0.015 frank de Ion per 
kdometer, dus voor 270 kilometers minstens. . 1.10 » 

Het verschil . . . 0.07 ^ 

drukt dus het maximum uil van de mogelijke besparing op de 
kosten van vervoer ten gevolge van de betere omstandigheden ten 
ii.mzien van hoeveelheid, afstand en verdeeling. De geheele ver-
nnndering van 17.40 franken, door de maatschappij toegestaan, 
.-plitsl zich dus in twee zeer onderscheiden deelen: 

1". Hel eene, betrekking hebbende lol dc mogelijke besparing op 
de icosten van vervoer, waarvan het inaxunum, als boven is op-
gegeven , bedraagt 0.07 franken. 

2°. Hel andere, nootlwendig komende ten laste 
het tolgeld, en gevolgelijk m'nialenu bedragende. 10. l.'5 « 

licheel bedrag, gelijk aan de gezamenlijke ver-
nniulering 17.10 »• 

Hier geeft (lu.s, naar ons inzien, hel cijfer 0.07 franken bel 
mnximum aan van de exceplionnele hnrlinfjen, in hel geval van 
de meest gunstige transporten toe te slaan. 

Het meerdrr bedrag van 10.4.'] franken vormt daarenlegen een 
j;"d.̂ ol!o van de vermindering, dat noodwendig ten laste komt van 
hel tî lgeld, de hflnalini]. Op dien grmid moet die vermindering 
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zich uitstrekken tol al de transporten van denzelfden aard, welke 
ook de omstandigheden mogen zijn. De kleine nijverheid mag niet 
beroofd worden van deze tegemoetkoming, zonder dat er eene on-
regtvaardigheid wordt begaan, die des tc meer te betreuren is, 
omdat zij op hel minst bevoorregte gedeelte van de bevolking zou 
drukken. 

Hel aannemen van ons gevoelen zou in geen geval de spoorweg-
maalschappijcn er toe brengen, dat zij hun vervoer met verlies 
bewerkstelligden, daar zij het voor de kosten vastgesteld bedrag 
in zijn geheel zullen ontvangen, telkens wanneer het vervoer tol 
geenerlei vermindering aanleiding geeft; zij zullen alsdan met het 
voordeel, dat uil het contract voortvloeit, alle kosten terug ontvangen, 
die zij ten behoeve van hel vervoer zullen hebben gemaakt. 

Maar wanneer zij het nuttig oordeelen op het tolgeld zelf, dal 
in geenerlei betrekking staat tot eenige kosten, die van de be-
drijvigheid afhankelijk zijn, nieuwe verminderingen toe te staan, 
dan zullen deze zich, naar onze meening, tot allen moeten uil-
strekken, omdat hel hier eene wezenlijke belasting geldt, die, uit 
haren aard, voor iedereen gelijk moet zijn. 

Wel verre dus van de dinerentiele tarieven te bestrijden, zoo-
danig als zij in toepassing worden gebragt, omdat sommige trans-
porten dientengevolge goedkoop plaats vinden, zoo treil hun daar-
entegen ons verwijt, dat zij de transporten betrekkelijk te duur 
maken voor de meerderheid van de afzenders; betgeen wij uil de 
volle kracht van onze overtuiging in hel tegenwoordige stelsel be-
slrijden is voorzeker niet het gering bedrag van de prijzen, maar 
hun hoog bedrag voor het meerendeel van de belanghebbenden en 
de onreglvaardigheid, dat de belasting van het tolgeld juist ver-
deeld is in de omgekeerde reden van het vermogen van hen, die 
haar moeten betalen. 

8. Om die onreglvaardigheid te voorkomen, hoezeer men ook gaarne 
in rekening brenge de bezuinigingen, welke alleen door de 
groote industriëlen kunnen worden lot stand gebragl, zoo zon hel 
voldoende zijn om voor elk bijzonder geval de waarde van de ver-
minderingen (1er kosten te bepalen, voorlvlocijende uil de bijzondere 
voorwaarden, voor het vervoer toegestaan, en tol dat cijfer bel 
maximum van dc exceplionnele voordeden te beperken, welke aan 
de afzenders, die ze aannemen, worden verleend. Ziedaar de grens, 
welke men aan hel differentiele gedeelte van het tarief zou moe-
ten stellen. 

Alle verdere vermindering, welke dan noodwendig ten laste van 
het tolgeld zou komen, zon aan alle vervoer van denzellden aard 
gemeen moeten zijn, wat daarvan overigens het gewigl, de her-
komst en de bestemming moet wezen. 
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Deze regel, gemakkelijk toe te jiassen, omvat in zijnealgemeen-
heiil, met de eigetilijk gezegde dillerentiele tarieven, de omwegs-
tarieven, lie inlernalionale en bijzondere tarieven en de particuliere 
contracten; maar hij is volstrekt niet van toepassing op de laatste 
klasse van tarieven, welke wij hebben vernield, de abonnementen. 
Immers men kan de besparing niet bepalen, die door eene zoo-
danige overeenkomst aan de maatschappijen wordt verschall, daar 
zij de hoeveelheid goederen niet bepaalt, welke door haar zullen 
worden vervoerd. Wanneer men nu zijn gansche vür\o(ïr aan den 
spoorweg geeft en, wat daarvan ook het bedrag zij, dezelfde 
korling verkrijgt, dan onlvangt men voorzeker nii'l de waarde van 
de besparing, welke n\cn aanlivengt, nvaav men neemt eenvovulig 
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van de maalschappijen eene premie aan om met haar mede te wer-
ken lol de vernietiging van eene mededingende onderneming. 

Hel is natuurlijk dal wij daar, waar men geen merkbare be-
-paring in ile kosten van vervoer zou kunnen waarnemen, alle 
verschil in de tarieven zouden moeten verwerpen. 

Overigens zijn er overwegingen van nog meer gewigl, die legen 
de abomiementen pleiten; wij komen er later op terug. 

0. Wij hebben thans na te gaan wat het bijzondere regt omtrent 
dil punt is, gevestigd door de contracten, die door de maatschap-
pijen zijn aangenomen. Die stukken, voor hel eerst in 1814 en 
1845 opgesteld, zijn sedert in den laatsten lijd herzien en de be-
woordingen van het artikel betrekkelijk de verlagingen van de tarieven 
hebben in 1857 eene belangrijke wijziging ondergaan. 

De oude contracten behelsden het volgende voorschrift betreHende 
de particuliere ovcreenkemstten : 

<i Ingeval de maatschappij aan een of meer afzenders eene kor-
ling mogt hebben toegestaan op een van de op het tarief voor-
komende prijzen, zal zij, alvorens daaraan uitvoering Ie geven, 
daarvan kennis moeten geven aan de administratie, en deze zal het 
regt hebben die korling, eenmaal toegestaan, verpligtend Ie maken 
tegenover alle afzenders.» 

Het legenwoordige nieuwe artikel van de contracten ]luidl als 
volgt: 

»Ingeval de maatschappij het nultig mogt oordeelen, hetzij voor 
den gebeelen weg, heizij voor een gedeelte, met of zonder voor-
waarden, beneden de grenzen, door het tarief be})aald, de prijzen 
tc verlagen, welke zij gemagtigd is Ie hellen, dan zullen de ver-
laagde prijzen niet weder verhoogd kunnen worden, dan na verlooj) 
van minstens drie maanden voor de reizigers en van een jaar voor 
dc goederen. 

«Alle wijzigingen in hel tarief, door de maatschappijen voorge-
steld, zullen eene maand te voren door aanplakbilletten moeten 
worden aangekondigd; de helling volgens de gewijzigde tarieven 
zal slechts kunnen jdaats hebben onder goedkeuring van het hoofd-
bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de beschikking van 15 
November 1840. 

«De helling der prijzen moet zonder eenig onderscheid en zonder 
gunst geschieden. Elk bijzonder contract, ten doel hebbemle aan 
een of meer afzenders eene korting toe Ie slaan op de goedgekeurde 
tarieven, is vohtrekt verboden; deze bepaling is echter niet van 
toepassing op de overeenkomsten, die lusschen de regering en de 
maatschappijen in het belang van de openbare dienst zouden kunnen 
ontstaan, noch o|) de verminderingen en kortingen, door de maat-
schappijen aan beboefligen Ie verleencn. 

«Ingeval van verlaging moet de korting zich evenredig verdeden 
over de tolgdden en de vrachten.* 

Men ziet uit deze aanhaling dat de regering .«̂ ederl 1845 hd ge-
vaar van de particuliere contracten heeft ingezien, vermits zij be-
rloten heeft ze stellig te verbieden. En de verlagingen der tarieven 
met of zonder voorwaarden moeten, in ieder geval, openlijk eene 
maand te voren worden aangekondigd, door het lioofdhesliiiir wor-
den goedgekeurd, zonder eenig onder.̂ cheid en zonder gunst worilen 
toegepast. De vrijheid der maatschappijen, wd verre van in deze 
omstandigheid onbeperkt te zijn, is derhalve aan talrijke beperkin-
gen onderworpen; zij kunnen alleen maatregden van algemeene 
Intrekking uemeu, en hare voorsldlen moeten, alvorens len uitvoer 
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Ie worden gdegd, den dubbelen toets doorslaan van de beoordeehng 
des publieks en hel onderzoek der regering, die vrij blijft ze goed 
te keuren of te verwerpen. 

Ziedaar hel bijzondere regt, md eene zelfstandige en wettige voorzor-
door de contracten geschapen. Kn inderdaad nooit was dcbesib.ei-
mende lusschenkomsl van het openbaar gezag noodiger noch bi\> \ 
te regivaardigen. Wij hebben, door hel reeds aangehaalde voor-
bedd, gezien, dat de maatschappij van den Noorderspoorweg, ge-
mautiiid om 27.00 franken van de steenkolen lusschen 0"iévrain ö G 

en Parijs te hdlen, haar tarief lot 10.50 franken verlaagd had 
zij zou nog, en zulks zonder eenig verlies, beneden dal i-ijl'f;r 
kunnen gaan; maar is dit niet reeds eene uitgebreide magl, wan-

' neer men de bevoegdheid heeft naar willekeur den prijs van eene 
; ton steenkolen, die naauwdijks 14 franken aan de mijn waardig is, 
^ met 17.40 franken te verhoogenV Indien het der maatschappij ge-
j legen kwam, gesti.'ld zij ware vrij in hare handelingen, zonder loezigt 

op hare tarieven, om bepaaldelijk de belgische mijnen te begun-
stigen, zoude zij aan deze dan niet terstond eene premie kuniKMi 
toestaan, veel hooger dan de inkomende regten op de steenkolen, 
namdijk 1.50 frank, en op die wijze de bescherming van den 

• nationalen arbeid, welke zij moden verzekeren, volkomen ijdel 
. maken? Zou hel insgelijks niet van haar afhangen om kunstmatig 

de voorwaarden van de induslride voortbrenging voor Parijs en hel 
• stedelijk gebied voordediger Ie maken dan in de tusschengdegene 
I plaatsen, Amiens bijvoorbeeld, en zoo doende alle geographische 
I verhoudingen te versloren en de gevestigde toestanden te vernieti-

gen? Hel zou voldoende zijn , dal zij voor die plaatsen hel maximum 
van hel tarief, 13.20 franken, handhaafde en aan Parijs alleen me.1 
zijn gebied hel verminderd tarief van 10.50 franken toestoinl. 
Moet men niet terugdeinzen voor de mogelijke gevolgen van eene 
zoodanige magt len opzigle van de steenkolen, hel hoofdbesland-
ded bij dken tak van nijverbdd? De nitoefeniiig van die magl zou 
zich overigens niet tot deze koopwaar bepalen; de groole vrijheid 
van handelen, die uil hel tarief ten opzigte van de laagste klasse voorl-
vlodt, neemt, gdijk men weet, voor de hoogere klassen van goede-
ren toe, omdat de prijzen veel sneller stijgen, dan de kosten van 
de trekkracht. Ook kan men zonder eenige overdrijving beweren, 
dat nooit eenige particuliere vennootschap fiver een magliger middd 
heefl kunnen beschikken, om op de nijverheid en den handel des 
lands invloed te otdenen. Vandaar ont.staat onbetwistbaar de noodzake-
lijkheid, ook door de contracten gewaarborgd, dal er een hooger 
loezigt besla voor deze wijzigingen in de tarieven, waarvan de ge-
volgen zoo hdlzaam of zoo jammerlijk kunnen zijn, al naar gdang zij 
voorlxloeijeii uil gevoel voor het algemeen belang dan wel uil de 
vaak zdfzuchtige inblazingen van bijzondere bdangen. 

Daar het openbaar gezag, gelijk wij gezien hebben, het regt heeft de 
door de maatschappijen voorgestelde verminderingen goed Ie keuren, 
zoo kan het zonder eenigen 1 wij lid het differentiele onderdeel van 
hel tarief binnen de grens beperken, die wij boven als viaximum 
hdiben aangewezen, namdijk: hel bedrag van de besparingen in 
de koslen van de trekkracht, voortvloeijende uil ile voorwaarden, welke 
md betrekking lot de lengte, de lioevedlidd en do verdeding van 
de transporten zijn aangenomen. Het kan en moei, naar onze meening, 
alle verdere verlaging, voor zoo veel zij exceptionneel zou zijn, ver-
werpen of wel algemeen maken. 

, Wdligt zal men tegenwerpen dat de verminderingen, aldus be» 
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werkslclligd, zlcli niet evenredig over het tolgeld en hel vervoer 
/uilen verdeelen. Dit zou niet juist zijn; niets toch zal verhinderen het 
geheele bedrag van de vermindering, voor ieder bijzonder geval bepaald, 
evenredig aan hel bedrag van beide die soorten van kosten te verdeelen. 
Deze schatting heet'l overigens tegenwoordig in de gewijzigde tarieven 
geen plaats en het valt ligt, de reden daarvan te vallen. Immers 
zij is alleen toepasselijk en mogelijk in de zeer zeldzame gevallen, 
waarin eene maatschappij hare wagens laat loopen over eenen weg, 
waarvan zij geen concessionaris is. Hoe dit zij, eene zoodanige tegen-
werping, die altijd gemakkelijk kan worden opgelost, door de ver-
deeling, waarvan hier sprake is, te bewerkstelligen gelijk wij hebben 
;;ezegd, zou geen enkel oogenblik kunnen worden gemaakt tegen 
hel beginsel, dat dit geheele vraagstuk beheerscht, de strengever-
pligting om den Ibndamenlelen grondslag van onze wetgeving, de 
tielijkheid van allen ten aanzien van de belasting, te handhaven 
rn te beschermen. 

10. De spoorwegmaatschappijen kunnen niet met particuliere 
ondernemingen worden gelijk gesteld. In de meeste gevallen handelen 
zij uil kracht vaii eene opdragl van het openbaar bestuur; vaak 
vertegenwoordigen zij dit. De meeste van haar hebben van den staat 
hetzij aanzienlijke subsidien, hetzij verwaarborging van de rente 
(»utvangen (1); hel eenige, waarin hare werking kan worden ver-
geleken met die van de bijzondere nijverheid, is de bezorging van 
hel vervoer zelf; en nog moet men in aanmerking nemen, dat juist 
wegens het monopolie, hetwelk zij voor die bezorging bezitten, 
zoowel de lusschenkomsl als hel toezigt van hel bestuur onont-
beerlijk zijn. 

Wil men, gelijk somtijds geschiedt, dit monopolie beperken 
binnen de uiterste grenzen van de tarieven, in de aden van concessie 
bejuiald, dan vervalt men ten eenemale in eene illusie. Die uiterste 
grenzen worden nagenoeg alleen op de reizigers en de kostbare 
goederen toegepast (2); maar volstrekt niet op die goederen, waar-

n ) Het gcznmcnlijk liedrag van de suhsidien, aan de sponnvcginnat-

schappijen toegestaan, bedraagt 932 302 711 franken, waarin door den staat 

voor 904 408 7')4 franken en van wege plaatselijke belangen voor 27 893 957 

1 ranken wordt bijgedragen. 

I lct is , indien wij ons ten minste niet bedriegen, bij vergissing, dat de 

liccr lioinvillicrs, tegenover het subsidie, aan den spoorweg van l'arijs naar 

de Middellandschc Zee verleend, ten bedrage van . . . . 144 000000 

de jaarlijkschc lasten stellende, die op de maatschappij rusten, 

in die uitgaven, door hem gesteld op het cijfer van . . . 10 000 000 

iicgrepen heeft: 

De belastingen, het patent, het zegel en de registratie, 

welke onkosten op alle industriële ondernemingen drukken, 

gCbubsidieerd of niet, en welke voor dezen weg zijn geraamd op 1 C80 000 

'2'. De opbrengst van een tiende van het vervoer met groote 

.snelheid , welke voor het grootste deel wordt opgewogen door 

de tariefverhooging, langs wettigen weg in 18.55 toegestaan. 4 310 000 

De verlagingen van de kosten aan zeelieden en 

miiiUiiren verleend 2 775 000 

De vastgestelde vracht, nagenoeg gelijkstaande met de vracht van de 

I Icizicrtreinen, is voldoende, en te dezen opzigto heeft de maatschappij 

volstrekt geen buitengewone uitgaven. 

(2) Het tarief voor de reizigers wordt bijna altijd ten volle toegepast, 

liet is te bejammeren, dat in de contracten niet, als maximum van de te 

berekenen lengte, de geographische afstand tusschen de verschillende 

pliiatjcn wordt aangenomen. Dan zouden de maatschappijen niet, geiyk maar 

al tc vaak tegenwoordig het geva\ i s , er l»e\ttug bij hebben om vevkccTdc 
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omirenl de scheepvaart mededingster is. Het zou voor de spoorwegen 
volstrekt onmogelijk zijn, in welken ongunstigen toestand ook de 
mededingende onderneming verkeerde, hunne tarieven tot hel 
maximum van hel contract op Ie voeren ; door de kosten van vervoer 
van de steenkolen tusschen Quiévrain en l'arijs van 10.50 op 27.'JO 
franken Ie brengen zou eene geheele omwenteling in de nijverheid 
ontslaan en, daargelaten de vrees voor onvermijdelijke onheilen, 
zou het welbegrepen iielang van de maatschappij zelve het haar 
niel veroorloven. 

Kr beslaat toch in elk bijzonder geval een bedrag van tolgelden 
overeenkomende met het maximum van de netto opbrengst. Dit 
bedrag, aanmerkelijk minder dan dat van hel contract, vormt de 
ware greiis, die de maatschappij moet trachten te bereiken; daar-
beneden ziel zij hare ontvangsten vermimleren en de exploitatie 
moeijelijker worden door de vermeerdering van het verkeer, daar-
boven verminderen do opbrengsten insgelijks. Haar belang eischt 
dus evenzeer als dat van hel publiek, dal de prijzen lot dal bedrag 
worden verlaagd, maar overigens zijn beiile geheel gescheiden en 
moet alle verdere vermindering worden vermeden. 

Wij zullen niel trachten voor de versihillende gevallen, die zicii 
kunnen voordoen, het bedrag van hel tarief te bepalen, passende 
voor hel maximum van de netto opbrengst. Men zou om dit ti* 
doen met juistheid moeten kunnen aanwijzen de wet der wisselingeii 
in hel verkeer, overeenkomende met die van de kosten ; wij zullen 
echter een voorbeeld bijbrengen, uil onze persoonlijke ondervinding 
ontleend, waardoor men de voordeelen zal kunnen nagaan, die 
sommige verhoogingen in de prijzen aan de maatschappijen kunnen 
aanbrengen. 

In de rigting van Hergen in Henegouwen naar Hijssel bedroeg 
de vracht, voor de uilvoering van de werken ter verbetering van 
de lleneden-Scarpe, 8.00 franken de Ion ; het gemiildeld gewimenlijk 
verkeer beilroeg in de laatste jaren 200 000 ton ; na ile verbeteringen, 
in die rivier aangebragl, is de vracht gedaald lot 4.00 franken en 
het gemiddeld verkeer (1830 tol 1812) heelt het cijfer van 448(X»U 
tonnen bereikt. Daar de afstand van Hergen naar Hijssel U>0 
kilometers langs den sj)oorweg bedraagt, zoo ziel men de beide 
vrachtprijzen overeenkomen met een bedrag van 0.085 en 0.U4 frank 
per kilometer. 

Tegen den prijs van O.O-l frank zou eene spoorwegmaalschap|t!j 
die nagenoeg 0.02 frank de ton per kilometer bij een zoodanigen 
afsland moei uitgeven, eene netto opbrengst van 0.02 frank per 
eenheid hebben verkregen, d. i voor 448 000 Ion 8000 franken. 

Daarentegen bij een prijs van 0.085 frank zou de netto winst 
van de maatschappij 0.005 de ton per kilometer hebben bedragen ; 
lie geheele winst, in weerwil van het verminderd bedrag van hel 
verkeer (200OOO ton), zou derhalve bijna het dubbele cijfer hebben 

' bereikt, of 10 000 franken. 

In een soortgelijk geval zou er dus voor haar een aanmerkelijk 
voordeel in gelegen zijn om de tarieven van 0.04 frank, welk cijfer 
nagenoeg gelijk staat mot het bedrag van de tegenwoordige ver-
minderde prijzen, lol 0.085 frank op te voeren, welk bedrag nog 
beneden dal van hel contract staal, al moest hel verkeer aanzienlijk 
beperkt worden door deze hoogere kosten van \ ervoer. 

traces te maken of te behouden, die aan de reizigers een verhoogd ijcdrag 

van tolgelden cn verlies van tijd vcroorzuken. 
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De lariefsverhoogingen, binnen zekere grenzen zoo voordeelig voor 
de maalscliappijen, moeten overigens niel plotseling en snel plaats 
vinden: de voorzigtigheid, die steeds met bet oog op groole nijv<!r-
heidsbelangen wordl gevorderd, de oiibekeiidlKMd met de juiste wel 
van de wisselingen in hel verkeer, de vrees om door eene I e snelle 
opvoering ontmoedigde concurrenlien nieuwen moed I e geven, dat 
alles moet er toe medewerken om de maatschappijen een weg I e 
doen volgen, die langzaam en op grond van ondervinding voor-
waarts voert, en haar door middel van j)roefneiiiingen te iloen ge-
raken tot die cijfers, welke haar de grootste netto opbrengst zullen 
verzekeren. 

Wij hebben gezien, dal de gewone wegen de mededinging met 
de spoorwegen niel kunnen volhouden: als men op de kanalen, 
ten gevolge van de verliezen van de schipperij, hel aanzienlijk 
materieel, waarover deze beschikt, zal hebben zien dalen beneden de 
behoeften van het verkeer, dan zal de handel geen lust gevoelen 
om kostbare voertuigen te doen vervaardigen, welker ondergang 
afhankelijk zou zijn van latere larielsverminderingen. 

Derhalve zal de trapswijze verliooging van de tolgelden, met 
ver.̂ t̂andige langzaamheid tot stand gebragl, de voordeelen van de 
maatschappijen, zonder eenig gevaar voor deze, doen toenemen; 
zij zullen dus noodwendig naar dal doel sireven, geholpen door de 
vrachiverhoogingen, die zullen plaats vinden ten koste van hel ver-
keer op de waterwegen, zoodra hel materieel van de schipperij 
(Uivoldoende zal zijn geworden. 

De plolsehnge verhooging van de kosten van vervoer zou stellig 
onheilen voor de nijverheid en den handel na zich sle|)en : de Iraps-
wijze verhooging der kosten zal een overgang zijn, maar niettemiii 
ten slolle dezelfde gevolgen hebben, namelijk ile fabricalie kost-
baarder maken en daardoor de werking van de nijverheid verlam-
men. Al is de tegenwerking langzaam geweest, zij zal er niel Ie 
minder wezenlijk en iioodlol'tig om zijn. 

11. Hel maximum van een contract zou dus, gelijk men gezien heefi, 
geen waarborg tegen hel mono|)olie kunnen opleveren ten aanzien 
van het vervoer van zware massaas, omdal het belang van de maat-
schappijen deze zal bewegen om er altijd beneden te blijven. Kn dat 
belang zou evenmin een wezenlijken waarborg kinmen opleveren 
tegen latere verhoogingen van de prijzen, die tijdelijk, met het oog 
o|) de mededinging, zijn verlaagd; deze verhoogingen, in beginsel 
door al de contracten goedgekeurd, zullen jtlaals vinden tol hel 
maximum van ile netto opbrengst is bereikt, en er bestaat in wer-
kelijkheid legen de gevaren, waarmede zij alsdan de nijverheid 
zullen bedreigen, slechts één krachtige, afdoende, maligende invloed, 
»lie van di; mededinging der waterwegen. 

Hel is aan hel bes laan van d e z e , dal men de j ) r i j sverminder in-
gen te i lanken h e e l t , door de m a a t s c h a p p i j e n t o e g e s t a a n , vermin-
d e r i n g e n , die sedert ver.^cheideiie j a ren iliiren en wel van tlien aa rd , 
(lat men in den a a n v a n g niel geaarzeld zou h e b b e n , ze als utoiiien 
Ie b e s c h o u w e n : i m m e r s , heeft niet eene commiss ie uil d e b e l g i s c h e 
k a m e r s in 18i.'> v e r k l a a r d , dal de s t aa t s spoorweg n i e l , zonder ver-
l ies , voor minder dan 0.07 f r ank de Ion per k i lomete r kon ver-
v o e r e n , en zien wij niet d a a r e n t e g e n iederen dag de f r ansche m a a t -
schapp i j en met voordeel w e r k e n , legen den ))rijs van 0 . 0 3 lot 
O.Oi f r ank . 

Deze voor de nijverheid zoo belangrijke voordeelen, die alleen 
door de mededinging van de kanalen z'ijn ontslaan, en welke deze 
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voor het vervolg alleen kan verzekeren, doel krachtig uitkomen, 
welk algemeen belang met bel handhaven van dien vruchtbaren 
wedijver verbonden is. Dok kan de staal, zonder de nijverheid de.-̂  
lands in de waagschaal Ie stellen, zonder een wezeidijken zelfmoord 
te begaan, in de dillerenliele tarieven van de maatschappijen geen 
prijzen lalen insluipen, die wezenlijke gunslen, jiremien van aan-
moediging zijn om lie rivieren en kanalen , die voor hel grootste 
deel door den slaat bezeten en geëxploiteerd worden, te benadeelen. 
Hel aboimemenl, dat laatste wapen van eeiie dolzinnige mededin-
ging legenover de waterwegen, die den eenigen aldoenden waarborg 
tegen de giïvaren van IK;! monopolie uitmaken, moet dus mei 
kracht worden verworpen. 

12. Hel opbellen van de abonnemenislarieven, de gewigtige 
wijzigingen, welke wij overigens voor de dillerenliele tarieven heb-
ben voorgesteld, zullen ongetwijfeld meerdere gelijkheid brengen in 
de voorwaarden van den strijd, en dit zal een groot punt zijn. 
.Maar die strijd zal niellemin beslaan en, zelfs binnen die grenzen 
beperkt, zal de magl van den spoorweg nog zeer dreigend, blijven 
voor de toekomst der waterwegen. 

lil de eerste jaren, die het in exploitatie brengen van den 
Noorders|ioorweg hebben gevolgd, heeft hel openbaar bestuur de 
noodzakelijkheid ingezien om den toestand van de mededingende 
waterwegen Ie verbeteren. In het stroomgebied van de Aa en de 
Schelde zijn de grondslagen van de helVmg geregeld, hel bedrag 
van de tolgelden verminderd, en lalrijke verbeleriiigen zijn aanluMi-
dend aangebragl in den materielen toestand en de exploitatie van 
deze geiiK.'eiiscliapswegen ; dank zij deze beschermende maatregelen 
heell de schip|)erij zieh kunnen staande houden, en tol heden 
het algemeen verkeer voortdurend toegenomen; wij hebben echter 
gezien, hoeveel sneller de toeneming van den spoorweg is, en hoe 
hij zelfs waren lol zich trekt, welke uitsluitend tol de kanalen 
schenen Ie moeten behoorei». De uitbreiding van het verkeer en de 
voortgaande oniwikkeliiig van hel ex|)loitatie-nialerieel oj) de spoor-
wegen maken liet gevaar tegenwoordig even groot als het in 1810 
wa.s. Kven als toen is het noodig geworden, middelen te beramen 
en in hel werk te stellen, om de waterwegen te ondersleunen, 
die alleen in staat zijn om eene voorldiirende matiging der prijzen 
op de .spoorwegen aan het land Ie verzekeren. 

Ten volle overtuigd van al de levenskracht, die de scheepvaart, 
dat voortreHelijk middel van goedkooj) vervoer, bezit, gelooven wij 
krachtig aan baren blijvenden wedersland, en wij zullen Irachleii 
met de redenen, waarom wij daarop hopen, hier de maatregelen aan 
te wijzen, die ons noodig voorkomen om onze verwachting te ver-
wezenlijken. 

13. De tolgelden, waardoor de rivieren en kanalen gedrukt wor-
den, hoezeer hun gemiddeld bedrag niel zeer hoog is, overtrell'en 
echter o|i sommige van de lijnen, waar de grootste mededinging 
plaats heeft, bet bedrag van ik; onderhoud.skosleii aanmerkelijk. 
Zoo bedragen nog tusschen Helgie en Parijs (1) de gezamenlijke 
.scheepvaarlregleii, in weerwil van de reeds toegeslane verminde-
ringen 0000000 Irankeii 

terwijl de onderboudskoslen van de wegen, 
waar zij geheven worden, naaiiwelijks beilrageii. 800 000 ^ 

(1) .Mt'ii beeft (ip deze lijnen iii is.').') ccne .̂ om van ongeveer CliüOCcO 

; f iiiiken gehc -on, iildiis vcnleclii: 
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Hlijit als iiello opbrengsl van do hclasliiig. . 5-201)000 Iran ken 

Op de gezamenlijke van slaalswege lielieerde kanalen overlrell 
de gemiddelde bruto opbrengst van ih; tolgelden 2800 ti'anken per 
kilometer, en gaat derhalve aanmerkelijk de oMderhonll̂ kosten ten 
hoven. Op de wegen, waarvoor coneessie is verleend, is het ver-
schil nog aanmerkelijker. 

Indien men dus al , niet geheel zonder grond, heelt kunnen 
zeggen, dat voor .sommige wegen ile tolgelden ten hoogste de 
onderhoudskosten vergoedilen, en dal dus de schipperij als tegeinoel-
koming den gemeenschapsweg zeiven verkreeg, waarvan zij zich 
bedient, zoo zou die bewering, tol hel geheele net uilgeslrekl, gelijk 
men ziet volkomen onjuist zijii : zij zou dit vooral zijn voor de 
meest bezochte lijnen. Er blijft dus, en dil is een groot gehdc, 
eene aanmerkelijke vermindering Ie brengen in hel bedrag van de 
tolgelden. Wij moeien er nog bijvoegen, dal voor sommige van 
(leze wegen deze vermiiulering van scheepvaartreglen, zoo hoogst 
nuttig voor hel algemeen belang, levens eene daad van sirikle regl-
vnanligheid zou zijn. 

Wanneer de slaat werkelijk een nieuw kanaal uitvoert, dan nmel 
hij ongetwijfeld Irachleii nit de lolgeldcn, behalve de kosten van 
onderhoud, ook den inleresl van hel kapitaal van aanleg goed te 
maken. Deze inleresl, weiken de schatkist moet innen, op stralle 
van, ten koste van hel algemeen, de in de nabijheid van het nieuwe 
kanaal gelogen plaatsen te begunstigen, komt langs verschillende 
wegen binnen : vooreerst de tolgelden, vervolgens de latere toene-
ming van de directe en indirecte belaslingen, die het gevolg is van 
de ontwikkeling van nijverheid en handel, door het verkeer langs 
den nieuwen gemeensclia|isweg teweeggebragt. 

Vaak gebeurt hel, dat uil dti tolgelden alhïen (h; kosten van 
onderhoud van den weg, de inleresl en de amortisatie van hel 
kapitaal kunnen worden beslreden; dit is hel geval bij concessien. 
In andere gevallen zijn do kanalen door de genieenleii uitgevoerd 
ofbelaalil; dikwijls geldt hel algeloopen concessien, die het kapi-
taal reeds hebben terug betaald, of lijnen, door den staal uitge-
voerd, dieseilert lang zijne voorschollen terug beefi onlvaiigon ten ge-
volg(ï van het meerdeie bedrag van d(! out vangsten boven de uilgaven. 

liet is duidelijk, dat in de drie laatst bedoelde gevallen alle tol-
gelden, die de onderhoudskosten Ie boven gaan, eene wezenlijke 
lielasling vormen, ilie onregtvaardig is, omdat zij op een middel van 
voortbrenging, een werktuig driikl ; nadeehg, omdat zij er toe leidi 
dat het gebruik van den weg wordl beperkt, en de naluurlijke be-
zwaren, die zij heeft weggenomen, iloor hel kunstmatig beletsel 
van de tarieven vervangt, liet nadeel, dat uil hun Ie hoog cijfer 
voortvloeit, is algemeen; hel is van invloed op den handel en diï 

Kanaal van l'ergen naar l'onde (iVansoli j^edcelte) . . . 40 3!).') 
Sclielde, met inbegrip van de concc.»;sie van Iwuy . . . 721 210 
Kanaal van Saint-Quciitin . . I 2 3 l t ! 0 l 
nekanaliscerde Saml)re. SGl m 
Kanaal van de Sambre naar de Oise 
Kanaal van .Manicainp en kanaal langs ile Oi.se 

Seine cn kanaal Saint-!''eni.'j, ongeveer . . 7r)r> 4'.I3 

(d) C OOI) 000 

a Hit nlijVc cijlVr kilrnnjil »CHJIXX). Vfit 
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nijverheid, die van hel kanaal gebruik maken; de scliatkisl zelf 
lijdt er vaak onder ten gevolge van den invloed, dien de tarieven 
uitoi.'fenen op verschillende bronnen van de openbare inkomsten, 
die met de ontwikkeling van hel voortbrengend vermogen in ver-
band slaan. Wanneer daarentegen ile staat of de maatschappijen 
de tarieven verlagen, is het verlies, dat zij daardoor lijden, altijd 
geringer dan het bedrag van die verlaging, omdai geregeld van dez(; 
eene ontwikkeling van verkeer het gevolg is, dat zich doet kennen 
door eene vermeerdering van inkomsten van allerlei aard, somtijds 
zelfs van de tolgelden. De Sambre en het verbindingskanaal tusschen 
de Sambre en de Oise leveren een sterk sprekend voorbeeld daar-
van op; len gevolge van eene vermindering van 25 ten honderd, 
in 18i l in de larieven gebragt, is de opbrengst der belaslingen 
er hel volgende jaar van 2;j'.)OI8 franken tol •i-i'.)2 l8 franken ge-
slegen ; vervolgens is zij onophoudelijk toegenomen tol in 181'.), 
toen eene nieuwe verlaging, bijna gelijk staande wal de hoegroot-
heid belrefl, de gezamenlijke opbrengst van 1 200 258 lot 1 400 StU) 
franken heeft iloen stijgen. Derhalve is iedere tariefsvermindering 
onmiddellijk gevolgd geworden door eene aanmerkelijke vermeer-
dering van oiilvaiigsten, en deze zijn onophoudelijk gestegen tol 
aan de opening van den mededingenden sjmorweg; zij hadden in 
1850 hel gezamenlijk bedrag van 2 0(30 273 franken bereikt, zoo-
dal binnen een tijdsverloop van zestien jaren eene achtvoudige toe-
neming (van 2;i'.)Oi8 lol 1 S2'.) 225 franken) heeft jilaats gehad. 
Kvenzeer heeft men gezien, dal de in 181'.) op de gezamenlijke 
rivieren en kanalen van hel noorden van Frankrijk aangebragle ver-
lagingen binnen nog geen vijf jaren eene vermeerdering van 
1 7tS;{ 5(»r» franken in de opbrengst van de tolgelden hebben teweeg-
gebragt, daar deze van 5 501-1',)'.) tot 7 378 0(i5 franken is g(ï-
stegeii. 

In het bijzondere geval, dat ons bezig houdt, is het door den 
handel verkregen voordeel veel grooler dan de korting, op de 
scheepvaartreglen toegestaan; immers deze waarborgt de voort-
during van die, welke reeds op de mededingende wegen was ver-
leend ; (lerh.ilv(! is hare werking tweeledig eu zij werkt krachtig o|i 
hel verkeer, dat niet langs de waterwegen plaats heeft. 

Wij kunnen hi(ïr niet alle verminderingen opgeven, die zouden 
kunnen worden aangebragl ; men zal ze ligt inzien, wanneer men 
den toesland van iedere rivier of kanaal nagaat, iels wat geenerlei 
bezwaar oplevert; wij zullen ons bepalen tot de vermelding van 
eene zeer belreurenswaardige ongelijkheid, die nog 0 | ) de lijnen 
van hel, slroomgebied van de .Va en de Schelde en op het kanaal 
van Saiiil-tjuentin plaats vindt. De steenkolen, die in alle overige 
larielbepalingen in de laagste klasse van de belaslbare koopwaren 
zijn ge|ilaalst, worden aldaar voortdurend lol de eerste klasse ge-
rekend en daarvoor wordl hel hoogste bedrag betaald. Dit is hel 
laatste sjioor van dat exceptionueel stelsel, waaronder deze gemeen-
scliapswegen zoo lang hebben geleden: hel is noodig hel te doen 
verdwijnen, vooral in een lijd, waarin nieuwe ontdekkingen vau 
steenkolen in hel departement du l'us de dalais en het steeds loe-
nemend verbruik van deze bnuidstof aan de lage vrachtprijzen eene 
grootere waarde geven dan ooil te voren. 

De boven medegedeelde feilen doen zien, hoeveel partij er in het 
algemeen belang van de vermindering der tolgelden te trekken 
valt. Wij zullen, alvorens van dit onderwerp af te stappen en als 
maatstaf van de uitgostrektheid van de voordeeleii, welke nn.'N 
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langs dien weg kan verwezenlijken, in herinnering brengen, dat 
op eene enkele li jn, die van Helgie n a a r Parijs, eene vermindering 
van 87 ten honderd (5 200 000 franken op 0 000 000 franken) 
kan worden verkregen, zonder dat de hulpbronnen aangetast wor-
den, noodig voor bet onderhoud van de verschillende kanalen en 
rivieren, waaruit zij bestaat. 

11. De materiele verbeteringen, waarvoor de waterwegen vat-
baar zijn, vormen eene tweede soorl van vooruitgang van onbe-
twistbaar belang. Indien het tegenwoordig nioeijelijk is aan hel 
maken van nieuwe kanalisalien op eenigzins grootere schaal te 
denken, indien in de meeste gevallen een grondig onderzoek van 
ileze soort van vraagstukken tol eene ontkennende beantwoording 
moei leiden (1), zoo is het er geheel anders mede gelegen, wan-
neer het de verbetering van bestaande wegen geldi, waarop reeds 
een groot verkeer plaats heeft. Alle uitgaven zijn dan productief 
en cenige daarvan verre boven alle verwachting. 

Kenige voorbeelden, op onderscheiden lijnen van het noorden van 
Frankrijk gekozen, zullen de groole voordeelen doen uitkomen, die 
men van zoodanige werken mag verwachten. Wij hebben ze in de 
volgende tafel aangegeven. 

Aanwi jz ing . 
Schelde 

en kanaal 
van Saiiit-
Ouentin. 

IJeneden-
Scarpe 

en 
Den Ie. 

fr. fr. 
rilgaven voor verbeterings-

Nvorken |0 (»00 000.(j0 2 050 000.00 8 ()50 000 
Toestand vóór die werken : 

Vracht van j I'arijs . 
Dergen naar ( Hijssel . 
Tolgelden ^ 
lilijft voor de kostender 

22.00 
1» 

0.10 

» 

8.50 
1.28 

sctieepvaarl 
iielasl ovei 

len afstand 
Tonuelasl over den gehee-

Opbrengsl der tolgelden 
Toestand iia de werken: ^ 

Vrachten 11.00' 
Tolgelden O.lf.' 

BlijII voor de kosten der 
scheepvaart . . . . 

Verkregen besparing per ton 
Tonuelasl over den gehec- ton. 

len afstand . . . 858 000.00 
I fr. 

5.81 i.22i 
ton. I ton. 

330 000.00 200 000.00 
fr. fr. 

885 857.00' 70 000.00 

3.'.)5 
1.58 

055 857 

7.81! 2.37 
8.(J0| 1.85 

ton. 
('.30OO0.00 

ti'. 
308 (•,87.00 2 '.)85 375 (d) 

(c) 

Opbrengst der lol-elden 2 580 (•88.00 
, , vloTolgelden 1700831.00 328 087.00 2 021)518 

Nvinslen ^ , . t- .v} 000.00 2 1.58 250.00 O OIO 250 

Gezamenlijke winsten .|G 152 831.00>2 -180 037.00 S 03'.) 7()8 

{(II l'il},'cvüsiil van lt27 tot IS-lO. — (ö) In 1S.')3. ~ (c) In 1817. — 
((/) Do jiuvlijkschc winsten op de kosten der sclicepvaart zijn l)erckcnd, 

di.,.1 den tonnelnst, vnn 1833 lol IS47 verkregen, voor de helft te rekenen. 

( I ) l'e luivtst ondeinomen kanalen lielilien <;eniiddeld 210 000 franken 

den kilometer gekost; tcfren dien prijs zou men voor inieresf, onderlioiid 

en amo^tî atic min«tens l4 0Uü l'iunkcn den kilomeier moeien onivanscn. 

l'.u Itij liet nan^vczit; zijn van de spoorwegen zonden de tolyelden U.02 

fmiik i/jct 1« t̂ ovttu mogen «̂ mui. Men zou dn̂  moeten kunnen rekenen 
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Derhalve bedroeg in 1817 de geheele jaarlijkscbe winst, door 
de uitvoering van de werken verkregen, 8'.)30 7()8 Iraiiken en dus 
meer dan het bedrag van bel uitgegeven kapitaal: de ontvangen 
inleresl heeft dus meer dan 100 ten honderd bedragen. 

Alle voor de verbetering van de kanalen nuttige uitgaven zullen 
voorzeker niet altijd zoo productief zijn. Men kan echter stellig 
verzekeren, dal langs al die groole aderen, waar het verkeer lus-
scheii 300 000 en 1200 000 tonnen afwisselt, al de werken, die 
den gang der vaartuigen gemakkelijker maken, aan het publiek de 
voor de uitvoering gedane opoHeringen met woeker zullen vergoeden. 

Dikwijls zelfs zal men tot hoogst belangrijke uitkomsten geraken, 
wanneer men te doen heeft met lijnen, waar weinig verkeer plaats 
heeft. Zoo zal men door de üoven-Lys en de l^awe, welke rivieiije.> 
nog zeer weinig bezocht zijn, te verbeteren, tegelijkertijd invloed 
oefenen op het mededingend kanaal van Aire naar la Dassée, en 
men zal ten slotte de kosten van vervoer van zware massa's ver-
minderen, die thans reeds -iOOOOO ton te boven gaan en die 
zonder eenigeii twijfel zullen toenemen ten gevolge van de exploi-
lalie der steenkolenmijnen, onlangs in hel departement du Das ile 
Calais ontdekt. 

De schee|)vaarl in hel noorden van Frankrijk heeft sedert veertiu 
jaren aanleiding gegeven tot talrijke werken en evenwel kuimfii 
wi j , zonder de waarde van de reeds verkregen verbeteringen te 
miskennen, mei grond beweren, dal er nog zeer veel te doen 
valt (1). Indien nu eene dergelijke bewering juist is voor dit gedeelte 
van Frankrijk, alwaar de waterwegen eene aanmerkelijke betrek-
kelijke volmaaktheid hebben bereikt, hoeveel nuttige verbeteringen 
zullen er nog elders kuimen worden lot stand gebragt en hoeveel 
belangrijke besparingen worden verwezenlijkt? 

Men moet in de eerste plaats gewag maken van de verbetering 
der rivieren, die de kanalen verbinden of er de voortzetting van 
uilmaken; mei betrekkelijk weinig kostbare werken zal men 
daar de waarde van uitgestrekte lijnen van gemeenschap ver-
hoogen, die, hoezeer over hel grootste gedeelte van hare ont-
wikkeling uitstekend, maar al te vaak van gering nut zijn, bij 
gebrek van genoegzame diepte en door verschillende belelselen, die 
zich voordoen op de rivieren, die er loe behooren. Ook andere 
verbeleringen zullen zonder twijfel kunnen worden voorgesteld; 
wij zouden ons doel uil het oog verliezen door ze na te gaan: 
wij hebben alleen willen aanloouen hoeveel te dezen opzigte no-
te doen valt. Hel onderzoek, door de regering bevolen, ter bepaling 
vim de uilgaven, welke de verbetering van de waterwegen nog z;il 
vorderen, bewijst overigens ten volle voor hare bezorgdheid te dezen 
aanzien en voor haar vertrouwen iii ile toekomst van die middelen 
van verkeer. 

15. Fr blijft ons thans over de bijzondere voorwaarden na te 
gaan van de exploitatie der waterwegen en te onderzoeken, voor 
welke hes|iaruigen deze nog val baar is. 

De koslf.'ii vau vervoer bevallen: 
1. De algemeene koslen, die van den afsland onalbankelijk zijn; 

2. De bijzondere koslen, die met den af te leggen weg in ver-

band staan. 
De algemeene kosten kiiimen gemiddeld op 1 frank detonvoor 

op een verkeer van 7UÜ 000 ton, waartoe weinige lijnen geraken, zelf. 

na verloop van vele jaren. 

(11 '/ie de aanteekeuing A liieiacliter. 
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lil' slecnküloii worden gesclial (iiiel iiihegrip van de fornialileilen 
van de inkomende reglen) en zij verdoelen zich als volgt : 

IVaid; 
0.100 
0.075 
O.OUO 

o.o;)5 

Verzekeringen 
('ionnnissieloon voor de bevrachting 
Tiedeelle van de belasting, door den schi|>|ier betaald 
Inkoniende regten 
.:20 ligdagen 0.700 

Tezamen . T " 1.(100 
De vermeerdering van den diepgang der vaartingen, eene betere 

regeling van het staken der vaart en eene bt!spoedigde lossing (!) 
zullen lol de vermindering van die uitgaven medewerken. 

De eerslgemelde maatregel zal er toe leiden, daUnen den lonne-
last der vaartuigen van 200 ton tol hel ma.\imun> van 270 ton 
kan brengen; de tweede zal hel aanlal dagen, waarop jaarlijks 
gevaren wordt, van 275 tol IWO doen stijgen; de derde zal den 
lijd'van het oponthoud van 20 tot 15 dagen doen dalen. 

Derhalve zal het onderdeel van de algemeene koslen, dat 
betrekking heel'! op de dagen, waarop de vaartuigen stilliggen, 
of 0.70 IVank, achtervolgens kunnen worden verminderd tot 
0 . 70 . '— ' 0.o2 frank. Dit ceefi dus eene besiiarini'van 

0.1)8 frank en verminderl het bedrag van de algemeene koslen, op dit 
vervoer vallende, tot 0.02 frank. 

Wanneer men de kracht vergelijkt, benoodigd om een zelfden 
nuttigen last langs die kanalen en langs de .'ipoorwegen te vervoe-
ren, dan ziel men een groot verschil len gunste van de waterwegen. 

Dijvoorbeeld: om een vaartuig van 5 el breeilte, met D-'l.1)0 diep-
gang en 225 Ion nulligen last voerende, met eene snelheid van 
2 kilometers in hel uur (Ot'l.55 in de seconde) te doen voortgaan op 
een kanaal van 18 vierkante el doorsnede, lieeH men eene kracht 
nooilig van 72.05 ned. pond (2). 

Op een spoorweg zal hel bruto gewigl, met denzelfden last van 
'225 ton overeenkomende, 375 ton (met inbegrip van locomotief en 
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tender) bedragen en de daarmede overeenkomende kracht, be-
rekend legen 1 ned. ponil de ton, zal 1 500 ned. pond zijn. 

Daarin ongetwijfeld is de wezenlijke inagt van den waterweg ge-
legen; maar al erkent men zijne onbetwistbare meerderheid te 
liezen opzigte. zoo moet men het gewigl daarvan niet overdrijven 
noch ook de voorwaarden miskennen, waaronder hel bestaal. Indien 
men langs de kanalen sneller wilde gaan, dan zou de kracht, voor 
die verMielling benoodigd, toenemen in reden van het vierkanl van 
de snelheid (1), en om de snelheid te bereiken, waarmede de 
spoorweg de grove koopwaren vervoert (20 kilomeiers in het uur), 
zon eene kracht benoodigd zijn, honderd malen zoo groot als de 
hierboven berekende, dat is dus 7 205 ned. pond, n̂ daar de voor 
die snelheid beiioodigde kracht op den spoorweg slechts 1500 ned. 
pond bedraagt, zoo zon de verhouding tusschen de beide soorten 
van wegen len eenemale zijn omgekeerd. De aanmerkelijke goed-
koopheid van het vervoer langs de waterwegen brengi dus van zelf 
eene tragere beweging mede; maar door de snelheid minder te 
nemen, len einde de koslen van de trekkracht te verminderen, 
vermeerderl men de uilgaven voor het materieel en de beman-
ning, waarvan men langer gebruik moet maken ; daaruit volgt, 
dat er voor ieder hijzonder geval eene snelheid bestaat, die over-
eenkomt met het iniiiiinnin van uitgaaf. 

Wij hebben getracht die te bepalen voor de gewone omstandig-
heden van de scbeepvaarl (2), en wij zullen beknoptelijk de voor-
naamste nitkoms'.en mededeelen, waartoe wij zijn geraakt, voor 
het geval van de dierlijke beweegkracht, waarvan voor de gewone 
scheepvaart nog bijna uilshiileiid op onze kanalen wordt gebruik 
gemaakt. Zij leiden ons tol den volgenden regel : het gelal van dc 
bewegende wezens, die gebezigd moeten worden om dc minsle 
uitgaven Ie verkrijgen, moet overeenkomen met de verhouding 
Insschen den huurprijs van hel vaartuig en dien van ieder be-
wegend wezen. .Men leidt daaruit gemakkelijk de snelheid van den 
gang en de uitgave af, welke met die voorwaarden overeenkomen. 

.'Aanwijzing. 

iCIeine vaartuigen . . 
Middelbare vaartuigen 
Tjalken [lïélnmlres) . 
(iroote vaarlnigen . . 

Kleine vaartuigen . . 
.Middelbare vaartuigen 
Tjalken {Ik'lnndres} . 
Groote vaartuigen . . 

Ileen met vracht. 

Kosten per kilometer 
en per 

vaartuig. ton. 

Ledig terug. 

Snelheid. 

Kosten per kilometer 
en per 

vaartuig. ton. 

Te zamen 
per Ion 
heen 

en terug. 
0) 

fr. 
0.310 
0.531 
0.1)70 
0.797 

0.305 
0,.i'.l2 
0.021 
0.831 

fr. 
0.0128 
0.0053 
0.0030 
0.0035 

0.0122 
0.00. W 
0.0033 
0.0031 

el 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

fr. 
0.200 
0.202 
0.321 
0.203 

0.200 
0.202 
0.321 
0.203 

fr. 
0.0080 
0.0020 
0.0017 
0.0013 

0.0080 
0.0020 
0.0017 
0.0011 

fr. 
0.0208 
0.0070 
0.0053 
0.00 i 8 

0.0202 
0.0075 
0.0050 
0.0012 ^ 

(n) Tegenwoordige toestand: diepgang l'^G."); doorsnede 18 vierkante el ; trekken met paarden. 

(6) Nieinve toestand: diepgang 2 el; doorsnede 24 vierkante el; trekken met paarden. 

(1) .Men heelt vaak als een van dc voordeelen van dc ïcheepvaart bc-
ii'houwd, dat zij gedurende eciiigc dagen aan hem , voor wien de goederen be-
stemd zijn, een drijvend magazijn vcrscbal't; deze wijze van zien is juist; 

•maar dit voordeel wordt niet koMeloos verstrekt: het beeft eene waarde, 
die betaald wordt en in rekening moet worden gobragt. 

(2) D'Auhuisbon fles Ytisins geeft in lijn Trmtdd'hjdrauliqHcdaiQ formule: 

K = NO pond — , d. i. voor dit gcv»l 

, (T-ftOXO..*).'))» 
K t t : 140 pond ' ^̂̂^ = 72.0:) pond. 

' 18 + 1.') ' 
(O kan bier geen sprake zijn van de snelzeilende vaartuigen, die 

noodwendig zeer ligt zijn, cti welker wederstand eene andere wet volgt. 

{'l] Zie dc ttiintcekcwiug l'. hicnvchtcr. 
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De vorenstaande tafel beval de aanwijzing van deze waarden, ^ koslen, die met het doorvaren van de sluizen gemoeid zijn, voor onge-
voor de verscliilleiule kla.<scn van vaartuigen, in Iwee zeer onder- veer de helft verminderen: hel bezigen van die beide middelen zou dus 
scheiden gevallen: eene besparing teweegbrengen, die wel der vermelding waardig is. 

I ^ de tegenwoordige toestand van de waterwegen met een diepgang 17. Wij hebben ook getracht den invloed Ie bepalen, welken de snel-
van 1<'I.(»5 cn eene doorsnede van 18 vierkante el; , beid van den stroom o|) de koslen van de .scheepvaart lieeH (I), en wij 

2". de vermeerdering van den diepgang, welke reeds op .sonnnige ' hebben inde volgende tafel de uilkoin.stenzaiiiengevat, die van toepassing 
lijnen lol 2 el is gebragt, moet eerlang lol dit normale cijfer worden | zijii op ile grootste doorsnedenen dc vaarlnigen van hel grootste kaliber, 
verhoogd op de belangrijkste gedeelten van oiizc waterwegen, met ' 
eene doorsnede van 21 vierkante el bij den hoogsten waterstand. 

10. Deze nitkomslen zijn van toepassing op waterwegen, zonder Snel. 
beid 

van den 
stroom. 

sluizen en waar geen versnelde gang plaats heeft. Um de vermeer-
dering van kosten te berekenen, die het gevolg is van de sluizen, ; 
is hel voldoende, den lijd, dien hel vaartuig noodig heell om er j 
door te gaan, in kilometers over Ie brengen. 

Als li de lusschenrinmte tusschen de sluizen is, V de snelheid 
van den gang en / de tijd, die bij iedere sluis verloren wordt, dan ver- ! () -)() 
krijgt men voor den lijil, benoodigd voor het doorvaren van de sluis ; O. iO 
en den doorlogt door hel kanaalpand, /-j- —, in plaats van —, waaruit j 

men voor den coëllicient van de vermeerdering van uitgaven be-
y t 

komt 1 H r = afstand, overeenkomende met hel door- ' d I 
varen van de sluis, is V/. i 

Ijemeenlijk heell men / = 3 000", V = 0"l.55, waaruit 
1 98 kilometer ^ j 

Snel-
heid 

van den 

Kosten van de .scheepvaart. 

Afwaarts. Opwaarts. 

Coëlli-
cient. 

Vol-
slrekle 
waarde. 

el 
0.00 

o.r.0 
(M»7 

el 
0.00 
O.Oi-
0.72 
0.85 
0.00 

l.OO 
1.10 
1.87 
2.12 
2.02 

IV. 
0.83i 
1.108 
1.550 
2.018 
2.185 

Coëlli-
cient. 

1.00 
0.73 
0.53 
0..11 
0.30 

Kracht 
voor hel trekken 

benoodigd. 

Vol- Op- Af-
strekte waarls. waarts 
waarde. meer. ininder 

IV. 1 1 
0.831 1 1.00 l.OO 
O.CiOO 1 l.O-i 0.51 
0.112 3.18 0.28 
0.312 5 8i 0.18 
0.325 0.85 0.15 

De gewone snelheden van de gekanaliseerde rivieren van hel 
noorden van Frankrijk zijn binnen de grenzen van deze tafel be-
grepen; men kan zich daardoor dus rekenschap geven van de ver-
meerdering van uilgaven, die het gevolg is van dc siroomen. 

De kosten van de scheepvaart zouden dus verdubbelen voor kanaal- , Immers, heell men met eene rivier te doen, die 0''l.20 snelheid 
pandeti van 1.08 kilometer lengte, verviervoudigd worden voor ! heefi, dan zullen de coëiricienlen opwaarts en afwaarl.s l.iO en 
(I 0.1)0 kilometer, en vertienvoudigd voor de kleinste panden, i 0.73 bedragen; iedere kilometer zal dus opwaarts voor I.IO en 
waar d — 0.22 kilometer is. 

Men kan in deze oorzaak van kosten op onderscheidene wijzen 
vermindering aanbrengen : 

1". door bel personeel bij de sluizen tc vergrooten, teii einde de 
behandeling te bespoedigen en de waarde van t te verminderen; 

2». door de trekpaarden voor ieder kanaalpand afzonderlijk te 
houden, zoodal alleen voor dc vaarlnigen dc lijd verloren gaal, 
die met hel doorvaren van de sluizen gemoeid i.s. 

Door het eer.ste middel zou ineii op dc druk bezochte kanalen 
besparingen verkrijgen, grooler dan hel meerder bedrag vaii uil-
gaven, dat het zou veroorzaken ( I ) ; door het tweede zou men de 

(1) Ken helper, bij iedere sluis geplaatst, zou bij eiken doortogt een 
kwartier uurs doen winnen en 4.')ü franken 'sjaars kosten. Voor een 

vaartuig, dat 1.5 uren daags vaart en IG franken kost (met inbegrip van 
IG 

het trekken) is een kwartier uurs — 0.27 franken waani. Dc 

afwaarts voor 0.73 kilometer moeten worden geteld. 
18. .Men zal zoo doende mei eene voldoende jnislheid \oor de 

praktijk de kosten van de scheepvaart kiiimen bejialen op de ge-
mengde lijnen, die kanalen en rivieren bevallen, gelijk het ineeren-
deel der groote scheepvaartwegen, waar vooral dc mededinging 
met den spoorweg plaals heeft. 

Wanneer men de berekening op den logt van Dergeii in Hene-
gouwen naar Parijs toepast, waarvan de afstand hemelsbreedlc 350 
kilomeiers bedraagt, dan vindt men dat ilie voor den heentogi met 
bevrachting op 402.20 en voor den teruglogt, ledig, op 105.2n 
kilometers te staan komt (2). 

4.')0 
uitgaaf zal dus gcilekt zijn, zoodra het verkeer nieer dan l Cü7 

vaartuigen zal l)edragen. 
(1) Zie tic aai'.teekening C hicracbtcr, 
(2) Zie hier de uitgewerkte berekening: 

Aanwijzing 
van de Lengten. Aantal 

sluizen. 

Lenglen, in rekening Ie \ 
brengen voor 

Lengte, af 
Ie trekken ' 

voor hel af-
waarts uaaii. W 1 

i 

Overblijvende lengte. ! 
i 

.1 
1 5 = ^^ 

kanalen en rivieren. 

Aantal 
sluizen. 

sluizen. tmniels. Hiel opwaarts 
gaan. 

Lengte, af 
Ie trekken ' 

voor hel af-
waarts uaaii. W 1 

i 
Heen. 

1 
Terug. 

1 J 

k. k. k. k. k. : k. k. 
Kanaal van Hergen . . . . 
Schelde . . . . . . . . . . 
Kanaal van Sainl-Onenlin. 
Kanalen van de Oise . . . . 
Oise 
Seine 
Kanaal van Sainl-1 énis. . 

23 
48 
02 
33 

.105 
12 
07 

< 
12 
15 

1 
i 
l 

.12 

0.30 
12 00 
40.50 
3;(;() 
.7.00 
1.00 

10.80 

» 

12 00 
u » 

l> 
n 

! 

30.00 
B 

05.00 
50.00 

D 

» 
18 ; 
n 

1 1 Ù 1 
10 ' 
25 ! 

V 

20.30 
oo.oo 

111:50 
30.()0 
72.00 

102.00 
17.80 

20.30 
12.00 

111.50 
3r).00 

177.00 
18.00 
17.80 

(«) 

350 88 1 81.20 12.00 151.00 83 1 402.20 ^ ' 405.20 
(n) Helgi.̂ ch en flansch gedeelte. (6) Van Condtï naar Kaïuerijk. 



Men ral volgens deze grondslagen liet ininiinuni kunnen be-
rekenen van betgeen, waaroji dit vervoer de ton per kilonieter te 
>taan koint. 

IJpenlo()f mei hevrachüng. — Verhouding van de vermeerdering: 
•192 '20 
350 00 ~ niinimum van kosten, hierboven gevonden, 
bedraagt 0.0031 Trank de ton jier kilometer voor een belast vaar-
tuig Oj) een vaarwater zonder sluizen en zonder stroom; men zal 
ilus voor eene gemengde lijn, gelijk aan die van IJergen in 
Henegouwen naar Parijs, I -iOO X 0.0031 Trank moeten reke-
nen z r 0.0044 

Tei'ut)(oD(, ledii}. — Verhouding van de vermeerdering: 
46.'i.20 
— ^ 1.33 : daar het minimum van kosten 0.0011 Trank 

350.00 
bedraagt, zal men voor de gemengde lijn 1.33x0.0011 
verkrijgen, of 

Te zameli . . . 
Wanneer men door eene betere regeling van het staken der 

vaart dit om de twee oT drie jaren zal doen plaats vinden, 
dan zal het aantal scheepvaartdagen van 275 tot 350 
kunnen stijgen, waaruit eene nieuwe vermindering van 
ongeveer 17 ten honderd zal voortvloeijen, oT. . . . 

0.0014 

U.0U5(S 

HlijTt 

0.0010 

U.O048 

waarl.tij men voor algemeene kosten moet voeg(!n O.ti'i 
frank per togt en voor 350 kilometers, oT per kilometer. 0.0018 

Derhalve voor het minimum van de gezamenlijke uitgaat'. O.OOOt) 
Tegenwoordig kost de scheepvaart op deze lijn nog . 0.0103 
Trekt men daarvan het zoo even gevonden minimum al'. 0.0000 

ilan ziet men dal men nog per ton en kilometer kan 
besparen . , 0.0097 j 

()T per ton voor een toijt van 350 kilometers . . . 3.395 
lui voor een gemiddeld verkeer van 1 000000 ton, op 

deze lijn bestaande 3 395 OOO Tranken. 
Zieilaar, voor de enkele rigting, die wij hebben beschouwd, 

de ruimte, binnen welke de scheepvaarl nog hare kosten kan ver-
lagen. Kn wij zouden die nog veel grooter hebben bevonden, wanneer 
wij in plaats van als voorbeeld te nemen een gemeenscliapsweg, 
die reeds door eene goedkoope e.xploilatie opmerking verdiende, | 
lijnen hadden beschouwil, waarop men nog tegenwoordig 0.02, | 
13.03 en 0.04 Trank de ton per kilomeier uitgeeTt. | 

Men kan overigens terstond een gedeelte van de be.«paringen 
nagaan, die nog in het verkeer lusschen Hergen en Parijs kunnen 
worden verkregen; men weet toch dat de schippers gemiddeld i 
minder dan drie togten 'sjaars doen; maar op dil hoogste cijTer i 
rekenende, dan vindt men, wanneer men van hel geheele aantal j 
scheepvaartdagen 275 j 
al'trekl, de ligdagen voor twee reizen, terwijl de derde in | 
rekening komt voor hel .staken der vaart, dus 40 

dal hel getal dagen, waaroj> gevaren kan worden, bedraagt. 235 
welk getal overeenkomt met een togl van slechts 2100 kilometers ; 
\oor drie reizen, heen en terug, en een giMiiiddelden togl van ter 
naauwernood 9 kilometers daags o|ilevert. 

Î aar voor een zoodanigen togt ongeveer O uren, de sluizen en 
stroomen medegerekend, noodig zijn, zoo vloeil daaruit voort, dal 
op 15 uren gemiddfldeu gang slechts twee vijHb.'ii nultig worden 
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besteed. Men heeft dus hier aanmerkelijke onkosten, enhetisniel 
slechts mogelijk maar ook van groot belang, die te doen vervallen. 
Hel materieel van de schipjierij, waarvan nog zeer weinig partij 
is gelrokken, gaal dus de legenwoordige behoefte aanmerkelijk te 
boven: dat meerdere is voorzeker een voordeel, daar hel haar in 
de gelegenheid stelt om voort te bestaan, terwijl zij hare vervoer-
middelen verbetert, maar deze hulpbron is noodwendig van voorbij-
gaandeii aard en zou binnen weinig jaren vernietigd zijn, indien 
de nijverheid van hel vervoer te waler niet in een onvermijdehjken 
vooruitgang de nruldelen vond om haar toekomstig bestaan lever-
zekeren op den eenigen waren grondslag, de goedkoopheid van hel 
vervoer. 

10. In den normalen toestand, boven aangegeven, zijn de kosten 
van lie scheepvaarl, met bevrachting, voor vaarwaters zonder 
snelheid en zonder sluizen, geschal op 0.0031 frank de ton per 
kilometer. 

Men kan deze som verdeelen als volgt: 
Huur van hel vaartuig 0.0004/ n 
Loon van de bemanning, onderhoud, enz. 0.0008) ' " ) 0.0031 
Kosten van het trekken 0.0019 ( 

Het trekken maakt dus het voornaamste onderdeel van de koslen 
uit, dalgeiie, waarop de nadere verbeteringen en verminderingen 
zullen moeten worden gevonden. 

Pit de tafels betrekkelijk den invloed van de slroomen kan men 
zien, hoezeer de kosten van de trekkracht stijgen bij het opwaarts-
gaan, wanneer de snelheid toeneemt. Daarvan is het gevolg, dat 
op rivieren, waar een sterk verkeer plaats heeft, ile scheepvaarl 
bij hel opwaarlsgaau vaak stil moet slaan, zelfs bij middelbare 
waterhoogten. Immers het wordt ilan onmogelijk de noodige dierlijke 
beweegkracht te vinden. Men kan hel aantal trekpaarden niet 
achtervolgens verdubbelen en verdrievoniligen, en zulks voor eene 
omslandigheid van voorbijgaanden aard, wanneer bun aantal reeds 
aanmerkelijk is. Ook zijn oji die rivieren de slakingen veelvuldig. 
Zoo lelt men soms op de Sambre in één enkel jaar vijftig dagen, 
waarop hel hooge water de scheepvaart stil doet slaan. Zoodanî r 
onregelmatigheden zijn dubbel te betreuren wegens de meerdere 
kosten, die zij veroorzaken, en door de aanleiding lol oiizekeibeid, 
die zij geven ten aanzien van de e.xploilatie der waterwegen. Zij 
zijn dan ook oorzaak geweest dat men het nut heeft ingezien om 
de paarilen iloor werktuigelijke beweegkracht te vervangen, die 
in een gegeven oogenblik een veel grooter vermogen kan ontwik-
kelen dan dal van den gewonen arbeid ; verschillende pogingen 
zijn in dien geest gedaan; de stoom is ook toegepast oj) de vaart 
langs lie Oise en de Seine tusschen (lonllans en Parijs; en lus-
schen llijssel, Valenciennes en de hoofdstad heeft men eene ver-
snelde dienst met stoomtuigen. Hel oogenblik is welligl niet verre 
verwijderd, waarop deze op zich zelf slaande pogingen meer algemeeii 
zullen worden en zich lol het geheele net der gezamenlijke genieen-
schapswegen pogen uit te strekken. Zij zullen, naar wijgelooven, 
kans op wélslagen hebben, zelfs voor de gewone scheepvaarl, mits 
men eene gematigde snelheid behoude en de beweegkracht vrij 
make van de verpligting om bij de sluizen een aannerkelijken tijd, 
die veel kost, te verliezen. 

De macbinen, aldus in kanaalpanden van genoegzame lengte 
gebezigd om verscheidene vaartuigen te trekken, en aanhondeiid 
werkende om de scheepvaarl in beide rigtingen te geleiden, zuilen 
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er krachtig toe kunnen medewerken om de kosten van d e scheep- | opgeven e n hunne tarieven verhoogen. Wij kunnen deze meening 
vaart I e verminderen en dit zal eene nieuwe verbetering zijn (I). | niet deelen, volkomen wedersproken door Teilen, die tegenwoordig 

Hel zal alsdan mogelijk worden den toestand van hel vervoer ten volle zijn erkend. De hooTdcornmissie voor de statistiek der 
langs de kanalen'en de spoorwegen volledig Ie vergelijken; de spoorwegen beeil in 1850 stukken openbaar gemaakt, die de onl-
beweegkracht zal dezelfde zijn en hare latere verbeteringen zullen Iding behelzen van hunne exploitatiekosten. De cijfers betrekkelijk 
op beiile soorten van wegen van invloed wezen. De regelmatigheid, den Noorderspoorweg behooren lol het jaar 1853, zoodat men de 
de geregelde voortduring van de dienst en de standvastigheid van koslen, die zij aangeven, nog waarschijnlijk iets zoude moeten ver-
de koslen zullen voor de scheepvaarl alsdan veel beter verzekerd zijn, ^ minderen, wilde men de verbeteringen in rekening brengen, die 
die bovendien nog de twee bijzondere voordeelen zal behouden, sederi zijn ingevoerd. 
die haar kenmerken: Onder dit voorbehoud kan men de uilgaven vooreen kilometer 

Ken minderen wederstand tegen de beweging; afgelegden weg berekenen als volgt: 
Kene meer voordeelige verhouding lusschen den nuttigen last en 

het bruto gewigt (2). 
Zonder voor de grove waren Ie trachten met den spoorweg in 

snelheid Ie wedijveren, zal zij zeker het meerendeel behouden van 
hel vervoer, dat vooral eene groole besparing in de koslen noodig 
heen. 

20. Ziedaar, naar hel ons voorkomt, de uitkomst van den strijd, 
door de beide soorten van wegen gevoerd, met de hulpmiddelen 
en bronnen van volmaking, aan eiken in het bijzmuler eigen. Heide • 
zullen dan aan hel publiek al die diensten bewijzen, welke heter j ^yji. 

Soort 
van 

uitgaven. 

Algemeene admini-
strai ie 

Uitgaven jier kilomeier 
vooreen trein, belast 

met 207 ton. 

Te" I 
nieene dere 
koslen.ikosten. 

fr. I fr. 

0.117 0.117 

0.350 0.200 

fr. 

Uitgaven 
de ton per kilometer. 

zamen. 

Alge-
meene 
kosten. 

1'r. 

0.0004 

fr. 

0.0004 

IVijzon-
dere 

koslen. 

Tr. 

0.150 0.0014:0.0008 i 0.0000 
van mag verwachten en de nijverheid zal in hunne geregelde ; KxpÏoilalie ' 0.538 ? j 0.538 0.0020 | « , 0.0020 
zaïnenwerking behalve de verschillende liulimiiddelen, die zij noodig | ' • i 

° , . , „ , 1 Personeel en de- > 
heell, de waarborgen vinden, die zij belioell tegen alle verder 0.080 
monopolie. | HrandstoT 10.50 p. ; 0.310 

Maar zal zich die toekomst verwezenliiken, zal zij zich ontwik- | Voeding I ^l '^l l / , ' 
, .1 ' Smeren j 0.009 ; 

kelen uit de verbeteringen, waarvoor de waterwegen nog vatbaar j ;\|Q^.|,i,,is(ciicnslo-
zijn uil het drievoudig oogpunt van de tolgelden, van huuiie mate-
riele verbetering en van hunnen vooruitgang in de exploitatie, 
dan moei men erkennen, dal hun legenwoordige loesland onrust-
barend is en onmiddellijk voorziening vereischl. De zoo snelle toe-
neming van de inbreuk, door de spoorwegen op het gebied der 
waterwegen gemaakt, toont ten duidelijkste hel gevaarlijke van 
den toestand en men zal er zich niet over verwonderen, als men 
de tegenwoordige vervoerprijzen op de beide genieenschaj)swegeu | 
vergelijkt. ; 

Op de rivieren en de kanalen wisselen die prijzen lusschen 
0.027 en 0.080 Trank de ton jier kilometer aT, hetwelk, hunne , 

kers 1 0.127 1 
Onderhoud der 1 1 1 
machuien . . . . | I 0.253 1 

! 
1 1 

Onderhoud der 1 i i-ijliiigen 0.238 i 
' » 1.034 0.0038 ! * 0.0O3S 

Ver.scbillende kosten 0.318 ,0.318 0 0.01H2 0.0012 H 

Te zamen . . 2.301'» 0.014 1.722 0.00X8 ÏÏ.Ö02.i 0.0004 
Ledig terug, lie helft • 1.138 0.322 0.801 0.0014 1 0.0012 1 0.0032 

rn 
H'heel . . ; 3.5 iO | 0.000 , 2.583 i 0.0132 ' 0.0030 0.0000 

te welen: 
0.15 locomolicT voor goederen legen M 5 000 franken. 
0.57 wagens tenen 3 740 franken 

Men moet bij deze uilgaven voegen den interest en de amortisatie 
van bet voor bet vervoer gebezigd materieel, welke te staan komen 

meerdere lengte in aanmerking genomen, gemiddeld op 0.030 lot | op 4 182 franken den kilometer'voor een verkeer van 380000 Ion, 
0.107 frank te slaan komt. 

Op de spoorwegen verschillen die prijzen van 0.030 lot 0.180 
frank. 

W'el is waar hebben sommigen, naar aanleiding van gegevens, 
die algemeen waren aangenomen bij den aanvang van de exploitatie | 
der spoorwegen en van hetgeen tegenwoordig nog iu Kngeland | 
plaats vindt, alwaar de prijzen weinig of niet beneden 0.00 frank ; 
dalen, gemeend dal het minimum van 0.030 frank voor dil ver-
voer niet genoeg zonde opbrengen. Volgens hen werken de sjioor- . 
wegen, legen zulke geringe prijzen, mei verlies en zullen zij den : 
strijd niet lang kunnen volhouden; weldra zullen zij het moeten 

17 250 
24 572 

41 822 (lezamenlijke waarde . 
Waaruit, legen 10 len honderd voor interest en 

amortisatie per kilometer 4 182 
en per ton 0.011 frank. 

De gezamenrijke koslen van vervoer der steenkolen langs den 

Algemeene kosten. 0.003»'. 

(1) Zie ilc nanieekciiin}; D liiernchtcr. j 

(2) Om een mittigeii last van 2.) ton te vervoeren lieeft men 2.')0 ton i 

bruto gewigt op een kanaal en 375 ton langs een spoorweg noodig; t 

lietwelk eene verliouding geeft van ü.9ü voor dc kanalen en O.CO voor \ 

(lü spoorwegen. 1 

llijzondere kosten, afhankelijk van het verkeer: 
Verbruik, onderhoud, personeel . . , 0.0000 
Interest en amortisatie van het materieel. 0.0110 \ 

0.020t '» 

Te zamen 0.0242 
Men ziet dus, dal, tegen een mininum van 0.030 frank de Ion 

per kilometer, cr iu 1853 nog eene winst voor de luaulschappi] 
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was van 0.0118 frank fongevoer 33 ten iionilerd). Zij zon zelfs, 
zoniler eenig verlies, liaar tarief tot 0.020t) frank hebben kunnen 
verlagen, liet bedrag van de bijzondere kosten, athaidielijk van 
het verkeer. 

Nu bedragen tegenwoordig de kosten van de sehee|ivaart, na 
aih'ek van de tolgelden, nog 0.(003 frank op de lijnen, die het 
best worden geëxploiteerd, hetwelk, als men hel gemiddeld meerder 
bedrag van de lengte der waterwegen in aanmerking neemt, op 
0.02-20 frank te staan komt. 
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I)e spoorweg werkt dus tegenwoordig niet alleen regelmatiger 
maar ook sneller en goedkooper. \Vel verre van den strijd op te 
geven zou hij (his daarentegen, al naar gelang zijn materieel zich 
uitbreidde, door nieuwe verlagingen van de tarieven een groot deel 
van het algemeene vervoer tot zich kunnen trekken. 

21. Het zal er geheel anders mede gelegen zijn, wanneer de 
waterwegen, van humien kant verbeteringen hebbende ondergaan, 
daardoor tut die prijzen zullen zijn gekmnen, die wij boven hebben 
aangewezen; men zal de mededinging alsdan kunnen bepalen als volgt: 

Aanwijzing. 

Algemeene kosten . . . 
bijzondere kosten : 

Trekkracht . . . . 
Trekkracht , onderhoud 
Interest en amortisatie 

Ie zamen 

hij te voegen voor het meerdere bedrag van 
de lengte der waterwegen 

Kosten de ton per kilometer. Kosten 

Kanalen. Gemengde lijnen. 
van den 
spoorweg 

de ton 
per 

kilometer. 
1 

Heen 1 
met vracht. Terug ledig. 

1 

Tezamen. 
i 

Heen ' 
met vracht. Terug ledig. ! Te zamen. 

van den 
spoorweg 

de ton 
per 

kilometer. 
1 

li-. 
0.00000 

fr. 
0.00040 

fr. 
0.00130 

fr. ' 
0.00130 ! 

1 

fr. 
0.00050 

fr. 
0.00180 

fr. 
U.0030 

0.00100 
O . O O O O O 

0.00034 

0.011030 
0.00017 
0.00023 

0.00100 
0.00113 
0 00057 

0.00222 
0.00001 
0.00047 

0.00030 
0.0()05('. 
0.00028 

0.00258 
1 0.00147 

0.00075 

0.0002 
0.0034 
a o i i o 

0.00350 0.0014(1 0.001',10 0.00 i O O 0.00170 0.000(')0 0.0242 

0.00120 0.00400 O . O O I C . O O . O O I O O 0 O O O I ' . O 0.00220 

0.00570 0.00180 0.00050 0.00050 i.).00230 0.00880 0.0242 

Men verkrijgt derhalve: 
Met den spoorweg 0.02-i2 
Met gemengde lijnen, kanalen en rivieren 0.0088 
.Met de kanalen alleen O . O O O ö 

De betrekkelijke besparing, door de waterwegen veroorzaakt, zou 
dus bedragen: 

Voor de gemengde lijnen: 
0.0151 frank op 0.02 i2 frank of vier en zestig ten honderd. 

Voor de kanalen: 

0.0177 trank op 0.0212 frank of drie cn zeventig ten honderd. 
Die cijli.'rs .sjirekeji luide genoeg om hel krachtig vermogen van 

ile waterwegen en hel nut van de maatregelen, die voor hunne 
ontwikkeling mjodig zijn, sterk te doen uitkomen. 

22. Wij laten dit onderzoek volgen door drie tafels, die de 
voornaamste statistieke gegevens behelzen, betrekkelijk de rivieren 
i'ii kanalen van het noorden van Frankrijk (1). 

De eerste wijsl de afwisselingen in de vrachtprijzen aan in de 
ver.xchillende rigluigen; daaruit blijkt, dat in de kosten van het 
\ervoer van Deigen in lleneg(uiwen naar Hijssel en naar l'arijs 
eene vermindering van meer dan 00 ten honderd in nou neen 

K^ C 

\ijf cn twintig jaren heeft plaats gehad; van Charleroi naar l'arijs 
heefl de vermindering 30 ten honderd in twaalf jaren bedragen. 

De tweede tafel geeft de voornaamste wijzigingen aan, die sedert 
kort in de verdeeling der tolgelden hebben plaats gehad, en de 
ontwikkelingen, die het gevolg zijn geweest van de verminderingen, 

( l | Zio de aanteclieiiing K liiorachter. 

in de kosten van vervoer v e r k r e g e n ; wij zullen h ie r de v o o r n a a m s t e 
ve rmel i l en : 

De Heneden-Scarpe, waarop de gemiddelde loimelast vóór de 
verbeteringen 200 (.H)0 ton bedroeg, heefl die vracht eerst tot 418 000 
ton zien stijgen en vervolgens tot het maximum van 040 000, dal 
in 1855 is-bereikt geworden. 

De Deule, waarop hel verkeer sedert 1818 van 134 000 tol 
000 530 ton is geslegen. 

Hel kanaal van IJergen in Henegouwen naar Condé, waarop de 
tonnelast, die in 1820 van 481)000 ton tol 101000 ton was ge-
ilaald, door den aanleg van hel belgisch kanaal van Anthoing daarna 
aanhoudend gestegen is en in 1850 hel ontzaggelijk cijfer van 
l2iH)000 I o n had bereikt. 

Het kanaal van Saint-Quenliii, waarop hel verkeer binnen de 
jaren 1824 en 1855 tussclien 50000 en 1050 000 ton heefl af-
gewisseld. 

Kiiidelijk tie Saiiibre, die in 1850 ter naauwernood 30 000 Ion 
vervoerde en in 1850 tol een bedrag van 708 800 ton is geklommen. 

Wij meenen, dat er geen voorbeeld bestaat van eene grooteje 
ontwikkeling van verkeer, zoo spoedig ontslaan. De bijzondere aard 
van hel vervoer, dat op de kanalen van het noorden van Frankrijk 
plaats heeft, alwaar de steenkolen daarvan het grooltle deel (ongeveer 
vier \ijfdeii) innemen, verklaart die ontwikkeling genoegzaam, 
die mei den vooruitgang van alle takken van nijverheid in verband 
staal en dien aanmoedigt en wederkeerig den invloed daarvan 
ondervindt. 

r i l dezelfde tafel blijkt ook d e a c h t e r u i t g a n g , die zich begint Ie 
ver touueu op e en ige vuu de h o o f d l i j u e n ; de Deulo. d e Scavpe, hel 
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kanaal van Bergen en de kanalen van de Sambre. De ongewone 
droogte van de beide laatste jaren, de jongste ontdekkingen van 
steenkoollagen in het departement du 1'as de Calais hebben, on-
getwijfeld, eenigen invloed gehad op die inkomsten, maar zij zijn 
vooral te wijten aan de mededinging van den spoorweg, die, door | 
de uitbreiding van zijn materieel, met ieder jaar in kracht en 
vermogen wint. 

In (Ie derde lafel hebben wij de rivieren en kanalen zamengevat, 
die het verlengde uilmaken van de lijnen van hel noorden van 
Frankrijk in de rigling van l'arijs en voor de gezamenlijke lengte, die 
057.00 kilometers bedraagt, den nuttigen arbeid voor twee zeer 
ver.<ichillenilc tijdstippen aangewezen; hel ei.'iie 1844, vóór het in 
exploitatie brengen van den Noorder.̂ poorweg, hel andere 1855, 
of eenige jaren na de opening van dien weg. 

In weerwil van de mededinging van dezen nieuwen gemeenscbaps-
weg is de arbeid van de waterwegen, in de tafel vermeld, in dal 
tijdperk van elf jaren toegenomen; hij is van 348 041 lol 580 128 
duizendlallen tonnen per eenheid van kilometer geslegen, hetgeen 
eene betrekkelijke vermeerdering van 00 ten honderd vormt. Die 
arbeid slaat tegenwoordig gelijk met het vierde van den nuttigen 
arbeid van al de rivieren en kanalen van Frankrijk en zulks voor 
eene nitgcslreklheid, die naauwelijks hel twaalfde gedeelte bedraagt 
van hunne gezamenlijke lengte, ten bedrage van I I 225kilometers. 

De gemiddelde ontvangst der tarieven bedroeg in 1844 ter naauwer-
nood 10.05 franken de duizend ton per kilometer; sints 1810 is 
zij lot 12.53 franken verminderd; in weerwil van deze vermindering 
van 22 ten iionderd is de gezamenlijke opbrengst van de tolgelden 
van 5 50i -lOO lol 7 378 005 franken gestegen. Dit feil bewijst van 
hoeveel kracht die heilzame maatregel is geweest, daar de ontwik-
keling, ten gevolge daarvan door den handel ondervonden, zoo 
spoedig (Ie onmiddellijke verliezen, die door de vermindering van 
de scheepvaartrcgten waren veroorzaakt, in eene aanmerkelijke winst 
(nagenoeg 33 ten lumderd) hebben veranderd. In 1858 heeft men 
nog in hel stroomgebied van de Aa cn de Schelde en op hel kanaal 
van Sainl-Quenlin de tolgelden voor ongeladen vaartuigen afgeschaft; 
uit dien maatregel zal eene nieuwe verligting voorlvloeijen van de 
lasten, die op hel vervoer te waler drukken. 

Als men van het gezamenlijk bedrag van de in 1855 geheven 
loluelden, te weten 7 378 005 franken O ' 

de kosten van onderhoud van de verschillende 
gemeenschapswegcn al\rekt, (lieten hoogste 
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komsten moet geraken. Wij willen echter alleen op bet hierboven 
aangegeven cijfer rekenen. 

De gemiddelde kosten voor het ontzaggelijk verkeer, dal langs 
deze waterwegen plaats heeü, bedragen tegenwoordig 10.05 franken 
de duizend tonnen, een kilometer ver vervoerd. Nu hebben wii 
gezien, dat, zelfs met levende beweegkracht, waarvan men zich 
nog tegenwoordig algemeen bedient, het mogelijk zou zijn om de 
kosten van de scheepvaart de ton per kilometer lol 0.0000 frank 
te verminderen of de duizend ton per kilometer. . 0.00 franken 

Vergelijkt men dit minimum met hel tegenwoordig 
bedrag, voor dit vervoer vereischl 10.0;) » 

dan ziet men dat de besparing, welke men kan 
verkrijgen door de materiele verbetering van de 
waterwegen en den vooruitgang van hunne exploi-
tatie, gelijk staal met 10.05 franken 
en zulks, onafhankelijk van de verdere verminderingen, die nog 
het gevolg kunnen zijn van de toepassing van werktuigelijke be-
weegkracht. Als men zich hier tol het cijfer 10.05 franken bepaalt 
en hel op hel tegenwoordig verkeer loepast, verkrijgt men eene 
opbrengst van 5010 730 franken, die klaarblijkelijk de minste 
grens aangeeft van de te verwezenlijken voordeelen. Immers hel is 
zeker, dat de tonnelast niet dezelfde zal blijven, maar dat hij daaren-
legen zal toenemen, door den dubbelen invloed van de verlaging 
der tolgelden en van de besparingen, op de kosten van de scheep-
vaart verkregen. 

Zonder de voordeelen uit het oog te verliezen, welke uit deze 
toekomstige verbeteringen zullen voorlvloeijen, zoo ziet men, dat, 
uitgaande van den Icjgenwoordigen toestand, men in de mogelijk-
heid is om tol eene gezamenlijke vermindering van 12 188 801 
franken op het geheele bedrag van de scheepvaartkosten tc ge-
raken , namelijk: 

Op de t(dgelden 0 278 005 
Op de kosten van v(irvoer. . 5 010 730 

Te zamen da opgegeven som. 12 188 801 

Nu bedragen de gezamenlijke kosten tegenwoordig 
franken, aldus verdeeld: 

17 102 201 

bedragen 

dan blijft er over O 278 005 franken. 

Die som vertegenwoordigt het meerdere b e d r a g van de jaarhjksche 
ontvangsten boven de uitgaven; deze netto opbrengst van de water-
wegen in hel noorden van Frankrijk kan, al naar gelang van de 
verschillende tijdperken van de me(l(.'dinging, verminderingen on-
dergaan, die in verhouding staan tot de behoenen van dien strijd. 
Hel hierboven aangegeven cijfer zou de uiterste grens van de in 
geval van nood aan te brengen ontlasting aangeven, indien het 
verkeer standvastig bleef. Maar daar de tariefsverlagingen geregeld 
hel gevolg hebben, dat hel verkeer sneller toeneemt, zoo lijdt het 
geeti twijfel, dat men door verlaging(?n, die met verstand in toe-
neincude male worden aang(.'bragl, lot nog veel belangrijker uit-

Toltjelden . . . . 
Kosten van vervoer . 

Te zamen 

7 378 005 
0 814 030 

. 17 102 101 

Waaruit volgt, dat hel bedrag van de te verwezenlijken be-
sparingen gelijk staat met zeven tiende (/a'/f» van de gezamenlijke 
1 egen woord i ge u i t ga ven. 

Uit zulk eene uitkomst blijkt van hoeveel gewigt en waarde de 
verbeteringen zijn, die tol stand kunnen worden gebragl: de leeke-
nen van verval, die zich op verscheidene van onze voornaamste 
lijnen vertoonen, maken hel van een dringend belang voor de wel-
vaart van den handel en de ontwikkeling van de nijverheid om die 
verbeteringen op te sjioren en gaande w e g in toepassing te brengiïu. 

Men ziel uit de geschiedenis van het verleden, die in de hierachter 
volgende tafels is opgeleekend, hoe vruchtbaar zoodanige verbete-
ringen zijn en hoezeer hel vervoer te water er |)artij van weel Ie 
trekken, zoo doende door een aanhoudenden vooruitgang de bii-
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scliermenilc inaalregelcn, die hel onderviudl, krachlig beanlwoor-
ilende. Ken naauwkeurig onderzoek van die lalels zal, wij hopen 
dit ten minste, de meening kracht bijzetten, welke wij ten aan-
zien van de toekomst, die onze waterwegen wacht, hebben geuit, 
en wij zullen ons gelukkig rekenen als deze aanteekeningen er op 
eenigerlei wijze toe kunnen medewerken, om hare verwezenlijking 
voor te bereiden. 

Douai, I Junij 1851). 

AANTKKKKXIN'GKN. 

AANTI'I'KKNINC. — Ovcv de wedeii, scderi 1 8 1 1 op de Imalen 
en rivieren van het noorden van Frankrijk uihjevoerd. 

Wij hebben in de tafel n». -i ( I) de verschillende verbeterings-
\serken aangewezen, die sedert den vrede op verschillende water-
wegen vau het noorden van Frankrijk zijn ten uitvoer gebragt. 

Men ziel daaruit dal hel geheele bedrag van 37071 000 franken 
slechts 5040000 franken (of ongeveer een zevende) van staatswege 
zijn betaald. Al de nieuwe kanalen zijn langs den weg van con-
cessie aangelegd: de schatkist heeft zich alleen belast met den aankoop 
van gronden voor het kanaal van de Sensée. In de uitgaven voor 
de verbeteringswerken heel\ zij bijgedragen voor eene som van 
5 020 000 tranken op 17 057 000 (3! len hmiderd.) Hel overige 
van de fondsen is verschaft door concessionnarissen, lot een be-
drag van 11 OOI 000 franken, waarvan reeds 0 800 000 zijn ge-
amortiseerd. Kene enkele concessie, die van het kanaal van Houbaix, 
IS bepaald nadeelig; al de andere brengen meer dan ö len honderd 
van hel verbruikte kapitaal op. 

De sclieepvaart lieetl dus sedert meer dan eene halve eeuw zeer 
>veinig subsidie uit de schatkist genoten, in weerwil van de be-
langrijke diensten, die zij aan bet land bewijst, welligl juist wegens 
bet belangrijke van die diensten, waardoor zij in staat is geweest 
den la.sl van concessien met hooge tarieven te dragen. Wij ver-
trouwen, dat die omstandigheid in haar voordeel zal pleiten cn het 
aanwijzen van het noodige krediet voor de verbeteringen, waaraan 
zij nog behoelte heelt, zal vergemakkelijken. Wij willen bier de 
zoodanige vermelden, die ons voorkomen, de meeste belangstelling 
Ie verdienen. 

1°. Uilvoering van de werken, benoodigd om een diepgang 
van 2 el tusschen de steenkolenmijnen. Parijs en Hijssel, te ver-
zekeren. 

2®. Venlere voortzetting van die verbetering zeewaarts; 
3^ Verbetering van bet vaarwater op de Sambre; er de afvloeijing 

van hel vloedwater verziïkeren, zonder dat de dienst van de 
xheepvaarl worde gestaakt; 

•i®. Voltooijing van de verwijding der onderaardsche gedeelten van 
het kanaal Saint-tjuentin; uitbreiding van de voedingsmiddelen op 
liezen tak en op dien van de beide Sanibres; 

5». De onderlinge onafhankelijkheid van de scheepvaart cn de af-
watering verzekeren op het kanaal van Neuf-Fo.ssé, de Aa, het 
kanaal van Galais en in bet gemeenschappelijk pand van de Scarpe 
en de Schelde. Te Douai het vloedwater van den waterweg 
sriieiden; 
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0°. Uegeling van de Aa; vestiging van eene geregelde sclieepvaart 
met een diepgang van lei.Oü op de Boven-Scarpe, de Boven-Lvs 
en de Lawe; 

7». Bepuinen van de jaagpaden en ophefling van de afbrekingen, 
die zich daarin nog voordoen. 

Deze vlugtige opsomming, ongetwijfeld nog onvolledig, is niet-
temin voldoende om te doen inzien, welke belangrijke verbeteringen 

j nog op de kanalen in hel noorden van Frankrijk kunnen worden 
' aangebragl en tol welk een vooruitgang men kan geraken op deze 
! reeds zoo zeer ontwikkelde gemecnschapswegen. 

A.\.NTKKKKNI.Nr. B. Berekening van de kosten der scheepvaart 
op de kanalen. 

Zij S de ingedompelde doorsnede van een vaartuig, 
C de prolilsinhoud bij den hoogsten waterstand in hel kanaal, 
V de snelheid van hel vaartuig, 
K een standvastige coënicienl, 
K de kracht, voor de beweging benoodigd; 

dan zal men volgens de formule, door d'Aubuisson de Voisins in 
zijn Traité dliydranlitpie gegeven, hebben 

F - J I Ë I Z I 
^ - ( C 4 - 2 S ) -

Noemt men voorts 

n het aantal bewegers, voor hel trekken benoodigd, 
e de kracht, door ieder daarvan uitgeoefend, 
P de dagelijksche kosten van hel vaartuig en de bemanning, 
P' het daggeld voor iederen beweger, 
r i de geheele dagelijksche uitgaaf, 

IJ de uitgaaf ))er kilometer 
Q I 2 S 

en stelt men A = : — d a n zal men hebben (1) 

I' ^̂  \ t n I) . n " 1 . i ' \ 

De waarde van y verschilt dus naar gelang van de verschillende 
waarden van V en wordt een minimum, als de vergelijking 

voldaan wordt, welke ^cell — t t t ^ — I r = 0. dv ' ' ® K V c c» (/V y V̂  

In het meesl gewone geval, namelijk als men levende beweeg-
kracht bezigt, verschilt de nuttige arbeid, dien men van iederen 
beweger moet verwachten, naar gelang van de snelheid van den 
gang; voor iedere soorl van beweger beslaat eene snelheid V, ilii,-
mei het maximum van nuttigen arbeid overeenkomt; daarboven 
vermindert de kracht en daarmede de nuttige arbeid; daarbeneden 
is ile vermindering nog veel sneller. 

De wel van deze afhankelijkheid, hetzij voor menschen, hetzij voor 
paarden, is niet eenvoudig genoeg, dat men haar in eene alge-
meene formule kan brengen en er eenige praktische gevolgtrek-
kingen uil kan alleiden. Wij zullen er daarom bij dit onderzoek 
eene hypothese voor in de plaats stellen, die zeker voor // waarden 

( \ ) Zie do tïvfels jwlucv dc 

(1) Do Ijcteekciiis van de letter D is niet opgegeven, doch is lilijkbaar 

de werktijd per dag; cn wel in seconden, indien de snellieid V in 

seconden is «itgcdrnkt. O^cd.) 
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zal geven, hooger dan die, welke bet mogelijk zal zijn in werke-
lijkheid te verkrijgen: wij zullen onderstellen dal, wanneer de 
snelheid minder wordl dan Vo, de kracht niet toeneemt. Wij 
zullen zeker op die wijze tot eene uiterste grens van de uil-
gaven geraken; de levende bewegers kunnen inderdaad, hunne 
.snelheid verminderende, hunne krachtsin.spanning een weinig ver-
meerderen : de hoeveelheden van arbeid en de kosten, in onze 
onderstelling voorkomende, zullen dus zonder eenigen twijfel kun-
nen worden verwezenlijkt, telkens wanneer de snelheden van den 
gang minder zullen zijn dan die van hel maximum van nuttig 
ellecl. Wij zullen overigens alle grootere snelheden daarlaten, 
omdat boven de bedoelde grens de uilkomsten blijkbaar on-
naauwkeurig en te gunstig zouden zijn: derhalve zullen wij e als 

, . • , de ,, V K 1" 
slandva.stig a a n n e m e n , w a a r u i t volgt — = O, -̂77 = - . 

K Y ' 
hoofde van de vergelijking n — 

2 P 2 r 1 / ' k 1" 2 I / w TT' 
p = . p , n = 2 P , . v = - = J j i / = 1 ' r -

Om deze zeer eenvoudige formulen toe te passen, zullen wij 
eerst trachten uit de ondervinding bij de scheepvaart op kanalen 

de numerieke waarden van den coëfTicient j af te leiden voor de 

beide gevallen, dat van menschen en van paartlcn wordt gebruikt 

gemaakt. 
Trekken met menschen. — Twee man, een vaartuig van 5 el 

breedte en lel. 10 diepgang op een kanaal van l i . lO vierkante 
el doorsnede voorttrekkende, geven daaraan eene snelheid van 0''1.27 
(975 el in het uur). 

Men heeft hier: 

C Dl. 10 v i e r k a n t e e l , S = 5.00 X 1 . 1 0 5.50 v i e r k a n t e e l , 

w a a r u i t 

s» ~ (5.50)» — «A 2 X 0 . 8 3 2 

en 

1 / ! = 0 . 2 0 9 3 1 . 

Trekken met paarden. — Twee jiaarden, gesfiannen voor een 
vaartuig van 5 el breedte en D l . 5 0 diepgang, op een kanaal, 
waarvan de doorsnede 20.02 vierkante el bedraagt, geven daaraan 
eene snelheid van 0*̂ 1.55 (2 kilometers in het uur.) 

Mier is 

C = 2 0 . 0 2 v i e r k a n t e e l , S = 5 . 0 0 X 1.50 = 7 . 5 0 v i e r k a n t e e l , 

waa ru i t 

_ . i O , i = - = - = 0 . 2 3 8 8 
S ' (7.50|> 'K „A 2X<I-C3146 

, ; = ( U 8 8 7 3 . 
K 

Met is gemakkelijk zich te overtuigen, dal de krachten, welke 
met deze bepalingen overeenkomen, noch voor den mensch, noch 
voor het paard, de waarden bereiken, welke men voor beide deze 
.".oorten van bewegers kan verkrijgen, te welen 12 pond voor den 
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mensch met de snelheid V'o = O'-'.OO en 72 pond voor het paard 
met de snelheid Vo = 0<'l.90. 

Immers, stelt men in de voorgaande vergelijkingen de waarde 
van K , door den heer d'Aubuisson de Voisins gegeven, namelijk 
UO pond, dan vindt men: 

Voor het trekken met menschen 

= 0 . 0 1 3 8 X 1-40 pond = 0 . 1 3 pond en V = 0<;l.27; 

Voor het trekken mei paarden 

e 0 . 2 3 8 8 X 1 1 0 pond = 3 3 . 4 3 pond cn V = Ot'l.55. 

Wij blijven dus verre beneden de hoeveelheden van arbeid, 
welke hel mogelijk is te verkrijgen. 

Wij hebben in de tafels n». 5 en 0 ( 1 ) de waarden van A, Pen 
P' aangegeven, welke mei de verschillende omstandigheden van de 
scheepvaart op de kanalen overeenkomen, binnen de grenzen der 
grootste profilen der kanalen alsmede tusschen de kleinste en grootste 
inhouden van de vaartuigen. 

De waarden van P zijn daarin berekend voor 275 scheepvaart-
dagen 'sjaars. Voor het trekken door paarden hebben wij bij de 
dagelijksche uitgaaf voor het vaartuig en de bemanning het loon 
van den voerman gevoegd, dat standvastig blijl\ voor de waarden 
van m begrepen tusschen de grenzen 1 en 3 . 

Volgens de waarden, voor P' gekozen, komt heljaarlijksch loon 
voor een span van twee paarden met den voerman te staan op 
2 200 franken = 2 7 5 {2 - f 2 X 3) = 8 x 275 franken en is ruim 
voldoende voor hun onderhoud. 

Bij de toepassing moet men voor n geheele waarden nemen, 
wanneer bel bevrachte vaartuigen geldt; voor de ledige kan men 
twee vaartuigen voor één rekenen of n = J- stellen. 

Wanneer de vergelijkingen ons waarden van V hebben verschaft, 
grooler dan de snelheden Vo van hel maximum van etfecl (Ô 'l.OO 
voor menschen en Ô kOO voor paarden), hebben wij ze tot die 
grens verminderden de uitkomst door zwaardere cijfers onderscheiden^ 
die aldus eene uitgaaf aanwijzen, een weinig hooger dan de werke-
lijke uitgaaf: immers daar de aangewende kracht in dil geval meer 
dan voldoende is om de snelheden Vo te bereiken, zullen de vaar-
tuigen een weinig sneller gaan en de kosten iets minder bedragen; 
wij hebben ook, waar dit mogelijk was, in dat geval de trek-
kracht vorminderd en mei die onderstelling overeenkomstige snel-
heden en uitgaven berekend. 

Na deze toelichtingen zal men zich juist rekenschap kunnen 
geven van de uilkomsten, bijeengebragl in de tafels n^ 7 en 
8 ( 1 ) . 

Bij het onderzoek van die uitkomsten kan men den invloed 
nagaan, door het profil der kanalen, de soorl van de beweeg-
kracht cn den inhoud der vaartuigen op de scheepvaartkoslen uit-
geoefend. 

Voor bevrachte vaartuigen geeft het toenemen van de jirolilon 
lusschen de grenzen O en 24 vierkante el eene besparing van 
37 ten honderd voor de kleinste vaartuigen en van 31 len hon-
derd voor de middelbare vaarluigen. Voor de overige bedraagt 
de besparing binnen de grenzen 12 en 24 vierkante el 17 
ten homlerd. Deze verschillen, die van toepossing zijn voor hel 

( l ) Zie de tafels hierachter. 
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Irekken door mensclien, zijn minder groot als paarden worden 
gebezigd. Voor ledige vaartuigen is de invloed van bet proiil der 
kanalen in werkelijkheid grooter, dan hier schijnt, waar alle snel-
heden, grooter dan Yo, tot dit cijler zijn ternggebragt. 

liet gebruik van paarden is altijd zuiinger, maakt dat men grootere 
.•-nelheden bereiken kan en vermindert de uitgaven van tot 38 
ten honderd, naar gelang van de afmetingen der kanalen. De in-
houd der vaartuigen is het onderdeel, dat van den meesten invloed 
•ip de uitgaven is: hij doet die voor bijna drie vierden dalen tus-
schen de grenzen van 25 en 270 ton. Men moet echter in aamnerking 
nemen, dal men groote vaartuigen alleen met voordeel kan ge-
bruiken voor waren, die met aanzieidijke hoeveelheden worden 
verzonden, zoo als steenkolen, coke, ertsen enz. 

Het gebeurt zeer zelden dal het verkeer van deze soorten van 
waren in beide de rigtingen elkander oj)wcgen. i\len moet alsdan 
bij de koslen van den logt met bevrachting eene som voegen voor 
den teruglogt zonder vracht. 

Steil men // en y' de koslen voor de vaart met en zonder 
vracht, en m en m ' ^ m — d de hoeveelheden goederen, in beide 
rigtingen vervoerd, dan zal men voor de totale kosten hebben: 

m •— m' (/ 

die voor het geval van de groote scheepvaart nederkomi op 

0.0031 fr. - f 0.0011 

V.VNTKKKKMNG (1. — Van den invloed der snelheid oji de 
Hclieepvnarlhuslen. 

Zij V' ile snelheid van het water, waarin zich een vaartuig 
beweegt. Dan heeft men voor dc benoodigde krachtsaanwending: 

. (V + VI» 
opwaarts K = n e=.\\ 

(V -

afwaarts ; _ „ - K ^ 
A 

waaru i t 

L Z n . 
VI>— VD — A ' j ' 

men heeft dus, m bet geval van het miniimnn van uitgaven, dc 
vergelijking 

V K ( V ± V ' ) M " \ 2 K ( V 1 : Y ) 1" / i l K(V ± V')» 1"\ 2K(V 
c " T i Ä j (;•. • A 

K <h 

waarbij, in de vroeger aangenomen onderstelling omtrent de wel 
der afhankelijkheid van de hoeveelheid arbeid, door levende be-

dc 
we|iei\s Ŷ = 0 wordt cn dus 

' f A . A ' 
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waaruit 
K V " ~ V » A c P V — >' = 0 en Vï — ~ - - - ^ V » 

' C A — ^ * — K • 1" ̂  ' ' 

Noemt men V, dc waarde van V voor het geval van stil water, 

waarvoor V' = O is, dan vindt men als boven V, 2 . , waaruit 

de algemeene waarde van n =z K — v o o r het geval van 

hel mininnnn van uilgaven 

fv ± v y ]' _ ( v ± V')« r { v ± v ' ) 
V , ' ' p — ( V » - V ' ' ) • F = F(VÏ^V^)• 

In helzellde geval wordt dc algemeene waarde ^ ~T7T X 

Noemen wij j/, de waarde van y , overeenkomende metV' = 0; 
en y' en ij" de waarden van y opwaarts cn afwaarts voor eene 
zeilde snelheid Y' , dan zal men hebben: 

— i L y , V - + - V ' 
V . 

V - V ' 

waaruit 

V . e n y'-\-y" >'-^11 r 

Derhalve, altijd in de vroeger aangenomen onder.slelling omtrent 
de wet der afhankeliikheid van dc hoeveelheden arbeid door de be-
wegers geleverd en de snelheden, is hel over hel algemeen wenschelijk 
sneller te gaan in eene rivier, stroomende met de snelheid V', en hel 
aanwezig zijn van zoodanige stroomsnelheid doet altijd de scheepvaart-
kosten toenemen, omdat het duurder is op- en afwaarts Ie gaan dan om 
tweemalen denzelfden afstand af te leggen op een stilstaand kanaal. 

Men moet overigens niet uil hel oog verliezen, dal de uitkom-
sten, die voor de snelheden, minder dan Vo, uitgaven zullen 
geven, die een weinig meer dan dc werkelijke bedragen, moeien 
worden 1er zijde gelalen telkens wanneer de snelheid Y meer 
bedraagt dan Vy, die met het maximum van nultig ellect over-
eenkomt. 

Past men dc voorafgaande vergelijkingen toe, dan vindt men, 
voor de scbeciivaart met bevrachting en binnen de grens van de 
gewone snelheden op onze gekanaliseerde rivieren, waarden vati 
V, minder dan Yo, die derhalve zullen kmmen dienen om de 
uiterste grenzen te bepalen van dc kosten in de verschillende 
voorkomende gevallen. Wat betreft een logt zonder vraclil, de 
.snelheid Yo zou in dc meeste gevallen overlrollen worden, en 
men zal, om de koslen te bcjialen, in ieder geval de algemeene 
vergelijkingen moeten oplossen , daarbij ile vermindering van de 

trekkracht in aamnerkinir nemende. ö 
De tafel n». O (I) bevat alleen dc uiterste uitkomsten betrellende 

de vaart met beladen vaartuigen voor snelheden, minder dan Yo. 

(1) Zie lie tafels liieiacliter. 
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A.VNTEKKF.MNG D. — Vrt/i hel gchvuik van werktuiydijke 
hewceijhraclü. 

Dc kracht, benoodigd om de beweging voort Ic brengen, zal 
altijd worden uitgedrukt door de formule 

V» 

Zij m het aantal benoodigde elponden, dan heeft men dc ver-

V J 
;» = KV = lv — , 

A 

I l z z P - f m P ' = : P - f K -
A 

waaruit 

en 

y DV 1 ) \ V ^ A ) 
<i!l 

De voorwaarde van het minimum van uilgaven ^ = O wordt 

hier dus 
r l ' '' K A 1' ^ l i li'V V3 

V . - A' ^ —21vl"' m — 2 r ' ' 
I.SOl' 

Om deze zeer eenvoudige vergelijkingen in cijfers over te bren-
gen zullen wij vooreerst Irachlen de waarde van P' te bepalen. 

Ken paardekrachl ko.st gemiddeld 1350 franken, ol jaarlijks voor 
mtere.sl en amortisatie 135 franken; wij zullen aannemen,dat men 
om, in het geval van hoogwater, de noodigekrachtsvermeerdering 
te verkrijgen, machincn zal nemen, die geschikt zijn om desnoods 
eene dubbele kracht te ontwikkelen en wij zullen voor iedere 
paardekrachl eene uilgaaf rekenen van 270 franken, welke, over 
275 scheepvaartdagen verdeeld, voor iederen dag geeft O.Oi fr. 

Men moet het verbruik van steenkolen berekenen op 
5 ned. pond per paardekrachl in het uur, derhalve voor 
een dagelijkschen arbeid van twee en twintig uren, 110 
pond steenkolen tegen 15 franken dc Ion 1.05 » 

Onderhoud cn snieren 0.30 » 
Loon van dc stokers en machinisten, berekend op 7 

Iranken voor vijf paardekrachlen I.-IO » 

Te zamen voor een ))aardekracht . . . •i-.20 fr. 

Kene paardekrachl levert 75 elponden, welke, uithoofde van de 
verliezen, die gewoonlijk bij de stoomvaart worden aangenomen, 
voor slechts 50 elponden moeten worden gerekend, zoodat de 
kosten van een elpond (dynamie, 1 pond, l el hoog opgevoerd) 
te staan komen op 0.080 frank, waaruil 

— = - - - = 5.81 P. 
21" U.172 

In lie hierboven aangenomen onderstelling van een arbeidstijd 
van twee en twintig uren moei men bij dc koslen voor het vaar-
tuig die voegen, welke voor een helper benoodigd zijn en de 
afzomleilijke kosten van verlichling, of ongeveer 3 franken daags: 
men verkrijgt dus voor de vier reeds vermelde soorten van vaar-
tuigen : 

p = 7.00 Ir. P 0.00 IV. P = 11.50 fr. P = 10.00 IV. 
//» = .i0.07kil. 52.20kil. 03.81 kd. 58.10kil. 

cd' in paardekrachlen 

r/jz=0.8lpk. l .Olpk. I.28pk. l.lOpk. 

2 0 

Deze verschillende waarden, die van K = 1 iO pond, door den heer 
d'Aubuisson de Yoisins gegeven, en die welke berekend zijn voor A 
(zie aanteekening H), stellen ons in slaat, voor ieder geval de 
waarden van Y en van y le berekenen, die met het gebruik van 
de werktuigelijke beweegkracht overeenkomen. 

In de tafel n°. 10 vindt men een overzigt van deze uitkomsten (l) . 
Wanneer men de getallen, in deze tafels verval, vergelijkt met 

die van de aanteekening 11, dan zal men zich een denkbeeld kun-
nen maken van de besparingen, die in dc verschillende gevallen te 
verkrijgen zijn, len gevolge van dc aanwending van werktuigelijke 
beweegkracht, die twee en twintig uren daags werkt; voor de 
grootste vaartuigen in het bijzonder zou de uilgaaf worden ver-
minderd van 0.835 tot 0.325 IVank geladen, en van 0.203 tol 
0.088 frank ongeladen, per vaartuig en perkilonieter. 

Men zou, zelfs met levende beweegkracht een geileelle van deze 
besparingen kunnen verkrijgen, door des daags en des nachts Ie 
varen; men ziel ligt in, dal de uilgaal voor dc vaarlnigen alsdan tot 
l i franken zou stijgen en die van de bespanning tol O franken 
voor ieder paard, waaruil zon voortvloeijen, dat men voor minimum 
van kosten zou behoeven een span van twee paarden, loopende met 
eene snelheid van 0"l 50 en in twee afdcelingen van tien uren 3(> 
kilometers alleggende, voor eene gezamenlijke uilgaaf van 20 franken, 
of 0.72 frank per kilometer in plaats van 0.835 trank. 

l'it dit voorbeeld blijkt, dal de grootste vermindering zal worden 
teweeggebragl door de verandering van de beweegkracht, dewijl 
men de drie volgende prijzen zal hebben: 

1. Trekken door paarden, terwijl de bespanning tien uren daag" 
werkt, 0.835 frank; 

2. Trekken door paarden, in twee afdcelingen twintig iircn daags 
werkende, 0.720 IVank; 

3. Stoomluigeii, twee en twintig uren daags loopende, 0.325 

frank. 
\Vel is waar zal men vaak genoodzaakt zijn, heizij xwakker 

stoomtuigen tc bezigen, hetzij het aantal vaartuigen te verminderen, 
door denzelfden beweger voorlgesleepl, maar deze wijzigingen, welke 
de waarde van P' zullen kunnen doen stijgen, zullen van zeer 
weinig invloed zijn op de kosten, die slechts verschillen in reden 
van den derdemaglsworlel van P'; zoodat de vermeerdering van de 
uitgaven naauwelijks 21» ten honderd voor eene verdubbelde waarde 
van P' zou bedragen. 

Noemt men n het aanlal vaartuigen door denzelfden beweger ge-
trokken, / dc lijd, die bij dc sluizen verloren gaat, en .i' de ge,-
middeldc lengte van dc kanaalpanden, waarop de aanwending van 
werktuigelijke beweegkracht besparing zal aanbrengen, dan zal men 
voor hel geval van eene gelijke scheepvaart in de beide rigtingen 
hebben : 2j n i\ 

Heeft daarentegen de vaart geladen en met onbeladen leruglogi 
plaats, dan zal men, als Y' de snelheid van den teruglogt i s 
hebben 

X .c » I . V . V' 

V + r = " ' ' = V ^ F • 

I Men zal voor de groote vaartuigen hebben /i i , Y = 0' ! . 5 8 l » , 

(1) Zie de tafels hleraehter. 



V" = 2t'l.t5, j ;=1.17i2/ m het eerste geval, en 1.791 i in hel 
Iweetic geval. 

De meest gewone waarde van l is een half unr of 1800"; waarnil 
voor debeidewaarden van hierboven volgt 2.11 en 3.22 kilometers. 

Al dc gekanaliseerde rivieren van het noorden van Frankrijk, 
waarop dc lengten der kanaalpanden van 3 tot 12 kilometers ver-
schillen, zouden terstond geschikt zijn voor de toepassing van de 
werktuigelijke beweegkracht. De meeste kanalen hebben insgelijks 
panden van voldoende lengte. Er zonden alleen uitzonderingen bestaan 
voor dc gedeelten nabij dc verdeelpunten, alwaar de zeer korte 
panden het gebruik van paarden of van veel minder krachtige 
machinen zouden vereischen, die de koslen van vervoer iets meer 
zouden doen stijgen, gelijk wij boven gezegd hebben. 

Onderstellen wij nu dat het water van het kanaal eene snelheid 
heeft ± V ' ; dan zal men, al naar gelang van de rigting, die de 
gang van het vaartuig heeft, hebben 

K = L (V ± = Y = (P + ™ P ) = , 3 [ V - + I ( V ± V L M > - ] ; 

waaruit men voor het mininnun van kosten afleid! 

V '1K 1" 

iXoemen wij V, en ?/j de snelheden en de kosten, overeenkomende 
met V, = 0 , dan verkrijgt men 

A ? P / V ' \ 

1-50 !• y V , / , , V \ 

.Men kan deze vergelijkingen nog vereenvoudigen door te stellen 
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Dan komt er: 
1=7» {fj±z) 

= ± 
Deze vergelijkingen, van den eersten graad in s en in y , kun-

nen terstond worden opgelost en geven de uitkomsten, opgeteekend 
in dc tafel n°. 11 (l). 

Onderstellen wij, dat men die uilkomsten op een bepaald geval 
wil toepassen, bij voorbeeld dat van de groote scheepvaart, dan 
zal men hebben: 

V,=0-'l .580envoor2 = 0.70 V>=OoU102 y , = 0 . 3 2 5 f r . 

waaruit voor het opwaarts gaan 

V = 0.813 V, = Ool.i7lj y' =z 1.588 y, = 0.51 (3 fr.; 

en voor bet afwaarts gaan 

V = 1.200 V, = O0I.759 ƒ = 0.025 y, = 0.203 fr. 

De vermeerdering van kosten, die hel gevolg is van den stroom, 
is hier 

y' + v " 
= 1.1005; 

zij zou met levende beweegkracht 21 ten honderd hebben bedragen. 
Hel gebruik van werktuigelijke beweegkracht vermindert dus bier, 
in zeer sterke verhouding, den invloed van de stroomen op d« 
vermeerdering der scheepvaarlkosten. 

( l ) Zie hierachter. 

A.\NTKEKENHNG E. — YerschUleiule iafch, 

TAFKL N° i . — Vrachlprijzen op de voornaamste waterwegen van het noorden van Frankrijk. 

Aanwijzing der lijnen. Jaren. 
Gemid-

delde 

vracht. 

Ontleding van de vracht. 

Tolgeld. Algemeene 
koslen. 

llijzondere 
kosten. 

Kosten 
Afstand, van 1000 ton 

per 
kilomeier. 

Vermeer-
dering ten ge-

volge van 
hel tolgeld. 

Aanmerkinu'eii. 

N'an Hergen naar Sl. Omer . 
idem 

Van Bergen naar Uijssel . . 
Idem 
Idem 

Van Hergen naar Darijs. . . 
Idem 
Idem 

Van Denain naar Atrechl. . 
Idem 

Van Charleroi naar Parijs. . 
Idem 

Van Hijssel naar Aire. . . . 
Van Hijssel naar Duinkerken 
Van Duinkerken naar Ka-

merijk 
Van Duinkerken naar Sl. 

Omer 
Van Galais naar Sl. Omer. . 

1835 
18-15 
1835 
1815 
1857 
1835 
1811 
1857 
1847 
1852 
1845 
1857 
1844 
1854 

1854 

1845 
1845 

Ir. 
11.00 
0.10 
8.50 
4.00 
3.84 

22.00 
14.00 
9.80 
4.72 
3.88 

10.00 
11.75 
4.50 
5.00 

8.00 

2.50 
3.00 

fr. 
2.51 
2.51 
1.28 
1.58 
1.20 
0.10 
0.10 
3.82 
1.50 
1.23 
7.02 
5.07 
0.73 
1.05 

4.01 

0.45 
0.54 

fr. 
1.50 
1.00 
2.20 
1.00 
1.00 
2.45 
1.40 
1.00 
0.75 
0.75 
1.41 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

fr. 
0.00 
2.40 
5.02 
1.48 
1.58 

13.30 
0.41 
4.08 
2.41 
1.00 
7.54 
5.12 
2.87 
2.15 

3.00 

1.15 
1.50 

k. 
211 
211 
151 
124 
12 i 
350 
3.50 
350 
50 
50 

300 
300 
00 

125 

174 

40 
00 

fr. 
33.2 
11.3 
37.4 
11.0 
12.7 
38.0 
18.4 
14.2 
40.5 
51.0 
20.0 
14.4 
41.0 
17.7 

17.0 

25.0 
25.0 

ten honderd. 
20 
71 
17 
05 
40 
50 
70 
04 
40 
40 
70 
05 
10 
01 

101 

22 
i).) 

\AS. 

La Hasséc. 

La Hassée. 

1801.] 
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T.\FEI. N» 2 . Eerste gedeelte. — Afmetingen en tolgelden van de waterwegen in het noorden van Frankrijk. 

Aanwijzing der lijnen. 

l . / ld. 

1. Aa 
2. Kanaal van Hourbourg 
3. Kanaal van Galais . 
5' Kanaal van Guines . 
3" Kanaal van Ardres . 
4. Boven-Gohne. . . 
5. Beneden-Golme . . 
0. Kanaal van Bergnes. 
7. Kanaal van Kurnes . 

11. Lys. 

8. Neuf-Kossé . . . . 
0. Boven-Lvs . . . . 
O' Midden-I.ys . . . . 

10. Kanalen van Hazebrouck 
11. Lawe 

Hl. Deule. 

12. Kanaal van la Bassée . 
15. Deule . . . . , 
l i . Kanaal van Houbaix . 

IV. Scarpe. 

15. Boven-Searpe . 
10. Midden-Scarpe . 
17. Beneden-Scarpe. 

V. Schelde. 

18. Kanaal van la Sensée 
10. Kanaal van Bergen . 
20. Schelde . . . . 

Jaar van 

opening 
van de 

scheepvaart. 

de uitvoering 
van de laat-
ste werken. 

Lengte. 

Diepgang 

van de 

vaartuigen. 

Tonnelast 
Tolgelden, de 1000 ton 
steenkolen per kilometer 

VI. Somme en Oise. 

21. Kanaal van St. (Jucnlin. . 

VH. Sambre. 

22. Sambre 
25. Kanaal van Sambre en Oise. 

genjiddeld. maximum. 

k. 
'1 

el. : 

1 

1. 

1224 1840 30.40 1.50 1 52 
1070 1840 21.03 1.50 1 

1.50 , 
37 

1053 1853 30.50 
1.50 1 
1.50 , 23 

1080 1840 0.21 1.50 23 
1730 A 4.77 1.00 i 18 
1035 1840 24.72 1.50 i 24 
1002 » 13.70 0.80 ! 24 
1054 1) 8.70 29 
1058 1828 14.08 1.55 ' 54 

1 
154.17 i 1 1 

1 

1750 1774 17.05 1.05 1 

1 1 

50 
1780 1) 10.17 1.20 ' 50 

1) 1 1828 33.80 1.50 1 09 
1780 1852 24.30 1.20 30 
1780 1) 10.23 0.00 1 27 i 

114.51 
1 i j 

1271 1825 42.50 1.50 50 ! 
1271 1858 05.05 1.50 93 ! 
1827 1843 10.29 1.80 50 ' 

124.30 j ! 

1013 u 23.02 1.30 
1 

90 ' 
1013 1821 O.OI 1.50 1 110 1 
1040 1838 30.15 1.50 1 110 J 

00.08 1 1 ' 
i 

» 1821 25.04 1.00 50 
1807 1 1818 5.00 1.80 ! 200 ; 
1070 1840 02.88 1.80 1 132 1 

02.02 1 1 

1775 
1 
1 1830 00.25 1.80 

1 
i 
1 

133 

1002 1857 54.45 1.80 135 
n 1840 07.05 1.80 155 

121.48 1 1 
i 

225 
225 
225 
200 
100 
100 
70 

170 
225 

225 
140 
225 
100 
02 

225 
225 
270 

120 
200 
225 

200 
250 
250 

250 

270 
270 

5.40 
3.80 
0.90 
0.90 
0.00 
4.50 
5.70 
5.00 
7.00 

O.IO 
4.00 
8.00 
0.00 
5.80 

42.00 
8.00 

40.00 

8.00 

11.30 

40.00 
0.00 
5.20 

.00 

24.00 
40.00 

thans. 

5.CK) 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.(K) 
5.00 
5.00 
7.00 

5.1K) 
5.üt) 
5.00 
5.00 
5.(H) 

12.00 
5.00 

30.00 

5.01» 
5.TH) 

11.00 

20.00 
5.00 
5.00 

10.00 

13.50 
22.50 
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TAFF.L N». 2. Tweede gedeelte. — Onlvaugsleu cn ullgnven van de verschillende waterwegen in het noorden van Irankrijh. 

Aanwijzing der lijnen. 

I. .1«. 

1. Aa 
2. Kanaal van lionrbonrg . 

3,3'. Kanaal van Calais. . . 
3". Kanaal van Ardres. . . 

4,5. Hoven- en Heneden-Colnie 
Kanaal van Bergnes . . 

7. Kanaal van Knrnes . . 

11. Lgs. 

8. Neuf-Fossé . . . . 
0. Boven-Lys 
0'. Beneden'-Lys. . ' . 

10. Kanalen van llazebronck 
11. Lawe 

HI. Dcule. 

12. Kanaal van la Bassée 
13. Denle . . . . . 
1 i . Kanaal van Uonbaix 

IV. Scarpe. 

15. Boven-Scarpe. . 
16. Midden-Scarpe . 
17. Beneden-Scarpe . 

V. Schelde. 

18. Kanaal van la Sensée 
10. Kanaal van Bergen. . 
20. Schelde 

VI. Somme en Oise. 

21. Kanaal van St. Onentin 

VH. Sambre. 

22. Samhre 
23. Kanaal van Sainhre en Oise 

Opbrengst der tolgelden in eeidieden van 1000 Irankcn 

Koslen 

van 

onder-

Tonne-

maat 

Kosten 
der scheepvaart 

voor 1814. 
in in in in 

Koslen 

van 

onder-

Tonne-

maat per 
1000 

ton,op 
1 kilo-
meter. 

in 1855. 
Totalen 

in 

! -laren. Bedrag. 
1844. 1847. 1850. 1855. houd. ledig. 

j 

per 
1000 

ton,op 
1 kilo-
meter. 

i eenheden 
van 1000 
franken. 

d. i". d. i: d. f. d. i: d. f. (1. f'. fr. d.f. 

1838 
1838 
1838 1 » 
1838 
1838 
18.i0 

32.0 
13.0 
21.2 
i> 
4.7 
4.0 
8.1 

38.5 
13.0 
20.4 
0.8 
8.4 
2.0 

10.3 

40.8 
13.8 
43.2 

1.0 
14.0 
3.3 

12.5 

21.2 ïo.'i 
18.8 
0.2 
0.7 
1.0 

lO.U 

31.0 
24.0 
21.0 
0.2 
0.4 
1.8 

10.2 

14.0 
4.5 

11.10 
» 
5.5 
0.5 
4.0 

0.5 
0.0 
0.4 
o..i . 
2.2 
L5 
0.2 

20 
10 
10 

» 
21 
15 
15 

177.2 
70.() 

101.8 
» 

34.7 
5.5 

18.0 
1 

IOU.0 00.4 30.5 
1 

22 410.2 

i 
1838 
1838 
1830 

1838 

10.1 
0.3 

20.5 

1.7 

34.0 
0.0 

24.3 
1.0 
3.4 

50.7 
7.3 

31.8 
» 
2.1 

21.8 
7.0 

27.4 
1.7 
1.3 

34.2 
30.2 
w 
3.2 
1.0 

13.5 
17.4 

)) 

4.0 
5.0 

1 
0.4 
0.5 
0.8 
1.0 
1.7 1 

20 
24 

00 
57 

131.5 
171.7 

» 
27.2 
Ï4!8 

70.5 75.2 30.0 24 345.2 

» 
1821 
1842 

n 
51.0 
78.0 1 

234.0 
327.2 
34.0 

» 
422.5 

50.4 
380.7 

54.7 

303.2 
21l'..l 

54.4 

40.0 
50.0 
15.0 

» 
0.8 
0.0 

8 
10 
13 

05.1 
332.5 

10.2 

505.8 033.7 105.0 10 437.8 

1838 

1831 

17.0 

70.0 

28.4 

307.7 

31.3 

380.7 
22.7 

380.3 
27.3 

411.0 
21.0 
87.0 

0.0 
1.1 

40 
17 

187.2 
307.2 

320.1 430.2 108.0 21 584.4 

18.10 
1822 
1820 

205.8 
110.7 
200.0 
187.4 

100.0 
40.2 

340.2 
243.3 

213.8 
54.1 

400.8 
350.0 

202.7 
32.0 

301.4 
237.5 

100.5 
40.4 

405.2 
310.0 

10.0 
0.0 

00.0 

0.2 
0.8 
0.0 » 

10 
11 
18 

71.8 
(•.0.3 

1007.7 

814.0 022.1 100.0 17 1238.8 

1820 123.8 1408.4 2110.0 050.1 1231.8 170.0 0.0 18 1814.4 

1830 
1830 

17.8 
102.0 

345.8 
427.7 

547.0 
740.1 

505.0 
811.0 

801.5 
1114.3 

07.0 
200.0 

fl 
n 

18 
10 

720.5 
705.8 

773.5 1075.8 207.0 17 1 1133.3 

1801.] 

TAFEI. n° 2 . iJerde gedeelte. — Handelsbeweging op de 'waterwegen van het noorden van Frankrijk. 

Aanwijzing der lijnen. 

I. Aa. 

1. Aa 
2. Kanaal van Bourhonrg . 
3. kanaal van Galais, Gnines 
3" Kanaal van Ardres . . 

1, 5. Boven en Beneden-Golnie 
0. Kanaal van Berges . . 
7. Kanaal van Furnes . . 

11. Lys. 

8. .Neul'-Fossé 
0. Boven-Lvs 
O' Midden-Lys 

10. Kanalen 'van llazehronck. 
11. Lawe 

IH. Deule. 

12. Kanaal van la Bassée 
13. Üeule 
11. Kanaal van Uouhaix . . 

IV. Scarpe. 

15. Boven-Scarpe . . . 
Hï. Midden-Scarpe . . . 
17. Beneden-Scarpe . . 

V. Schelde. 

IS. Kanaal van la Sensée . 
10. Kanaal van Bergen . . 
20. Schelde 

VI. Somme en Oise. 

21. Kanaal van St. Quentin . 

VII. Samifre. 

22. Sambre 
2'). Kanaal \an Sambre en Oise 

Verkeer, uitgedrukt in 1000 ton, over den geheelen 
al'stand vervoerd. 

voor 1844. 

Jaren. 

1838 
1838 
1838 

1838 
1838 
1840 

1838 
1838 
1830 

1838 

1821 
1 8 4 2 

1838 

1834 

1840 
1822 
1820 

1820 

1830 
1 8 3 0 

Bedrag. 

d. T . 

1 7 8 
101 
00 
)) 
1 5 
7 0 
3 2 

134 
54 
00 
« 

13 

134 
70 

71 
» 

21)0 

In 

1844. 

1 7 3 
4 8 0 
2 3 4 

50 

3 0 
3 4 

d. T. 

2 1 2 ïod 
112 

17 
28 
47 
102 

2 4 0 
5 2 
01 
13 
10 

108 
403 

15 

110 
» 

470 

173 
831 
080 

010 

In 

1847. 

I n 

1 8 5 0 . 

In 

1 8 5 5 . 

Nuttige arbeid in 
duizendtallen van 
tonnen over een 

kilometer vervoerd. 

1 8 4 4 1 8 4 5 

247 
180 

d. T. d. T. (1. T. d. T. k. d. T. k. 

252 ItiO 202 0 442 0 1 l(t 
100 148 108 3 330 4 158 
173 120 145 4 200 5 358 
22 0 7 » n 
43 30 43 1 001 1 051 
58 37 42 408 305 

127 100 00 1 428 1 38('. 

10 881 10 028 

300 245 372 4 308 0 577 
02 73 » » i> 

120 102 135 4 074 7 1.55 
»> 12 10 300 453 

0 8 10 304 250 

0 085 14 441 

341 227 283 8 310 ! 11 8X0 
001 555 507 30 372 33 250 

10 50 40 552 784 
1 

30 240 45 020 

130 
1 

» 138 150 3 458 4 080 
030 010 040 10 020 23 304 

20 578 28 044 

100 180 

1 

180 4 310 4 40O 
1124 1070 1201 3 050 0 501 
078 754 008 43 218 00 084 

50 o(>4 71 775 

858 ^ 8I'.0 ' 1050 50 130 100 800 

1 

302 5'i0 i 13 338 41 085 
324 437 i 055 1 12 402 ; 43 085 

25 800 
1 

85 008 
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TAI-ÜL 11". 3 . — Alfjemeen ovenuji van den loesland dev waterweijcn in hel noorden van Vrankrijk, voor ieder stroomgebied. 

Toestand in 1844. Toestand in 1855. 1 1 

Stroomgebied. Lengte. 
Ont- iNuttige 

arbeid. 
Tol- Ont- iNuttige 

arbeid. 
Tol-

Kosten, 
der scheepvaart 

Onder-
houds-
kosten. 

Verkeer 
voor den 
gebeelen 
afstand. vangsten. 

iNuttige 
arbeid. gelden. vangsten. 

iNuttige 
arbeid. gelden. 

totaal. 
per 

1000 Ion. 

Onder-
houds-
kosten. 

Verkeer 
voor den 
gebeelen 
afstand. 

Aa 
Lys 
Deule . . . . 
Scarpe . . . . 
Schelde . . . . 
Sonnne en Oise . 
Sambre . . . . 

1 kil. 
! 154 

115 
124 
07 
03 
00 

121 

d.F. 
101 
70 

500 
320 
815 

1 408 
774 

! d .T .k . 
1 10881 

0 085 
30 240 
20 378 
50 504 
50 130 
25 800 

F. 
0.0 
7.8 

15.2 
10.0 

i 11.3 
24.8 
20.0 

d. F. 
00 
75 

034 
430 
022 

1 232 
l 070 

d. T. k. 
10 028 
14 AU 
45 020 
281)44 
71 775 

100 800 
85 008 

F. 
5.2 
5.2 

13.8 
15.7 
8.4 

12.3 
23.2 

d. F. 
410 
345 
438 
584 

1 230 
1 814 
1 433 

1'. 
21.0 
20.0 
23.3 
30.0 
25.7 
30.3 
40.1 

d. F. 
30 
40 

105 
100 
100 
170 
207 

r r i r -
1 123 

IV 
370 
-170 
771 

1 050 
700 

«lise en Seine . . 
770 
187 

T i 5 o " 
1 445 

221 084 
127 800 

17.7 
11.3 

5 377 
2 001 

305 088 
224040 

14.7 
8.0 

0 200 
3 514 

32.2 
24.7 

830 
211 ! 

" " 4 7 4 " 1 100 

Te zamen . . 
Uiem. per kilometer 

057 
)) 

5 505 1 
5.8 1 

1 

348 014 
303 

10.0 
1) 

7 378 
7.0 

580 128 
013 

12.5 
D 

0 813 
10 

20.3 
1) 

1 050 
l . l 

013 » 

TAFEL N». I . — Algemeen overzigl van de werken, sederi 1814 uitgevoerd op de kanalen en rivieren van het 

noorden van Frankrijk. (Aaiileekeiiiiig A.) 

Kanalen en rivieren. 

•laren, 
waarin 

de werken 
zijn 

nilgevoerd. 

liedrag der nilgaven in eenheden van 1000 franken. 

Te zamen. Slaats-
füiidsen. 

Concessien. 

Afgeloopen. Nog 
van kraehl. 

Lengte 
van 

de lijnen. 

Uilgaaf 
per 

kilometer. 

Verbeteringswerken. 

Aa, kanalen van llonrhonrg, enz. 
Kanaal van Ualais 
15oven-(iOhnc 
Kanaal van Kurnes 
Midden-Lys 
Kanalen van llazehrourk . . . 
Deule 
Midden-Scarpe 
Beneden-Scarpe 
Kanaal van llergen (Frankrijk). . 
Schelde 
Idem 
Kanaal van Sainl-Ouentin . . . 
Samhre 

Nieuwe kanalen. 

Kanaal van Aire naar la Basséc . 
>1 » llouhaix . . . . 
I) II la Sensée . . . . 
.> » Sambre en (Jise . . 

Bijgevoegd van de verbeleringswerken 

(jezamenlijk bedrag . . 

1837 
18r.3 
18-25 
1828 
1825 
1835 
1825 
1821 
1837 
1820 
1823 
1835 
1827 
1835 

1825 
1837 
1820 
1830 

d. K. 

1 (170 
320 
450 
122 
500 
212 

1 000 
tiOO 

2 200 
1)30 
1153 

2 000 
4 000 
3 000 

d. K. 

1 070 
320 
450 » 

>1 
» 

» 
450 

1) 

430 

2 000 
» 

17 057 

3 000 
2 414 
2 000 

12 OOO 

5 0 2 0 

)) » 

450 » 

20 014 
17 057 

3 7 0 7 1 

450 
5 020 

)) 
I) 
u 

500 
212 

1 000 
150 

200 
7 0 8 

4000 
II 

O 8(jO 

0 070 

n 
O 800 

O 800 

! i 
d. F . 

I> 
1 
! 1) 

I> 112.0 2 4 . 3 
I) 1) 1» 

122 1 3 . 3 0.2 
1) 3 3 . 0 14 .7 
1) 2 4 . 3 8 . 7 
)I 0 5 . 0 1 5 . 3 
II 0 . 0 8 0 . 8 

2 200 3 0 . 2 0 0 . 0 
1) 5 . 0 1 2 0 . 0 

155 
u 0 2 . 0 4 0 . 0 

» 0 0 . 3 4 2 . 4 
3 0 0 0 5 4 . 4 55 .1 

5 4 7 7 5 1 1 . 7 35 .1 

3 0 0 0 3 0 . 0 8 3 . 4 
2 4 1 4 1 0 . 3 1 4 8 . 2 

i 1 5 5 0 2 5 . 0 8 0 . 0 
12 0 0 0 0 7 . 0 1 7 3 . 4 

10 5 0 4 1 3 0 . 5 
5 4 7 7 5 1 1 . 7 35 .1 

2 5 0 4 1 0 5 0 . 0 5 7 . 0 

ISOl . l 
3 5 

NO 5 — Afmetingen en tonnemaat der vaartuigen. — Jaarlijksche en dagelijksche uitgaven. (Aanteekening 15.) 

Soort van vaartuigen. 
I »reedle. 

Afmetingen. 
Jaar-

lijksche 

uit-

gaaf. 

Getrokken 
door 

menschen. 

Getrokken 
door 

paarden. 

Doorsneden 
onder 
waler. 

Diepgang. Ton-

ne-

maat. 

Jaar-

lijksche 

uit-

gaaf. 

Getrokken 
door 

menschen. 

Getrokken 
door 

paarden. 

Doorsneden 
onder 
waler. 

Ton-

ne-

maat. 

Jaar-

lijksche 

uit-

gaaf. P P' n P P' n Be-
vracht. Ledig. 

Kleine vaartuigen . . 
Middelbare vaartuigen . 
Bijlanders (lUlandres) . 
Uii'oole vaartuigen . . 

el. el. el. fr. fr. fr. fr. fr. fr. 
3.75 0.80 0.22 25 1100 4 2 2.0 0 5.0 
4.20 1.20 0.35 100 1050 0 2 3.0 8 3.0 
4.00 1.50 0.30 100 2200 8 2 4.0 10 5.0 
5.00 1.80 0.20 270 1075 7 2 3.5 0 3.0 

2.0 
2.7 
3.3 
3.0 

vk. el. 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
7 . 0 0 
0.00 

vk.el. 
0.80 
1.50 
1.80 
I.OO 

TAFEL n\ 0. — Waarden van VX voor de verschillende kanaalprojillen, (Aanteekening B.) 

Waarden van , met bevrachting. Waarden van l / A , zonder bevrachting. 

Soort van vaartuigen. 

Kanalen Kanalen 

Soort van vaartuigen. 

van van van van van van van van 

0 vierk. el. 12 vierk. el. 18 vierk. el. 24 vierk. el. 0 vierk. el. 12 vierk. el. 18 vierk. el. 24 vierk. el. 

Kleine vaartuigen . . . . 
Middelbare vaartuigen . . . 
Bijlanders (lielandres) . . . 
Groole vaartuigen 

1.15 
O.SO » 

i> 

I..i2 
0.04 
0.72 
0.00 

1.03 
1.00 
0.80 
0.00 

1.81 
1.10 
0.87 
0.72 

3.41 
2.00 » 

II 

4.01 
2.58 
2.10 
3.74 

5.53 
3.05 
2.58 
4.35 

0.32 
3.40 
2.02 
5.00 

TAFEL n® 7. — Kosten van de scheepvaart met bevrachting. (Aanteekening B.) 

Kerste gedeelte. — Kleine kanalen. 

Soort van vaartuigen. 

Waarden 
van 

n 

Koslen en snelheden op kanalen van 

zes el. 

VD 

twaalf el. 

VD 

Prijs van de ton 
per kilometer. 

Kanalen Kanalen 
van van 

O el. 12 el. 

Trekken door menschen. 

Kleine vaartuigen . 
Middelbare vaartuigen 
Bijlanders {Ilélandres) 
Groote vaartuigen . 

Kleme vaartuigen . 

Middelbare vaartuig. 

Bijlanders \lk>landres) 
Groole vaartuiyen 

h. f. el. k. f. el. k. f. f. f. 

2 8 0.34 12.2 0.00 0.42 15,0 0.53 0.020 0.021 
3 12 0.20 10.4 1.15 0.35 12.0 0.05 0.011 0.010 
4 10 » » 1) 0.30 10.8 1.48 rt 0.008 
4 15 « » 0.25 1 O.l 1.04 1) 0.000 

Trekken door paarden. 

(1® ' 2 12 0.80 28.8 t).42 0.!)0 52.4 0.75 0.017 0.015 
(2° i 1 0 0.50 20.2 0.45 0.08 24.5 0.57 0.018 0.015 (2° i 

5 17 0.07 24.1 0.71 0.70 28.4 o.r»o 0.007 ' 0.000 
'!2" 2 14 0.55 10.8 0.71 ti.04 23.0 0.01 0.007 ' (UlOO 
) 3 10 » )> 1) 0.70 25.2 0.75 i> • 0.0040 
/ 

3 18 II n * 0.51 18.4 0.00 )i 0.0(l".0 
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Twecde gcdeollc. — Groole kanaloii. 

Soort van vaartuigen. 

Waarden 
van 

n 

Kosten en snelheden op kanalen van 

achttien el. 

VD 

vier cn twintig el. 

VD 

I'rijs van de ton 
|)cr kilonieter. 

Kanalen 
van 

18 el. 

Kanalen 
van 

U el. 

Trekken door menschen. 

Kleine vaartuigen . . 
.Middelbare vaartuigen . 
Bijlanders (Dékndres) . 
llroote vaartuigen . , 

]o 
Meine vaartuigen 

I lo 
Middelbare vaartuig. 

Bijlanders {Dékndres) . 
Groote vaartuigen . . 

h. 1'. 1 el k. f. cl k. f. f. 

2 8 0 . 4 8 1 7 . 3 0 . 4 0 0 . 5 4 1 0 . 5 0 . 4 1 0 . 0 1 8 
3 1 2 0 . 3 9 1 4 . 0 0 . 8 0 0 . 4 3 1 5 . 5 0 . 7 7 0 . 0 0 0 
4 1 0 0 . 3 3 1 2 . 0 1 . 3 3 0 . 3 0 1 3 . 0 1 . 2 3 0 . 0 0 7 
4 1 5 0 . 2 8 1 0 . 0 1 . 5 0 0 . 3 0 1 0 . 8 L . O O 0 . 0 0 5 1 

Trekken door paarden. 

2 1 2 0 . 9 0 3 . 2 4 0 . 3 7 8 . 9 0 5 2 . 1 0 . 3 7 0 . 0 1 5 
1 0 0 . 7 3 G . 2 0 . 3 2 0 . 8 2 2 0 . 5 0 . 3 1 0 . 0 1 3 
3 1 7 0 . 8 0 3 2 . 4 0 . 5 3 0 . 0 0 5 2 . I 0 . 5 3 0 . 0 0 5 

2 1 4 0 . 7 3 2 0 . 3 0 . 5 3 0 . 7 9 2 8 . 4 0 . 4 0 0 . 0 0 5 
II 1 0 0 . 7 8 2 8 . 1 0 . 0 8 0 . 8 5 5 0 . 0 0 . 0 2 0 . 0 0 3 0 
3 1 8 0 . 5 5 1 9 . 8 0 . 0 1 0 . 0 0 2 1 . 0 0 . 8 3 0 . 0 0 3 1 

0.010 
0.008 
0.000 
o.oor» 

0.015 
0.012 
0.015 
0 . 0 0 5 

0 . 0 0 3 3 

0 . 0 0 3 1 

T A F E L n° 8. — Kosten van de scheepvaart zonder bevrachting. (Aanteekening B.) 

lierste gedeelte. — Kleine kanalen. 

Waarden 
Kosten en snelheden op kanalen van Prijs van de ton 

per kilometer. 

."̂ oorl van vaartuigen. 
van 

zes el. ."̂ oorl van vaartuigen. zes el. twaalf el. 
Kanalen Kanalen 

n V VI) U V VD H 
van 
0 el. 

van 
12 el. 

Trekken door menschen. 

Kleine vaartuigen. 

.Middelbare vaartuigen. 

Bijlanders is 
3 » 

Groote vaartuigen . . 

h. , 
1 

fr. cl. k. el. k. Ir. fr. 

0.5 ! 5 0.51 18.1 0.27 O.GO 21.0 0.23 0.011 
2.0 ' KI 0-58 21.1 0.47 0.()0 2I .G O I G 0.(1017 
1.0 1 8 » t) 1) 0.54 10.4 0.12 I) 
2.0 12 B » O.GO 21.0 0.55 » 
1.0 1 10 » n « 0.47 10.0 0.50 » 
0.5 1 0 )) » n »» )) » 
0.5 • 8 D » » 0.55 10.8 0.10 1) 

Trekken door paarden. 

Kleine vaartuigen 0.50 0.5 0.90 32.1 0.20 0.90 32.4 0.20 0.0080 
Middelbare vaartuigen . . 0.50 8.5 0.00 21.8 0.11 0.90 32.1 0.2G (1.0034 
Bijlanders {Bélandres) . . 0.50 10.5 1) 1) n 0.7G 27.1 0.58 u 
Groote vaartuigen . . . . 0.50 0.5 1) 1) D 0.90 32.1 0.20 1) 

Ir. 

O.OOO'i 
O.OOiC. 
0.0012 

0 , 0 0 2 9 

0 . 0 0 3 1 

0 . 0 0 1 5 

O.OOSO 
o.oo2f; 

0.0020 
0.0011 

1801.1 
37 

Tweede gedeelte. — Groole kanalen. 

Waarden 
Kosten en snelheden op kanalen van Prijs van de ton 

per kilometer. 

Soort van vaartnigen. 
van achttien el. vier en twintig el. 

Kanalen Kanalen 

n n V VD U VD U 

van 
18 el. 

van 
24 el. 

Trekken door menschen. 

Kleine vaartuigen . . 

Middelbare vaartuigen. 

Bijlanders [Bélandres). 

Groole vaartuigen . . 

Kleine vaartuigen. . . 
Middelbare vaartuigen 
Bijlanders {Bélandres) 
Groole vaartuigen. . . 

1 h. fr. el. k. fr. cl. 

0.5 5 O.GO 21.G 0.23 O.GO 
[0 1.0 8 (U)0 21.G 0.37 )) 

2o 0.5 7 0.45 l().2 0.13 0.51 
cl» I.O 10 0.55 10.8 0.50 ().(iO 
rjo 0.5 0 n ft 0.51 

0.5 8 O.GO 21.G 0.57 O.GO 

k. 

l < ( l 
21.0 
18.1 

ti l .G 

Ir. 

O.'l'y 
» 

0 . 3 7 

0 . 4 0 

O.iO 
0 . 5 7 

fr. 

0.0002 
0 . 0 0 5 7 

0 . 0 0 4 3 

0.0020 

0 . 0 0 1 4 

Ir. 

0.0002 

0 . 0 0 3 7 

0 . 0 0 2 4 

0.0020 
0 . 0 ( ) 2 4 

Trekken door paarden, 

0.5 0.5 0.90 32.4 0.20 0.90 32.1 0.20 0.0080 0.0080 

0.5 
0.5 

8.5 0.90 32.4 0.20 0.90 32.1 0.2G 0.002G 0.002G 0.5 
0.5 10.5 

0.5 
0.90 32.4 0.32 0.90 32.1 0.32 0.0017 0.0017 

0.5 
10.5 
0.5 0.90 32.4 0.29 0.90 32.4 0.29 0.0017 0.0011 

T A F K L n°. 0. — Bepaling van den invloed der stroomen. (Aanteekening G.) 

Ker.sle gedeelte. — Kleine kanalen. 

Soort van vaartuigen. 

Kanalen van /.es el. 
Waarden van 

Kanalen van twaalf' el. 
Waarden van 

V ' 

Verschil in 
krachts-

aanwending. 
V' V !l" 

Vi öi Hl 'Ji 
Op- Af-

waarts. waarts. 

Verschil in 
krachts-

aanwending. 

u, .-
waarts. 

Af. 
waarts. 

Trekken door menschen. 

Kleine vaartuigen . 

Middelbare vaartuigen. 

iVijlanders {Bélandres). 

Groole vaartuigen . 

0.00 0.31 1.00 1.00 1.00 
0.20 0.50 1.75 0.50 5.01 
0.40 0.52 2.70 0.55 7.52 
0.50 0.00 3.25 0.70 10.40 

0.00 0.20 1.00 1.00 1.00 
0.20 0.35 1.80 0.10 3.50 
0.10 0.10 3.07 0.51 0.12 
0.52 0.00 0.87 0.20 11.05 

» w 1* n 1) 
» 1) i> » » 

» 1) n n 
» n R It 

n )) » ») » 
« » 1) » « 
n 1) H » 
)) n 1) 1 

n 0 

1.00 0.00 0.12 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.51 0.20 0.10 1.57 0.01 2.17 0.78 
0.12 0.40 0.50 2.53 0.12 5.14 0.18 
0.00 0.45 0.00 2.45 0.50 0.01 O.IO 

1.00 0.00 0.55 1.00 1.00 l.OO l.OO 
0.27 0.20 0.40 1.71 0.57 2.04 0.53 
0.00 0.40 0.55 2.05 0.57 7.07 0.13 
0.07 0.10 0.00 3.11 0.53 0.07 0.00 

1) 0.00 0.50 1.00 l.OO 1.00 l.OO 
n 0.20 0.50 1.80 0.53 3.48 0.20 
» 0.40 0.50 3.00 0.53 0.00 O.ll 
t) 0.52 0.00 3.07 0.52 15.41 0.00 

A 0.00 0.25 1.00 l.OO l.OO 1.00 
1) 0.20 0.52 2.0S 0.48 1.52 0.28 
B 0.10 0.47 3.48 0.28 12.11 0.08 
1 0.51 0.00 1.50 0.21 20.80 O.Of» 
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Soort van vaartuigen. 

Kanalen van zes el. 
^Vaarden van 

V' V JL jf_ 

> 

Verschil in 
krachts-

aanwending. 

//i 
Op. 

waarls. 
Af-

waarts. 

Kanalen van twaalf el. 
Waarden van 

1 

£ 
.'/t 

Verschil in 
kraclils-

ïrekkn door paarden. 

Kleine vaartuigen . 

iMiddelhare vaartuigen. 

I'»ijlanders [Bélandrcs). 

<Iroote vaartuisen . 

( 0.00 0.80 l.OO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.(X) 1.00 1.00 
; 0.20 0.82 1.27 0.77 1.05 0.00 « » 1) )) n » 
\ 0.40 0.80 1.01 0.81 2 00 0.57 1» 11 1» » II H 
' 0.41 
1 

0.00 1.05 0.00 2.00 0.50 » 1) ! " II n l> 

( 0.00 O.ÜO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 ' 1.00 
0.20 O.ÜO 1.41 0.()0 2.01 0.40 0.20 0.00 1.55 0.74 1.70 1 0.54 
0.10 0.00 1.05 0.52 5.85 0.27 0.40 0.77 1 1.77 0.50 5.11 ' 0.51 
O.ÜO 0.82 2.55 0.50 0.57 0.15 0.00 0.89 2.25 0.44 5.0 i ! 0.11) 

[ 0.70 0.00 2.80 0.50 8.20 0.12 0.01 0.00 2̂ 20 0.43 5.10 I 1 0.18 
1 
/ « » » )) 0.00 0.04 1.00 1.00 1.00 i l.Oi» 
1 ^ H » »> n » 0.20 0.07 1.20 0.75 1.85 ! (L52 
\ 1) » i> » M 0.40 0.75 ; 1.70 0.51 ! 5.21 0.50 
i D 0 n » II 0.00 0.88 ! 2.01 0.45 ' 5.54 1 0.15 ( " 
1 

>> 
1 1 

)) 1 H 0.05 0.00 ' 1 2.50 i 0.42 i 1 5.70 0.17 
1 
( ' )) » » ») » 0.00 0.51 : 1.00 1.00 1 1.00 i 1.00 

tt » )> )* 0.20 0.55 , 1.40 0.70 : 2.10 (J.47 
) « )» 0.10 0.05 1 2.05 ! 0.50 , 4.15 0.24 
1 " 

» » t> r> » 0.00 0.70 i 2.72 0.58 7.45 0.14 
( 1) )t >> 

" 1 
0.74 O.OO j 5.21 

1 
0.52 IÜ.54 1 0.00 

T.VFEI. 11°. 9. — Invloed der siroomen. (.Aanteekeninu 

Tweede uedeelle. — (Iroote kanalen. 

Kanalen van achttien el. 
Waarden van 

Kanale n van vier en twintig el. 
Waarden van 

Soort van vaartuigen. 

1 
1 V' J L 1 

Ver.scliil in 
krachts-

aanwending. 
V L f 

Ver.schil in 
krachls-

aanweiuliu!,'. V 
1 1 
1 
1 

IJl 
1 
1 

i 1 Op-
waarts. 

Af-
waarts. 

h 
Op-

waarls 

1 
Af-

waarl.s, 

Trekken door menschen. 

Hij lander.̂  (ilèlandreft) , 

Groote vaartuigen . 

0.00 0.48 1.00 1.00 1 1.00 1.00 O.OO ' 0.54 1.00 1.00 1.00 l.OO 
0.20 1 0.52 1.50 0.00 1 2.25 O.i i 0.20 1 0.58 1.44 0.70 2 08 0.50 
0.50 1 0.00 1 2.00 0.50 4.00 0.25 O.20 ' O.OO i , 1.50 0.05 2.55 0.50 

0.00 0.50 1.00 l.OO 1 1.01) ; 1.00 ; 0 00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.20 0.44 1.04 7.02 ! 2.00 0..5S , o.2o 0.17 1.50 0.05 2 12 0.50 
0.40 0.51) 2.40 0.41 i 0.50 ' 0 . 1 7 1 O.iO O.50 2.50 0.44 5.20 0.10 
0.45 0.(»0 2.05 0.50 j : 0.15 ! 1 1 

0.42 O.OO 2.57 0.45 5.02 0.17 

0.00 ! 0.5O l.tiO 1.00 . l.OO l.no i 0.00 0.50 1.00 l.OO l.OO 1.00 
0.20 0.50 1.74 0.54 5.O0 0.55 1 O.l'O 0 .41 I.C.O 0.5S 2.8(1 0.54 
O . j O 0.50 2.70 O . 5 0 7.70 0 . 1 5 ' 0 . 4 0 0 . 5 1 2.01 0..50 0.70 0.15 
0.50 0.00 0.50 0.5O 11.10 O.O'I O . i S 0.()0 1 1 5.O0 0.55 8.05 0.11 

0.00 ' 0.28 1.00 ' 1.00 l.dO 1 0 0 O.Oll 0 . 5 0 1.00 1.00 
1 

1,00 1.00 
0.20 ' 0 . 5 4 1.05 ! 0 5 0 ; 5 . S 5 0.25 0 . 2 0 O.50 I.NO 0 . 5 5 ^ 5.18 O.-iO 
0.40 0.40 5.17 0 . 5 2 ' 1 n 15 0 . 1 0 o . i l l 0 . 5 0 i 5.00 0.55 0.00 0.11 
0.55 0.00 4.05 0.25 , 10.20 O.Oli 1 0 . 5 0 O.OO ; 5.07 0.52 1 

1 
15. l i 0.10 

1 8 ( U . ] 
3i) 

Soort van vaartuigen. 

Kanalen van achttien el. 

Waarilen van 

JL 
Ui !)x 

Verschil in 
krachts-

aanwending. 

Op- Af-
waarts. i waarls. 

Kanalen van vier en twintig el. 

Waarden van 

Trekken door paarden, 

Kleine vaartuigen . . . 

Groote vaartuiaen . . . / 0.40 

0.00 0.90 1.00 l.OO 1.00 1.00 

0.00 0.74 1.00 1 1.00 1.00 1.00 
0.20 0.70 1.20 0.75 ; 1.07 0.50 
0.40 0.8 i 1.07 0.50 2.70 ' 0.50 
0.51 0.00 1.00 0.55 5.01 1 

i 
0.15 

0.00 0.71 1.00 1.00 1.00 l.OO 
0.20 0.74 1.52 0.57 1.70 0.58 
0.40 0.81 1.70 0.58 2.02 0.55 
0.55 0.00 2.04 0.40 1 4.20 0.15 

0.00 0.55 1.00 l.OO i 1.00 1.00 
0.20 0.50 1.40 0.70 1 2.08 0.51 
0.40 0.08 2.05 0.50 ! 5.88 0.20 
0.00 0.81 2.72 0.58 0.43 0.11 
0.71 0.00 5.21 0.52 8.0 i 

1 

0.12 

Verschil in 
krachts-

V' V JL ƒ aanwending. 

fJi fJi 
Op- Al-

waarls. waarts. 

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.00 0.81 1.00 1.00 l.OO 1.00 
0.20 0.84 1.28 0.70 1.02 0.02 
0.50 » 0.00 

n 
1.50 0.05 

II 
2.51 

» 
0.50 « 

0.00 1 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.20 0.70 1.28 0.70 1.00 0.50 
0.40 0.87 1.05 0.01 2.72 0.57 
0.40 0.00 1.70 0.57 5.05 0.50 

0.00 0.00 1.00 l.OO l.OO 1.00 
0.20 0.04 1.40 0.75 1.04 0.54 
0.40 0.72 1.87 0.55 5.48 0.28 
0.00 0.85 2.42 1 0.41 5.84 0.18 
0.07 0.00 2.02 ! 0.50 0.85 0.15 

T.VFKL n° 10. — Gebruik van werklnujelijke beweeijkrachl. (Aanteekening D.) 
Kerste gedeelte. — Kleine kanalen. 

Soort van vaarlnigen. 

Waarden 
van 

Snelheden en koslen op kanalen 
van 0 el. 

Snelheden en koslen op kanalen 
van 12 el. 

Soort van vaarlnigen. 
ni 1 1 nL\ V VI) 1 y mX V Vü 1 y 1 — — — -• 

Bevracht. 
Kleine vaartuigen. . . 
Middelbare vaartuigen. 
liijlanilers {liclandres). 
Groote vaartuigen. . . 

40.7 
52.3 
03.8 
58.1 

fr. 
7.0 
0.0 

11.0 
10.0 

54.1 
33.5 

1) 
1) 

el. 

» 
1) 

k. 
55.4 
48.1 
1) 
1) 

fr. 
0.10 
0 28 

» 
1) 

81.4 
40.1 
33.0 
21.5 

el. 
0.82 
0.08 
0.01 
0.52 

k. 
04.7 
53.4 
48.2 
41.5 

fr. 
0.10 
0.20 
0.34 
0.30 

Ledifj. 
Kleine VKiarlnigen. . . 
Middelbare vaartuigen. 
I)ijlanders [liélandres). 
Groote vaartuigen . . . 

40.7 
52.3 
03.8 
58.1 

7.0 
8.0 

11.0 
10.0 

483.1 
200.4 

»> 
)) 

1.48 
1.11 

1) 
1) 

117.1 
188.2 

1) 
)) 

0.00 
0.15 

A 
1) 

8(Vl.0 
540.1 
307.4 
813.7 

1.70 
1.52 
1.27 
1.75 

141.7 
104.0 
100.5 
158.8 

0.08 
0.13 
0.10 
O.ll 

Tweede gedeelte. -- Groote kanalen. 

Soort van vaartuigen. 

Waarden 
van 

Snelheden en kosten op kanalen 
van 18 el. 

Snelheden en kosten op kanalen 
van 24 el. 

Soort van vaartuigen. 
ni V m\ V VI) y mX V 1 1 VI) y 

Bevrachl. 
Kleine vaartuigen. . . 
Middelbare vaartuigen. 
Hij landers {liélamlres). 
Groote vaartuigen. . . 

40.7 
52.5 
03.8 
58.1 

li'. 
7.0 
0.0 

11.0 
10.0 

108.7 
58.0 
41.7 
25.0 

el. 
0.01) 
0.71. 
0.07 
0.55 

k. 
71.2 
57.0 
52.0 
•14.0 

fr. 
0.15 
0.24 
0.31 
1.54 

135.5 
71.2 
47.4 
30.2 

el. 
0.07 
0.78 
0.08 
0.50 

k. 
70.4 
01.8 
53.0 
40.1 

fr. 
0.14 
0.22 
0.3! 
0.33 

I^edifi, 
Kleine vaartuigen. . . 
Middelbare vaartuigen. 
Hij landers (liélandres). 
Groote vaartuigen. . . 

40.7 
52.3 
03.8 
58.1 

7.0 
0.0 

io!o 

1240.0 
488.0 
478.0 

1202.7 

2.03 
1.48 
1.42 
1.08 

iOO.5 
117.1 
112.2 
150.0 

0.07 
o.n 
0.14 
0.10 

102H.0 
(•.28.1 
501.8 

1511.0 

2.21 
1.01 
1.55 
2.15 

175.0 
127.5 
121.0 
170.0 

0.00 
0.10 
0.15 
0.00 
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TAFF.L n° 1 1 . — Gchrinh van werliluifjr.lijke hcweeghaclif ; 

stroom op- en afwaarts. (Aanluckeiiiny ll.) 

l'À'rste gcdcülle. — Kosten nilgeilrukl in Innclie der snelheden. 

V 1 V' 1 1 
r 

7» l 

1 

27' 

Stroomopwaarts, 

1.00 
0.05 
0.00 
0.85 
0.80 
0.75 
i).70 
0.05 
0.00 
0.55 
O.50 

l.OO 
1 . 0 5 

I.IO 
1 . 1 5 

1.20 
1 . 2 5 

i.;io 
1.55 
i.io 
1 . 1 5 

l.-iO 

,000011.000 
022511.108 
,8100il.2:{5 
,7225 1.38.3 
,OiOO; 1.502 
,502511.777 
,1000 2.010 
,1225 2.300 
,3C.00 2.777 
,3025|3.300 
,2500 1.000 

0.000 
0.158 
0.335 
0.555 
0.702 
0.127 
0.3 i l 
0.730 
2.177 
2.750 
5.000 

0.0000 0.500 
O 857i:0.583 
,0.7200'o.r.85 
io.01.il 0.811 
,0.5020 0.077 
jO.1210 1.185 
,0.3130 1.157 
j0.2710; 1.828 
|0.2100 2.515 
(1.1001'5.005 
|0.1250il.000 

Stroomafwaarts. 

1.()(JOO 1.000 
1 . 1 0 2 5 , 0 . 0 0 7 

1.2100 0.820 
1 . 3 2 2 5 0 . 7 5 0 i 

1.1100,0.<'>01' 
1 . 5 0 2 5 ' 0 . 0 . 1 0 ! 

I.ci0no'0..n02! 
|l.8225'0.5i8 
: 1.0000,0.ülOj 
,2.1025'0..i70l 
!2.2500i0.1.il 

0.000 
0.1 i5 
0.271 
0.301 
0.500 
0.010 
0.708 
0.802 
0.801) 
0.07 i 
1.050 

1.0000 0.500, 
1.1570 0.i52 
1.3310;0.575 
1.52080.528 
1.7280;0.280 
1.0525|0.250 
2.1070;0.227 
2.10010.205 
2.7110 0.182' 
.3.0180 0.101 
3.3750 0.118 

0.0(10 
1.110 
1.210 
1.125 
1.017 
1.012 
2.511 
2.800 
5.085 
1.855 
0.007 

1.000 
1.000 
0.8,55 
0.700 
O.7O0 
O.OC.O 
0.('.28 
().5'.).1 
0.5r.5 
0.555 
0.510 

Tweede gedeelte. — Kosten nitgedrukl in iinntie 

van de stroomsnelheid. 

V' 
Opwaarts. Afwaarts. i Waarde 
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1.000 i.no 1.000 1.00 1.000 
O.0('.8 1.07 1.055 0.01 1 005 

O!20 0.058 i . i i 1.072 0.88 1.000 
0.010 1.22 l . l l l 0.82 1.010 
0.88 Î 1..50 1.155 0.77 1.051 
0.858 1.50 1.108 0.71 1.0.>2 
0.855 1.40 1.255 0.07 1.077 

O!7O 0.815 1.50 t.200 0.1)5 l.lliO 
0.7 0.5 I.IV.) 1.510 O.fiO l . l iO 

()!00 (1.771 1.80 1.100 0.5('. 1.180 
1 I.IO 0.755 1.01 l.iC.O 0.55 1.220 
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' OVEll IIKT LICHT EN ZIJNICN INVI.OEI) 01' DE nEllOOUf.I.JKE 

j INKIGTING VAN ON'l'WEUPEN VAN GEHOUWEN, 

j DOOU S. c. c.\pi-:s 0). 

I {The CivU EiKjinecr aml Architect"s Journal, May 1860, p. l-JO.) 

De voornaamste schoonheid van een gebouw bestaat daarin,dat 
al de deelen behoorlijk geschikt zijn vooi het gebruik cn het doel. 
waarvoor het bestemd is. Al worden de ontwerpen opgemaakt met 
juiste inachtneming vau de verhoudingen en de onderlinge over-

' eenstemming in tie onderdeden, gepaard met de wetenschappelijkf 
! kennis van de eigenschappen en van de innerlijke waanle der 

bouwstolVen, zoo kan de vereischte doelmatigheid nog nietverkie-
' gen worden, wanneer men de uitwerking en den invloed van het 

licht (zoimelichO niet door en door kent, en men niet zorg draagt, dal 
overal de vereischte hoeveelheid en soort van licht wordt aangebragl. 

Zoowel de inwendige als de uitwendige verhoudingen van alle 
gebouwen hangen ai", wat hunne schoonheid en geschiktheid be-
treft, van die maglige middelstof, hel licht, en de daarmede ge-
jiaard gaande schaduwen; grooten invloed beeft die stof uitgeoefend 
zoowel op de gebouwen (;n den bouwtrant der verschillende volke-
ren , als op de gemoedsgesteldheid en de gewoonten der inwoners. 

Moe zeer toch moet de bouworde in de tropische gewesten ver-
schillen van die in onze noordelijke streken en hoe menigvuldig 
zijn de feilen, door oimadenkenden begaan, die bouwplannen, ge-
schikt voor de eene landstreek, overbraglen in een daarvan zeer 
verschillend oord. liet gevolg daarvan was, dat de verschillende 
graduatie van het zonnelicht op de eene plaats aan een gebouw 
den iiulruk van schoonheid en leven gaf, terwijl hetzelfde gebouw, 

^ elders geplaatst, een droevig en eentoonig aanzien verkreeg. 
Zoude hel Darlhenon in ons klimaat, omriuud door den Londenschen 

nevel, denzelfden indruk op den geest maken, als wanneer dal 
; gebouw in al zijne eenvoud en majesteit te Athene wordt aan-
; schouwd'? Zouilen onze noordelijke gothische kerkgebouwen en palei-
j zen, met al hmme spitsen en keurige versieringen, wel in overeen-
; stemming zijn te brengen met het zonnig klimaat van Kgypte'/ 
' Men kan wel de uitwerking van het «doffe of zoogenaamde reli-

gieuse licht« binnen in den golhieken tempel behouden, maar zoude 
de uitwendige gothieke vorm wel overal met hetzelfde genoegen 
worden aanschouwd'? 

Hoe vele, amlers goede, gebouwen hebben wij niet zien mis-
lukken en tegenvallen, door gemis van de zoo noodzakelijke inacht-
neming van dit hoofdvereischte; daar sommige gedeelten een veel 
te slerk licht hadden, zoodai zij de aandacht alleidden, en andere 
Ie veel schaduw kregen cn steeds donker, ongeschikt en ongezond 
lilcvoii. 

Wij zullen thans overgaan lot het onderzoek van de mrigling 
der gebouwen in ons land, en van den invloed, welken liet licht 
heeft op tit; gezondheid der menschen in het algemeen. 

In hoe weinig gehoiiweii worden de kamers, zalen, gangen, door-
loopeii, trappen en aiideri' (uiderdeclen mei zorg en voliloeiide ver-
licht. Hel • (̂'iiijiil wel g(!i!iakkelijk; doch veelal moet de loevlugt 
genomen wiirdt 11 lol hel aanbrengen van kunslmatig of geleend 
liehl lol legemoelkumiiig in I e slerk in hel oogvallende gebreken. 
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Doch dit is een slechts armzalig hulpmiddel en loont groole onbe-
stemdheid van grondbeginselen aan, of zeer weinig bedrevenheid 
in de kunst om goede eii deugdelijke ontwerpen te leveren. 

Wij moeten niet veronderstellen, dat de invloed van het licht 
(ip den gezondheidstoestand van den mensch van weinig beteekenis 
IS, aangezien de daaromtrent gedane onderzoekingen bewezen hebben, 
iliil er eene naauwe cn innige verwantschap beslaat lusschen hel 
licht en de uitoefening van de hoogere levenslunctien bij dieren 
en planten. Zet bijvoorbeeld eene jtlant in eenen donkeren kelder, 
en geef haar alles, behalve licht, wat zal het gevolgzijir.'Deplant 
zal wortels krijgen en groeijen; maar hare uitspruitsels en biteii, 
zijn die krachtig en bezitten zij die frisse,be groene kleur en de 
lint, voortgebragt door gezonde sappen'/ .Neen, de plant is ziekelijk 
011 lletsch; zij verwelkt; zij groeit evenwel, maar komt nooit lol 
vruchlbaarmakemie rijpheid. 

(lelijk mei het plantenrijk zoo is het ook met hel dierlijke leven 
gelegen. De bewoners van de diepe donkere bosscJien van iXoord-
amerika leveren, door de ziekelijke tuit van hun gelaat, hiervan 
een sprekend bewijs op, evenals de verbleekte planten bij den 
hovenier. Het is van algemeene bekendheid, dal zelfs de aard der 
door de gassen gewijzigd wordl door het gemis 
aan licht. 

Het is even zeker, dat kleine dieren door gebrek aan licht 
merkbaar worden aangedaan. Het is bekend, dat, wanneer men van groole boomen, die te digi bij de womihuizen staan, doet aan 
jonge padden van geschikt voedsel voorziet, en ze steeds in versch de woonkamers groot nadeel. In onze woningen moeten de ramen 
water brengt, zoodat hunne ademhaling niet wordt belet, maar ; ingerigt worden naar hel doel van de vertrekken, waarin ze geplaatst 

zien wij, dal zij hoofdzakelijk bestaan in het geven van de grootst 
mogelijke ojipervlakte aan de buitenmuren van de ziekenzalen, 
waardoor men in staal is om het zoimelichl en de versche lucht 
met het grootste gemak en in de ruimste mate loe te laten. AK 
voorbeeld vermebl ik het dusgenaamde «paviljoen ontwerp» mei tegen-
over elkander gejtlaalsle lichtramen in de wederzijdsche muren, 
zoo als in hel ho.̂ pilaal te Dordean.x, in het hospitaal van Lari-
boisière en Heaujon te Darijs; in dat van Sl. .lean te Mrussel, in 
hel nieuwe hospitaal te Mechelen en meer andere. Ik herinner mij 
nog korten lijd geleden iets gelezen te hebben , handelende over 
de kazernen der militairen, waarbij overtuigend werd bewezen, dal 
de soldalen, wier dagverblijven en slaapzalen op het noorden waren 
gelegen en dus van den invloed der zon waren verstoken, veel 
meer aan ziekten en kwijning onderhevig waren, dan diegenen, 
welke in dezelfde kazernen woonden, doch verblijf hielden in lokalen, 
meer op het zuiden liggende. 

Deze onderscheidene voorbeelden zijn vermeld, niet slechts om 
het bewijs te leveren, dat voor do gezondheid een ruime toevoer 
vau licht nooilzakelijk is, maar dat het licht in onze woningen bij 
voorkeur van de zuid-, oost- en westzijde moet binnenkomen en 
niet van de noordzijde. 

leder weet hoe treurig en kond eene kamer wordt, die op hel 
noorden lii-l, en waar L'cen zoimelichl binnenkomt. Ook de schaduw 

(O MüdüiltvïUuj;, in de .irchitcdural Associnliun, 

hun daarentegen alle licht onthoudt, zij wel blijven voortleven en 
nok groeijen, maar hunne gedaanteverwisseling in lucht-inademende 
wezens wordl tegengegaan , zij behouden ile gedaante van groole 
padden. 

Menschen, die in holen en kelders of in zeer donkere en naauwe 
straten wonen, brengen veelal misvormde kinderen voort; en zij, 
die in de mijnen werken, zijn onderhevig aan nog andere ziekten 
en gebreken, dan die, welke de enkele afsluiting vnii de lucht zou 
kunnen te weeg brengen. 

In vele van onze groole sleden bestaan donkere kelders, kamers, 
stegen en lanen , waarin de stralen der zon nooit reglslreeks kunnen 
doordringen , en die bewoond worden door wezens, die bleek en 
ziekelijk opgroeijen en aan zwakke en mismaakte kinderen het 
aanzijn geven. 

Als een voorbeeld van de waarde van het zonnelicht haalt de 
vermaarde Dupuytren hel voorbeeld aan van eene fransche dame, 
wier onuesteldheid de kunde van de meest uitstekende geneesheeren 
beschaamde. Deze dame woonde in eene van de zoo naauwe straten 
van Darijs, in eene donkere kamer, waar nooit een zoiiiiestraal 
doordrong. Na een naauwgezet onderzoek, kwam hij oji het denk-
beelil, hare kwaal te mogen toeschrijven aan hel gemis van licht; 
zij werd in eene vrolijker kamer gebragt en dit had de zoo gunstige 
uitwerking, dat al hare kwalen verdwenen. 

Hel is opmerk ('lij k , dal Davoisier, die in de laalstverloopene 
eeuw geschreven heeft, hel licht, als een werkzaam middel ter be-
vordering van de gezondheid, zelfs boven de versche liichl beefi ge-
plaatst. Inderdaail, overal waar men overvloed van liclil kan hebben is 
het ook imuïslal mogelijk voortdurend versche lucht te verkrijgen. 

Wanneer men de beginselen nagaat, die tegenwoordig zoo streng 
worden in acht genomen bij den opbouw van hospilalcn, dan 

worden; al naar male zij des morgens of des avonds, in den winter 
of in den zomer moeten gebruikt worden; met inachtneming vau de 
windrigling, ten einde de heilzame windstroomen in te laten, en 
de minder gunstige zooveel mogelijk huilen te houden. 

Zoo zoude de ochtend- of ontbijtkamer tegen het oosten, de 
huiskamer tegen het zuiden, en de eetkamer tegen het westen 
moeten geplaatst zijn, ten einde steeds den loop der zon te vol-
gen. Door deze inrigting zal gedurende een gedeelte van het voor-
en najaar het stoken cn onderhouden van groole vuren onnoodig 
worden door de natuurlijke vervrolijkende warmte, die de zon van 
zelve aan die kamers geeft. Daardoor wordl ook de liiclitververschiiig 
bevorderd, waardoor de vertrekken aangenaam en gezond worden. 
Ik behoef niet te zeggen dat in 't algemeen de kozijnen der ramen 
niel meer dan 2 voel O duim (0^1.837) lol 3 voet (Od.Oll) boven 
den kamervloer mogen verheven liggen, en dal in alle woonkamers 
dak- en vallichten moeten vermeden worden , zoo dit mogelijk is. 

In de noordelijke gedeelten der gebouwen moeten de provisie-
kamers en bergplaatsen voor zoodanige goederen komen, die eene 
koele en gelijkmatige temperatuur vereischen en huiten de zou 
moeten gehoiideii worden. Maar steeds moet voor eene voldoende 
doorslroomiiig van lucht gezorgd worden, om de vertrekken luchtig 
en gezond te houden. 

Op de bovenvenliepingen kunnen de badkamers, de privaten en 
de voorraadkamers dezellde plaatsing hebben, maar nooit mogen 
slaapkamers alleen hel licht van de noordzijde ontvangen. 

Indien men soms wilde beweren, dat het noodig is, dat er in 
elke woning eenige verlrekken, zalen of zitkamers zijn, die door 
eene koele noordelijke ligging gedurende den zomer kunnen dienen 
om de te groole zonnehitte te ontwijken, zoo geef ik ilen raod, 

^ hoe bekoorlijk zulke verlrekken ook schijnen mogen, ze volslrekl 

O 
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niol Ie gebruiken. In alle gneil gebouwde iniizcn, met matig zware 
nun-en, ka!» eene voldoende mate van koelte, door eene oordeelkundige 
aanbrenging van blinden en ventilatie, verkregen worden. In bet eerste 
geval stelt men zieb bloot aan een onaangenaam huiverig gevoel; 
bij de laatstgenoemde iiu'igting heell men een koelen versterkenden 
en verfrisschenden dampkring. 

Hij het verlichten van zalen en galerijen voor schilderstukken en 
gekleurde voorwer|ien worden die op liet noonlen liggende bij voorkeur 
gekozen, als zijnde dan het licht meer gelijkmatig en vrij van 
kleur. In de kleur der zouneslralen (reedt, naarmate van )jel 
saizoen, hel geel, blaauw ol' rood, op den voorgroiul, en daar z'ij 
steeds in intensiteit afwisselen, zoude daardoor schade worden 
toegebragt aan de leedere kleuren van schilderijen en andere voor-
werpen. In de best ingerigle galerijen wonll het licht meestal uil de 
hoogte aangebragl door een horizontaal of vertikaal vlak, en vooral 
is hel in eene schilderijzaal aan te raden, dat het raam of de licht-
bron, waardoor eene schilderij verlicht wordl, en de schilderij zelve 
niel ))eidc Ie gelijker l'ijd in dezellde gezigtslijn komen. Wamieer 
hel licht moet komen door eene horizontale opening, zoo moet men 
zorg dragen, dat de lichlstralen worden getemperd door de lusschen-
stelling van mal glas of eenige andere middenstof. 

liet is bij de verkoopers van mancheslersche goederen en andere 
gekleurde waren de gewoonte om de ramen, op hel zuidwesten en 
westen staande, voor een ged(!elle met blaauw papier te bespannen, 
om daardoor een neutralen grijzen tint Ie verkrijgen. Men moet in 
herinnering brengen dal hel licht, met zeer zeldzame uilzonderingen, 
zamengesleld of ongelijksoortig is, en twee of alle oorspionkelijke 
kleuren voortbrengt. Het zuivere zonnelicht geeft die in zoodanige 
evenredigheid, dat zij , geheel of gedeeltelijk teruggekaatst of door-
gelalen wordende, elkander neutraliseren en wit of neutraal grijs 
voortbrengen (welke kleur sleclils een (int van wit is, die geene 
hoofdkleur beval) en het in die verhouding voortgebragle licht is 
vaak korlelijk wit of neutraal licht genoemil, hetzelfde wat men 
verkrijgt door raamopeningen op hel noorden slaande. 

In KJO deelen wit licht zijn ongeveer 18 deden geel, 32 rood, 
en .')() blaauw, alle van gelijke sterkte, staande ongeveer tot elkander 
als 3: 5: 8. 

Wanneer alleen twee van de oorspronkelijke kleuren voorkomen — 
geel en rood — geel en blaauw — of rood en blaauw, — dan 
vormen zij de ondergeschikte kleuren oranje, groen of purper; en 
wanneer zij in zoodanige evenredigheid voorkomen, waarin zijdoor 
wil licht worden voortgebragt, dan vormen zij de zuivere of normale 
zamengc.slelde kleuren. 

Het zal niet overbodig zijn hier te vermelden, dal bij het ge-
wone kunstlichl, zoo als door gas en andere sloiren wordt voort-
gebragt, de stralen, die hel rood en geel geven, bijna indezelfde 
evenredigheid voorkomen, als in het wille licht; daar er meer van 
de zoodanige zijn dan van die, welke blaauw geven, zoo behoefl men 
slechts, om wit liclit te verkrijgen, eene doorschijnende midileiistof 
van zoodanige kracht van blaauw tusschen te .siellen, als voKloeiule is 
om dal meerdere te absorberen, en slechts zooveel stralen Ie lalen 
doorgaan, als noodig is, om hel blaauw te neutralisenüi. 

Men is nog in het onzekere over de uitwerking van het licht, 
dat door gekleurde glazen of eene andere middenstof gaat, op de 
g e z o n d h e i d der dieren; wat betrell het plantenrijk, zoo nemen de 
kruidkundigen soms glaswerk vau eene ligle groene (in( op litiiinc 

broeika.ssen, in de meening, dal daardoor dc oplossende uitwerking 
van de roode (iciitstralen wordt tegengegaan; wal daarvan do uit-
slag zij is mij echter niet bekend geworden. 

Vele treilend schoone uitwerkingen kunnen in de gebouwen 
worden voortgebragt, door een oordeelkundig gebruik van gekleurd 
jic'lil, niel alleen door scliakering vaji kleuren door geverwd en 
bonlH(;kleurd glas, maar ook door eene zelfde massa van een-
kleurig licht. 

Üe kapel der Invaliden Ie Harijs levert daarvan een voorbeeld 
op; daar wordl, zoo ik mij wel herinner, een koel grijs licht ni 
het ruuii van den dom door de ramen toegelaten; terwijl op hel 
hoogaltuar door de beide ter zijde geplaatste lichtramen, die oranje 
gekleurd zijn, eene rijke zoimetini wordl verspreid ; op den achter-
grond i>> hel wille licht van den groolen koepel. De ruimte, binnen 
welke hel geilenkteeken ter eere van de prinses Charlotte in de kajiel 
van Sint George te Windsor is geplaatst, onlvangt aan den eenen 
kant door een purperkleurig raam eene koele schaduw, en aan den 
anderen kant een gouden tint door een daartegenovergesleld geel 
gekleurd glasraam ; dit brengt eene looveraclitige uilwerking (e weeg. 
iNog onderscheidene voorbeelden zouden kunnen bijgebragl worden, 
doch een ieder is alligt zelf in de gelegenheid geweest er eenige 
te aanschouwen. 

In kerken, waar geene g r o o t e hoeveeliieid lichl noodig is, kumien 
gekleurde glazen of geschilderde ramen de middelen zijn om een 
rijken gloed van warm licht te verkrijgen, die het lichtgevende 
oppervlak matigen zonder hel te veel Ie beperken. Hel zou de vraag 
zijn, ol' he( licht niel meerder gelijkmatig wordl verspreid, indien 
hel uil de hoogte komt; maar voor de gezondheid en de vrolijkheiil 
moet dat lichl, hetwelk uil hel zuiden kan verkregen worden, nooit 
vergelen worden. 

Men /»oei bij liet oniwerpen van eenig gebouw voor eene ver-
gadering van menschen, die naar één of meer personen moeten 
lui.sieren of zien, wel opmerkzaam zijn, dal de hoorders niel ge-
dwongen worden in een scherp lichl te staren, of dat hel geplaatst 
worde achter de personen, die hunne aandacht trekken; anders 
worden zij vermoeid en hunne aandacht wordt afgetrokken; want 
door de inspanning van hel gezigl wordl, iiusiujl van alle pogingen, 
een slaapverwekkende invloed uitgeoefend. Om dit te vermijden, 
worden in groole leesinriglingen, concertzalen en schouwburgen, 
waar sterk licht benoodigd is, die scherpe lichtbroimen met groole 
zorg boven de geziglslijn geplaatst, of zoodanig bedekt, dat zij, 
noch nadeel aan de toehoorders of aanschoiiwers, noch aan di' 
sprekers iloen. Als voorbeelden van kerken en groote zalen, die 
van boven worden verlicht, kan ik er vele opnoemen, die mei 
voordeel kimiien bestudeerd worden; o. a. de St. Stephanu>kerk 
te Walbrook; de Madelaine Ie l'arijs; hel Pantheon le Home; de lees-
zaal in hel Hritsch Muséum en vele andere, die genoeg bekend 
zijn: doch verkieslijk aclit ik liel aanbrengen van het Jicht van 1er 
zijde, zoo als in de St. Stephanus te Walbrook en in het l'anop-
ticon, in Leicesler Sipuire, als een hulpmiddel om meer licht en 
tevens luehlverversching te verkrijgen. 

Wij mogen een belangrijk piml niel uil iiel oog verliezen , «lal 
in aanmerking komt bij het aanleggen van nieuwe wijken ; men 
moet daarbij niet vergeten, dat niet alleen de wegen en de straten 
doelmatig moeten worden ingerigt, ten einde een ruim uitzigt, eene 
volkoiiicMü droogjeggjjig en ile grootst mogelijke rente aan de 
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grondeigenaars Ie verschall'en ; maar elke woning, hetzij in een blok (d' 
afzonderlijk staande, moet bedeeld worden zoowel mei de noodige 
lucht als met veel zonneschijn; men moet vermijden, dal de eene 
kant van de straat altijd in de schaduw blijtl, en dc andere steeds 
hel volle genot van het zonlicht heefl. Dil wordt zeer dikwijls ver-
geten, ol'daarop in 'I geheel geen acjjt geslagen, zoodal daardoor 
een onherstelbaar verlies wordl toegebragt, zoowel aan de gezoml-
heid der bewoners, als aan hel belang der eigenaren. Hel is in 
het geheel niet waarschijnlijk, dal in vergunningen lot bouwen, 
ilie zoo in Londen als elders in de tegenwoordige eeuw verleend 
worden, dezelfde feilen, als waarin men vroeger verviel, zullen be-
gaan worden; en hel zal niel toegestaan worden naauwe pleinen 
en straten aan Ie leggen, waar soms geen andere toegang is, dan 
kleine overwellde poorten, aan ieder uiteinde geplaatst, en die, bij 
de thans heersehende opgeklaarde denkbeelden omtrent den gezond-
heidstoestand, moeten aangemerkt worden als oorzaken en middelen 
ter bevordering van ziekten en ondeugden. 

.Men mag niet veronderstellen, dal de belasting op de lucht en 
het licht, de belasling op de ramen en vensters, ooit weder zal 
worden ingevoerd of geduld. Heze belasling, ingevoerd in l()9(>,is 
zoo men zegt haar aanzijn verschuldigd aan eene, op groole schaal 
gedrevene, besnoeijiiig van de muntspeciën in het rijk. Deze algc-
meei.e besnoeijiiig maakte eene kostbare iiermuiKing noodzakelijk, 
waardoor de inkomsten zeer verminderden ; die belasting was 
slechts over zeven jaren uitgeschreven; doch zij bleef bestaan lol 
in 1851 en heefl derhalve 155 jaren lang geduurd. 

Men kan liglelijk de aHernadeelig-sIe nihverking van diebela.sling 
nagaan; vooral wanneer zij nog in oorlogslijilen wordl verhoogd. 
In de huizen der edelen werden de raamopeningen in gangen en 
portalen digigemetseld om de tc hooge bela.sting Ie ontgaan; inde 
nojjingen der iniddenklasse werden om dezelfde reden alle licht-
ramen gedigi op trappen, gangen, gemakken, dakkamers en andere 
kleine vertrekken ; ilaardoor werd de invoering van ile beste ge-
zondheidsmaatregelen voor een goed deel ver'ijdeld. 

Zeer verklaarbaar is cchter de ongeneigdheid van de regering om 
ilie belasting af te schalfen, indien men nagaat dat zij in één jaar 
van 1817 op 1818 over een aantal van 485 143 woonhuizen 
I 811 7.12 pond sterling of 21 401) 142 gulden heeft o|»gebragl. 

Wanneer men de oppervlakte wil berekenen, die men noodig 
heeft om het vereischie lichl door te laten voor elke kamer of ver-
trek, dan moet de middenstof in aanmerking genomen worden, 
door welke hel licht moet gaan, daar hel van algemeene bekend-
heid is, dal een zeker gedeelte van het licht wordl opgenomen 
door de verschillende soorten van glas of andere materialen, gelijk 
die gewoonlijk worden gebezigd, zoo als ruw vensterglas, gegroefd 
glas, opgewerkt glas, matglas, gekleurd of ander glas. 

De oppervlakte, waardoor het licht kan dringen, moet dus ver-
meerderd worden naar gelang de geljözigde niiddenslol' iji sterkere 
mate licht tt;geii houdt. 

De sterkte van hel licht in eene gegevene ruimte hangt af van 
de intensiteit van hel lichl, den afslanil en den hoek, waarmede 
het invall; de» vorm van het niain en de diepte van den koker, 
door welken het lichl moet heengaan; wat betreft het laatste, zoo 
wordt onder gelijke omstandigheden die kamer het best verlicht, 
waarin hel licht valt door den koristen koker. 

De heer Heskett merkt in eene nota v(Over de toelatino: van O 

het daglicht in gebouwen o, voorgelezen in het Insliluul in 1852, 
li,VI «dal bij de berekening van het licht, dat ergens moet inge-
laten worden, men niet behoefl in aanmerking te nemen, van-
waar het licht komt, maar dal men, vooral in ons klimaat, moet 
letten op genoegzaamheid van licht onder gewone ongunstige 
omstandigheden. Om deze reden zoude men een gebouw op hel 
zuiden gelegen, eveneens als een op het noorden moeten behandelen, 
en het zenith gelijk met den horizon stellen. Hel geheele halfrond 
van het luchtruim kan daarom aangemerkl worden als eene ge-
lijkvormige bron van lichl.n 

De hoogleeraar CiOckerell heefl bij zijne voorlezingen in dc konink-
lijke akademie gezegd, dat een toplicht viermaal zooveel licht gaf 
als een gewoon raam, — maar op welk gezag is mij onbekend. 

Ontwijfelbaar zijn in enkele gevallen lichten die van boven vallen 
te verkiezen, omdal zulk lichl onder gunstiger hoeken invall voor 
de terugkaatsing cn verspreiding in de vertrekken; maar als regel 
moei men zich aan de reeds vermelde beginselen van berekening 
houden. 

Tol berekening en belioorlijke verdeelijjg van het licht zijn door 
verschillende schrijvers vele regelen aangegeven, doch zeer weinig 
voldoende. 

Palladio zegt: dat het hem, in navolging van de leer van Vilru-
viüs, dicns/ig voorkonW, om de ijoogte van hel vertrek in 3 } deel 
te verdeelen en dan twee van die deelen tot hoogte, en een van 
deze deelen, verminderd met | deel, tot breedte van het lichlraam 
te nemen. 

Op eene andere plaats zegt hij , dat de breedte van het raam 
niel meer mag zijn dan hel } gedeelle van de breedte van de 
kamer, noch minder dan het J ; en dat de hoogte van elk raam 
niel meer mag zijn dan | boven het dubbele der breedte; maar er 
schijnt geen regel aangegeven Ie zijn voor hel aantal ramen in 
elk vak van het vertrek, ol voor de breedte der raamopeningen 
in betrekking tol de lengte van het vertrek. 

De heer .lames Morris, die in 1734 zijne Leclures on Architec-
turc, etc. heefl uitgegeven, merkt aan: «Laat de grootte van een 
vertrek gegeven zijn. Vermenigvuldig de lengte met de breedte van 
het vertrek; vernienigviddig dit produkt met de hoogte, dan zal de 
vierkantswortel uit dal getal ongeveer de oppervlakte van de be-
noodigde ruimte voor de lichtopeningen in vierkante voelen aan-
geven. » 

Gwilt in zijne Encydopedia geeft een voet glas op 100 teer-
ling voel (3.17 vierkanle palm op 1 teerling el) ruimte van hel vertrek. 

Wat de uitwerking van het licht in een vertrek aangaat, zoo 
heell men bevonden, dat do afstand, welken ))el Jicht na Jiel 
binnenkomen allegl, hoezeer die, wal de hoeveelheid belrefi, 
geen verschil maakt (dc intensiteit van hel lichl vermindert, jui>t 
gelijk als de grootte van de verlichte oppervlakte toeneemt, 
(lal is in reden van liel vierkant van den afstand tusschen de 
openingen lot het gedeelle waar hel lichl valt), in de praktijk 
zooveel afdoet, dal een vertrek veel beter is verlicht, wanneer het 
lichl ver daarbinnen dringt, dan wanneer dit slechts over een 
korten afsland plaals heefl. 

Deze uitwerking wordt welligt daardoor veroorzaakt, omdat do oogen 
gewennen aan een bijzonder lichl door eene geringe verandering in 
hunnen vorm, zoodat, wanneer eene kamer slechts gedeeltelijk verlicht 
is, hel oog zich gewent aan het sterker verlichte gedeelte cn de overige 



-(•(Icelleii (lnisl(M'Sclnjnon; het is bekend, hijvonrheeld, ilat, wanneer'm 
l'en vertrek, dat meer lang is dan breed, de ramen in het minst 
breede vak geplaatst zijn, zij met dezelfde oppervlakte veel beter zullen 
verlichten, dan wanneer zij in het lange vak waren aangebragt. Als 
voorbeeld vermelden wij de danszaal in het kasteel van Windsor, 
lang 90 voet (27 el), breed voet (1(>I.:]7) en hoog voet (10 el). 
Heze zaal ontvangt het licht door een raam , in het minst breede 
noordelijke vak geplaatst, welk raam bijna de geheele breedte der 
/.aal beslaat, en een overvloedig licht geeft — doch, indien dezeltde 
massa licht door een van de muren in ile lengte der zaal was 
bumengekomen, zouden er door de penanten zeer vele schaduwen 
ontstaan zijn, waardoor de zaal een veel minder vrolijk aanzien 
zoude verkregen hebben, dan thans het geval is. llit leidt mij tot 
de opmerking, dal, zoo mogelijk, geene penanten moeten gejdaalst 
worden in het midden van de zijde der zaal, waar het licht invalt, 
aangezien er niets meer medewerkt tot duisternis en zware schaduwen. 

Ik had gewenscht eenige statistieke opgaven tc verkrijgen, be-
Irekkelijk de hoegrootheid van de oppervlakte der lichtramen, in 
vei'band tot den leerling iidioud van eenige alom bekende gehouwen, 
maar, zoover ik heb kuimen nagaan, zijn er zeer weinige gegevens 
omtrent dit onderwerp bekend gemaakt. Niet in de gelegenheid zijnde 
om in persoon de vereischte opnemingen daartoe te doen, kan ik 
geene nieuwe tbeoriën aangeven, om de juiste hoegrootheid van het 
lichtgevende opjiervlak tc bepalen voor verschillende afmelingen van 
vertrekken, en geen oordeel vellen over de waarde van de door 
.Morris en (iwilt aangegeven regelen voor de verdeeling van het licht. 
KIke daarondrent te geven inlichting zal eene welkomene bijdrage 
zijn voor een onderwerp, waarvoor nog zeer w(iiuig gegevens bestaan. 

liet navolgende verdieid nog opmerking: In het Pantheon is de 
verhouding van den inhoud (behalve de zij kapellen ) tot de oppervlakte 
der lichtramen als 3390 tot I ; in de leeszaal van het llritscb .Mu.senm 
als 212 tot 1, in het Panopticon, Leicestersipiare, als 385 lot 1 
(waarvan echter uithoofde van het geklemile glas 25 len honderd moet 
worden afgetrokken, blijvende alzoo als 513 tol l ) , in de galerij 
van Sheepshaiiks I e liiompton als 30 tol 1. 

Kr is bij deze gebouwen zulk een groot verschil in de verhou-
ding van hunnen leerling inhoud tot de lichtgevende oppervlakte, 
dat ik daarop den regel van Morris heb toegepast, en in de hier-
onder volgende tafel de uitkomst, naast die van den door Gwill 
aangegeven regel, heb gesteld, met de bestaande verhoudingen 
daarnevens. 
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Ken ieder kan hieruit zijne eigene gevolgtrekkingen maken. 
Olschoon ik door deze mededeeling niet iets nieuws kou geven, 

zoo vertrouw ik dat zij in allen gevalle er toe zal leiden om meer 
de aandavhi \e vestigen op de noodzakelijkheid inn bij alle 

ontwerpen hel imodige gewigl te hechten aan het lichl in al zijne 
verschijnselen. 

I'ij de beraadslagingen, welke op deze mededeeling volgden , 
werd door den heer Lewes opgemerkt, dat de heer Capes zeer 
juist bad gesproken over den invloed van het licht op de gezond-
heid , ofschoon men (Mgenhjk nog niet weel, waaruil die invloed 
ontstaat. Hij meende dal de heer Capes ongelijk had, met de 
juistheid van hel denkbeeld van den heer Cockerell betrellende hel 
Pantheon te betwijfelen, want dal zelfs een klein horizontaal ge-
plaatst raam zeer veel licht geeft en een in hel dak geplaatst licht-
raam beier verlicht dan een raam in een zijmuur. Volgens zijn 
gevoelen zoude het ook overweging verdienen om in voor hel vervolg 
te verleencn vergunningen tol het oprigten van gebouwen eene 
bepaling in te lasschen over de hoogte der gebouwen, opdat meer-
dere regelmatigheid in de straten wierd verkregen, daar thans 
zooveel gebouwen boven de belendende huizen uitsteken. 

De heer Herring meende, dal de tegenstrijdigheden in de ge-
gevens , volgens Morris en (îwilt , wat aangaat de hoeveelheid 
van hel lichl, dat voor een gebouw benoodigd is, en de hoegroot-
heid der ruimte van het Pantheon, voortvloeijen uil den door 
den boogleeraar ( iOckerel l aangegevenen regel len opzigte van het 
verlichten van het gebouw door daklicht. Het kwam hem voor, 
dat geene vaste gegevens noodig waren voor hel verlichten van 
gebouwen, en men daarop geen slaat kon maken; men moest dit 
afhankelijk stellen van het doel van hel gebouw en van de om-
ringende voorwerpen. In eene naaiiwe straat is drie- of viermaal 
zooveel lichtgevende ojipervlakte noodig, als in eene breede straat. 
Hij oordeelde, dal men eenvoudig de bestaande gebouwen had 
te onderzoeken, en te beoordeelen of zij al dan niet doelmatig ver-
licht waren; indien men in nieuw op te rigleii gebouwen dezeltile 
hoeveelheid licht brengt als in de beslaande, die goed verlicht 
zijn, zal zulks voldoende zijn, zonder dal men zich om eeniger-
bande opgave of tabellen behoeft te bekomineren. 

De heer Oiigli meende, dal daklicblen meer van toepassing 
waren in landhuizen dan in gebouwen iu de sleden. 

De heer Lewes merkte op, dat men builen de stad bij hel aan-
wenden van daklicblen hel voordeel heel\, dal de lichtstralen in 
alle riglingen binnenkomen, iets wat men bij zijlichten niet heefl. 
Ken zeer klein daklicht kan in vele gevallen een grooten traji 
voldoende verlichten. 

De heer Capes zegt, dal men in aanmerking moet nemen, dal 
een daklicht zich meer gelijkinalig verdeidt dan een zijlicht. Na 
nog aangemerkt te hebben, dat de danszaal in hel kasteel van 
Windsor verlichl wordt met een enkel breed lichtraam aan een 
van de uiteinden geplaatst, gaf hij op nieuw als zijne overtuiging Ie 
kennen, dal er geen meerder licht werd verkregen door eene ge-
crcvenc opening, geplaatst in den kap van een gebouw, dan door 
dezelfde lichtopening, in den zijmuur gesteld. 

I )K A.VNSLiniUNü VAN DK S C I I K L D E , I ) ( ) ( t l l A. D E l .AVKM-.VK. 
:^MuuitcHr des intc'riUs malérieh, 18C0.) 

Uistoriachi' bijzonderheden. 
De toenemende aanslibbing van de Sclielile is tegenwoordig een 

niet meer helwi.sl feil en men gaat eindelijk tol hel tweede en meest 
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gewigtige gedeelte van deze kwestie over, Ie welen tot de vraag 
wat gedaan moet worden om de nadeelige gevolgen, welke deze 
aanslibbing moet teweegbrengen, af te weren. 

Voor de bewoners van Antwerpen is deze zaak iu de eerste plaats 
van gewigl, doch zij zijn niet de eenigen, die belang hebben bij 
eene goede oplossing van dil vraag.stuk: geheel de belgische handel 
en vooral de nijverheid zonden de voordeelen verliezen van een 
registreeksch verkeer mei veraf gelegen streken, indien .Vnlwerpen 
ophield eene uitnemende haven tc zijn. 

De aanslibbing van de Schelde is dus geen vraagstuk van plaatselijk 
belang, zij betrell den handel en de nijverheid van geheel Pielgie 
en lol op zekere hoogte die der andere volken, want het is niet 
onverschillig eene van de zekerste en schoonste havens van de Noordzee 
te zien vervallen. De ten gevolge van de'aanslibbing van de Schelde 
bedreigde belangen, die wij iieblien vermeld, slaan in verband met 
een algemeen feit van zeer groot gewigl, dal men door deze dreigende 
stelling kan aanduiden: De mondinijcn van alle slroomen van weslelijk 
Europa slibben aan, en ten ijevolfje daarvan worden de havens minder 
toegankelijk voor zeeschepen. Uit dil oogpunt beschouwd is hel vraag-
stuk van het uiterste gewigl en hel blijkt hoe dringend noodzakelijk 
hel is een feil te onderzoeken, dal zulke nadeelige gevolgen kan na 
zich slepen. 

De eerste vragen, die wij ons zuilen sleiien, zijn deze: Is de aan-
slibbing der rivieren een nieuw feil 1 staat zij in verband mei plaat-
selijke omstandighedeir? of wel is de aanslibbing het gevolg van 
eene algemeene, sederi de vroegste lijden werkende wel? 

De geschiedenis en de geologische waariieiningen zullen ons in 
de oplossing van deze voorafgaande vraag behulpzaam zijn; beginnen 
wij ons onderzoek met de belgische en nederlandsche slroomen. 

In dil opz/gl zal hel werk van Smallegange ons van veî l dienst 
zijn. Ken geleerde, Olivarius Vredins genaamd, burgemee.stcr van 
lirugge, heelt aan Smallegange — die haar in zijn werk lii-eft 
overgenomen — eene vooral om haren ouderdom zeer zeldzame 
kaart medegedeeld; deze kaart, welke van hel jaar 801 van onze 
tijdrekening dagleekenl, strekte om de goederen aan te duiden, 
welke .Inditli, dochter van Karei de Kale, in 802 ten huwelijk 
aanbragl aan Hoiulewijn met den ijzeren arm, graaf van Vlaanderen. 

Vlaanderen van dien tijd wordl op deze kaart als een sterk bevolkt 
laiul voorgesteld, dal inel de zee regtslreeksclie en bijzonder ge-
makkelijke gemeenschap had. 

Iianda (thans Cent) en de Noordzee werden reglslreeks verbonden 
iloor een aanzienlijken stroom, genaamd ; deze stroom (d liever 
deze zeearm, welke tegenwoordig slechts eene kleine beek is, de 
Lieve genaamd, vormde baaijen in hel hinnensie des lands, aan 
eene van welke Drugae (Piriigge) gelegen was. 

In die tijden was de Livia voor Hrugge en voor Cent, wat de 
VVestersciielde thans voor Antwerpen is, namelijk een aanzienlijke 
zeearm, waardoor deze heide steden zeehavens van den eersten rang 
waren. 

Dc Livia ontving bet water van de Lcgia (de Lys) en dc .SVrt/(//.s-
(de Schelde), die zich bij Canda vereenigden. 

Al het water van deze rivieren siroomde evenwel niet door de 
Livia naar zee; een gedeelte nam eene oostelijke rigting en liep 
langs Terinonde en Hn)ipelmonde. Daar gekomen niaaktedezestroom, 
die den naam van Scaldis behouden had, eene kromming onder 
een regten boek en nam langs Antverpum (Antwerpen) een noor-

delijken loop tot aan de Cermaanschc zee, zonder zich eenigzitis 
westwaarts te rigten, zoo als hij thans doet. 

De groote uilgeslrektheid lands, begrepen lusschen de Noordzee, 
en de stroomen Livia en Scaldis, vormde eene groote, zeer laag 
gelegene delta, die bij eiken vloeil voor een groot deel overstroomd 
werd; enkele gedeelten, genaamd Develandia {^oord-m Znid-I!eveland), 
Wolferdicum (Wolfersdijk), Valachra ( Walclieren), (Jualuor officia 
(de vier Ambachten) en Wasia (hel land van Waas), bleven altijd 
droog, terwijl hel overige van deze groote uilgestrektheid slechts 
slijk en modder was. Gevoegelijk kan men op dezen twijfelachtigen 
bodem de beschrijving toepassen, die Pliniiis van de kustlanden 
der Germaansche zee gegeven heeft. 

«De Oceaan, zeide hij, die tweemaal daags de kusten overstroomt, 
doel voorliliirend twijfelen of deze sirekeu uit land of water bestaan. 
De armzalige liesvoners plaatsen liiiime linden op hoogten, die rn'mmer 
overstroomd worden, hier door de natuur, daar door inensclicn-
handen opgerigt. Wanneer de golven deze woningen omringen zou 
men wanen even zoovele schepen in volle zee te zien; is het water 
lernggeweken, dan gelijken zij op gestrande vaartuigen.») 

De groole Delta werd door geene rivier van ecni „ belang door-
sneden; zelfs de tegüiiwoonlig zoo breede en diepe Westerschelde, 
bestond toen niet of was ten minste slechts eene rivier, te onhe-
duidend om op de kaarl aangeleekend te worden, hetgeen bevestigd 
wordt door de nasporingen van den ingenieur Kunimer, die hem 
in staat hebben gesteld eene kaart te oniwerpen van den toestand 
der lage Schelde, in hel begin der elfde eeuw. 

Deze streek moet zeer ongezond en weinig bevolkt geweest zijn, 
hetgeen blijkt uil het opmerkelijk verschil tusschen hel aantal sleden , 
die voor elke van deze beide streken op de kaarl worden aangelrotleii. 

Dc delta, hierboven be.schreven, lag ten oosten van Vlaanderen; 
ten westen bevond zich eene dergelijke ilocii minder uitgebreide streek; 
de stroom Agninn, tegenwoordig de Aa, die mede eene delta 
vormde, welki; bij vloed overslroomd werd , en de Dena (thans Mser ge-
naamd) begrensden deze moerassige gronden, in welker midden 
zich een vrij uitgestrekt meer bevond. 

Kit een en ander kan men zich dus zeer gemakkelijk voorstellen, 
hoe vóór duizend jaar het belgische stroomstelsel was, namelijk: 

Ken bovenmatig bevolkt land, met vele zeer belangrijke sleden, 
strekte zich van hel ziiiilen naar hel noorden lol zelfs aan de kusten 
der riermaansche zee nit, lusschen twee streken, zoo laag gelegen, dal 
zij, enkele gedeelten uitgezonderd, bij eiken vloed overslroomd werden. 

Vlaanderen was van hel oostelijk gedeelte dezer twee lage streken 
gescheiden door een aanzienlijken zeearm, het /win genaamd, waar-
aan de vermaarde stad Hrugge gelegen was. In hel Zwin stortte 
zich een groote stroom, de Livia genaamd; deze werd gevormd door de 
vereeiiiging van de Legia en de Scaldis, welke plaats had onder de 
muren van eene bloeijende .slad, Ganda golieeten. Deze plaats stond 
diis door de Livia en hel Zwin met de zee in registreeksche verbinding. 

Van Gent kon men nog d(! Cerniaansche zee aan de andere zijde 
van Zeeland bereiken, door de lange en kronkelende Scaldis, die 
voorhij Aiilverpnm liep, te volgen en Hevelandia om Ie varen, doch 
deze weg was in geen enkel opzigt te vergelijken met het gemak-
kelijke vaarwater van de Livia en hel Zwin. 

Vlaanderen was zijn bnilengewonen bloei aan dezen zeearm, dio 
door de oude vlaamsche kronijkschrijvers het ligchaam van de zee 
genoemd werd, verschuldigd. 
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Oji (leze breede en diepe waleren zou i})en zeeslagen hebben knnnen 
leveren ; op de nilninnteiule reede van Ihmme, gelegen aan hel Zwin, 
vond in 1213 de geheele viool van l'hilippus Angnsins, nit 1700 
schepen beslaande, eene wijkplaals. Voorbij IMenhimjum (legen-
uoordig Aardeidjnrg) zeilden ilagelijks honderd vijl'lig koo])vaardij-
schepen, die de rijke voortbrengselen van Vlaanderen naar alle 
toen bekende deelen der aarde overbraglen. 

Oc monding der Maas was toen nog, gelijk reeds Gesar haar 
lien eeuwen te voren had bevonden, bnitengewoon grool, deze 
stroom lieji regtslreeks naar zee, terwijl hij met den oostelijken tak 
van de Schelde, den eenigen die toen bestond, slechts door beken 
gemeenschap had. 

Ziedaar den toestand der stroomen en rivieren van Helgie, voor 
duizend jaar; sedert dien tijd heel'l daarin groole verandering plaats 
gegrepen. 

De zeearm, hel Zwin genaamd, bestaat niet meerenheen plaats 
gemaakt voor bebouwde en zeer vruchtbare velilen; de breede en 
diepe stroom, de Livia geheelen, is thans s l e c h t s eene kleine beek, 
de Lieve genaamd; een nieuwe zeearm, die regtslreeks naar Ant-
werpen loopt en de Weslerschelde genoemd wordl, heeH zich ge-
vormd; de eertijds zoo breede Uosterschelde is zoodanig aangeslibi, 
ilat men l)ij eb van den eenen oever naar den anderen kan ganj) ; 
de Jiionding der Maas is zoodanig verstopt en 
meer dan moeijelijk te bevaren is; de geheele streek tusschen het 
Zwin en de Weslerschelde beslaat thans uit rijk bouwland, bekend 
onder tien naam van polders en land vaji Waes; en ile zeedijk, 
die door hertog .lan werd aangelegd, bevindt zich thans midden in het 
land, op 15 tol 20 kilometers van de tegenwoordige oevers der Schelile. 
(ieheel dit aanmerkelijk breed terrein is aan ile zee ontwoekerd. 

Maar indien in minder dan duizend jaar er eene aanslibbing ter 
breedte van 20 kilometers is onl.'itaan, dan is gemiddeld in het jaar 
(!ene strook der zee van 20 el in bebouwbaar land herschapen. 

De aanslibbing is derhalve geen nieuw feil, zij ontslaat door eene 
maglige oorzaak, want in minder dan duizend jaar heel\ hel land door 
haar een geheel ander aanzien gekregen. De Livia, die even breed 
was als de Schelde, en een zeearm, veel grooter dan de Weslerschelde, 
zijn verdwenen, om plaats te maken voor bebouwde velden. De 
oorzaak, welke die dan ook wezen moge, is dus niet alleen oud, 
maar ook zeer vermogeml. 

Thans gaan wij er toe over om te onderzoeken, of de oorzaak 
der aanslibbingen uitsluilenil op de Schelde werkt, dan wel of zij 
zich ook lot andere landen uitstrekt; Ie dezen opzigte bezitten wij 
overvloedige gegevens. 

Wij hebben gezien, hoe krachtig de oorzaak werkl, die de Schelile 
doel aanslibben, en de geschiedenis heeft ons geleerd, dal deze 
aanslibbing niel door eene exceplionnele omstandigheiil wordl leweeg-
gebragt, maar dal de oorzaak, welke die ook zij, en die aanzien-
lijke siroomen en zeearmen doen verdwijnen, zoo als de liivia en 
liet Zwin (lil hddien doen zien, voortdurend sedert de vroegste 
eeuwen werkt. Wij moeten thans onderzoeken of dc werking dezer 
oorzaak zich lol de omstreken der Schelde bepaalt, en alleen haar 
invloed op de monding dezer rivier doet gevoelen. De feilen onl-
IfH'ken niel ojn ons gevoelen omirenl dit punt te vestigen. 

De beroemde geoloog Lyell zegt in zijn werk over de beginselen 

der geologie: «Dc trajisgewijzc vermindering van de diepte der 
(loslzee en de verschijning van nieuwe gronden, voornamelijk in 
de lïoihniscbe en Finlandsche golven, zijn feilen, die door talrijke 
waarnemingen wetenschappelijk zijn gestaafd.» 

De oude aardrijkskundigen beschouwden Scandinavie als een eiland; 
de zweedschc sterrekundige Celsius onderstelde dat de vereeniginy 
van dit eihmd met hel vasleland nog niet zeer lang geleden zon 
hebben plaats gehad, daar hij die stelt na IMinius en vóór de elfde 
eeuw van onze tijdrekening. 

Deze waarnemingen verdienen zeer dc aandacht, omdat zij, zegt 
Lyell, de trapsgewijze verandering van de Hotinnsche golf in vast land 
stellig bewijzen; zoo bij voorbeeld is bij Diléa de zee in 45 jaar 
bijna eene halve mijl teruggeweken, dat is meer dan 80 el inhei 
jaar; te I.uiea is liet siranil in 28 jaar met eene gansche nïijl ver-
breed; oude zeehavens vindt men thans midden in het land; de 
diepte van een aanzienlijk gedeelte der golf is in 4t> jaar met 3 
voet vermimlerd ; vele vi.sscherijen zijn in vastland veranderd en kleim; 
(jüanden zijn mcl de knsl vereenigil. Volgens Linnaens is op de 
noordelijke kusl van (îothiand, gedurende 40 jaar, de zee jaarlijks 
minlens 3 toises (nagenoeg O el) teruggeweken. Aan de zuidelijke 
kusten der Oostzee wordt hetzelfde verschijnsel waargenomen, bijzon-
der ijj Oosl-l'rnissen en in Domineren ; ankers en zelfs geheele schejien 
zijn vrij ver van dc kust in den gromi bedolven gevonden. Dc over-
levering maakt gewag van eene baai, die zich ver zuidwaarts uit-
strekte en die geheel is verdwenen. 

Alles wat in de Oostzee heeO plaats gehad komt dus juist over-
een met hetgeen in Vlaanderen is geschied, en waarvan wij de 
beschrijving gegeven hebben; men kan derhalve het besluit maken, 
dat de oorzaak, die tegenwoordig de Schelde doet aanslibben, niet 
uitsluitend op dezen stroom en zijn gebied werkt, maar zich in.sge-
lijks doet gevoelen op alle siroomen, die zich in de Oostzee ont-
lasten en deze zee zelve in diepte doel verminderen. In Frankrijk 
heell hetzelfde, doch in minderen graad, plaats gehad. 

De heer liouniceau, ingenieur der bruggen en wegen in Frank-
rijk, bewijs! in zijn werk, getiteld: /^luile sur fa nafigadon des-
rivières à marées, dat de mondingen der fransche stroomeri en 
rivieren aanmerkelijk zijn vernaauwd. In zijne onderzoekingen neemt 
hij de rivier dc Vere tol voorbeeld en beschrijft omstandig, hoe zich 
daar wezenlijke ingedijkle polders gevonnd beblten, welke men in 
die streken herhés noemt. Deze aan dc zee ontweldigde gronden 
zijn, even als die van Vlaanderen en Holland, zeer vruchtbaar; 
aan de o|ipcrvlakle zijn zij zacht en veilig, lager harder en zandig, 
on ilanroiiikr vindt n)en eene basis keizand, zoo dal zij volkomen 
de formai ic hebben van de poldergronden. 

De baai van Ways, waarin de Vere uitloopt, vroeger zeer uil-
gestrekt, wordt steeds kleiner; ten gevolge waarvan Isigny, inhei 
diepst der baai gelegen, heeft opgehouden eene zeehaven Ie zijn. 

In noordelijk Nederland is de voortgaande aanslibbing van de Zui-
derzee en van alle mondingen van den Hijn en de Maas een zoo 
onbetwistbaar feit, dat men er niet meer over spreekt. In dal land 
schijnl de oorzaak het krachtigst te werken; vandaar zuidwaarts 
tol aan de Dyreneen wordt die werking langzamerhand minder, 
lerwijl zij in het noorden tot aan de uiterste grens van de Oostzee 
standvastig blijfl, zoo dal zij zich overal en altijd doel gevoelen. 

Wij zien dus dal dc aanslibbing der Schelde beneden Antwerpen 
geenszins aan m\ bijzoudev toeval moet worden toegeschreven, 
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maar dal zij inlegendeel het gevolg is van eene algemeene cn 
kraehlige oorzaak, welke sedert verscheidene eeuwen hare werking 
langs de geheele kusl van den Allantischen Oceaan, van de Dyre-
neen lol aan bel noordelijkste punt der Ooslzec, doel gevoelen, en 
dat deze oorzaak langzamerhand de zeearmen, die landwaarts indrin-
gen, vcrnaauwt en deze eindelijk geheel doel verdwijnen. 

Wij kunnen dus, naar hel ons toeschijnt, uil de feilen, die wij 
hebben aangesli|it, en uit zeer veel andere, die wij met stilzwijgen 
zijn voorbijgegaan , met regt het besluit trekken, dal al de inhammen, 
die door de zee, in den vorm van baaijen, zoutwatermeren, binnen-
zeeën, breede stroomen, enz., gevormd worden, voortdurend door 
slijk en zand worden aange.'̂ libt, en dat dc oorzaak, waardoor dit 
wordl teweeggebragl niet nieuw is, maar zonder ophouden sedert 
eeuwen werkl en zal blijven werken tot dat alles is aangevuld. 

Door deze werking der nalmir wordl iiienw land voorlgebragl, 
dal van onderen zandig is en aan zijne oppervlakte uil veltigen 
grond bestaat, waardoor hel buitengemeen vrucblbaar is. Al deze 
door de zee voorlgebragte landen zijn bijna waterpas; zij verhellen 
zich niet boven de hoogste waler.sjanden en liggen zelfs beneden 
dc oppervlakte der zee, daar waar de menscb een gedeelte er van, 
door middel van dijken, aan de aanslibbende werking der golven 
liccR onltndiken. 

Door deze onopbonderijk werkende oorzaak is eene ontzaggelijke 
waterpas liggende vlakte ontstaan, wi-lkc bij Duiidvcrken in een 
punt aanvang neemt, door Helgie, Holland, Denemarken, llolstein 
en Pommereii loopt, en zich verder langs de Ooslzeekuslen van 
1'ruis.sen en Knsland tot voorbij Sl. Peler.-bnrg uitslrekt. 

Op deze gansche uitgestrektheid aangespoeld land, dal men in 
het noorden van Frankrijk moere, in Helgie en in Holland iiolilcr 
noemt en waaraan men naar de streken nog andere namen geell, 
bevindt zich geene enkele verhevenheid , tenzij hel oude eilanden 
moglen zijn, en zij is zoo volkomen waterpas, dal men er in alle 
rigtingen kanalen zonder sluizen in graven kan. De Nederlanders, zoo 
nijver in alles wat met den handel in betrekking slaat, hebben 
gebruik weten te maken van deze eigenschap, welke een zeker gc-
declle van hun land bezit, om het me( kanalen zonder sluizen Ie 
doorsnijden, die met betrekking lol hel goedkoope vervoer met 
geene andere Ier wereld kunnen vergeleken worden. 

Fene zoo maglige oorzaak, die sedert eeuwen op de geheele 
enropeesclfc kn>l van den Allanlischen Oceaan, van deDvrenecn al 
tot aan de .Noordpool werkl, mag naar ons gevoelen niet meer on 
opgemerkt blijven en verdient de ernstige aandacht der geologen. 

Als van zelf doet zich hier een ernstige twijfel aan den geest 
voor, die aanvaidielijk een onoplosbaar bezwaar schijnl; hoe is hel 
mogelijk, vraagt men, dal eene zoo maglige en sedert zoo vele 
eenwen aanhoiideiiil werkende oorzaak nog niet alle op deze kusl 
bestaande boglen en openingen heeft aangevuld'.' Hoe komt het 
dal de mondingen der siroomen niet .̂ ederl lang zoodanig zijn ver-
naauwd, als mogelijk is, zonder dal hel alloopen van hel rivier- j 
water worde verhinderd'? Waarom eindelijk is de Schelde, van de 
zee af tol aan Antwerpen, nog eene voor de grootste handelsschi!-
jien bruikbare stroom'.' Kn hoe komt het dat het gevaar van ver-

l̂opping zich juist koinl openbaren op bet oogenblik, dal men znlks 
het minst verwacht en zonder dal daarvoor eenige schijnbare oor-
zaak bestaal ? 

De geschiedenis zal ons ook deze vragen beaniwoorden. 
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Wij hebben gezien, dat alle inhammen, die door den Oceaan in het 
vaste land aan Kuropa gevormd worden, door aanslibbing lang-
zamerhand verdwijnen; zoo verminderl de Oostzee op eene zeer 
merkbare wijze in die|)te; dc groole zeearm hel Zwin, vroeger breed 
en diep, is thans geheel onbevaarbaar, dc groole mondingen van 
den Hijn en de .Maas zijn thans zeer moeijelijk Ie bevaren wateren, 
lerwijl de Schelde, die Antwerpen met de zee vcrbniih, zoodanig 
aanslibt, dat deze uitmuntende binnenlaiidscbe vaart daardoor zeer 
ernstig bedreigd wordt. 

De geschiedenis heel'l ons deze feilen geopenbaard, doch levens 
eene gansche reeks andere van geheel lcge))overgeslelilen aard aan 
het licht gebragt; dezelfde streken, waar de verzandingen plaats 
hebben, worden van tijd tol tijd door verschrikkelijke overslroomingen 
geleisterd. De zee, plotseling buiten hare oevers tredende, overstroomt 
uitgebreide streken, doel de bewoners mcl duizenden en zelfs met 
honderdduizenden Ie gelijk verdrinken en verandert sleden en dorpen 
en hunne omslreken in binnenzeëen en in breede en diepe riviermon-
den. Vandaar dal men huizen vindt op den bodem der zee en daarm 
ver van de kust overblijfselen van oude tempels worden teruggevonden, 
dat boomstammen van oude overstroomde bosschen zich aan de 
ankers der schepen hechten; dal onder de beddingen der stroomen 
en in volle zee, zelfs verre van de kust, turllagen worden aan-
getroHen, die zonder twijfel bewijzen, dat hetgeen thans zee is 
vroeger land was, waar bosschen groeiden, turf zich vormde en 
dc menscb steden bouwde. Ziedaar dus in dezelfde streken twee 
geheel tegenovergestelde natuurver.schijnselen in werking; van de eene 
zijde voortdurende vergrooting van het vaste land door aanvulling 
der binnenzeëen en van den anderen kant van (ijd lot tijd overslroomin-
gen, die een gedeclle van dalzelfde land weder in zee veranderen. 

Deze natuurverschijnselen zijn met elkander in strijd door de 
wijze zelve, waarop zij zich voordoen. 

Wanneer de Oceaan zich van een gedeelte van bet vaste land 
mee.ster maakt, dan geschiedt zulks met eene verschrikkelijke woede, 
die niets ontziet en overal dood en verwoesting aanbrengl. Feniye 
uren zijn voldoende om eene streek, waarop hij zijne vernielende 
werking doet gevoelen, diep uit te hollen en haar in een zeearm 
te herscheppen. Dc veroveringen van het vaste land hebben integen-
deel zeer langzaam plaals, en zonder dat zij voor bel meest oplettend 
oog waarneembaar zijn; de aanslibbing gaal onnierkhaar voort even 
als de wijzer van een uurwerk, en na verloop van eenige eeuwen 
zijn de zeëen weder aangevuld, die door de woede van den Oceaan 
als in een oogenblik werden gevormd. 

De indrukken, die de heide natuurverschijnselen bij den mcnsch 
teweegbrengen, zijn oid; zeer ver.schillend; de herinnering aan 
eene overstrooming veroorzaakt een schrikbeeld. dat niet verdwijnt, 
maar mei den jnislen d a g , w a a r o p zij beeft plaals gehad, in het 
geheugen des volks blijft voortleven. Geheel anders zijn deindrukken 
bij eene aanslilibing: men begint mei hel beslaan er van le loochenen, 
tot dat men door de langzaam ontgaande cn steeds grooler wordende 
hinderpalen er van overtuigd wordt; de oorlogsbodems ziet men )iiel 
meer aankomen, de koopvaardijschepen ondervinden lueer en meer 
moeijelijkheden en eindelijk wordl de haven eene binnenstad. Op 
deze wijze zijn f̂ rngge, (ienl, Damme, Sluis, Hodenlnirg, enz. 
binuensteden geworden. Alleen de herinnering aan hunnen roem 
is aan deze eertijds aanzienlijke zeehavens overgebleven; waar toen 
gevaren werd, wordt thans geploegd. 
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Tal rijk zijnde overslrnoiningen, waarvan de geschiedenis ons de 
schrikwekkende lierinnering heefl hewaard, van meer dan lionderd 
zijn de dalums aangeleekend ; alle zijn zij niel even rampspoedig 
geweesl, maar eenige er van hehhen verschrikkelijke verwoestingen 
aangerigt. De oudste, waarvan de geschied(;nis melding maakt, heefl 
omstreeks eene eeuw vóór onze tijdrekening plaats gehad ; door deze 
verschrikkelijke overstrooming, de Cimhrische vloed genaamd, werden 
de bewoners van Jutland en omliggeiule streken genoodzaakt de 

zielen lelde, werd door de verschilleiule overstroomiugen van lül'2, 
1013, 1015, 1017, 1025, 1027, l02cS en 1030 geteisterd en 
eindelijk door den vermaarden vloed van den llden Uctoher 1031 
geheel vernield; de bewoners werden in den nacht door de golven, 
die zich 12 lol 20 voet hoog verhieven, verrast en allen, ten getale 
van 01)00, kwamen oni liet leven. 

Sedert dien tijd zijn de overblijfselen van dit eiland, hoogstens 
een oppervlakte van 500 bunders beslaande, nagenoeg onbewoond 

\lugl te nemen. Volgens 1'lutarchus heefl deze gedwongene lami- I gebleven. 
verhuizing 300 000 weerbare mannen, benevens een groot aantal 
vrouwen en kinderen, zoowel Cimbren als anderen geleverd, die in 
de veldslagen in Spanje en Ilalië den dood vonden. 

Deze zeilde vloed schijnt ook Nederland en de geheele Noordzeekust 
verwoest te hebben. 

Sedert den Cimbrischen vloeil tol omstreeks hel jaar 800 van 
onze tijdrekening schijnen er geene groole verniermgen door over-
>lroomingen te hebben plaats gehad, maar den lOihm November 
830 vernielde een hevige storm de dijken, deed bijna geheel Friesland 
onderloopen en vernielde 2157 woningen. 

In de ellde en twaalfde eeuw hadden er vele dergelijke rami)en 
plaats en hel is omstreeks dezen tijd, dat koning Hendrik 1 van 
l'liigeland aan de bewoners dier streken de vergunning schonk, 
om zich in het land van Wales, in de omstreken van Hossel de 
1'embroke te vestigen, alwaar hunne nakoinermgen thans nog wonen. 
Ken ander gedeelte der bevolking nam de wijk naar Duitschland. 

De overstrooming van 1221 kostte aan -iOOOO, die van 1250 en 
1212 ieder aan meer dan 100000 mensclien het leven, terwijl het 
verlies aan vee onberekenbaar was. 

De golf van .lahde, aan de monding van den Wczer, weril g(!-
vormd door eene overslrooming, die in 1218 plaats had; in 1511 

De Wester-Schelde, ook Hond genaamd, is ontstaan door eene 
van de lalrijke overstroomingen, welke die streek hebben geteisterd. 
De geschiedenis heell den juisten lijd niel bewaard, waarop dit 
heeft |tlaals gehad, hetgeen trouwens niel te verwondeien is, tiaar 
de streek, waardoor zij stroomt, vóór dal tijdstip slechls uil zand en 
slijk bestond, dat tweemaal daags overstroomd werd ; daar niemand 
er belang bij had te welen of er veel of weinig water stond, zijn 
daarvan ook geene juiste aanleekeningen gehouden. 

I'll historische bescheiden kan men echter ten naastenbij nagaan, 
omstreeks welken tijd de Wester-Schelde ontslaan is; hel volgende uit-
treksel uil een vonnis van het hol van .Meclielen, van den 11 den Octo-
ber 150-t, verspreidt een helder licht over deze gebeurtenis: « Feuu 
Dame Jaipies, comtesse de Hollande et Zeellande, voyant (pie par les 
grandes innundations ipii ailvindrent eu .son (em|)s et aussi aupa-
ravant tant en Flandres ipie en Hollande, ladite rivière de la Honte 
(pii paravanl avoit esté |H;tite, estroicte et peu |u'ofonde, estoit 
devenue si grande, large et profonde, (pie tous les bateaulx, tanl 
karakes, que galleas, y poivent ihmchenjenl n;ivier et passer, ijm^ 
les marchans estrangiers commençoienl à prandre leur chemin 
pour tirer en Hrabanl per icelle Honte, en délaissant le chemin de 
rKscaiill de tout temps accoustumé en fraudant par ce noslre lonlieu 

uerd zij door eene lùmwc ovvrslrooinin'^ 0000 l/unders grooler, ! de VersiekeroorI » (I ). 
zoodal zij toen eene oppervlakte besloeg van 50000 bunders; .sedert 
dien tijd is deze golf door aanslibbing op de helft in uitgebreidheid 
verminderd en zoodanig in diepte algenomen, dat zij thans niel 
meer bevaarbaar is, zoodal men eene voorhaven (Hremershaven) 
heeft moeten aaiile''<'en. 
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Up den 18den en lOden November 1121 had er in Holland 
.-ene verschrikkelijke overstrooming (de Flisabethsvloed-) plaats, die 
zd i noordwaarts lol (lorinchem en Dordrecht en zuidwaarts tot 
lleusden, rieerlriiidenberg. Zevenbergen en ShuMibergen uitstrekte 
en waardoor eene ojipervlakte van 5(J0 vierkanle mijlen met 72 dorpen 
door de golven werd verzwolgen Deze overstrooming is de oorsprong 
van de liiesbosch. 

Den 5den November 1550 v(;rdronk het geheele oostelijk gedeelte 
van het eiland Zuid-l»eveland, met de slad Heimerswaal en twintig 
dorpen, l'.en van de verschrikkelijkste stormen was die van den 
Isten November 1570, waardoor de geheele kust van Galais af tol 
aan Noorwegen verwoest werd; geheele dorpen mei liiniue bewoners 
werden vernield en men schat hel getal slagtollers op meer dan 
honderd duizend. 

De vloed van 15;{2 overslroomde het gansche Nordstrant (Deneniar-
kon); de -m; vernielde de dijken op aclitlien verschillende plaatsen en 
woelde er galen in van meer dan 10 el diepte; 1500 tol 2000 men-
schen werden sl.iglolh.'rs van deze ramp. Het Nordstrant, dat hier-
door een eil.nid geworden was en in het begin der zeventiende eeuw 
]j;j eene oppervlakte van 20000 Iniiuk'i's ccna he\o)king vyn OOOU ' ontdoken.. 

Uit dit stuk blijkt, dat de Wester-Schelde onder de regering van 
gravinne .lacoba ten gevolge van overslroomingen bevaarbaar i> 
geworden en, daar deze in de eerste helt\ der vijftiende eeuw aan 
het bewind was, zoo volgt daaruit, dat zulks vói'n- 1150 heell 
plaats gehad. 

Den thans zoo aanzienlijken stroom de Hond kon men vroeger, 
even aks ihans de Ooster-Schelde, bij laagualer Ie voel doorwaden. 
Dit blijkt uit (jen van de geschriften van den jaarboekschrijver Jacob 
!\leyerus, die vermeldt, dal in 1058 de monniken van St. Winox-
bergen het lijk der heilige Leviena van dorp lot dorp, langs de 
kusten vau Vlaanderen droegen en daarna, door eene groot(ï schaar 
volks vergezeld, naar hel eiland Walcheren overstapten. Volgen? 
Melis Stoke was de Hond in IIOÜ nog een nniiw onvcijn diep. 

In 1100 was dus de Schelde nog een onbeduidend water, dal 
men te voet kon doorwaden en in 1150 was zij een bevaarbare 

(I) »Wijion vrniMvc .IFTT̂ NHN, {rnwinnc viin ItoliniKl cn Zoclaml, gezien 

lichhendo dat door dc r̂rootc overstrooininjxen , die in lianr tijd en ook tc 

voren, 7.00 in Vlaimdcren als in Holland plaats hadden, Rcnoeindc rivier 

dc Hond, eertijds klein, smal en oiuliep, daarna pioot, lirced en diep 

gewoiden was; dat alle schepen, zoowel kraken als galien (dat zijn groote 

en kleine vaarlui^ïcn, fr. varofjues et r/(i//t.s) haar vrijelijk konden hevarcii; 

dat de vreenule kooplieden cm in IJralmnt te komen, hnn we;; door ue-

noenule Hond begonnen te nemen cn alzoo, door den van onds pevolgden 

wcf,' der Schelde te verlaten, de bij Ycraickeroori verschuldiyide tolgelden 
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stroom, zoodal deze zeearm tusschen beide genoemde jaren onlstaan 
is; en het is derhalve waarschijnlijk, dal do verscJjrikkeJijkeover-
strooming van 1121, die in weinige uren dc 72 holland.sche dorpen 
vernietigde en die eene geheele verandering in den loop van Maas 
en Hijn te weeg bragt, ook veel lot hel ontslaan der Wester-
Schelde zal liebben bijgedragen. 

Uil de aangehaalde historische bestheiden kan men derhalve met 
grond hel besluit maken, dal hel onlstaan van de Schelde, die 
Antwerpen met dc zee verbindt, van 1121 dagteekenl, in welk jaar 
de meergenoemde verschrikkelijke overstrooming in de Nederlanden 
voorviel. Ümslreeks dezen tijd had ook het verval van het Zwin 
plaats, zoodal de scheepvaart vandaar meer en meer naar de nieuw 
ontstaande Wester-Schelde verlegd werd. 

Wij zullen in hel kort herhalen wat de geschiedenis ons leert 
betrekkelijk de mondingen der stroomen cn de inhammen, die door 
den Oceaan in het binncnsle des lands gevormd worden. 

Dc zee, door stormen in beweging gebragt, verheft zich lot eene 
buitengewone hoogte legen de dijken, en, worden de golven met gê  
nocgzame kracht voortgedreven, dan slaan zij over iuinne kruinen 
heen en het waler verspreidt zich in stroomen over het land. De 
dijken spoelen af en schijnen tc smelten, eindelijk breken zij door 
cn het waler brengt overal schrik en verwoesting aan; dc bewoners 
verdrinken, de huizen storten in cn er worden diepe geulen 'gevormd, 
waardoor nieuwe rivieren cn binnenlandsche zeeën ontslaan. Ziedaar 
lioe als 't ware eensklaps die wijde mondingen gevormd zijn cn hoe 
die der Wester-Schelde waarschijnlijk door de overstrooming van den 
18dcn eii 1 Oden .November 1121 ontslaan is. Na deze verwoestingen 
keert dc naluur lot hare langzaam voorlgaande werking terug en zij 
bouwt wederom onmerkbaar op hetgeen de Oceaan in een oogenblik 
heeft veriii(jld. Indien men hare werking nagaat, zou men zeggen, 
dal daardoor onmogelijk hel vernielde kan hersteld worden, doch 
na verlooj) van eeuwen worden alzoo millioenen bunders zee w(]der 
m bouwland herschapen. Op deze wijze zijn de aanzienliike water-
wegen , het Zwin en de Livia, op do zee veroverd en in vast land 
veranderd; op deze wijze werkt dc natuur sedert 110 jaar op dc 
Schelde en hare verlakkingt^n. Laatstgenoemde werking, die langen 
tijd, uithoofde van de breedle en buitengewone diepte van den stroom, 
onopgemerkt is gebleven, begint zich te doen gevoelen, sedert dat 
de afmeliiigen van hel vaarwaler tol op hel uiterste zijn verminderd, 
want heefl men niet meer dan hel noodige, dan wordl elke nieuwe 
vermindering eene lastige hindernis, waarvan zich de gcvolgini 
krachtig do(m gevoelen. 

Alleen door de geschiedenis Ie raadplegen en zonder in eenig 
opzigi gebruik te maken van hetgeen de geologische wetenschap 
leert, hebben wij belangrijke feilen kunnen vaststellen, die, met 
elkander in verband gebragt, ons veroorloven, om daaruit gevolg-
IrekkingeJi al' te leiden, voor do praktijk van groole waarde. 

Alvorens lot de ontwikkeling van deze gevolgtrekkingen over te 
gaan, zullen wij de feiten, die wij hebben medegedeeld, korlelijk 
overzien en te zamen vatten. 

Dc grenslijn tusschen de Noordzee en hel vasteland is geene 
vaste scheiding, die van de eene zijde door hel land en van de 
andere door de zee geëerbiedigd wordl; zij is integendeel een .slag-
veld , waarop lussehen den Oceaan cn hel vasteland een eeuwigdu-
rende strijd gevoerd wordt. Hel land gaat voortdurend aanva!l(?nder-

wijzc te werk; in stilte verovert hel dagelijks een onmerkbaar 
gedeelle van liel gebied van den Oceaan, cn, op deze wijze onop-
houdelijk gedurende eeuwen voortgaande,maakt het vrij belangrijke 
veroveringen. Dan komt de Oceaan eensklaps in beweging en herneemt 
in een oogenblik wal hem met zooveel geduld en moeite is ont-
roofd. Hij overstroomt dan in een oogwenk geheele streken, die hij 
in een nieuwen zeeboezem veranderl, welke wederom in den loop 
der ecu wen voel voor voet door de aanslibbing veroverd wordt. 

Deze wederzijdsche veroveringen, die op zoo verschillende wijze 
plaals hebben, lirengen dikwijls in eene streek eene aanmerkelijke 
verandering in den loop der stroomen en rivieren te weeg; nu eens 
veranderen zij een gedeelte lands in een diepen zeearm, dan weder 
vereenigen zij door een nieuwen zeearm de wateren van twee stroo-
men, die sedert eeuwen ieder afzonderlijk hun weg tol aan de zee 
vervolgden, of zij vernaauwen langzamerhand de mondingen der 
rivieren; of verminderen de diepte der binnenzcëen cn herscheppen 
deze eindelijk in uitstekend vruchtbare landerijen. Het is hel beeld 
van een strijd op leven cn dood liisschen de met geduld werkende 
list, die alles overwin!, en dc blinde woede, die alles wal onder 
haar bereik komt het onderste boven keert. 

Aan boven omschreven oorzaken moeten dc lielangrijkc verande-
ringen worden loegc.schreven, die op hel stroomgebied hebben plaals 
gehad sederl dal Ge.sar Gallië overweldigde. 

Men moet hierbij evenwel in hel oog houden dat deze verande-
ringen zich uitsluitend bepalen tol de laag gelegen streken, waar de 
strijd tu.sschen den Oceaan en hel vasteland gevoerd wordl, terwijl 
door de geschiedenis der laatste tweeduizend jaar geene merkbare 
veranderingen zijn aangeleekend in den toestand der rivieren, welke 
door hooger gelegen gronden vloeijen. Aan de kusten, bij dc mon-
dingen der stroomen, daarentegen is alles veranderd; wat waler was 
is land geworden en wal land was is in zee of stroom herschapen. 

Ziehier, volgens de meeste waarschijnlijkheid, hoedanig vóór al 
deze omkceringen van den bodem de plaatselijke gesteldheid vóór 
tweeduizend jaar was; wij zullen natuurlijk in geene bijzonderheden 
treden, maar die alleen in groote trekken schetS(M). 

Ten tijde van .lulius Ce.sar hadden de Hijn en de Maas Ie zamen 
slechts eene gcmecnschapjielijke monding, die zeer uitgestrekt was 
en eene soort van binnenzee vormde. Sederl dien tijd is dit geheel 
veranderd, want bijna de gansche monding is aangeslibl en in lan-
derijen vau groole waarde herschapen, terwijl die rivieren zich lhan> 
in verschillende armen, door zeer uitgebreide eilanden vau elkander 
gescheiden, in zee storten. Men verbaast zich, wanneer men ziet, 
dal de zoo belangrijke Uijnstrooin zijn loop op zulk eene onbedui-
dende wijze eindigt, terwijl de Schelde daarenlegen, die in verge-
lijking van den Hijn slechts eene kleine rivier is, ceiic aanzienlijke 
monding heelt, geheel on al buiten verhouding met hare grootte. 

Deze uitgebreide monding der Schelde bestond niel ten tijde van 
Julius Gesar; zij was slechts eene kreek, zoo als daar toen veel gevon-
den werden, cn deze kreeken, welke dienstig zijn lol alwalering van 
de gronden, die dagelijks oversiroomd worden, zijn kleine rivieren, 
waarvan de voornaamsic gewoonlijk namen ontvingen; zoo heette 
de kreek, die in de Wester-Schelde is veranderd, eertijds de Hond. 

De Oude Schelde, na voorbij Antwerpen gestroomd te zijn, wendde 
zich niel links om dc Hond te volgen, maar vervolgde haren regt-
slreekschen loop in de rigting, die men nog heden de Ooster-Schelde 
noemt, en zich naar hel noorden weiulende, slortte zij zich inde 
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groolu iiioiuling van ile Maas, waarvan dus de SclieKle een voeilings-
lak was. In dien lang vcrionpen lijd liad de Ooster-Sclielde eene 
aanzienlijke hreedle en ilieple, terwijl zij thans zoodanig isaange-
sliht, dat zij hij laag water zelfs door kudilen schapen wordt over-
getrokken. Ten gevolge van deze verzanding staat de Schelde niet 
meer met de Maas in verhand en is zij thans eene afzonderlijke 
rivier met eene uitgestrekte monding, de Wester-Schelde of Hond 
genaamd. 

Men ziet dus hieruit, dat vóór tweeduizend jaar de Schelde een 
regelmatigen looj) van het zuiden naar het noorden volgde, en dat 
deze rivier, na achtereenvolgens de Lys, de Dender en de Uupel 
te hehhen opgenomen, zich in de Maas uitstorlte. 

De Schelde stond toen in geene verhindiiig met de zee, hetwelk 
ten duidelijkste blykt uit de beschrijvingen van deze streken door 
Gesar en Tacitus. Zij maken geene melding van eenigen zeearm of 
riviermonding ten zuiden van de Maas gelegen en had het Zwin 
bestaan, dan zeker zou deze aanzienlijke zeearm aan hunne naspo-
ringen niel ontsnapt zijn. 

Twee eeuwen na Gesar, zegt Dlolomeiis, bestond er ten zuiden 
van de Maas eene breede rivier, genaamd, waarmede onge-
twijfeld het Zwin en de Livia bedoeld worden, die later den naam 
hebben gekregen van Sincfal. Men kan dus hieruit alleiden, dat 
door eene van de overslroomingcn in ile eerste eeuwen onzer tijd-
rekening er eene nieuwe monding is ontstaan, die, van de zamen-
vloeijing van I.ys en Schelde af, een regtstreekschen toegang tot 
de zee vormde, en het is deze zeearm (Livia, Zwin of Sincfal), 
die als ilo voornaamste oorzaak moet beschouwd worden van den 
ongekenden voorspoed van Vlaanderen geilurende de miildeleeuwen. 
Sedert dien tijd zijn het Zwin cn de Livia cn dus ook de vrije ge-
meenschap mol de zee verdweiuni, cn met haar ook de handelsbloei 
van Vlaanderen. Een feit, overeenkomstig mei het voorgaande, heelt 
l a t e r plaatsgevonden, toen, door de verschrikkelijke overslrooming 
van den IDdcn November 14>21, de kleine rivier de llmid in een 
aanzienlijken zeearm hervormd werd, die den naam van lloml be-
houden heeft en ook Westcr-Scheldc genoemd wordt. Deze stroom 
verbindt thans de haven van Antwerpen met de iNoordzee. 

Deze zelfde overslrooming heelï het stroomgebied van Dijn,.Maas 
en Schelde aanmerkelijk gewijzigd, door ze(b)or middel van nieuwe 
kleine armen, zoo als o n d e r anderen den Diesbosch, met elkander te 
verbinden. Sedert dien lijd heeft er op hel gebied der binnenwateren 
van Holland niets plaats gehad dan eene langzaam voortgaande 
aanslibliing, die allengskens alle uitgangen verstopt en die zal blijven 
voortduren lot ilat er niet meer ruimte overblijft, dan strikt ver-
eischt wordt tot doorlating van het bovenwater. 

Aldus is het stroomgebied achtereenvolgens, door de aanhoudende 
pogingen der aanslibbing en het rampspoedig geweld der over-
stroomiugen, gewijzigd. 

De b i j z m u l e r h e d e n , w a a r i n wi j g e t r e d e n z i j n , met b e t r e k k i n g tot 
de f e i l e n , d i e wi j h ie r kor le l i jk hebben v e r m e l d , zul len wein ig 
twi j fe l m e e r over la ten a a n g a a n d e de w i j z e , w a a r o p de n a t u u r werkt ; 
we lke w e r k i n g over igens door ile vo lgende zeer e e n v o u d i g e s tel l ing 
word t u i t ged ruk t : W a i m e e r door eene o v e r s t r o o m i n g een n i e u w e 
z e e a r m is g e v o r m d , dan Ireedt o n m i d d e l l i j k de aans l ibb ing in w e r k i n g 
oju dien weder a a n te vul len en alzoo w o r d t , na verloop van een 
zeke r aanta l e e u w e n , d e o p e n i n g , door ile golven g e v o r m d , weder 
lol hel gebied van he l vas le l and lcv \ jggcbrag t . 

Wij hebben gezegd, dal de wijze, waarop de natuur werkt, om 
het verloren terrein door aanslibbing tc heroveren, uiterst langzaam 
plaats heeft, daar die werking eeuwen behoeft om haar doel Ic be-
reiken, doch daartegenover staat, dat de zeearmen die aangevuld 
worden zeer uitgestrekt zijn, en ofschoon dus deze werking op 
onmerkbare wijze plaatsheeft, kan de hoeveelheid aangcslibile grond 
in een jaar zeer aanmerkelijk zijn. 

Trachten wij door cijfers bij benadering vast tc stellen, hoeveel 
jaarlijks de aanslibbing in teerling ellen bedraagt en bepalen wij 
onze berekening tol ilen linkeroever der Schelde. 

Hel is alweder de geschiedenis, die ons den gronil&lag lot ileze 
berekening zal verschallen, waarvan de nuttigheid weldra zul blijken. 

Nadat de overslrooming vau 1-121 de rivier de Hond in een' 
aanzienlijken zeearm veranderd had, die thans onder den naam 
van Wester-Schelde bekend staal, ging bel water, dat tweemalen 
daags in deze breede monding stroomde, nog gedurende eenigen 
tijd voort die uit te iliepcn en bij hoogen vloed overslroonulc en 
verwoestte het de omliggende bebouwde velden. Men begon er dus 
aan Ie denken, om aan deze overstroomiiigen eene grens tc stellen 
en tot dal einde werd er een dijk aangelegd, bekend onder den 
naam van 'sGravenjansdijk, die van het begin der vijftiende eeuw dag-
teekcnt cn die het geheele land van Antwerpen tot aan Dammc 
doorloopt, en wel evenwijdig met den linkeroever der Schelde, 
op een gemiddelden afstand van 10 tol 12 kilometers. 

Deze dijk moet toen van groot nut geweest zijn, daar hij paal 
en perk stelde aan hel water, dat de landerijen overstroomde, iloch 
sedert dien lijd is iloor de voortdurende aanslibbing, waardoor 
vele polders kunnen gevormd zijn , de 'sGravenjansdijk meer 
en meer van ilen ScheKleoever verwijdenl geraakt en bevindt hij 
zich thans in hel binnenste des lands, zoodat hij hoegenaamil geen 
nul meer doet. Naarmate de grond tusschen ilen's(iravenjansdijk en 
de Schelde aanslibile, legde men nieuwe dijken aan tot dekking 
van het pas veroverde terrein en de gronden, op deze wijze achter-
eenvolgend verkregen, besloegen in het begin dezer eeuw 245 
polders, tezamen, volgens ile kadastrale opmetingen, groot 148 012 
gendsche gemeten, of 00 050 bunders. 

Dit is hel juiste cijfer der aangeslibde oppervlakte, van het begin 
der vijftiende tol hel begin der negentiende eeuw, dal is in 400 jaar. 

Daar het vraagstuk van de aan.slibbing der Schelde van bijzonder 
gewigl is, achten wij hel niel overbodig hier te laten volgen de 
volledige lijst der polders, welke, geilurende genoemd tijdvak, op 
den linkeroever der Schehle zijn gevormd. 

Inhnud der polders vau den linkeroever der Schelde, vnn hel 
begin der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw 

ingedijkt, geschat in gemeten van -11.15 vierkante roeden. 

Durger-Weerd polder. 055 

Melsele 1 38'J 

Konings cn Kranke-

loon 100 

Deveren 2 702 

Vracene en F..\tenlie. 1 810 

Saligem 304 

St. Gillisbroeck . . 490 

lloodemoer . . • 

Turfbanken . • • 'iOO 
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Verrebroek. . • • 

Kieldrccht Konings . 

Galloo 

St. Anna Ketenesse • 

Ouden Aremberg. . 

Aremberg , . . • 

Saftingen . . . . 

Doel 

Louisa 

Prosper . . . . 

St. Janstecn . . • 

Groot of Ond en Klein 

of Nieuw Fernandus 

Diet, Wulfdijk cn 

Absdalc . . . . 

Glinge 

Groot Kieldrechl . . 

Nieuw Kieldrechl. . 

Klein Kieldrechl . . 

Langcndain . . . 

Dullaart en Oude. . 

Oversprong. . . • 

Hulster Nieuwland . 

Havik 

Klein Gambron . . 

Groot Gambron . . 

Nieuwe Doldcr van 

Hulst naar Dosch-

Gappellc Stoppel-

dijk (1) , . . . 

Ser Paulus . . • 

Distrikt van Lams-

waartic Vogelschor-

r c ( 2 ) . . . . 
Haven 

Willem Hendriks. . 

Melo 

Oude Graauw. . . 

Kruis 

Schapers . . . . 

Groot Hengstdijk . . 

Klein Hengstdijk . . 

'slleer Areiuls. . . 

Hoogland (Ossenisse) 

of Kerke. . . . 

826 liummersdijk . . 

2 157 Zoute . . . . 

2 234 Durg en Zouteland 

1412 Maria . . . . 

1430 Zand . . . . 

1 400 Wilhelmus. . . 

470 Noorddijk . . . 

1 800 Noordhof . . . 

600 Perk . . . . 

2 345 Kivits . . . . 

450 Molen . . . , 

Nijs 

808 Oude Karnemelk, Die 

cn Wildelanden. 

2 173 Nieuwe Karnemelk 

1180 Moerbekc . . . 

800 Mocrspui . . . 

868 Varempé . . . 

212 Zuiddorpe polder (Zu 

607 derdeel) . . . 

1 078 Zuiddorpe polder (No 

14 derdeel . . . 

272 St. Eloy . . . 

213 Overslag . . . 

118 St. Franciscus polde 

437 Ganisvliet polder 

St. Anthony . 

Oostenrijks. . 

Oud' Vogclschor . 

1 743 Nieuw Vogelschor 

1 035 Papeschor. . . 

Beoosten cn bcwcste 

Bly . . . . 

Oud Beoosten-Bly. 

Beoosten-Dly, benoo 

den . . . 

Gappelle . . 

Visschcrs . . 

2 240 

236 

913 

781 

645 

1505 

201 

1351 

251 

9 5 

943 

Oud Eglantier. . 

Noord . . . . 

Buth . . . . 

Kocgors, Nieuw Ze\ 

naar en Nieuw 

glanticr. . . 

Oud Zevcnaar. . 

249 

394 

465 

500 

520 

174 

220 

439 

369 

57 

57 

528 

104 

321 

787 

344 

296 

370 

418 

180 
122 
105 

2 637 

151 

1 100 
604 

350 

340 

2 321 

765 

1347 

363 

104 

190 

156 

446 

2 359 

684 

(1) Zeer wnnrschijnlljk wordt hior de polder Cathnrlna tjcdoeld. Overigens 

zijn ondersclieidcnc namen in liet oorspronkelijke verkeerd opgegeven; zij 

zijn zooveel mogelijk verlieterd. (Ued.) 

(2) Waarschijnlijk wordt hier bedoeld de Oost- cn Weslvogelpolder. 

(Ued.) 

Sluis 115 Helle 125 

Goessche . . . . 385 Kokuil 284 

Oud W^eslenrijk . . 290 Maria 355 

Kouden 996 St. Anna . . . . 277 

Loven 1 170 Kleine Jonkvrouw. . 227 

Neuzen of Nieuw Neu- Groole Jonkvrouw . 564 

zen 1000 Thibout GO 

Vlooswijk . . . . 411 Nieuwe Passageule . 1180 

Lievcns 31 Oudemans . . . . 939 

Dc Nooril . . . . 65 Oude St. Jcroninius . 1183 

S e r l i p p e n s . . . . 113 Oost 251 

Dc Zuid . . . . 451 Bentillc 360 

29 St. Jeronimus. . . 399 

De Zcventrinitcit cn dc Brandkreek. . . . 498 

Kerke . . . . 253 Krakeel 31 

36 O u d e m a n s . . . . 248 

Sparks 152 Vrijen 140 

Zaamslag . . . . 2 528 Nieuwe Sl. Jeronimus 398 

Aandijkc . . . . 495 St. Licvens . . . 697 

Groole Huisscns . . 1 3 9 4 Iloussclaerc . . . 311 

Dc Ecndragt . • . 379 Oud Haenljes Gat . 152 

Kleine Huisscns • . 306 Nieuw llacnljcs Gat . 182 

Krekc 115 Sl. Croix . . . . 182 

Polders van bel Axel- St. M arguer iet. . . 114 

sclie gat. Polders in 54 

het Sassche gat on- St. Joris . . . . 191 

der Neuzen . . • 600 St. Lievcns . . . 251 

Groole of oude St. Al- Onde Passcgcule . . 210 

berl cn Poel . . 281 Angulina . . . . 500 

Kleine Sl. Albert of Kapitalen dam. . . 65 

Sas van Gent . . 150 M a g d a l e n a . . . . 129 

St. Albert Smallegc- Maria 72 

landc . . . . 1610 Drils 14 

Vijf honderd gemeten 500 Groole en Kleine Zoute 203 

Maria 292 OudeStadspolder (Bier-

De Pennemans , . 245 vliet) . . . . 27 

Bakkers . . . . 86 Benkels 617 

St. Andreas . . . 288 Paulina 500 

St. Picters. . . • 385 Thomaes . . . . 300 

Doode 397 H o o i d p l a a l . . . . 1189 

Nicaisc 467 Wilhelmina . . . O i l 

St. Jan 286 675 

Capelle 500 Oranje 890 

P h i l i p p i n e . . . . 240 Sl. Anna (Biervliet) . 72 

Isabel la . . . . 95 Groole cn Kleine Zuid-

Laurina . . . • 1284 diepe 437 

St. George • • • 045 Groole Jonk vrouwe . 506 

Clara 1450 Anielia 715 

St. Barbara • • • 540 Sl. Pieters. . . . 650 

G h r i s t o i l e l . . . . 1109 Zacharias lstecn2dc 

Fascicr 117 gedeelte. . . . 700 
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12 Mellen Eye . . . 177 

Zacharias 5de gedeelte 54 Baanst 134 

Generaliteits hoofdplaat lOOO Adornes . . . . 123 

Uranje 1 700 Lampzins . . . . 25 

Du ren lijd . . . . 30 Zwarte 12 

Maurils 1 113 Nieuwenhoven. • . 199 

Helranchemenl . . G l Tienhonderd . . . 475 

Kleine .lonkvrouwe . 315 Slrydersgal . . • 478 

Prins Willems 1ste ge- Vierhonderd bezuiden 409 

deelte . . . . 2 498 Walering van Cad-

Hrugschc Vaart . . 355 zand 1936 

Gouden 140 Walering van Zuid-

Prins Willems 2de ge- zande . . . . 1196 

deelte . . . . 4 1 0 0 Vierhonderd beoosten 

Stampershoek. . . 65 Terhofslede . . . 435 

Voerhoek . . . . 275 Bewesten Terhofslede 75 

Groole licnricus . . 820 Klein Bladeling . . 59 

Magdalena (Schoondijke) 3G0 Casleel 46 

Nieuwe Haven. . . 300 Grool Bladeling • . 207 

Jong Baarzande . . 120 Ulieslagerspolder. . 375 

Groole Cornelia . . 109 Kleine Loodijk of Lo-

Kleine Cornelia . . 15 de wijk . . . . 23 

Parochie . . . . 23 Beoosler Eede. . • 3 519 

Klein Daarzande. . 180 Biezen 918 

Elisabeth . . . . 18G Zuidbewcsler Eede, 

Watering van oud Baar- Praat en Doopers. 2 070 

zande . . . . 1 100 Pape 190 

(Jud Brcskens en Jong Lapschuurschc ga» . 63 

Breskens . . . 1009 Hoogland . . . . 150 

Gerard de Moors en Kleine Iioom . • • 445 

Waleringe van Groe- Groole Boom . . • 740 

de 1 153 Goodsvliel • • • 174 

Van der Linge's . . 82 Isabella 2100 

Snouck Hurgronje. . 08 Sophia 670 

Klein Ilenricus . . 33 Aarilenburgschc haven 171 

Ansterlitz . . . . 171 Noordbewesler Eede . 1993 

Groole Loodijk • . 214 Lippens 80 

Cappelle . . . . 189 Van Waesbcrghe. . 136 

Eiken 173 Godefroi en Gouverneur 394 

Crane 105 Grevcningsche Watering 646 

Kleine Sl. Anna . . 63 Kleine St. Anna . . 43 

Groote St. Anna . . 221 Hobbe Morreel . . 374 

Lysbetle . . . . 190 Diomedes . . . . 404 

Sl. Joris . . . . 175 Ansterlitz . . . . 172 

Grubeke en Gras. . 53 

A n l w e r p e r . . . . 378 Tezamen . 148 610 

St. Jans . . . . 573 

De iliklc van de aclilcrgelalen slib kan niet met zooveel juist-
heid herekend worden als dc oppervlakte van het aangcwoinien 
terrein; de langhestaandc gewoonte, echter, om dc oevers van de 
Schelde in polders te liersclic)>pen gcel'l zekere grenzen aau, die 
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ons in staat stellen, om hij benadering de hoeveelheid slib tu 
schatten, die dc Schelde heeft moetenopeenhoopen, omdeüüüöO 
bunders, die oorspronkelijk onder water waren gelegen, in bebouw-
baar land tc kunnen veranderen. 

Eene schorre (zoo noemt men de aanslibbingen, die zoover ge-
vorderd zijn dat zij ingedijkt kunnen worden) moet zich Ifl.80 boven 
laag water verhellen en bij vloed wordt zij dan nog door 2 el water 
overstroomd. 

Indien men dus bij K-I.80 de waterhoogte voegt, zoo als die 
oorspronkelijk bij laag water was, dan verkrijgt men ile dikte, waarop 
de aanslibbingen moeten gevorderd zijn om ingedijkt te kunnen 
worden, en neemt men nu aan, dal de grond bij ebbe gemiddelil 
door één el waler was overdekt, dan komt men lol eene ophooging 
van 2»-'l.80 over de geheele oppervlakte, hier meer, daar minder, 
dal is over dc gansche uilgeslrektheid van Oü 050 bunders, in vier-
honderd jaar, eene hoeveelheid slib van 1 849400000 teerling el, of in 
hel jaar gemiddeld 4(32 350 teerling el. Nemen wij een gelijk cijfer 
aan voor de aanslibbingen op den regteroever, waaromtrent wij 
geene zoo juiste kadastrale gegevens bezitten, dan verkrijgt men 
eene jaarlijksche aanslibbing van 924 700 teerling el. L5ij deze be-
rekening hebben wij de aanslibbing in de ScheKle zelf en in de 
talrijke krceken, die nog niet door indijking in polders hervormd 
zijn, builen rekening gelalen, zoodat men de jaarlijksche aanslib-
bing, gedurende de laatste vierhonderd jaar, op één millioen teer-
ling el kan schallen. 

Hieruit kmnien wij hel besluit trekken, dal dc oevers der Schelde 
van Antwerpen tol aan de zee sederi hel begin der vijftiende eeuw tol 
aan onze dagen jaarlijks met een millioen teerling el slijk zijn 
aangeslibt. 

Men moet verwachten, dal, naarmate de overstroomde oppervlakte 
vermindert, ook de jaarlijksche aanslibbing van een millioen teer-
ling el zal afnemen, want, indien dezelfile hoeveelheid slib over 
eene drie tot viermaal kleinere oppervlakte werd verspreid, zou zij 
eene drie tot viermaal hoogerc aanslibbing moeten vormen 

Het is dus van zeer veel belang om na te gaan hoeveel de jaar-
lijksche aanslibbing tegenwoordig bedraagt, en bij de berekening 
daarvan geraakt men tot eene uilkomst, welke men verre was van 
tc verwachten. 

Door dc kadastrale opmelingen en door dc gegevens, die op eene 
lange ervaring, ten aanzien van hidijkingen, berusten, zijn wij tot 
het besluit geleid, dal, sedert vierhonderd jaar, jaarlijks gemiddeld 
een millioen teerling el slijk of zand is aangeslibt geworden, waar-
door hel mogelijk is geweest eene oppervlakte van 0(3 000 bunders, 
in den vorm van polders, in te dijken. 

Thans moeten wij onderzoeken of de oorzaak dier aanslibbing 
nog tegenwoordig even krachtig werkt, dan wel of zij in werk-
zaamheid is afgenomen en dus de scheepvaart slechts in een ver-
wijderd verschiet bedreigt. 

De bedding der Schelde is tegenwoordig veel smaller dan vroeger, 
daar sedert den lijd van graaf.lan, of hel begin der vijlliendc eeuw, 
00 000 bunders grond, waarover vroeger de zee Iweemalen daags 
heenslroomde, zijn ingedijkt; en men kan aannemen, dat die bed-
ding tegenwoordig het vierde gedeelte beslaat van hare uitgestrekt-
heid , vierhonderd jaren geleden. 

1801.] 

Indien dus tegenwoordig nog een millioen teerling el 

slib werd achtergelaten, dan zou daaruit volgen, dat de oorzaak 
ilaarvan, in plaats van af te nemen, daarentegen op eene belang-
rijke wijze in kracht toenam. 

Zien wij wal hiervan is. Sedert het begin dezer eeuw, dus in 
zestig jaar, zijn meer dan 0000 bunders tot polders ingedijkt, dal 
is gemiddeld 100 in hel jaar. Nu beslaan honderd bunders eene 
oppervlakte van een millioen vierkante cl en daar iedere el water-
vlakte door verscheidene ellen slijk moet worden opgehoogil, om 
ingepolderd Ie kunnen worden, zoo volgt daaruit, dat de oorzaak 
der aanslibbing, wel verre van verminderd te zijn, integendeel thans 
veel krachtiger dan vroeger werkzaam is. 

Men komt dus tol het besluit, dat dc aanslibbing der ScheKle 
meer en meer in kracht toeneemt, en wel mei eene snelheid des 
I e grooter, naarmate hare doorsnede onder de waterlijn in uitge-
breidheid vermindert; elk ingedijkt gedeelte werkt er derhalve dubbel 
toe mede, om het oogenblik tc verhaasten, waarop Antwerpen niet 
meer voor groole vaartuigen zal genaakbaar zijn. 

Dil is een zeer ernstig verschijnsel, dat wij met leedwezen ont-
waren en dal ongetwijfeld de meest ernslige aandacht verdient van 
hen, die belast zijn om tc waken over belangen, zoo gcwigligals 
(Ie haiulelsbelrekkingen van Helgie met de overzeeschc volkeren. 

Door de verschillende feilen Ie verzamelen, die de geschiedenis 
ons heefl doen kennen, hebben wy kunnen bewijzen, dal cr op 
hel gebied der mondingen van dc rivieren de Uijn, dc Maas en 
de Schelde, eene zeer belangrijke verandering, ja zelfs eene geheele 
omkeering heell plaats gehad. 

De tegenwoordige toestand daarvan heoH zelfs geene overeen-
komst met hetgeen vroeger bestond, m een lijdvak dal zich niet 
vroeger uitstrekt, dan dal, waaruil geschreven oorkonden lol ons 
zijn gekomen. Dc Schelde stortte toen haar waler in de Maas, doch 
ten gevolge van vernielende overslroomingen, die achtereenvolgens 
nieuwe verbindingen tusschen haar en de zee deden ontslaan, werd 
de Schelde in een stroom veranderd, die reglslreeks met de Noord-
zee in verband stond. 

De eerste van deze verbindingen, welke door het geweld der 
stormen werd gevormd, was een zeearm, hel Zwin, de Livia, of ook 
wel Sincfal gebeelen. 

Aan de kusten van dezen breeden en diepen zeearm bouwde 
men de steden Hrugge en Gent, die zeehavens waren en later 
koopsteden van den eersten rang werden. 

Deze eerste en groole monding der Schelde verzandde; haar 
bodem wenl langzamerhand in bebouwde gronden herschapen en 
genoemde zeehavens zijn thans in het binnenste des lands gelegen. 
Deze verzanding is zoo volkomen geweest, dat men naanwelijks 
de sporen van dezen ouden zeearm kan terugvinden en men zou 
moeite hebben om te kunnen gelooven, dat Hrugge en Gent eertijds 
zeehavens geweest zijn, indien dit niet door de geschiedenis werd 

Later en wel in het begin der vijlliendc eeuw werd eene kleine 
rivier, de Hond genaamd, door eene verschrikkelijke overslrooming 
uitgediept en verbreeil, en hare oude bedding wenl eene nieuwe 
monding voor de Schelde van lateren lijd; aan deze monding, 
welke Icgenwoorilig onder den naam van Hond of Wesler-Scheldc 
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bekend slaat, is dc haven van Antwerjien haren ganschen luister 
verschuldigd. 

Naanwelijks was ilezc nieuwe monding onislaan, of de aanslib-
bende werking trachtte aanhoudend ook deze weder aan te vullen; 
sederi meer dan vierhonderd jaar wordt jaarlijks gemiddeld een mil-
lioen leerling el slijk en zand op haren boilem opeengehoopt, en zonder 
twijfel moet men verwachten, dat Aid werpen na verloop van tijil 
in het binnenste des lands zal gelegen zijn, even als met do 
oude zeehavens Hrugge en Gent heeft plaatsgehad. Antwerpen zal 
echter, even als Gent, eene Schelde hebben voor den afvoer van 
het bovenwater, iloch deze zal door de vereeniging met de Dender 
en de Hnpel breeder zijn dan bij laatstgenoemde stad. 

Dc geschiedenis leert ons nog een ongunstig verschijnsel voor 
den zeehandel kennen; dat namelijk de aanvulling der Schelde met 
des te meer snelheid voortgaal, naarmate hare wateroppervlakte in 
uitgebreidheid afneemt, hetwelk men kan alleiden uit de dagleeke-
ningen van dc indijkingen der polders, die in getal en in uitge-
breidheid zijn toegenomen, naarmate dc waleropjiervlakle is ver-
minderd. 

Zij , die nagaan wal er met de walerslroomen plaats heefl, kunnoi 
zich, door deze niet moeijelijk te volgen redenering, van dit ver-
schijnsel gemakkelijk rekenschap geven. Vóór de indijking der pitlders 
aan den linkeroever, werden 00 000 bunders tweemaal daags door 
3.50 tol 3.80 nederlandsche el water overstroomd, zoodat bij ieder 
getij dagelijks eene hoeveelheid van 2 310 000 000 leerling cl water 
tweemaal door de monding heen en lerugslroomde. Dil water dreef 
voor zich uil alles wal de gemeenschap met de zee in den weg stond 
en hield derhalve door een sterken stroom de monding vrij en diep. 
Maar sedert de indijking van zooveel polders is hel doorstroomings-
waler aanmerkelijk verminderd en hel is dus niet leverwonderen, 
dal de aanslibbing tegenwoordig meer vorderingen maakt dan vroeger. 
Door diezelfde redenering Ie volgen, komt men tot de slotsom, 
dat iels dergelijks boven Halh plaats moet hebben; daar heeft men 
op d(! beide oevers der Schelde nieuwe polders ingedijkt, lol eene 
oppervlakte van omstreeks 3000 bunders, dat is derhalve bij elk 
getij 105 millioen leerling el doorslroomingswater minder, hetgeen 
naluurhjk de aanslibbing der Schelde in dc omstreken van Halh 
zeer moet bevorderen. Deze zeer aannemelijke redenering wordt 
inilerdaad door registreeksche waarneming bcvcsligd. 

Dc regering heefl in 1830 en in 1858 peilingen doen bewerk-
stellingen, waaruit men dwarsdoorsneden van den stroom kan be-
rekenen, die de veranderingen aanwijzen, welke in hel daarlusschen 
gelegen tijdvak van acht en twintig jaren hebben plaats gehad. 

Uil dc vergelijking der twee prolilen onder n°. 34, beneden Halh 
gelegen, kan men gewigtige gegevens alleiden met betrekking tot 
dit punt, ilie duidelijk het afnemen van het vaarwater daar ter 
plaatse aanloonen. 

In 1830 had de Schelde bij laagwatcr, bij eene breedte van 1200, 
eene diepte van meer dan 8 el, zoodal de grootste schepen bij 
eiken waterstand konden laveeren, zonder dal er eenige vrees bestond 
van aan den grond te geraken. 

Deze breedte, die in 1830 1200 el bedroeg, was in 1858 tot 
op 220 el verminderd, zoodal de Schelde daar dus niet meer is 
dan eene doorvaart, in |»laals van een bevaarbare stroom. De diepte 
daarenlegen is daar I e r plaatse niet verminderd. 

De vergelijking der prolilen n°. 31, in bovengenoemde jaren op-
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gcmaalil, looiil aan, dal meer dan 8500 vierkanlc cl van hel 
vaarwater is algenonien, zoodal dc slrooin daar mcl meer dan 
8500 leerling el slijk op de strekkende el is aangeslihl. 

Kr heslaan geeijc vergelijkende doorsneden slroomal'waarls,doch 
licl schijnl, naar hel zeggen van dc hollandsche loodsen, dat de 
Schelile van Dalh lol Welshovcn, zijnde een afstand van 3 kilo-
meiers, nagenoeg in dezelfde male is verzand. 

Is dit jnist, dan zou daaruit volgen, dal, over genoemd lijdvak 
\an 28 jaren, deze 'ó kilometers door 25 500 000 leerling el slijk 
zijn aangevuld, dat is in het jaar voor dit gedeelte der Schelde 
alleen door 000 000 leerling el. 

Deze feiten zijn len hoogste onrustharend cn in slaat om het 
meest onverschillige volk der wereld op le wekken. Gelukkig ont-
hreekl hel den Huig niet aan gccstkrachl en het zal dus, wij twijfelen 
er niet aan, voldoende zijn, het gevaar onder zijne aandacht te 
hrengen, om hem dadelijk vol ijver al het mogelijke tc zien aan-
wenden , len einde hel af tc weren en naar de middelen te zien 
zoeken, die aangewend moeten worden, om zijne door ondergang 
hedreigde groole scheepvaart tc liehouden. 

1'egcven wij ons op dal terrein cn onderzoeken wij wat gedaan 
moet worden, om hel verval der hloeijcnde haven van Antwerpen 
le voorkomen. 

iiegiimen wij met de nietshcduideiulheid aan tc toonen van eenige 
voorgesleldc middelen, die klaarblijkelijk niel in overeenslennning 
zijn met dc kracht, waarmede dc aanslibbing voortgaat. 

Men beeft voorgesteld om de Schelde uil le baggeren, doch zij, 
van wie dit voorstel is uitgegaan, hebben zonder twijfel niet be-
rekend, dat er jaarlijks verscheidene nnllioenen leerling ellen slijk 
zouden moeten opgeruimd worden en zich niel afgevraagd waar 
men die zou heenbrengen, nadat men dc groole koslen der uit-
baggering had gemaakt; men zou op deze wijze naar het onmoge-
lijke trachten en kostbaren tijd nutteloos verspillen. 

Men heeft ook voorgesteld om een polder van eenige bunders Ic 
bezigen lol hel lerughouden van doorstroomingswater; dit middel 
is nog dwazer dan het eerste en wordl niel oneigenaardig uitge-
drukt door hel vlaamsche spreekwooord: 7 is een inuys die inde 
zee pisl. 

Doch laten wij verder deze kinderachtige voorstellen daar, en laten 
wij middelen zoeken, meer in overstemming met dc uitkomst, waar-
loc men moei geraken. 

Z i j , d i e vóór een paar jaar b e w e e r d e n , dal de Schelde aanslibde, 
zeiden iels, dal op zich zelfwaarheid bevatte maar ollicieel onjuist 
was, want do minister verklaarde in de kamer der volksverlegen-
woordigers, dat alles zich bepaalde tol dc verplaatsing van eenige 
zamlbanken. Sedert dien lijd beeft men ecnc commissie van onder-
zoek benoemd, welker diensten niel k u n n e n miskend worden, daar 
zij de olliciëlc waarheid in overeenstemming met dc wezenlijke 
waarheid gebragt heeft, zoodat men thans ollicieel kan zeggen: 
de Schelde verzandt. 

Dc benoeming dier cotnmissic heeft veel nut gc.'̂ licht. In de eerste 
plaats is daardoor le weeg gebragt, dal dc personen, die alleen 
als waarheid aannemen datgene wat ofiicicel is, en dit gelal is 
niel gering, thans, even als zij die de zaken zelve oiulerzoeken, 
orkennen, dal er werkelijk v e r z a n d i n g plaats lieeft. Dc Iwccde dienst 

door haar bewezen, en die een gevolg is van de eerste, beslaat 
daarin, dal zij dc noodzakelijkheid beeft aangetoond van het be-
noemen eencr nieuwe commissie, om tc onderzoeken wat gedaan 
moet worden ter afwering van de gevolgen, die uil de aanslibbing 
moeten voorvloeijen. 

Ofschoon hulde doende aan de diensten door eerslgemelde com-
missie bewezen, hebben wij echter een klein verwijl tol haar te 
rigten. Wij betreuren het namelijk, dal zij het verslag van hare 
werkzaamheden, dat voor dc toekomst van den belgiscbcn handel 
van zooveel gewigl is cn waarbij hel gansche volk een meer of 
min regt.̂ lrceksch belang heell, niet openbaar heeft gemaakt. 

Wij Iwijfelen er geenszins aan, of dit stuk zal met de grootste 
zorg zijn bcwerkl; dc commissie zal zich zeker niel enkel bepaald 
hebben lol het oiriciccl verkondigen, dat dc Schelde verzandt, 
hetgeen duidelijk is voor ieder die de moeite wil nemen de oogen 
le openen, maar zij zal, zoo wij vertrouwen, elke omstandigheid, 
onder anderen ook de snelheid der verzanding, m e i zorg en naauw-
keurigheid hebben onderzocht, en len naastenbij berekend hebben, 
gedurende hoeveel jaren Antwerpen nog door dc groote koopvaardij-
schepen zal kunnen bereikt worden, zonder dat deze genoodzaakt 
zijn den vloed af te wachten. 

Men zal ligtelijk bescllen, dal deze kwestie van tijd van het uiterste 
gewigl is, want mogl dc Schelde nog g e d u r e n d e eenige honderden 
van jaren voor de groote vaart bruikbaar zijn, dan zou men zich 
niel hebben tc haasten in hel nemen van maatregelen legen nog 
zoo ver verwijderde gebeurtenissen. Indien daarentegen dc aan-
slibbing zoo snelle vorderingen maakte, dal de Schelde binnen 
weinige jaren niet meer bevaarbaar zal zijn, dan zou hel dringend 
noodzakelijk wezen, om dadelijk handen aan het werk te slaan, 
len einde dit gevaar af te weren. 

Daar dc commissie haar werk niet openbaar heeft gemaakt, zullen 
wij trachten daarin le voorzien, zooveel in ons vermogen is, en 
wij stellen derhalve dc volgende gewigtige vraag: 

«Gedurende hoeveel tijd zal de Schelde nog voor de groote scbeep-
vaarl bruikbaar zijn Vu 

Wij moeten beginnen op te merken, dat het antwoord op deze 
vraag niel door een bepaald gelal jaren kan uitgedrukt worden, 
dal het tijdstip niel juist kan worden aangegeven, want dc aan-
slibbing der siroomen heell op de volgende -Mjze plaals. 

Aanvankelijk is dc stroom breed en diep, zoodat dc grootste 
schepen bij eiken stand van het getij er in kunnen laveeren; de 
vaart is zonder gevaar en dc ongelukken zijn zeldzaam. Zoo was 
de Schelde eertijds. 

Lanuzamerhand bednnen zich zandbanken tc vormen, dc breedte 
van den stroom neemt meer en meer af, zoodat de uitgestrekte vlakten, 
waar men met volle zeilen voer, in smalle vaarwalers veranderen. 
De stoomsleper wordl, in deze naauwc en meer en meer moeijelijk 
wordende doorvaarten, voor dc groote schepen noodzakelijk en, 
nieltegenstaandc de meest mogelijke voorzorg van bekwame loodsen, 
hebben ongelukken plaats. Echter kunnen nog dc grootste schepen 
Antwerpen bereiken. 

Dit is dc tegenwoordige gesteldheid der Schelde; zij bevindt 
zich in een overgangstoestand tusschen de gemakkelijke en zekere 
vaart van vroeger, cn dc moeijelijke en gevaarlijke, die in de 
toekomst ligt. 

Mcu ziel hieruit, dat de aanslibbing eene onafgebroken reeks van 
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verschijnselen vormt cn dat hel niet mogelijk is om de verschillende 
tijdvakken daarvan door een bepaald getal jaren uit le drukken. De 
moeijelijkheden ontstaan, worden grooler en vermenigvuldigen zich, 
tot dal men door onoverkomelijke hinderpalen eindelijk genoodzaakt 
wordt dc haven tc verlaten, om eene andere te kiezen, die meer 
gemakkelijk te bereiken is. 

Ziehier hoedanig men deze kweslic van tijd verstaan moet. 
Zal het tegenwoordig geslacht de hinderpalen in dc Sclicldc 

zoodanig zien toenemen, dal de groole schepen de haven van 
Antwerpen niet meer bereiken kunnen'? De geschiedenis zal ons 
aanloonen, wal wij in dit opzigt tc vrcezen hebben. 

Gedurende de laatste vierhonderd jaren, van het begin van dc vijf-
tiende tot aan het begin van de negtmliendc eeuw verloopen, zijn vier 
vijfde gedeelten van de oppervlakte der Schelde verzand, zoodat die in 
elke eeuw met een vijfde gedeelte is verminderd. Indien dus de 
aanslibbing op geregelde wijze voortging en evenredig was aan den 
lijd, dan zouden na een vijftigtal jaren dc afmetingen der monding 
van de Schelde zoodanig zijn verminderd, als vereischt wordt lol 
doorlating van hel bovenwater, zoodat binnen genoemd tijdvak dc 
haven van Antwerpen voor de groole vaart reeds zou zijn gesloten. 
Die haven zou dus binnen een vijftigtal jaren hebben opgehouden 
le beslaan, indien namelijk de aanslibbing op ecnc geregelde en 
aan den lijd evenredige wijze voortging. 

Wij hebben echter gezien, dat dit niet bel geval is en dat de 
aanslibbing des tc sneller voortgaal, naarmate dc waterhoeveelheid 
afneemt, zoodat dc Schelde in veel minder dan vijftig jaar zal opbonden 
bevaarbaar le zijn voor zeeschepen, liet tegenwoordig geslarht zal 
dus getuige zijn van het verdwijnen van Antwerpen uit de rij der 
groote europesche havens. 

liet is derhalve niet voor onze acblcrkleiidiindercn weggelegd, 
om hel gevaar af le weren, waardoor Antwerpen bedreigd wordt, 
liet is eene kwestie van heden cn wij zelf moeien dus dit groole 
en geheel nationale werk ter harte nemen; wij moeten dadelijk 
handen aan bet werk slaan, want weldra zullen de hinderpalen 
zoodanig toenemen, dat men dc haven zal bcgiimcn tc verlaten, 
tot groot voordeel van eenige andere havens van het vaste land, 
alwaar men zoo verstandig zal zijn, om de gemeenschap van de 
zee en het vaste land zooveel mogelijk tc vergemakkelijken. 

Wij stemmen gaarne toe, dat, indien men de Schelde in hare 
grootschlieid aanschouwt, het zeer moeijelijk is zich voor te stellen, 
dat deze groole watervlakte plaals gaat maken voor bouwhoeven 
midden in hel land, doch de voorbeelden zijn daar om aan te looncn, 
dal dezelfde verschijnselen onder onze oogen hebben plaats gehad. 

Indien men de topographische kaart raadjileegl, die in 1811 door 
Dc 1'auw is vervaardigd, dan ziet men dan toen der lijd bel Zwin 
veel breeder was, dan de Schelde bij Antwerpen tegenwoordig is, 
en echter is hel Zwin nu zoodanig verzand, dat hel geheel kan 
ingedijkt worden. De Draakman was volgens die kaart destijds met 
de Schelde te vergelijken en Ihans is zij geheel in bebouwde akkers 
herschapen. De tegenwoordige bewoners van Mulst kunnen zich nog 
herinneren, dat de schepen aan de kaaijen hunner plaals ten anker 
kwamen; het huis vaii den ontvanger staal nog, doch de zeearm is 
verdwenen. 

Men zou daartegen nog twijfel kunnen opperen en kmmen zeggen 
dat die wateren wel breed doch niet diep zijn, doch dit zou eene 
dwaling zijn, want men vindt binnen de polders nog verscheidene 

diepe kreekcn, overblijfselen van vroegcren tijd, als zoovele bewijzen 
daartegen ; ecnc van deze kreeken is bijna 00 voel diep en draagt zells 
den naam van: Zestii) voet pul. 

Hetgeen wij lol nu loc hebben geschreven berust eid<el en alleen 
op historische feiten, afgescheiden van elke Ihcorelische beschouwing, 
en wij zijn lot het besluit gekomen, dal de aanslibbing des le sneller 
vorderingen maakt, naarmate de wateroppervlakle kleiner wordt. 

Dit is een feit, waarvan wij vroeger de oorzaken reeds hebben 
aangeloond. Toen dagelijks 2 310 000 000 leerling el water tweemalen 
door de Schelde heen en weder vloeide, ontstond daardoor in de 
monding een sterke stroom, die alles met zich voerde wat haar 
Irachllc te verstoppen. Naarmate men gedeelten van de Schelde 
indijkte, werd die massa water kleiner, waardoor dc stroom ver-
zwakte en alzoo de aansliltbing toenam en elke vermeerdering van 
slijk werd alzoo zelve eene nieuwe oorzaak van aanslibbing; op deze 
wijze zijn het Zwin, dc Hraakman, het Sloe, dc Ooster-Scheldeen 
meer andere cerlijds aanzienlijke zeearmen geheel of bijna verzand 
en met dc Wcster-Schelde zal binnen eene niet ver verwijderde 
toekomst helzellde plaats grijpen, met uitzondering dat zij doortogt 
zal blijven verlcenen aan het bovenwater. 

Wij komen dus lol het besluit, dat men geen tijd moet verliezen 
met beschouwingen en halve maatregelen, waardoor bet kwaad met 
kan genezen worden, maar dal krachtige en afdoende middelen 
onmiddellijk moeien worden aangewend, liet onderzoek daarvan zal 
hel onderwerp van het tweede gedeelte van onzen arbeid uitmaken. 

Onderzoek naar de aan le leytjen werken. 

De door ons medegedeelde historische beschouwingen hebben doen 
zien, dat de gesteldheid der mondingen van dc Schelde zeer ver-
anderlijk is. 

Immers wij hebben gezien, dat vroeger beslaan hebbende binnen-
zccL'ii thans geheel aangevuld en herschapen zijn in akkers, die 
door duizendc bewoners worden vrucblbaar gemaakt, dat aan die 
oude, uitgestrekte, diepe zeearmen, groote zeehavens. Sluis en 
Aardenbiirg, benevens de steden Gent en llruggc waren gelegen 
en dat deze zeearmen thans geheel zijn verdwenen, zoo volkomen 
zelfs, dat men het zou betwijfelen of zij ooit bestaan hebben, 
indien zulks uict door onbetwistbare historische bewijsstukken 
werd bevestigd. Verder dat door eene overstrooming der vijftiende 
eeuw eene kleine beek in een' aanzienlijken stroom, hekend onder 
den naam van Hond of Wcster-Schelde, werd veranderd, die thans 
tol vaarwater dient voor de grootste sehe )en, welke liinme ladingen 
in de dokken der haven van Antwerpen moeten lossen en dal dc 
Schelde der oude tijden, de Ooster-Schelde, bij laagwater niels 
meer is dan eene beek, welke menschen en dieren gemakkelijk 
kunnen doorwailen. 

De geschiedenis, van de vroegste tijden af, toont aan, dat deze 
onbestendigheid in den loop der bevaarbare siroomen steeds heeft 
plaats gehad, lerwijl de geologische feilen ontwijfelbaar bewijzen, 
dal zij zelfs bestaan heell in de tijden, die dc eerste geschied-
kundige aanteekeniiigen zijn voorafgegaan. 

Deze voortdurende verandering in den loop der stroomen wordt 
nu eens plotseling veroorzaakt door vernielende overslroomingen, 
dan weder door de langzaam voortgaande maar onwederstaanbare 
werking der aanslibbing, waardoor jaarlijks verscheidene milliocncn 
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leerling ellen slijk worilen aangcvoenl, die ile vaarwaters langzainer-
liand verstoppen. Is de stroom daardoor in zijne atinetingen zoo-
danig algenomen, dat de groole vaart moeijelijklieden begint te 
ondervinden, dan is zijn ganseb verval nabij, zooals dit tbans met 
de NVester-Scbelde bet geval is, die welligt voor de groole vaart 
gedurende geen menscbenleellijd meer bestaan zal. 

Ken en ander hebben wij in hel eerste gedeelte van onzen 
arbeid aangetoond, waarvan de slotsom is, dat de Schelde ver-
zandt door de werking van eene magtige oorzaak, die in kracht 
toeneemt naarmate hel water, dat de rivier nog bevat, moet wijken 
voor de toenemenile landaanwinning (1). 

lieze onzekere toestand der groole vaart is van zooveel gewigl 
vot)r het belgische volk, dal het onvergeeilijk zou zijn langer on-
verschillig te blijven bij het dagelijks grooler wordend gevaar, 
dat onzen schoonen waterweg met vernietiging bedreigt. De tijd is 
voorbij, waarin men zich, zonder gevaar, door verkeerde voor-
stellingen kon in slaap wiegen; de lijil van handelen is gekomen 
en in zoodanige omstandigheid beel'l iedereen pliglen te vervullen. 
De regering moet zorgen voor de tenuilvoerlegging iler maat-
regelen, die vereischl worden voor het behoud der haven van 
Antwerpen, als hoofdplaats van den belgischen handel, terwijl de 
jiers van hare zijde geroepen is om tc onderzoeken, welke ilc 
beste middelen zijn om tot dat doel tc geraken. 

Doordrongen van hel gewigt dezer zaak, zullen wij met de meeste 
zorg alle omstandigheden in het licht stellen, die tot eene gelukkige 
oplossing van hel volgende vraagstuk kunnen leiden: 

«Welke middelen moeten er aangewend worden, om den bloei 
der haven van Antwerpen onafhankelijk Ie maken van de verzan-
ding der Schelde?» 

De oplossing hiervan zal thans hel onderwerp onzer beschouwin-
gen zijn. 

Vooraf moeten wy opmerken, dal, indien men lol eene natuur-
lijke oplossing wil geraken, men zich eene duidelijke en juiste 
voorstelling van de plaatselijke gesteldheiil moet vormen en zoo-
voel mogelijk tot de natuurlijke oorzaken opklimmen, welke hier 
werkzaam zijn. Men moet zich niet enkel bepalen lol het onder-
zoeken der bedding van den stroom, tol het vervaardigen cener 
kaart, waarop men kan nagaan dat deze of gene bank zich heeft 
verplaatst en daardoor zekere doortogl meer of minder verstopt 
is, want deze kennis, hoe onmisbaar ook voor den loods, vooral, 
waar het moeijelijke vaarwaters geldt, gelijk de Schelde, zou van zeer 
weinig nul zijn bij de oplossing van het vraagstuk, dat ons bezig 
houdt. Hetgeen men hier noodig heelt is een algemeen overzigt, 
waardoor men met een oogopslag de gesteldheid der Scbelde-
nionden, den vorm en de zamenslelling van hel omliggenil terrein 
en, zoo mogelijk, ook ilu overeenkomst kan nagaan, welke er 

(1) Zdu dit v^d zoo zijn? Zou de verzanding of aanslil)liing des tc sneller 
voortgaan of in kracht toenemen, naarmate de Schelde in diepte cn breedte 
vermindert? Wij betwijfelen zulks, ja durven zelfs het tegenovergestelde 
beweren. Immers indien de doorsnede der rivier kleiner wordt, vermindert 
ook dc hoeveellioid water, die dagelijks tweemaal door de monding heen 
cn weder stroomt, en daar de aanslibbing veroorzaakt wordt door het slijk 
cn zand dat door het water uit zee wordt aangebragt, zal dc aanvoer 
hiervan natuurlijk verminderen, naarmate do massa instroomend water 
afneemt, cn de aanslibbing gaat derhalve des te langzamer voort, naarmate 
(Ie Schelde snuillcr cn ondieper wordt. (Vertaler.) 
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bestaat tusschen dc monden van de drie rivieren: Schelde, Dijn 
cn Maas. 

Dit algemeen overzigt is gemakkelijk tc geven; het komt hierop 
neder: 

Dc monden van Dijn, Maas cn Schelde vormen eene delta, 
zamengesleld uit aanslibbingen van zeer jonge dagteekening, waar-
onder zich een zand- cn turfachtigc grond bevindt. 

De grenzen van deze delta zijn: aan dc zeezijde, de duinen van 
de Noord-en de Oostzee cn aan de landzijde, eene kromme lijn, 
die nabij Galais aanvang neemt en die dc fransche moeren, dc 
belgische polders, die van Zeeland cn het laagste gedeelte van 
Hannover omgrenst. 

Deze uilgestrcktc, uit water en land beslaande, delta beval de 
Zuiderzee, het Haarlemmermeer (1), de Dollart, del'iesbosch ende 
hollandsche rivieren en stroomen, waartoe ook de Hond-of Wester-
Schelde behoort. 

Alle veranderingen, welke op het gebied der stroomen zijn voor-
gevallen, en waarvan de geologie ons dc getuigenis levert en ile 
geschiediüiis melding maakt, hebben binnen deze delta plaatsgehad. De 
menigvuldige vcramleringen in den loop der stroomen werden zeer be-
vordenl door de omstandigheid, dat het terrein bijna volkomen waterpas 
is. Over ile geheele uitgeslreklheid der delta is het vcr.cchil in hoogte 
van de verschillende gedeelten, Itegrepen tusschen de waterstanden 
van eb en vloed, terwijl enkele streken beneden de oppervlakte der 
zee bij laag water gelegen zijn. Een groot gedeelte dezer delta zou 
door den Oceaan verzwolgen worden, imlien het niet door ilijkeu 
werd beschermd. 

Dil is in groote trekken dc gesteldheid der delta, gevormd 
door dc drie genoemde stroomen, die te zamen slechts ééiie 
uil verscheidene armen bestaande mondinç hebben. De ceolo-^ O 
gische formatie, waarop het water sedert verscheidene eeuwen 
op dezelfde wijze werkt, is overal volmaakt gelijk, zoodat het-
geen kan worden aangenomen voor een gedeelte dezer uitge-
strekte vlakte, levens op elke andere streek, binnen baren omtrek 
gelegen, toegepast zal kunnen worden. Dit is een voonleel, dat zich 
verklaart uit hel algemeen overzigt, dal wij gegeven hebben. Zie-
hier cenige voorbeelden ten bewijze van hetgeen wij beweren : 
In de ganscbc delta is geen enkele eigenlijk gezegde rivier,waar-
van hel water altijd in dezelfde rigting loopt, zooals plaats heeft 
in dc hooger liggende gedeelten der naburige landen, want het 
getij doet het water daarin dagelijks tweemaal in Icgenovergestelde 
rigting stroomen. De waterstand eener gewone rivier veraiulert 
met het jaargetij, daar zij des winters hoog en des zomers laag 
is; in deze streken is zulks niet bet geval; hier is dc waterstand 
albankelijk van den Oceaan, die het water in de rivieren dage-
lijks doet wassen en vallen. 

De gewone rivieren hebben hellende boorden, die trap.swijzc in 
hoogte toenemen, naarmate men zich er van verwijdert, waardoor 
de heuvelen cn bergen gevormd worden, die altijd de bekkens der 
rivieren van elkander scheiden en scheidingsruggen genoemd worden. 
Hier daarentegen is de bodem walerpas, zoo naauwkeurig zelfs, 
dat het den mensch niet mogelijk zou zijn dien graad van gelijkheid 
te bereiken. 
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Het water der rivieren is zoel, dat der .sirooinen van dc delta — 
al naar gelang van hunne grootte kreeken of zeearmen genaamd— 
is over het algemeen zout. 

Wij zouden nog meer verschillen kunnen opnoemen, maar wij 
zullen ons er loe bepalen, de aandacht op een merkwaardig feit 
Ie vestigen. De honderdc millioeneu bunders laml namelijk, die de 
delta van Dijn, Maas en Schelde uitmaken, vormen slechts eene 
en dezelfde vlakte, terwijl in de binnenlanden de horizonlalc 
vlakten zeldzaamheden zijn. Wij vestigen de aandacht van den 
lezer bijzontler op deze volmaakte gelijkheid van den bodem der 
delta, daar deze omstandigheid van hel hoogste gewigl is, omtol 
eene goede oplossing tc geraken vau het belangrijke vraagstuk, 
waarmede wij ons bezig houden. 

.1 priuri is het duidelijk, dat eene horizontale vlakte van zoo-
danige uitgeslreklheid door eene geheel bijzondere oorzaak ontstaan 
I S , en door zorgvuldig onderzoek KRUNT men dan ook gemakkelijk 
tot die oorzaak op. Wij zijn bij dil onderzoek in zeer uitvoerige 
bijzmulerheden getreden en tot het besluit gekomen, dat degelijk-
heid dezer vlakte door twee oorzaken ontstaan is; namelijk door 
het zakken van den bodem en door de aanslibbing der slroomen. 

Wij zullen deze op hislorische feilen lieriislende redeneringen hier 
niet herbalen, daar wij die reeds elders hebben medegedeeld ( I ) ; 
wij zullen alleen hier ilc slotsom in herinnering brengen, waartoe 
wij destijds gekomen zijn. 

Alleen op grond van onbetwistbare historische en geologische 
leiten zijn wij lol de volgende uilkomsten gekomen: 

«Het noord-westelijke gedeelte van hel va.ste!aiid vau Europa 
daalt langzaam en voortdurend beneden de oppervlakte vau de zee. 
Het dalen van den bodem beeft verschrikkelijke overstroomingen 
t(?n gevolge gehad, die geheel het aan de Noordzee grenzemie 
gebied, van Galais tol aan de kusten der Oostzee, hebben overweldigd. 
Deze gan.sche streek was oorspronkelijk met onmetelijke bosscben 
bedekt, die door de zee zijn vernietigd en waarvan niets dan de 
.̂ lammen der boomen zijn overgebleven. De uitgestrekte watervlak-
ten, door deze overslroomingen ontstaan, zijn allengskens aangeslibt 
en op deze wijze werd door hel vaste land het door de zee overwel-
• ligde lerreiii weder langzamerhand heroveril. Het aanzien van dit 
nieuwe terrein verschilt echter zeer van dal, hetwelk het aanbood, 
toen de zee er zich meester van maakte, want de zee, die een 
zandigen, eenigzins geaccidenleeialen, mei eeuwenoude digte bos-
>(heii overdekten bodem, waarin zich hier en daar moerassen be-
vonden , had verzwolgen, gaf een bijna waterpas terrein terug, 
waarop geene bosscben meer te vinden waren. Deze nieuwe door 
dc zee gevormde bodem bezit daarentegen eene buitengewone vrucht-
baarheid; bij bestaal uit vette weilanden en brengt alle landbouw-
producten in overvloed voorl. 

«Deze streek beslaat uit twee geheel verschillende plantaardige 
lagen, welke door eene derde, uit slijk beslaande, van elkandor 
gescheiden zijn. De oiulerste is zamengesleld uit overblijfselen van 
liosscben en de bovenste, waarop bijna geen hout voorkomt, is 
bedekt mei gras en allerlei planten. 

«Dit werk iler natuur, dal voor bet groolste gedeelte in de his-

( I ) Dc schrijver schynt nog niet vernomen tc hebben dat het Ifaarlcm-
mermecr is drooggemaakt. (Vertaler.) 

(1) Zie Moniteur des Int&êts innt&ick van 24 Apr i l , 1 , 8 en 15 Mei 

iS.Vj en ons werkje, getiteld: Aj/uisscmcnt du salet envascvicutdcsjlcuves, 
Hruxellcs et Anvers. 
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lorische lijden heeft plaats gehail, is nog niet geheel voltooiil; 
eenige gedecllen dezer streken zijn nog door de zee ingenomen , 
namelijk de moiidiiigeii der slroomen — bekend onder deii naam 
der biniienwaleren van Holland — die meer breedte beslaan dan 
vereischl wordl lot doorlating van hel water, dat zij m zee moeten 
uitstorlen; doch de natuur werkt steeds krachtig voorl en zal niel 
ophouden, voor dat de zee alles heeft leriiggegcveii, wat zij vroeger 
aan hel vaste land heeft oiilnomen. 

«Dan zullen de slroomen dezer borizonlab! vlakte niet meer 
breed!«; ht-bbeii, dan noodig lol doorlaling vau hel bovenwater, en 
dc volken, die llunis havens aan die slioomcn liezillcn, zullen ver-
standig haiuleleii, door zonder uitstel om Ie zien naar middelen, om 
zich reglslreeksclie gemeenscliaiiswegen met do zee Ie verschallen. » 

Hel gevaar, waanloor ile haven van Antwerpen len gevolge vau 
de verzanding der Schelde bedreigd worill, begin! eindelijk de 
regering ernstig bezorgd te maken. 

De kamer vau koophandel vau Antwerpen driikl zich in haar 
rapport over deze uilerst gewiglige zaak, waarop scderl lang de 
aandacht vau den Aiilwerpschen handel is gevesligd, op de volgende 
wijze uil: «Wij zijn veroiilrusl geworden door ilc verzanilingen en 
aaiislihbiiigen, die zich in de Schelde vormen Wij zijn 
aanvankelijk geneigd geweest, om Ic Iwijfcleii aan den voortgang 
van hel kwaad, waarop wij op verschillende lijden zijn gewezen, 
maar ileze aaiislibliiugeii zijn ollicii'el bevesligd door eene uit 
bevoegde mannen zameiigestiïlilc commissie, den 1 id<Mi A|)ril 1857 
door ileii minister van openbare werken benoemd Eene 
tweede commissie, den -ideii November 1858 ingesteld, werd bcbu-t de 
middelen aan te geven, die vereischl worden om den door ileeer.Mt; 
commissie erkendiMi slaat vau zaken Ie verheleren, maar lot heden 
is daartoe door de regering geen enkele maatregel genomen. . . . 
Het heil van Antwerpen cn van den belgisdien handel isalhankelijk 
van die maatregelen, en van den spoed, waarmede die uitgevoerd 
zullen worden. In deze omslaiidigheden achten wij het pliglmatig 
ons tot de bevoegde magten te wenden, met het verzoek dat zij 
hare ven.'cnigde pogingen aanwenileii, om lol eeiic umuiildeHijke 
oplossing van dit vraagstuk te geraken.« 

Dit is de uitdrukking der gevoelens van de kann r van koojdian-
del van Antwerpen: Wij hebben e(.'n en ander woordelijk uit IK L 
rapport overgenomen, doch de bijzonderheden weggelaten, ten einde 
die ufevoeleiis krachliui-r Ic doen uitkomen. 

De provinciale raad van Aiitwerpeii, zich beroepende oj» hel 
rapjiort der Aniwerpsche kamer van koophandel, heeft op zijne beurt 
ook dc aandacht iler regering gevesligil: «op een feit vau gir.ot 
gewigl, (tp den aanhoudenden voortgang der aaiislihbingeii in de 
Schelde, en de regering aangespooril tot d(! vaststelling en ile onmiil-
dellijkc uilvoering van maalregelen, geschikt om he.t gevaar af Ie 
weren, dal onze haven en bij gevolg den handel vau hel geheele 
land bedreigt.» 

In de beraadslagingen over dil onilerwerp merken wij de volgende 
merkwaanlige zinsneileii oj): 

«Zeker is het, dat tol beden dc regering nog geen enkelen maat-
regel genomen heeft, en evenwel, ik herbaal hel, wordl hel gevaar 
steeds grooler. Hoevele treurige bewijzi.'ii zijn daarvoor niet aanwezig'.' 
Den '2'2slen December 1858, cenige dagen na dc benoeming der 
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twccilo ooinmissic, en alsof lict ongeluk plaats lia<l oni liaren ijver 
te prikkelen, straniKle bij Datb, in lict iloor ile drijflonnen aangewez.en 
en steeds als bruikbaar erkend vaarwater der Scbeldc, een anieri-
kaaiisfb scbip, de Fimris l'almcr genaamd, liebbemie seliip en 
lading te zamen eene waarde van omstreeks e(!n millioen fraida'u ; 
liet weder vlot brengen veroorzaakte zeer groole kosten, die zelfs 
aanleiding lol een kostbaar proces gaven, liet looilsbesliinr veronlriistte 
zicli en deed peilingen bewerkstellingen , ilie werkelijk bewezen, dat i 
dl) bank, waarop ile Fniiicis Fulmcr geslrand was, zich sints kort 
liad gevormd en aanzienlijk was toegenomen. Ik zon kunnen voorl.gaan 
iiii't bel vcrnieKli.'ii van meer dergelijke ieiteii, want seileri een 
vijflioiilal jaruii nemen d«; rivierscliipbreukeii aanmerkelijk toe, maar 
ik zon uwen tijd nnnoodig misbruiken, terwijl bovendien de feiten 
zelf biidtj genoeg spreken. 

«Kvenwel blijven ver.scbillende gevoelens oinlrenl deze zaak beslaan ; 
er z'ijn er ilie beweren, dal de bestaande vrees slecbis eene bersensciiim 
is; anderen, dat liet gevaar vermindert, dal de aanslibbingen van 
zelve weder verdwijnen; weder anderen eindelijk — liopenwijdat 
zij ongelijk li(;bben— gelooven, dat bel kwaad reeds onlierslelbaar 
is en zeggen dal men bel reeds te ver beeft laten komen; eene 
onmiildellijko oplossing is derbalve voL-.lrekl noodzakelijk. Aan 
welke zijile ook de waarheid moge zijn, zij moei aan ilen dag ko-
men! Heeds lang genoeg heeft men over ile zaak gedacht ; duimen 
nu handele, dal men de kwestie niet meer van commissie tol 
commissie zenile, dal men ze eindelijk opdrage aan wezenlijk lievoegde 
mannen, die ons geruststellen, iiulien onze vrees overdreven is, of 
die ten spoedigste de middelen aanwijzen, die vereischl worden 
om verdere ram])en te voorkomen, D 

In diezellde beraadslaging werd door een anderen spreker, die 
den ijver der regering wilde aanvuren, aan di? hierboven vermelde 
door de Aniwerpscbe kamer van koophandel uilgedriikle gevoelens 
liérinnerd, waarna hij uilrie)): 

('liij boort hel, mijne beeren! eene onmiddellijke oplossing is 
noodzakelijk ; hel heil van den belgischen handel hangt tiaarvan 
af! Kere zij de kamer van koophandel, die niet geaarzeld heeft, 
om een zoo groot gevaar, en levens de grooteonversclnlligheidiler 
bevoegde aiitoriteilen, aan den lande bekend te maken! 

('Kan mon hel gelooven? Van den lideii April ISÖT afzijn er 
door d.:n nnnisler van openbare werkiMi commissien benoenul, die 
onder andere de onmiddellijke slooping van de werf hebben voor-
geschreven. Kn wat heell men sedert dien tijil gedaan? Niels! 
hoogenaamd niets! 

'üel kwaad is aanwezig, ziglbaar, dringend, ja zeer ernstig . . . 
en zij, die inof.'sleii handelen, zitten met de armen over elkander! 
t Is ongelooflijk! 

«Wat ons bi.'trefr, mijne beeren! lalen wij beter onze pliglen ver-
vullen ; verachten wij het iioodgeroep van onze kamer van konphandel 
niet, maar lalen wij krachtige vertoogen aan de bevoegde autoriteiten 
mdieiKMi! 

I)at de regering een beroep doe op alle bevoegde mannen ; dal 
zij, zoo noodig, eene groole nationale belooning nitloveaan den ont-
werper van hel be.̂ le plan voor de uil te voeren werken. Men 
moet voor geene opolleriiigen terugdeinzen!« 

Iltjzo taal kmmen wij niel anders dan toejuichen, wani hare 
kracht is in overeenstemming met het werkelijk gevaar, waardoor 
dij haven van Aiilwerpen bedreigd wordl. Itaareiite^en kumicn wij 
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niet Ie zeer dc bedriegelijke voorstellingen betreuren, waarmede 
sommige personen zich nog schijnen gerust te stellen; de omzig-
ligheid, waarmede men over de dagelijks loenemende verstopping 
der Schelde spreekt; en vooral de telkens nieuwe verwijzingen naar 
commiwen van hevoefjde mannen, waariloor niels lot stand komt 
en zeer veel kostbare lijd verloren gaat. 

Iienoenil men commissien om aan Ie loonen dat de zon schijnl 
of niel schijnt? Kven klaar als het is, dal do zon des middags 
bij een onbewolkten hemel schijnt, even zoo duidelijk zal het blijken , 
dat de Schelde met spoed verzandt, aan ieder die, zoo als wij, 
eenige dagen op de Scheitle wil doorbrengen, die iidichtingen bij 
de loodsen wil inwinnen en de gevaarlijke wendingen wil nagaan, 
die de schepen genoodzaakt zijn te maken. 

Met de geschiedenis voor ons hebben wij op afdoende wijze 
aangeloonti, dat de oorzaak, waardoor de mondingen der in de 
Noordzei! nitloopende stroomen verzanden, reeds sederi eeuwen 
werkt, dal hare magt onwederstaanbaar is, en dal zij eene aan-
houdende en snelle aanslibbing te weeg brengt, waaraan men zich 
noch in l'elgie len opzigte van de Schelde, noch in Holland ten 
opzigte der andere stroomen, kan ontlrekken. 

Indien het boven menschelijke magt gelegen is, de verzanding 
eener rivier te voorkomen, is hel evenwel niel onmogelijk om de 
haven van Antwerpen in haren vollen hiisler te behouden, en wij 
beamen ten volle hel gezegde van een der leden van den provincialen 
raad, dat wij hier herhalen: 

«Hal de regering een beroep doe op alle bevoogde mannen; dal 
zij , zoo noodig, eene groote nationale belooning nitlove aan den ont-
werper van hel beste plan voor de' uil te voeren werken!» 

Kn wij voegen er bij: dat de regering dezen wijze raad volge, in 
plaats van door niels verriglende commissien kostbaren tijd Ie 
doen verkwisten, en wij voorspellen haar, zonder aarzelen, een 
gelukkigen uilslag. 

Wij zijn overtuigd, nuttig te zijn aan het vaderland door, zooveel 
in ons vermogen is, bij te dragen tot voorlichting van hel publiek 
ondreiil het gevaar, waardoor de haven van Antwerpen bedreigd 
wordl, en door aan te loonen, dat, daar die haven binnen eene 
niet ver verwijderde toekomst zal verzand zijn, het dringend nood-
zakelijk wordt er aan te denken, om dit onheil door krachtige 
middelen tc voorkomen, die in overeenslemming zijn met hel gewigl 
der zaak en met de moeijelijkheden, verbonden aan den strijd tegen 
een naliiurver.schijnsel, dat door eene even magtige als volhardende 
oorzaak wordl tc weeg gebragl. 

Wij zonden echter onze taak slechts len halve vervuld rekenen, 
indien wij, bij de aanwijzing van het kwaad, niet levens de middelen 
aantoonden, waardoor de haven van Antwerpen in haren vollen luister 
kan behouden worden. Daartoe zijn wij Ie meer geneigd, door-
dien de geschiedenis ons len duiilelijksle heefl aangetoond, dat 
dezelfde oorzaak, die de mondingen der slroomen van de aan de 
Noordzee gelegen landen heefl verzand, hel terrein ook zoodanig 
heefl gevormd, dal hel gemakkelijk is om daarin waterwegen te 
maken, ter vervanging van die, welke len gevolge van verzanding 
niet meer bevaarbaar zijn. 

Hoor de wijze toch, waarop de natuur de uitgestrekle watervlakte 
iieei't aangevuld, welke vroeger een gedeelte van Vlaanderen bedekte. 

1801.] 

en die in bouwland heefl herschapen, zijn die gronden bijna vobnaakt 
waterpas. Hit is niel alleen bet geval tus.schen Antwer|»en en de 
zee, maar ook met de geheele Noordzeekust van Duinkerken af tol 
aan de Oostzee, en die o. a. in de breedte aan de landzijde begrensd 
wordl door de oude Schelde, namelijk door die, welke van (leut naar 
Aiitweri)en stroomde en onder den naam van Ooster-Schelde baren 
loop vervolgde, om zich daarna met de Maas te vereenigen en zich 
gezamenlijk met deze in den Hijn te storten. Maar aangezien hel 
terrein tusschen Antwerpen en de zee volmaakt vlak en weinig 
of niet verheven is boven de oppervlakte der zee, is, dunkt ons, niels 
eenvoudiger, dan in dit terrein een breed kanaal Ie graven, dal 
de haven van Antwerpen reglslreeks met de Noordzee verbindt. 

Deze oplossing is wel hoogst eenvoudig, doch zij is goed en wij 
vreezen niel door de feilen gelogenstraft te worden, indien wij 
verklaren, dal zij de eenigsi goede is. 

Wij spreken hier, gelijk men zal opmerken, niet van werken, 
die moeijelijk anders dan door bekwame ingenieurs beoordeeld 
kunnen worden, maar van eene eenvoudige en voor ieder duidelijke 
oplossing. Wij noodigen ieder, die wil, uit, zich van Antweriien 
reglslreeks naar de zee te hegeven; hij zal daii te voet gaande, 
zoo ver zijn gezigi reikt, eene geheel elleiie vlakte zien, die uil-
muntend weiland zou opleveren, indien men het niel meer winst-
gevend had gevonden er zeer kostbaar bouwland van Ie maken. 

De eenige onellenheden, die bij misschien zou kunnen oiilmoelen, 
zijn enkele zandheuveltjes, ouder dan de aanslibbingen der Schelde, 
die vroeger in deze moerassige streken kleine eilanden vormden, 
waarvan de roineinsche schrijver.s gewagen. 

Hoe is het mogelijk dal men nog niet aau dit cenvomlige middel 
gedacht heeft, zal men welligl uitroepen. Wij antwoorden daarop, 
dal men er aan gedacht heefl en wel reeds voor lang, wanI sederi 
1812 vindt men op eene kaart, door M. H. Vandermaelen ver-
vaardigd, een door den heer van Alslein ontworjicn kanaal aan-
gegeven. Dil kanaal zou door drie armen de sleden Antwerpen, (leut en 
Hrugge met de zee verbinden, terwijl de toestand van het terrein 
over de gansche lengte geene enkele sluis noodzakelijk zou maken ; 
alleen zon men sluizen moeten maken, om den waterstand in het 
kanaal onafhankelijk te maken van het gelij. 

Zijn wij wel onderrigt, dan heefl de heer van Alslein zijn plan 
nooit laten varen en geduldig gewacht, tot dat de omstandigheden 
de uilvoering er van zonden begunstigen. 

Wij zijn mei dit ontwerp te meer ingenomen, omdat hel reeds 
van oude dagteekening is, zoodal zij allen er zich meile zullen 
verecnigen, wier krachtig .streven hel is, de verwezenlijking te 
verkrijgen van het middel, waardoor Antwerpen uit een neteligen 
toestand kan gered worden, een toestand, die meer en meer ver-
ergeren moet indien men voortgaat kostbaren tijd te besteden aan 
talmerij en onbeduidende beraadslagingen, waarin de eigenliefde 
niet zelden de eerste rol speelt. 

Hel vraagstuk kan nii't beter opgelost worden, dan door Antwerpen 
reglslreeks door een breed kanaal met de zee te verbinden; wat 
meer zegt, hel is onmogelijk het op eene andere wijze voldoende 
op tc lossen, en daar wij de zaak geheel gereed vinden, zoo laten 
wij die alzoo aanvaarden. Wij zullen een grooten slap voorwaarts 
hebben gedaan, als wij duidelijk hel doel voor oogen hebben, dal 
wij door vereenigde krachten moeien Irachlen Ie bereiken. Hel 
vraagstuk om de haven van Antwerpen voor verval te behoeden, 
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is dus in beginsel door hel ontwerp van van Alslein opgelost, doch 
er blijven nog een aantal bijzonderheden te onderzoeken over. Op 
welk luinl van de kust zal men de voorhaven aanleggen? Welke 
breedte en dic'iite zal men aan hel kanaal geven ? Hoedanig zal het 
worden aangelegd en welk is hel zekerste middel, om ten S|)Ocdigslo 
het kapitaal bijeen Ie krijgen, dal voor de uilvoering v.an ilil 

gevorderd wordt ? 
Men ziel dat deze kwestieii belangrijk genoeg -/.ijn, dat men zich 

gelukkig mag achten, do zaak reeds in beginsel opgelost te vinden. 
De omslandigheid, dal wij een plan verdedigen, dal niel door ons 
is ontworpen, slellen wij zeer o|) |trijs, omdat wij daardoor vrijer 
zijn in het onderzoeken van de verschillende door ons gestelde 
vragen; en indien wij zoo gelukkig mogen zijn, iniltige wenken 
daaromtrent Ie geven, dan zullen wij geene andere venliensleii be-
zitten, oaii dal wij eenige verbeteringen hebben aangebragt in een 
reeds aangegeven denkbeeld. 

Wij hebben gezegd, dat hel vraagstuk, om onze ecrsle haven in 
al haren luister Ie behouden, door hel aanleggen van een kanaal, 
dal Antwerpen met de Noordzee verbindt, kan opgelost wordenen 
er bijgevoegd, dat men dit doel alleen op deze wijze bereiken 
kan. Deze bewering willen wij slaven, hetwelk ons door de reeds 
medegedeelde historische aanwijzingen niel moeijelijk zal vallen 
Wij moeten daartoe in herhaling treden van reeds bewezen feilen, 
doch daarvoor vinden wij voldoende verschooiiing in hel groot 
gewigl van bel onderwerp. 

De middelen, welke men in den legenwoordigen toestand der 
wetenschappen kan aanwenden om eene rivier in bevaarbaren slaat 
te houden, zijn niel zeer talrijk, ziellier de voornaamste: 

1. Uitbaggering naarmate de verzandingen zich vormen. 
2. Hel teriighouden van vloedwater, om dil bij laagwater door 

spnisluizen Ie doen wegstroomen. 
Het vernaanwen van de bedding door het aanleggen van dijken 

iu de rigting der rivier. 
•i. Het veri.'enigen der banken onderling en met de oevers, len 

einde den stroom te versmallen en alzoo hel vaarwaler dieper Ie 
maken. 

5. Hel aanleggen van een z'..,kanaal. 
Onderzoeken wij elk van deze stelsels. 
1. Het nilbaggereii van de verzandingen naarmate zij zich vormen 

zon zijn liet onmogelijke beproeven, daar er, zoo als wij vroeger 
hebben aangeloond, sederi vierhonderd jaar, jaarlijks een miHioen 
teerling ellen zand en slijk uil zee in de Schelde worden aangevoerd en 
deze hoeveelheiil, wel verre van te verminderen, sleetls grooter wordt, 
zoodat tegenwoordig de aanslibbingen jaarlijks meer dan twee millioen 
teerling ellen bedragen (1). 

Klaarblijkelijk zon het dwaasheid zijn Ie beproeven, om door 
uilbaggering eene zoo krachtige aanslibbing te willen bestrijden, 
zoodat dit middel dus niel bruikbaar is. 

(1) In ilc noot op bliulzijdc -Ifj vcnnccncn wij aa:igctooml ic hebben, 
thU dit lantstc onjuist is Dc luicvcclhcid zand, ilic jaarlijks in dc SclieUlc 
wordt gevoerd, nccnil uf, «laur geenszins toe. 

(Vertaler.) 
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2. Wanneer zieh in eene rivier eene innik vornil en men eene 
hoeveelheid waler kan lernghonden, aanzienlijk genoeg om dil 
helelsel Ie knnnen wegnemen, dan kan men daarin door hel aan'-
leggen en doen werken van zoogenaamde spiiishiizen, slagen, doch 
dil middel kan niel aangewend worden, indien de kon), die hel 
v.aler moei lernghonden, zelve verzandl. 

Ilil nii heell in de Schelde mei eene hnilengewone snelheid plaals, 
aangezien in een lijdvak van vierhoiulerd jaren lili 000 hnnders aan-
gevidd en in polders herschapen zijn, zootlal dit middel eveinnin 
.lis hel vorige kan aangewend worileii, 

lioor de bedding eener rivier door middel van dijken in hare 
rigling Ie vernaaiiwen, neemt de dieple somlijds aanmerkelijk loe, 
doch wie zal in ernsl voorslellen, om in de rigling eener rivier, die 
hier en daar 20 el en meer dieple lieel'l, dijken aan Ie leggen V 

lioveiidien zon men dil middel niel in loejiassing knnnen brengen, 
indien daaraan in Melgie al gedacht werd, ilaar lii'l nieesl bedreigde 
geddclle der Schelde door nederlaiidsch grondgebied vloeit. Hit 
middel is derhalve onuitvoerbaar. 

•1. ll(!t vereeiiigeii der banken, om een dieper vaarwaler te ver-
krijgen, is een middel, dat men in de l.oire heell aangeweml, 
do( h het heelt ernstige ongevallen veroorzaakt en krachtig mede-
giïwerkl om de rivier te verstoppen. Ziehier wat er gebeurt: Wan-
neer de zandbanken door middel van stevige dijken vereeiiigd 
worden, wordt wel hel vaarwaler dieper, doch de sterker geworden 
: lrooiii tast ilaii de banken aan en doorboort die, terwijl de dijken, 
v»aarm(;tle men de banken lieeH vereeiiigil, dan nog veel gevaarlijker 
kli|ipen worden dan de naliiiirlijke hinderpalen De aanwending 
van dit middel zou derhalve niet alleen niets baten, maar boven-
dien gevaarlijk zijn. 

r». Ken zijkanaal is hel zekerste middel; de toepassing er van 
IS ovi'ial met den besten uitslag bekroond, en het behoort ilusook 
hier Ie worden toegepast, liet behoud der haven van Antwer|ien 
hangi al'van den aanleg van een scheepvaarlkanaal, dat die haven 
leiitstreeks met ile .Noordzee verbindt. 

De hoofdzaak is, of de mogelijkheid bestaal om een zoodanig 
kanaal te graven. 

Deze vraag, waarvan alles afhangt, is leeds geheel opgelost en, 
om zirh daarvan te overtuigen, behoeft IIKÜI zich slechts te her-
inneren, dal de kustlanden der Noordzee, van Galais af tol aan 
de Oostzee, bijna volkomiMi waterpas zijn, en dal Antwerpen in 
die iiitgestrekle vlakte gelegen is; terwijl hel ei'iie gelukkige om-
^lall(ligheid mag genoemil worden, dal zich tiis.schen Antwerpen 
en de zee geen enkele zeearm bevindl. 

Men kan dus tusschen Antwerpen en e<.'nig punt der kust een 
kanaal uraveii, dat ueene andere sluizen vordert, dan die, welke c ' e ' ' 
noodig zijn, om den waterstand m hel kanaal onafhankelijk te 
houden van hel getij. 

Ib't aanleggen van een kanaal is derhalve niet alleen mogelijk, 
maar bovendien zeer gemakkelijk, daar men slechts eene breede 
gracht behoell te graven, diep genoeg om doortogt te kunnen ver-
leeiieii aan de grootste haiidelsschepen 

Deze oplossing is voor iedereen bevattelijk, voor den eenvoudigsten 
boer zoowel als voor den bekwaamsteii ingenieur. De eerste zal ge-
l i n j l c i i zijn over de gemakkelijkheid van de uilvoeiiiig; de laatste zal 
ib; i.eliikkiL''ï üi'steldheid waarderen van een terrein, waarin een 
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graven, dal hel naar willekeur door het waler der zee, of tloor 
het waler van rivieren (de Schelde en de Lys) kan gevoed worden, 

i De zamenloop dezer omstandigheden zal door de ingenieurs zeer 
I worden op prijs gesteld, omdal zij den aanleg mogelijk maakt 
I van een waterbouwkundig werk, waarvan de wedergade in de 
I wereld niet gevonden wordt. 
I Herhalen wij korlelijk wat wij gezegd hebben, namelijk dat men 
j Antwerpen kan of liever moet vereenigen met de Noordzee, (üi 

dat men daartoe het meest geschikte punt der kust moet kiezen. 
Deze oplo.ssing, door de naluur zt.'lve aangegeven, is boven alle 

plaatselijk belang verheven. Men heefl slechts partij te Irekken van 
de voordeelige gesteldheid van het terrein, om den belgischen zee-
handel voor een zeker en aanstaand verval te behoeden. 

). II ;i'1 onder zoodanige gunslige onisiaudighedcu Uu worden ge-

IllVr I{1.)N-ELI5E-KAN.VAL. 

(AWjcmmc Dauzcituiig, IS60, Heft V , V I uml V I I , Noti/.Mait, S . 40'<.) 

Hel is een verrasseiul verschijnsel, dal het noorden van Duilsch-
laiid, dat even goed ge.schikl is voor kanaalverbimliiigen als eenig 
land 1er werehl, tot heden zoo weinig belangrijke werken van dien 
aard bezit. De weinige .scheepvaartkanalen, welke men daar heeft, 
zijn korie verbindiiigeii van het eene stroomgebieil IIKM belandere, 
en zoodiUiige verbindingen komen eerst van de Klbe af oostwaarts 
voor. TIISSCIKMI Klbe en Wezer, Wezer en Hijn bestaan geen zoo-
danige verbiiulingen, ofschoon die tiissdien Wezer en Klbe tol de 
goedkoopste kanaalverbindingen zou beliooren en ook eeiie verbiii-
iling van den Neder-Hijn over Hheiiie aan de Kus mei den Heneilen-
Wezer geene moeijelijkhedeii van h e l terrein zou hebben Ie over-
winnen. 

In den jongslen tijd heliben de iiilgebreide kolenoniginningeii 
aan de lUioer en de Kmscher en de ilaarmede onislaande behoene 
om ilen alzet van de kolen verder en verder uil te breiileii (,'ii 
hel vervoer van de ijzerertsen van den Hoven-Hijn en de Lahn naar 
lie koleiigroeven gemakkelijker en goedkooper te maken, de aan-
dacht doen vestigen o|) het beliing van kaïiaalverbiiidingen in hel 
westelijk gedeelle van de noorddiiitsche vlakte. De eerste schreden 
lot het leveren van een vasten groiiilslag voor de beoordeeliiig vau 
hel vraagstuk der kanalen werden door de centrale commissie van 
de Kmscher gedaan, welke in Maart INÖT lol stand kwam en zich 
eersl sleehls ten doel stelde, voor de kolen, die aan de Heiieden-
Kmscber van llerne lot aan de uitmonding wan.'ii opgesloten, een 
weg iiaar hel Hijngebied, in het bijzonder naar Nederland, te 
openen, langs welken de kosten vau vervoer zoo geriifg konden 
zijn, ilat men in staal was, in Nnh.Tlaiid met goed gi'volg met 
de engelsche kolen te wedijveren. Voorts moest hel kanaal over 
zijne gansche uitgeslrekiheid de geschikisie plaatsen opleveren voor 
deels voorhanden zijnde, deels o|i te rigli.'ii nnjnw(;rk(.'n, opdat de 
kolen, door de bewerking van met weinig kost(Mi aaiigebragle 
ijzererts, meerder waanle konden verkrijgen. De door den inspecli.'iir 
van den waterstaat Michai'lis te .Munchen verrigte voorbereidende werk-
zaamheden voor het Kmscher-kanaal leveren tegelijk kostbare bouw-
stoH'eii voor hel ontwerp van een Hijn-Klbe-kanaal, dat .sedürt ter 
sprake kwam en door de belangliebbeiideii bij de .steeiikolen-
iiiiliutrie mei zoovê d warmte werd aangeprezen , daar liet, al> eene 
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groolsche walergemeenschap lusschen de drie hoofdslroomen van 
noordelijk Duilschlaiid, een groot gedeelle van de noordduilsche 
markt der engelsche kolen zou bemagligen ten gunste van de Hhoer-
koleii. Hoe nalumiijk die wensch ook zij, zoo levert hij toch in | 
de uilvoering groote moeijelijkhedeii op. Want hoezeer het kanaal 
al-niel, gelijk in een hoogst hersenschiiiunig )»lan werd voorge.steld, 
door de bergstreken van Westfaleii behoeft geleid te worden, zoo 
geldt het hier toch het doorbreken van eeiie aanmerkelijke berg-
keten, hel Teutoburger woud. Ilelgeen, waarop het vóór alles hel 
eerst aankomt, is de juiste vaslslelling van het technische vraag-
stuk van deze kanaalverbinding. Kerst wanneer dit is opgelost, en 
de mei die oplossing gepaard gaande kosten bepaald zijn, heefl 
men nog te doen met hel oekonomische vraagstuk van de ojibrengsl 
van hel in de onderiieming te steken kajiitaal en het daaruit l(! 
verkrijgen algemeen nul. 

Op deze grondige wijze gaal de heer MichaiTis te werk in eene 
memorie, welke in de «(iewerkenversammluiig» Ie Dortuiund in 
de maand Kebruarij 1800 werd voorgelezen. Wij zijn in staal ge-
steld, een uittreksel da:u'uit mede te deelen, en doen dit zooveel 
l<! liever, wijl daarin tegenover ile ouderiieniiiig een geheel objt!c-
tief standpunt wordt ingenomen en de zwarigheden niel verbloemd 
maar mei een onbevangen oordeel blootgelegd worden. De steller, 
die sederl jaren met de verbeteriugswerken in de provincie W(;.s|f;deu 
IS belast, bezit eene naauwkeurige kennis vau hel terrein en deze 
slelt hem in staat tol IKM vellen van een juist oordeel, waarop 
wij ons juist daarom gerust kunnen vertalen, wijl wij in zijn stuk 
geen geheel gereeil ontwerp van een kanaal, met de zuivere bere-
kening vau percenten en andere oiiderdeeleii van een iuiluslrieel 
ontwerp, aantreileii, maar eeiuï zaakkumlige kritiek van de moge-
lijke kanaalverbindingen, eene heldere ontwikkeling van de voor-
waarden, aan welke de mogelijkheid van bel tol stand brengen 
verhouden is, en eene juiste aanwijzing van die punten, welke 
eersl nog. onderzocht en in hel reine gebragt moiften worden, alvo-
rens men de hoop kan koestereu, dat eenig ontwerp werkelijk zal 
worden ten uitvoer gebragt. 

De memorie begint met eene histori.sche inleiding. De eerste 
groote kanaal-ontwerpen in de vlakten van noordwiïstclijk Duitschland 
werden in 1811 door Napoleon gemaakt. Deze deed destijds voor-
Itereidende werkzaamheden verrigten voor een geiiieeiischapsuel 
binnen het verovenl grondgebied en bepaaldelijk voor eene verbin-
ding van di; Seine met ile Haltisehe Zee langs verschillende kanali'ii. 
De onlworpeii kanaal verbindingen waren: 

het kiislkaiiaal, evenwijdig langs de kust der Noordzee; 
liet binneulaiidsch kanaal, van Zw(d, over .Meppel, Kssen, aan 

lie Haase tot de Honte naar Hremeii, Hamburg tot de Oostzee; 
lii;t grenskanaal, opwaarts de Lippe lot aan Hallern, over Mun-

ster, Hielefeld naar .Minden, Hamburg, enz. lot aan de Oostzee. 
Volgens een .ander plan zou voor dezen gomeenschapsweg van de 
Lijtpe, die bevaarlniar zou moeten woideii gemaakt, partij worden 
gelrokken tot aan Lip])stadt en zou hij zich vandaar rigten lot aan 
de hoofdlijn naar Hielefeld. 

Het greiiskanaal («Kanal der (Irenzen») valt gedeeltelijk Ie zamen 
met hel onlangs ter sprake gebragte Hijn-Klbe-kanaal. Ken gedeelle 
van dezen walerweg heefl de pruissische regering door bet bevaarbaar 
maken van de Lijijie tol stand gebragl. 

De na 1810 gemaakto kanaal-onlwerpen', welke in Wesllaleii 
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voornamelijk door den loenmaligen opperpresident vnn Vineke wer-
den begunstigd, hadden alleen eene verbinding van het binnenland 
met de Noordzee ten doel, zoo als het Hijn-Kins-kanaal en hel 
Liiipe-Kins-kanaal. Door de toenemende ontginning der kolenmijnen 
zijn andere rigtingen voor de kanalen op den voorgrond getreden. 
Men weiischl de naaste verbinding van het weslfaalsche kolendis-
Iricl mei den Hijn en de Klbe. Voor eerstgemelde verbinding zijn 
door de commissie voor het kanaliseren van de Kmscher onder de 
leiding van Michaëlis technische onderzoekingen gedaan. Voor diï 
verbinding met de Klbe heeft hij, daar hij door zijne betrekking 
de beste gelegenheid had tot hel doen van aldoeiide waarnemingen 
en het verzamelen van jiosilieve feiten, reeds sederl het kanaal-
ontwerp het eersl 1er sprake kwam, bonwstoiren verzameld en ge-
rangschikt. Uil het door hem medegedeelde blijkt, dat de moge-
lijkheid van de kanaalverbinding afhankelijk is van eiüi doelmali-
geii doorgang door het Teiitoliiirgerwoud. Immers 

1». lie hoogte der ligging van het verdeelpand van het kanaal, 
2°. de voldoende voeding vau hel kanaal, 

de doorgang door hel Teutoburger woiiil 
staan onderling en weilerkeerig in zoodanig verbaml, dal bij ver-

meerderde hoogte het uitzigt op voldoende voeding minder wordl, 
maar daarentegen de doorgang door het Teutoburger woud gemak-
kelijker. Hij verminihirde hoogte van hel verdeelpand wordl het kanaal 
wegens de vermindermg iii het aantal van de sluizen en de meei 
gunstige ligging eeu betere gemeenschapsweg en d(! voeding wordl in 
hoogere mate viirzekerd. Maar daarentegen wordt de doorgang door 
het Teutoburger woud sleeils moeijelijker. Als hoogte voor het ver-
deelpand, waarbij de voeding zonder eenigen twijfel voldoende kaïi 
zijn, geeft de memorie 1)25 lol 330 voet boven ile oppervlakte van 
de zee op. Die berekening vindt haren grond in de formalie van 
het weslfaalsche slroomgebietl, waaraan een belangrijk hoofdsluk 
is gewijil, de lioogteligging vau de bronnen, welke den voet van 
den bergrug omgeven, den rijkdom en de standvastige ophrengsl 
van die bronnen (de l'adi-r, de Lippe, enz), die met de gesteldheid 
van den bergrug in onmiddellijk verband staal. Hij eene hoogere 
ligging van het verdeelpand aehl de steller de voldoende voeding 
wel is waar niet voor onmogelijk, doch hij wil zonder eeu vooraf-
gaand onderzoek voor ib; mogelijkheid niet instaan Daaieiitegen 
doet zich verder de vraag voor, ol bij deze hoogte-ligging een 
geschikte doorgang door hel Teutoburger woud kan worden gevonden. 
Michaëlis heeft de engte bij Horgludzliausen naauwkenrig onder-
zocht ; maar zij hgl i iO voel boven de oppervlakte van de zee en 
is dus moeijelijk te bezigen. Het bepalen van den doorgang blijft 
ilerbalve een vraagstuk, dat nog eerst na meer bepaalde voorbe-
reidende werkzaamheden kan worden opgelost. 

Hij de keuze van den geme'.'iischapsweg van hel verdeelpand 
tot aan den Hijn heefl men naast de gestelilh(!id van hel terrein 
ook te letten op de belangen van den handel. In de memorie 
worden verschillende mogelijke geiiieeiischapswegeii opgegeven, van 
welke de eene hoofdlijn eene lange waterpasse streek van hel 
Teutoburger woud lol aan Neuliaus, en eene tweede nog langere 
van Lippstadi lol aan gene zijde van Dorlimind inneemt, vervolgens 

! in het Kinscher dal tot aan den Hijn afdaalt, daarbij echter zooveel 
j mo'gelijk den voet nadert van de hoogten, die het Kmscher dal 
; begrenzen, om de hier meereiideels op de hoogten gelegene plaatsen 
' te naderen, die uil hel oogpunl van handel of nijverheid van gewigl 
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zijn. — Een andere kortsie genieenscliapsweg lieelt geen uitgeslrekl 
vcrdeelpand. Hij wordl veeleer door een langen loevoerlak gevoed, 
loopt dwars door hel achlersie gedeelte van het wesllaalsehe slrooni-
gehied in ile rigling van Hieleleld op Lipjisladl, volgt hel Lippedal 
lol Insschen liainni en Linien, overschrijdl hel verdeelpunt Insschen 
lie Lippe en de Kinschcr, oninioel daarenlegen de kolendisiriclen 
eersî heneden Mengede en wendt zich in hel diepst van het Lnischer 
dal naar den Hijn. Deze weg is wel de korlsie maar hij heell hel 
j)adeel, dal hij verwijderd hlijfl van een groot deel van hel kolen-
dislricl en van de voornaam.Me ]ilaatsen. 

De uitmonding van hel kanaal in den Hijn is evenzeer oji ver-
schillende jilaalsen mogelijk, doch wij znllen daarover hier niel 
uil weiden. 

Ten slotte wordl in de memorie liet vraagstuk der schadeloosslelling 
wegens wateraflapping als vrij moeijelijk voorgesteld, zells voor hel 
geval, dal de lot voeding van een zoo grool kanaal henoodigde 
watermassa niel zoo aanmerkelijk mogl zijn als men gewoonlijk 
aanneemt. Volgens haar zij die aflapping in gewone lijden tot 
weinige rivieren van hel siroomgehied hejierkt, len einde de schade-
loosslelling zooveel mogelijk jilaatselijk te maken. 

Voor hel Wezer-Klbe-kanaal heeft de steller de noodige houw-
slollcn nog niet hijeengehragl. 

I)I: 1>ALI:N OV DI- T K L K G U A A r L U N E N IN UKLCaK. 

fUltlrckscl uit ccn verslag van den heer ,1. ViNCniiST, lioolUiiigenieiir 

der telegrafen.) 

{Anucilcs des traraux ]>ullics dc Ikl^rjuc, T . X V I ! (16G0), 128.) 

In de Aluuiles des travaux puilics de Jlelijiipie van 1851 vindi 
men een verslag van den aanleg van de eerste telegraaflijneti in 
Helgië. Dat verslag heval zeer uitvoerige hijzonderheden omirenl de 
m Helgië tol dien tijd geplaatste lelegraalpalen, en aangaande de 
op het meerendeel daarvan toegejiaste bereidingswijze van Hou-
cberie (inspuiling van zwavelzuurkoper of kopervitriool). 

Hij eenige weinig uitgestrekte lijnen heelt men nielbereide palen 
gebruikt; men wilde dc kosten van eene bereidingswerf, voor be-
trekkelijk geringe hoeveelheden, vermijden, en hel was bovendien 
niet onbelangrijk om te beproeven, of uitgezochte dennenstammen, 
aan hel ondereinde gekooid en met metaalverw bestreken, lang 
genoeg aan de verrotting wederstand zouden bieden. 

De proef, die in 1851 nog niel lang genoeg had geduurd, kan 
thans (1850) als beslissend worden be.-̂ cboiiwd. De nielbereide palen 
duren van drie lol vijfjaar. i\a verloop van dien lijd gaan zij ter 
hoogte van den grond en somtijds ook aan hel boveneinde lol ver-
rotting over en zijn alsdan niel meer bruikbaar, ten zij men ze 
onderstutte of korter niake. Duiten de kosten van arbeid en ver-
nieuwing, ontslaat uil dit spoedig bederf het nadeel, dal dc dienst 
der lijnen door herstellingen en het omvallen van palen dikwijls 
gestoord wordt. 

In den loop des winters van 1855 op 1850 zijn in de lijn van 
llcnt naar Doornik, die op het einde van 1851 is aangelegd en 
waarbij nielbereide palen zijn gebruikt, geheele reeksen palen tc 
gelijk, onder den last der op dc lijnen gevallen sneeuw, be-
zweken, ten gevolge waarvan dc dienst gedurende meer dan vier 

en twintig uren gestaakt is moeten worden. Toen ter tijd bestond 
die lijn uil slechts Iwee draden. 

Veel dunner palen, geplaatst in het laatst van 1850,dragen nog 
beden vijf of zes draden, doch deze jialen zijn door inspuiling 
bereid. 

Indien men ze door dikkere vervangt, dan geschiedt zulks met 
het doel om de afstanden der palen te knnnen vergrooten, en om 
in de boglen aan de trekking van een groot aantal draden meer 
wederstand le kunnen bieden. De eerste worden dan op lijnen van 
den tweeden rang benutligd, waar zij nog vele jaren kunnen 
dienen. 

Hel gebeurt somtijds, dat bereide i)alen, len gevolge van nie! 
goed geslaagde inspiiilingen, of van de slechie hoedanigheid van 
hel bout, of van eenige andere bijzondere omslandigheid, aanbel 
benedeneinde verrotten; er zijn nok voorbeelden, doch deze zijn 
minder talrijk, dal zich aan hel boveneinde der palen verrotting 
vertoond heeft. Het heeft ook wel eens plaats, dat gedurende de 
inspuiting, iiiilicn deze onder le geringe drukking geschiedt, het 
uiteinde der slaimnen uitdroogt en de inspuiting alsdan niet vol-
komen is, doch al deze gevallen zijn zeldzaam en bijna alle in 
1850 en 1852 bereide deimenslammen zijn nog in dienst. 

Deze proet bevestigt overigens die, welke in Frankrijk hebben 
jilaats gehad en in 18-1 i een aanvang hebben genomen, waar 
seilerl dien lijd geene andere dan door zwavelzuurkoper bereide 
palen zijn gehruikl (1). üil een en ander kan men besluilen, dat 
de inspuiting van eene bewarende zelfstandigheid voor de telegraaf-
palen zeer noodzakelijk is. 

I)e keus der bereidingswijze heelt tol vele onderzoekingen aan-
leiding gegeven, vooral mcl het oog oj) de dwarsliggers voor spoor-
wegen, die reeds wegens hun aanzienlijk aanlal van zoo grool 
gewigl zijn. Dijze dwarsliggers, in grond gelegd, dien men o]izellelijk 
doordringbaar maakt om hel alloopen van bet water gemakkelijk 
tc maken, zijn, even als de ondereinden der telegraafpalen, aan 
menigvuldige afwisselingen van vochtigheid en droogte onderhevig, 
eene omstandigheid, die aan de ontbinding van het houl zeer be-
vorderlijk is. 

Zien wij in de eerste plaals, welk hel besic bederfwerend middel is. 
i\len heefi vooral aangewend: 
1. hel creosoot en dc brandige oliën {huiles pijrofjénêes), 
2. het zwavelzuur-koper, 
3. het bijtend kwik-sublimaat {hichlonire de mercure), en 
4. hel chloorzink. 
Hel liijlend kwik-snblimaal {suldimè corrosif) is onbruikbaar 

bevonden, uithoofde van zijn hoogen prijs, zijne vergiftige eigen-
schappen en zijne oplosbaarheid in water, zelfs nadat het zich mol 
hel hou! door inspuiling beeil vereenigd. Dit laatste nadeel schijnt 
ook hel chloorzink le bezitten, dat men voor ongeveer zes jaar in 
Pruissen lol dc bereiding van telegraafpalen heeft aangewend. Deze 
proef heeft echter nog niel lang genoeg geduurd, om reeds over 
de waarde dezer bereidingswijze tc kunnen oordeelen. 

(1) Do fransdie administratie lieeft federt 184-1 ongeveer 230 000 tele-

graafpalen door inspuiting doen bereiden. Het volgende voorbeeld toont 

dc gunstige uitkomst dezer bewerking aan: Van een getal van 800 palen, 

in 184.') bereid en geplaatst, waien er in IS.'iS , bij het opbreken der 

l i j n , sleclits I C , ten gevolge van bovengenoemde oorzaak, cn het niccrcii-

deel daarvan aan liet boveneind, door verrouing 

1801.] 

Het creosoot is volkomen tegen het water bestand. Het zwavel-
zuur-koper, ofschoon zeer oplosbaar in water, vormt met de in 
het hout aanwezige beslanddeelen onoplosbare verbindingen, tegen 
het water bestand; alleen het overtollige wordl van de oppervlakte 
van het hout weggespoeld. 

Het zijn deze twee zelfstandigheden, welke de beste uitkomsten 
hebben opgeleverd. .'\an het zwavelzuur-koper schrijft men toe, 
dal het de spijkers of ijzeren pennen, welke in hel hout bevestigd 
zijn, onlbindl, wel niet zoodanig dat zij vernieligd worden, maar 
evenwel in die male dat hel zwavelzuur-ijzer cn bet zwavelzuur 
hel omringende houl aanlaslen. Dit nadeel heelt zich echter bij de 
lelegraafpalen nooit vertoond; de schroeven, welke men er in brengt, 
zijn klein en hel galvaniseren maakt ze overigens vrij ongevoelig 
voor den invloed der chemische ontbinding. 

De voornaamste aangewende bereidingswijzen zijn die 
door indompeling; 
door in|)ersing in gesloten vaten, en 
door inspuiling. 
Dc indompeling heeft over hel algemeen geene andere uitwerking, 

dan dat de bederfwerende zelfstandigheid lot op ecnc zeer geringe 
diepte beneden de o|)pervlakte in het hout dringt. Zij is onvoldoende 
voor den pijnboom, den dennenboom en de zachte houlsoorlen in 
het algemeen. 

De in|>ersing in gesloten vaten heeft de bereidingswijze van Heibel 
lot type. Zij is vooral op creosoot toepasselijk, doch kan ook bij 
bel gebruik van chloorzink en zwavelzuur-koper (1) aangewend 
worden. 

Het te bereiden hout plaatst men in een ketel, die aan 
ecnc hooge drukking weerstand kan bieden; men spuit er, tot 
uitdrijving van de lucht, sloom in, welken men vervolgens laat ver-
dikken en wendt ilaarna de werking eencr luchtpomp aan, om den 
ketel verder hichlledig te maken. Deze voorbereidende verriglingen 
hebben de uitdrijving der eiwitachtige en stikstof hondende stollen 
van hel houl len doel. Daarna wordl de bederfwerende zelfstan-
digheid in den ketel gebragt, en eindelijk door eene perspomp eene 
drukking van O tol 10 almospheren aangebragt. Deze bereidingswijze 
beeft het voordeel, dat zij op hout zonder bast, hetwelk op de 
vereischie afmetingen gebragt is, kan toegepast worden, waardoor 
onnoodig verbruik van heilerfwerende stof wordt vermeden. Hel bout 
moei echter gedroogd worden alvorens hel te kunnen bereiden, en 
daartoe moet het worden bewaard en wel met de vereischie voor-
zorgen ter voorkoming van bederf. Ook is hel Iwijleiachtig of het 
zwavelzuur-koper bi] deze bereidingswijze zich even goed met dc 
sappen van bel bout verbindt, als door inspuiling. 

Wij hebben in 1851 eene beschrijving gegeven van de berei-
dingswijze door inspuiting, die in onze eersic inriglingen, op het 
voorbeeld van Frankrijk, gevolgd is. Sedert dien tijd heeft de con-
cessionnaris der oclrooijen van dr. Hoiicherie in Helgië hereidings-
werven voor dc inspiiiting van dwarsliggers voor spoorwegen oj)ge-
rigt, cn thans schijnt hel verkieslijker, om met hem over de 
levering van bereide telegraafpalen te onderhandelen, overeenkomstig 
dc hierna te vermelden voorwaarden. 

Oj) deze werven heeft de inspuiling meer volkomen en sneller 
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plaals, doordien de bak, welke de oplossing bevat, 8 tot 10 
nederl. el boven het bout gesteld is. Dij de oude bereidingswijze 
moest dc inspuiling binnen vier of vijf dagen na de velling van 
het hout geschieden, lerwijl door de aanwending van deze sterkere 
drukking deze tijdruimte is verdubbeld. Men kan derhalve dcvcrplig-
ting om versch houl te moeien gebruiken, eerder als een voor-dan 
als een nadeel beschouwen, daar het niet meer noodig is, het met 
de vereischie voorzorgen in magazijnen op tc bergen. Hovendien 
is het nitgcmaakl, dal door inspuiliiig hel sap en dc overige voor 
bederf valbare slolfen meer volkomen uil het versche houl gedre-
ven worden, dan door de bereiding in gesloten vaten. 

Uil het voorgaande kan men besluiten, dat voor dc bereiding 
iiK.'t zwavelzuur-koper de inspuiting bij voorkeur moet gebruikt 
worden, lenzij dal hel de bereiding van droog en op maat gebragl 
hout betreft. Daar dit echter met de telegraafpalen het geval niel 
is, moet men ze dus bereiden, of met zwavelzuiir-koiier door in-
.spuiling, of met creosoot of wel met chloorzink in gesloten vaten, 
zijnilc dit de drie bereidingswijzen, welke de beste uitkomsten 
hebben opgeleverd. 

Fr blijft ons thans nog over de verschillende bereidingswijzen 
nit het oogpunt van de koslen met elkander le vergelijken. De 
bereiding met chloorzink is de minst koslbare. Men gcbiuikl eene 
oplossing van (i ned. pond van dit zout op 100 ned. pond water. 
Om eene lecrrmg el houl le bereiden heeH men noodig 13 ned. 
pond ter waarde van 0.50 fr., lerwijl de koslen van bearbeiding, 
enz. •L50 fr. bedragen, makende le zamen I I franken voor dc 
teerling el. 

Hij de bereidingswijze Heibel worden door eene leeiTing el houl 
omtrent 100 ned. pond creosoot opgeslorpt, welke hoeveelheid bij 
werken aan zee voor dc helll moet vermeerderd worden. In Fnge-
land bedragen de kosten 10 franken de teerling el. In l!elgië, 
waar deze bereidingswijze op dwarsliggers van spoorwegen is toe-
gepast , hebben de kosten voor de leerling el deiineiihoul, die na-
genoeg 130 ned. pond creosoot opneemt, ongeveer 20 franktiii 
bedragen, namelijk: 

150 pond creosoot (bij de opgeslorpte hoeveelheid 
moet nog een verlies van I I lol 12 ten honderd ge-
voegd worden) à 0.10 fr. hel pond . . . . 

Arbeid en toestellen 

Te zamen . . 
Winst van den aannemer (10 ten liondenl) . 

rjczamcnlijkc koslen de teeiTmg el . . . . 

Ir. 15.00 
,) 3.00 

Ir. 18.00 
. 1.80 

Ir. 10.80 

(1) lï i j liet gebruik van zwavelzuur-koper moeten dc bakken, pijpen, 

enz. van koper vervnardî ^d zijn. 

De koslen naar de bercidingwijze van l'oucherie, waarvan de 
uitkomsten, voor zoover de lelegraafpalen belrell, ons veel betir 
bekend zijn, worden in Frankrijk geschat op 10.70 Iranken dc 
teerling el: 

Zwavelzuur-koper, O pond « 1.20 Iranken . . . . fr. ' 2 0 
Arbeid " -i.Ot) 
Werf en haar onderhoud » 1.50 
Alseineene koslen . l.OO 

Te zamen 
Hec-t van het octrooi 

. IV. 13.70 
3.0O 

. fr. 10.70 
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l)c laalslo in liulgie gcslolon coiilraclcn licvallcn allucii du ['rijzen 
van liet bereide bont, zoodat wij de kobten van bereiding alleen 
bij benadering knnnen schatten. 

In 1857 en 1858 zijn aan de werven te Ledekeng, bij (leiit, 
en te Groenendael, hij I'.russel, 7000 ingespoten palen van pijn-
boom, dennen- ol' binnenlandsch lorkenboomhout afgeleverd ge-
worden (1). 

l)e volgende staat beval de afmetingen en de prijzen van 1858 
volgens monsters: 

Nummer Omtrek Prijs per stuk. 
vau Lengte. op twee el do bereiding duur-

bet monster. van den voet. onder begrepen. 

ned. el. ned. cl . fr. c. 

l 5.50 0.-12 5.00 
2 r».50 0.12 5.80 
a 7.50 0.i2 0.50 
4 0.00 0.12 7.75 
i") 5.50 0.00 0.25 
r. 0.50 O.f.0 11.00 
7 7.50 0.l»0 12.50 
8 0.00 ().('.;{ 15.00 
0 10.50 0.133 10.00 

10 12.00 0.70 2-1.00 

leerling el. fr. c. 
1 0.077 1.25 

»> 2 0.001 1.50 
1' 0.105 1.75 
II •i 0.120 2.10 
t 5 0.151 2.50 
1) 0 0.182 3.00 
p 7 0.210 3.50 
ï> 8 0.281 1.70 
t 0 0.;]31 5.50 
n 10 0.102 7.00 

De palen n». 1 gebruikt men o[» de lijnen van slechts een of 
twee draden, n". 5 voor eindpalen en in kleine bogten, n®. 3 bij 
waterpasse overgangen en n°. 2 om tusschen n®. o en 1 Ie stellen. : 
Dij lijnen van vijf of zes draden moet men geene jialeii bezigen 
ilie minder dan (V'1..50 lengte hebben. Men gebruikt voor die lijnen 
u®. '2 en 0 ; hij waterpasse overgangen n". 1 cn 8 , terwijl n°. o 
en 7 als tusschenpalen gebezigd worden. 

Dc nummers 5, O, 7 en 8 worden bij voorkeur aangewend 
daar, waar de palen aan eene zijdeling^chc trekking moeien we'der-
stand bieden. 

N®. O en 10 worden alleen in buitengewone gevallen gebezigd 
en van deze heeft men dus slechts eene zeer geringe hoeveelheid 
noodig. 

De belangrijke prijsverrneerdering in vergelijking met de prijzen 
van 18.50 en 1852, ontstond door drie oorzaken: 

1. Door de prijsvcrhooging in Delgie van alle houtsoorten, vooral 
van het dennenhout; 

2. Door de veel grootere afmetingen der palen, welker nood-
zakelijkheid door dc ondervinding was gebleken; 

3. Door de prijswrhooging van het zwavelzuur-koper, de grootere 
hoeveelheid daarvan benoodigd ten gevolge van dc grootere af-
metingen der palen cn van de wijze van inspuiting. 

De gemidilelde inhoud der palen cn de kosten van inspuiting 
kunnen, volgens de boven opgegeven prijzen, geschat worden als 
volgt: 

( l ) I I c i l)erkcn.. l)cukcn-, hagcbcukcn- cn nnilcr zacht hout is gemakkelijk 

doordringhaar, doch dc harsachtige houtsoorten zijn door hun vorm voor 

telegraafpalen beter geschikt, cn daaraan wordt dan ook byna overal dc 

vQortcuv gcsevcu. 

De koslen van bereiding, hel schillen van het hout cn bel regt 
van octrooi daaronder begrepen, bedragen ilerhalve ongeveer 10.50 fr. 
do teerling cl. Uit het oogpunt der kosten moet dus de inspuiting 
met zwavelzuur-ko|)cr boven de bereiding met creosoot in gesloten 
vaten verkozen worden. 

Wij zijn niet bekend met de uitkomsten der toepassing van 
laatstgenoemde bereidingswijze oj) telegraafpalen, terwijl wij die 
der bereidingswijze van Doucherie reeds hierboven hebben mede-
gedeeld. 

Wij zullen eindigen met de opgave van cenige bijzondei heden 
over de aanbesledingsvoorwaarden en over de gevolgde wijze van 
bereiding. 

De contracten bevallen de volgende voorwaarden: 
«De puien moeten de lengten hebben zoo als die op de tabel zijn 

aangewezen, waarop eene speling van 10 ued. duimen wordl toege-
staan. De opgegeven omlrekken wijzen het minimum van dikte, 
zonder <le bast, aan. KIkc paal, waarvan dc omtrek op twei; el 
van het dikke einde minder ilan 12 ned. duimen bedraagt, wordl 
afgekeurd. KIkc paal van n". 5 tot 10, welke den vereischlen 
omtrek niet heeft, wordt aangenomen tegen den prijs van n®. 1 tol 1. 

«Klke paal moet regt en rond zijn, volkomen geschild wezen 
cn aan het dunne einde puntig zijn afgehakt. De tusschen .Ant-
werpen en Mechelen geplaatste telegraafpalen zullen in dil opzigl 
ter vergelijking dienen. 

«Het bout moet gezond en van goede hoedanigheid zijn; lirl 
mag niet gespleten, geslingerd, vurig noch wormstekig zijn en 
moet vrij wezen van bederf, knoesten, scheuren en aiulerc gebreken. 

«Voor dc inspuiting moet zwavelzuur-koper van de eerste kwa-
liteit gebezigd worden in de verhouding van 1.5 ned. pond op de 
100 kan water. 

«Ken agent zal door de administratie worden aangesteld, om 
het hout vóór de bereiding oj) de werf in ontvang te nemen. Hier-
door zal evenwel de verantwoordelijkheiil van den aannemer niel 
gedekt worden, in geval het bout niet versch genoeg gekapl is, 
um de bewerking te doen gelukken. 

»Indien hel hout mei de bast gemeten wordt, moet de omtrek 
tien ned. duimen meer bedragen, dan op bovenstaande tabel is 
aangewezl'u (I). 

«De bewerking van het hout zal onder toezigl der ai 
plaats hebben cn zij zal zich overtuigen dal hel volkomen door-
trokken is: 

( ! ) Daar de i>alen niet zonder baft ingespoten kunnen worden, is cciic 

voorloopigc meting bij dc eerste keuring noodzakelijk. 

«I . Door met den areometer het vocht tc onderzoeken, dal uit het 
hout vlocil cn hetwelk nagenoeg dezelfde zamenslelling moet 
hebben, als dc voor de bereiding gebruikte oplossing. 

«2. Door weging vóór en na ile bewerking; dc palen moeien 
door de inspuiting minstens in gewigl zijn toegenomen. 

a 3. Door onderzoekingen met scheikundige herkenningsmid-
delen (1). 

«Dc palen, die bij eene eerste proef niet volkomen doortrokken 
schijnen tc zijn, zullen onmiddellijk aan ccnc nieuwe proef onder-
worpen worden. I) 

De bewerking heelt op dc volgende wijze plaats: Dc palen wor-
den naast elkander op den groiul gelegd, met hunne einden boven 
eene goot; langs de dikke einden ligt eene looder. pijp cn iedere paal 
slaat met deze pijp door middel van eene buis van gevulcaniscerde 
caoutchouc, waaraan een houten sluitring bevestigd is, in verbinding; 
de looden pijp is met een bak verbonden, die 8 tot 10 ned. cl 
boven den grond geplaatst is en de oplossing bevat. Aan de dikke 
einden der palen worden, door middel van eene schroef, bamlen 
van houl van digi weefsel (olm of eiken) bevestigd, die met de 
middellijnen der palen overeenkomen; een ring van gevulcaniscerde 
caoutchouc dient tol sluiting. 

Heeft men een paal geplaatst, cn eene snee 1er dikte van een 
ned. duim daarvan afgezaagil, om een versch eind te verkrijgen, 
dan wordt dc band aangeschroefd cn daaraan de houten sluitring 
tier caoutchoucbuis bevcstigil. 

Dc caoutchouc-buizcn kunnen door middel van een band worden 
afgesloten. Men behoeft dezen slechts los Ie maken om dc oplossing 
in bel houl te doen dringen, hetgeen plaats heeft met eene drukking, 
die evenredig is aan de hoogte, waarop de bak geplaatst is. 

De palen blijven aan deze werking onderworpen gedurende eene 
tijdruimte, die lusschen drie tol acht dagen afwisselt cn die afhankelijk 
is van de afmeliiigen der palen, de beweging der sappen, enz. 

Onlangs heeft men waargenomen, dat deze bewerking ook des 
winters met goed gevolg kan plaats hebben, zoolang namelijk de 
oplossing niet bevriest. 

MEMORIE O V E R D E VERZANDING DER K U S T E N , EN IN I IET 

BIJZONDER VAN DE KU.ST VAN LIAYONNE, VERGELEKEN 

MET DEN TOESTAND VAN H E T STRAND TE TELUSE , 

DOOR M O U G E L - B E Y . 

( ? . C A L A N D , L . K . Inst. I . ) 

(Plaat 2.) 

{Perccmut de Nsthme de Suez. liapiiort de la commission hollaudaisc, 
etc. Paris , I860, p. 305.) 

De monden vnn groole rivieren zijn allijd met een of meerdere 
hnnken bezet. — Alle groote rivieren, die over een door aanwas 
ontstaan strand in zee uilloopen, zijn in hare uitmonding meer of 

(1) Indien men de oppervlakte van hel hout rnet een stuk gecl-bloedloog-

zout (cjiano-Jerrure dc potassium) krast , dan toont eene meer of min 

donker roode tint de meer of minder groote hoeveelheid zwavelzuur-

koper aan , welke door het hout is opgeslorpt. Dit is het eenvoudigst 

herkenningsmiddel. 

min verstopt door ccnc ondiepte of bank, gevormd door dc stollen, 
waaruil de kust bestaat en die eene meer of minder boven het bed 
der rivier uitstekende verhevenheid vertoont. 

Deze wet is van algemeene toepassing, zoowel voor de aan vloed 
cn eb onderhevige zeeën, als voor de bimienlandschc zeeën, die 
slechts weinig ot geene rijzing en daling van den waterspiegel 
hebben. Zij is zoowel van toepassing voor den Adour, die zijne 
wateren in den Oceiian stort, als voor den iXijl, die in dcMiddel-
landscbc zee uitmondt. Maar zij wordt eenigzins gewijzigd, wan-
neer dc rivieren in bogten of golven uilloopen, want dan wordt 
de ondiepte vervangen door een zeker aantal door aanwas ontstane 
banken, die de golf nabij ilen mond der rivier versloppen. Dit is 
het geval bij de Hoiigly in de golf van Dengale, bij den .Mississippi 
in de golf van .Me.xico, bij den Don in de zee van Azof, enz. 

Dc Adour cn de Nijl, aan ccnc kust uitmondende waar slechts 
weinig inhammen zijn, hebben beiden slechts eene enkele bank, 
die echler genoeg boven het bed der rivier verheven is om eene 
hindernis tc zijn voor de schee|ivaart; maar is men eens dezen 
hinderpaal tc boven, dan is de zee diep genoeg voor den gang der 
vaarluigen, dal wil zeggen dat er buiten deze ondiepte geene andere 
meer zijn. 

Wanneer men zorgvuldig dc bank onderzoekt, die dc zee onop-
houdelijk voor den mond van den Adour doet ontstaan, dan ziet 
men dat zij bestaat uit strandkeijeii, kiezel cn zand, die er dc 
hoofdbcstanddeclen van uitmaken. Uit de dagelijksche waarnemin-
gen der zeelieden en loodsen blijkt, dat de strandkeijen vooral 
boven op dc bank worden aangelrollen en dat het zand over bet 
algemeen niet zeer fijn is. 

Wordt de bank in den Adour gevormd door stoffen, die de rivier 
aanvoert? — Zijn deze stollen door dc rivier of door de zee aan-
gevoerd? Ziedaar een vraagstuk, welks oplossing \-an gewigt is, 
en dal door dc ingenieurs, die er zich mede bezig gehouden heb-
ben, op vcrschillenilc wijze is beschouwd. 

Laten wij eerst nagaan wal de Adour tot aan zee kan mede-
voeren en volgen wij hem in zijnen ganschen loop. 

De Adour ontspringt in de nabijheid van de piek van Zuid Tarbcs, 
in hel midden van gronden uil hel overgangstijdperk; hij loopt 
van het zuiden naar hel noorden in de vallei vau Gampan, en be-
sproeit de vruchtbare vlakte, die bijna hel geheele departement der 
Opper-Dyreneeën vormt; daarna zijnen loop westwaarts rigtendc, 
beschrijft hij ccnc bogl naar Saint Scver en Dax, waarna hij weder 
zuidwaarts voortloopt naar Dayonnc, om aldaar bijna regthoekigop 
dc kust in zee te komen. 

Hij ontstaat tusschen rotsbrokken, die het bovenste gedeelte van 
zijn bed belemmeren. 

Die stukken, door den stroom voortgerold, worden afgerond cn 
vormen de kcijen cn den grind j die dealhuien der Oppcr-Pyreneeën 
uitmaken. 

Dcncdcn eene bepaalde grens verlooncn zij zich niet meer. liet 
verhang cn bijgevolg dc snelheid van den stroom zijn alsdan aan-
zienlijk verminderd; hij kan dan slechts zeer ligle stollen meer 
medevoeren, cn eindelijk bij den mond voert hij slechts modderig 
zand of slib mede, derwijze dat, wanneer men boven nayoimc de 
rivier opvaart, het over eenen afstand van meer dan 25 kilometers 
onmogelijk is kiezel, grind of zand te ontdekken; en de boringen, 
zoowel in dc bedding zelve van de rivier als m hare aanslibbingen 
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ol' in haar stroomgebied gedaan, vertoonen geene sporen van die 
stollen. 

Hel omliggende terrein is dus geheel gevormd uit kleiachtige 
stollen en modderig zand. 

Nu wordl hel stroomgebied eener rivier uilsluitend gevormd door 
de stollen, welke de rivier medevoert. Daar waar de rivier rolkeijen 
medevoert, beslaat hel terrein uil rolkeijen; wanneer zij slechts 
zand met zich voert, vindt men geen spoor meer van keijen, en 
het terrein bestaat uit een' zandachtigen hoilem. Eindelijk, wanneer 
de stroom niels dan slibachlige stollen medevoert, levert het stroomge-
bied geene keijen ol' zand meer op, maar vormt een kleiachtig terrein. 

Zoo beslaan de groote rivierbekkens van Caslilië uil gerolde keijen, 
vermengd met aardachtige stoll'en, omdat de stroomen van die 
bekkens, ten gevolge van him sterk verhang, de keijen tot op eenen 
grooten alstaml van hininen oorsprong voortrollen. 

De Hhône voert keijen en kiezel mede tot beneden Valence, zoo-
als is gebleken bij de baggerwerken, die op deze rivier worden uil-
gevoerd; ook beslaat zijn stroomgebied uil een keiachtig, steen-
achtig, 1er naauwernood met eene dumie aardlaag overdekt terrein. 
Komt men beneden Arles, zoo voert de rivier niet anders dan slib 
en slibachlig zand met zich; maar in dit gedeelte vertoont de Ca-
margue, dal is hel slroomdal, niets meer dan een' moerassigen grond. 

Men zou dezellde waarnemingen op alle andere rivieren kunnen 
doen, want op deze wel bestaari geene uitzonderingen. Omgekeerd, 
wanneer men in het dal ol' hel bed, dat door de rivier gevormd 
is, geene keijen noch grind noch zand vindt, kan men verzekerd 
zijn, liai de stroom geene van deze stoH'en met zich voert. 

Nu hebben wij gezien, dal hel stroomdal van den Adour tot op 
25 kilometers boven Hayonne geene keijen noch kiezel, maar alleen 
slibberig zand en slib verlooid. 

Het is dus duidelijk dat de bank in den mond van den Adour, 
bestaande uit zand, kiezel en keijen, niet ontstaat door stoH'en, 
welke de rivier met zich voert. 

Men kan zich afvragen, wal cr wordt van de groote rolsbrokken, 
die door de rivieren bij haren oorsprong worden medegevoerd. Zij 
dienen om trajisgewijze hare bedding te verhoogen. Dit tegen-
woordig algemeen erkend feil was niet onbekend bij de ouden, 
voornamelijk bij de Egyptenaren, die in hunne gedenkleekcnen 
merksleenen hadden gemaakt, zoowel om de verhooging van het 
bed van den Nijl als om de grootte van z'yne jaarlijksche wassen 
te kunnen nagaan. 

Dc Adoiu' draagt niels hij tot dc verminj der bank in zijnen 
mond. — Wij houden het dus voor een volkomen waar cji deug-
delijk bewezen feil, dal de bank van Hayonne wordl voortgebragt 
door de zee, en dat de Adour in gecnen deele lot haar ontslaan 
medewerkt. Men moet elders de oorzaak van baar aanzijn zoeken 
en tle verschijnselen bestuderen, die zich op de kusten voordoen. 

Hoe zich dc aanspoelingen aan zee vormen. — De kusten der 
zee leveren voor het oog van den waarnemer een zeer afwisselend 
gezigt 0]); haar beloop vormt nu eens sterke inhammen, dan eens 
uilstckendc kapen, dan weder kleine, lusschen weinig uitspringende 
punten ingesloten, baaijen. In eenige streken ziet men steile rotsen, 
in andere uitgestrekte vlakten, slechts weinig boven de zee ver-
heven en .somtijds zelfs lager gelegen. In de aan getijen onder-
hevige zeeijn verandert dit gezigt op bet oogenblik van laag water; 
de voel vier rotsen is dan geheel ontbloot en vertoont somtijds 
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rolsachlige, soms zandachtige stranden, en de vlakten worden 
vergroot door eene groole uitgestrektheid strand, dal de gedaante 
heeft van een uitgestrekt hellend vlak, onder eene zeer zachte 
helling naar den laagwalerrand afdalende. 

De branding der zee ondermijnt langzamerhand den voet der 
rotsen en vormt groote overhangende gedeelten, die later instorten. 
Deze ncèrgestorle massa's verdedigen den voel der rotsen zoolang 
tot de zee ze vernietigd heell. Aangezien door hare verdwijning 
de kust, welke zij beschermden, weder ontbloot is, wordt deze 
op nieuw aangevallen en dit geeft aanleiding lol nieuwe neerstor-
tingen. De heer Lamblardie heeft bevonden, dat de kusten van 
Normandie jaarlijks ü''l,33, op sommige punten slechts ü»'l.25 
afnemen. 

De snelheid der verwoesting is natuurrijk afhankelijk van de 
hardheid der aangetaste rotsen. Hel graniet biedt meer weerstand 
dan de rotsen uit bet secundaire terrein en van deze laatste zijn 
die rotsen, welke het minst door de vorst lijden, de meest weer-
standbiedende. 

De stoll'en, die de rotsen aan de zee len prooi geven, worden 
aan hunnen voet door de branding door elkander geslagen, en 
verminderen in grootte, terwijl zij Iegelijk den voel der rotsen door 
wrijving afslijten. Dc minsl harde gedeelten worden ten gevolge 
van deze hevige werking spoedig ontbonden en vormen modderig 
zand en slib. De hardere gedeelten worden tol keijen afgerond, 
wier grootte meer en meer afneemt ten gevolge van de voortdurende 
werking van de kracht, die zc in beweging brengt en die ze ein-
delijk tot zand vergruist. Maar naar gelang de stoll'en ligler wor-
den, worden zij meer en meer doorstroom en golven medegevoerd 
en verlaten zij de plaats waar zij gevormd werden. De weg-
voerende kracht hangt af van de rigting en van de kracht van 
den wind. 

Hoe de stranden gevormd worden. — Wanneer de branding m 
eene schuine rigting op de kust aankomt, drijft zij met geweld 
hel zand en de slrandkeijen, die zich aan den voet der kusten 
hebben opgehoopt, voor zich uil. Dil zand en deze keijen, die, 
vereenigd met de slib, dc aanspoelingen der zee uitmaken, gaan 
steeds voort, zoolang de wind in eene schninsche rigting o|) de 
kust waait. Komt dc kust, door eene plotselinge wending, lood-
regt op dc rigting van den wind te liggen, of de wind zelf in 
eene haaksche rigting op de kust te waaijen, dan houden de 
stoll'en op zich verder tc verspreiden en plaatsen zij zich in den 
vorm van een rug langs de kust, op deze wijze cenen natuurlijken 
dijk langs de lage landen vormende, die zonder dil verdedigings-
middel door de zee zouden overstroomd worden. 

Indien dc zee slechts matig bewogen is beval elke golf eene 
zekere hoeveelheid vaste stoll'en, die zij gedeeltelijk lol boven hel 
waterpasse vlak, dal de branding bereikt, opwerpt ; en naar gelang 
de vloed rijst, worden de reeds neergezette stolVen op hieuw 
opgenomen en hooger opgevoerd, lot boven de hoogste vloeden. 
Daar elke vloed weder het zijne bijdraagt lot hetgeen door de 
vorige vloeden is verrigi, zoo vormt er zich een regelmatige dijk 
van vaste stoll'en, die in dwarsdoorsnede een holgebogen vorm 
vertoont, door den heer Lamblardie bij eene cycloïde vergeleken. 

Wordt de wind zeer sterk, dan wordt de gedaante van den 
dijk veranderd en een gedeelte van de vaste stoll'en wordl door de 
zee lot builen hel bereik der golven opgewori)en. 
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Maar zoodra het weder bedaart herstelt zich de dijk allengs,en 
dc bressen, daarin ontslaan, worden weldra aangevuld. 

Gang der vaste slo/fen langs de stranden. — De schuin op het 
strand waaijende winden, die de vasie stollen verplaatsen, waa'yen 
niel altijd in dezellde rigting en voeren die stollen bij gevolg nu 
her- dan derwaarts, zoodal hunne verplaatsing slechts hel verschil 
is der beweging in de twee tegenovergestelde riglingen. 

Oorzaken, die den loop stuiten. — De slrandkeijen kunnen wor-
den legengehouden door de kapen en door de riviermonden, waar 
zij uitstekende banken vormen. 

Evenzoo is hel met hel zand. Het gaat om dc monden heen 
van de rivieren, die aan eene weinig uitgetande, bijna regtlijnige 
kust uitmonden. Hel vormt banken aan de monden van zoodanige 
rivieren, die in inhammen of golven uilloopen. Het gebeurt zelfs 
in dit laatste geval, wanneer dc mond eener rivier in eene legen-
overgeslelde rigting van de heerschendc winden ligt, en dc stroom 
langs de kust zeer zwak is, dat de vaste stoll'en, die langs dc 
kust worden gedreven, zich gedeeltelijk verecnigen met de banken, 
die door de branding worden gevormd en alzoo slibachlige zand-
banken veroorzaken, zoo als dit plaats heell aan de monden van 
den Canges en waarschijnlijk bij nog andere rivieren, die eveneens 
gelegen zijn. 

Alleen in deze zeer zeldzame gevallen kan men aannemen, dat 
de door de rivier aangevoerde stollen gedeeltelijk bijdragen lol de 
vorming van baidam of ondiepten in dc monding van groole 
rivieren. 

Zijn de stroomen in zee langs de kust zeer zwak, dan oefenen 
zij er geen' regislreekschen invloed op uit, maar zij voeren dan 
naar de diepte der zee het zand en dc kiezel, die, binnen hel 
bereik der golven komende, hierdoor worden opgenomen en aan 
hel strand gebragt, waarvan zij voortaan alle veranderingen volgen. 

Onderzoek van de kusten van Spanje. — Indien men nu de 
kust van Spanje ten zuiden van de golf van Gascogne van de 
scheiding der Asturiën tot de grenzen van Frankrijk nagaat, dan 
bevindt men dal zij bestaal uil rotsen van zandsteen, kiezelachti-
gen kalksteen en schilferachtige lagen, vermengd met banken 
van vuursteen, die zich met de wéalden- en neocomische formatien 
vereenigen. 

De afbrokkelingen dezer rotsen, steeds bewerkt door den onop-
houdelijkeii invloed der golven, vereenigd met de werking van 
den dampkring, worden in beweging gebragt cn van strand tol 
strand voortgedreven door de zee, die haar in eene voortdurende 
beweging houdt ten gevolge van den langs de kust trekkenden 
stroom, leder brok, waarvan dc hoeken worden afgerond, en dat 
eene rolkei of een zandkorrel wordl, al naar gelang van zijne 
grootte, be.schrijft, wanneer hel door de zee wordt opgenomen, 
verscheidene schroefvormige kringen cn rolt vervolgens mei de 
haalgolf voort, volgens de grootste hellingslijn van hel strand, om 
daarna weder door eene andere golf tc worden opgenomen en 
dezelfde beweging te hervatten. Hel gaal op die wijze voort, lot 
hel een of ander beletsel, zooals een voorgebergte of een uil-
stekenden dam, ontmoet, en, terwijl dc kracht, die hel in beweging 
hield, daardoor vermindert, zich nederzet. 

De baar, buiten den invloed gejegen van den stroom der rivier, 
plaatst de vaste sloflen der zee in een regelmatig profil, onder-
hevig aan eenige veranderingen, naar gelang van de rigting en 
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kracht van de baar, die weder atliangen van de kracht der stroomen 
en van den aard der vaste sloll'cn. 

Slaat hel strand tc steil dan valt de baar het bovenste gedeelte 
daarvan aan en slijt hel af, terwijl zij de weggenomen gedeelten 
naar de diepten der zee voert. Is, integendeel, de helling llaauw, 
dan drijft de baar hel zand uit de zee opwaarts en werpt hel op het 
strand, hetgeen dikwerf aanleiding geeft tol de vorming der 
duinen. 

De baar kan op deze wijze aanleiding geven lot een' voort-
durenden aanvoer van vaste stoll'en langs de kust, in de rigting, 
welke dc wind daaraan geeft. Zij heefl vooral dc strekking om aan 
de stranden eene regelmatige gedaante te geven. Maar bel bestaan 
van den stroom eener rivier komt deze regelmatigheid verbreken 
door eene ruslverslorendc kracht in het spel te brengen. Men be-
grijpt dat, waar deze nieuwe kracht aanwezig is, dc vaste stollen 
naar zee worden teruggedreven in de gedaante van cenen waaijer, 
en dat het waler der rivier door zijne snelheid er een gedeelte van 
wegvoert om zich cenen doortogt te banen. 

Hoe zich de bank in den mond eener rivier vormt. — De bank 
in den riviermond moet alzoo beschouwd worden als een gedeelte 
van het door de uil lozing (1er rivier verstoorde strand. De bank 
is het hoogst op het puni, waar de kracht der rivier evenwigt 
maakt met die der zee. Op de bank slaat slechts zóóveel diepte 
als voor den afvoer van het rivierwater noodig is, en de toestand 
der bank slaat in naauw verband met dien der rivier. Hij hooge 
rivierslanden wordt dc snelheid van uitslrooming en de al'gevoerile 
watermassa vergroot; de bank wordl daardoor naar zee verplaatst 
en verlaagd. Het tegenovergestelde heeft plaats bij lage rivier-
slanden. 

Gevolgtrekkingen. — üit de beschouwing van deze feilen cn uil 
een naauwkeurig onderzoek van de vaste stollen aan dc spaansche 
kusl, vergeleken met die van de bank van Hayonne en van de 
stoll'en, die door den Adour worden aangevoerd, schijnt ons buiten 
allen tw'ijfel te volgen: 

1. dal deze ondiepte niet wordl veroorzaakt door de vaste stoffen 

van den Adour; 
2. dal zij u i t s l u i t e n d gevormd wordt door de rolkeijen, de kiezel 

en het zand, voortkmnende van de Spaansche kusten, welke dc zee 
daarvan afslaat en die zich aan den mond der rivier ophoopen; 

3. dat zij verandert in hoogte en gesteldheid naar gelang van 
den toestand der rivier, zijnde zij het laagst tijdens de hoogste 
rivierslanden. 

Verscheidene ingenieurs hebben, wel is waar, de tegenwerping 
gemaakt, dat dc Adour ten gevolge van zijnen snellen stroom, 
len tijde van zijn sterksten was, de keijen kon medevoeren, 
waarmede de bank van Hayomie bedekt schijnt, maar deze meening 
wordl tegengesproken door de talrijke feiten, welke wij hebben 
ojigegeven 

Zoo vertoont dc rivier van Hilbao, die een ware bergstroom is, 
en die groole ke'ijcn tot op 8 kilometers afstand van haren mond 
medevoert, boven haren mond .slechts slibachlig zand, en het zou 
onmogelijk zijn op het strand evenmin als op de bank eene enkele 
kei te vinden. 

Evenzoo is het ook met de rivieren, die te Sl. Sebastiaan, Ie 
Santander en op de andere punten der Cantabrischc kust uitmon-
den. En daar al deze rivieren veel sterker stroom hebben dan de 
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Adoiir, kan men te meer verzekerd zijn, dat, wanneer zij geene 
keijen noch kiezel in zee hrengen, de Adour dit ook volstrekt 
niet doet. 

Over (Ie mhlilclen om eene kink in eenen riviermond le doen 
verdwijnen. — Na liet aannemen van deze Teilen is het de vraag, 
iioe men de ondiejite in den mond eener rivier kan doen ver-
tlwijnen, ol' haar len nnnste zooveel verlagen, dat zij geene hin-
dernis meer oplevert voor hel in- en uilgaan der schepen, die de 
rivier bevaren. 

Hel is vooreerst len eenemale onnuigelijk den afslag der kusten, 
die aan al de hierboven vermelde werkingen bloolgesteld zijn, te 
keer le gaan. He vorming van keijen, kiezel en zaml zal dus 
voortduren, welke middelen men daartegen ook aanwende. 

Niet niiniler zeker is het dat de stroomen, veroorzaakt door de 
winden, de getijen en de branding, magtiger zijn dan de middelen, 
waarover de kunst kan beschikken. De vaste stollen der zee zullen 
dus steeds door de kracht van stroom en golven langs hel strand 
worden gevoerd. 

Hel is daarom zeer noodzakelijk deze stollen, vóór dal zij de rivier 
bereiken, op te vangen en te verzamelen door middel van een hoofd 
of eenen dijk, haaks op den oever en reikende tol de diepte, waar 
de werking der golven zich niet meer doet gevoelen. 

Dit werk vormt eene der zijden van den hoek, waarin dévasté 
.•»tollen zich ophoojien en waarvan het strand de andere zijde vormt. 

Het is waar dat in de eerste jaren deze hoek zich vrij .spoedig 
zal vullen; maar naarniate men tol in grootere diepten komt, zal 
de aanwas van hel strand van lieverlede minder sterk worden. 

Wanneer eindelijk de verzamelplaats geheel zal gevuhl zijn, zal 
men, óf baar kmmen ledigen, óf haar vergrooten door den dijk 
eenigzins te verlengen. Te llàvre ruiml men de vaste slollen van 
de bank (die in de havens van het Kngelsche kanaal/rĉ /;̂ ////», 
lier, genoemd wordl) op, omdat men ze gebruikt tot ballast voor 
de schepen. In alle andere havens van het Kngelsche kanaal volgt 
men het tweede stelsel ; men verlengt de dammen aan de zijile 
van den langs de kust loopenden stroom, en zonder dezen maat-
regel, die dikwijls genoeg herhaald wordl, miu.̂ teiis om de vijftig 
jaren, zouden de havens van hel kanaal reeds lang verstopt en 
verloren zijn. 

Toejuminfi vint deze middelen up de hank in den mond vnn den 
Adour.— Als er op de bank geene vaste slollen meer aangevoerd 
worden, zal het opperwaler van den Adour, in verband met de 
werking van den slrooni langs de kust, ze allengs doen verdwijnen, 
en, indien men deze uitkomst spoediger wil verkrijgen, zal het 
voliloende zijn om bij slil weder de ondiepte iloor middel van een 
krachtig baggerwerkluig aan It; lasten. 

iMen kan d(ïn dijk met openingen {it claire voie) maken, echter 
onder voorwaarde van hem op te vullen naarmate het zand van 
den oever zijn uilemde nadert. 

Wal de eigenschappen aangaat, welke sonunige ingenieurs aan 
de dijk(!n of hoofden met openingen hebben toegeschreven, zij zijn 
nog door geene ernstige waarneming bevestigd. Men weet zeer goeil 
dat een op zich zelf slaand ligchaam, in een slroomend water ge-
plaatst , aan ile beneilenzijde eene neer vormt, die een diepen put doel 
ontstaan indien de bodem van zaml is; maar hel aldus uitgesclmurde 
zaml zei zich neder op geringen afsland van hel punt, vanwaar 
het werd opgenomen. Wal een op zich zelf staande paal veroor̂  
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zaakt, moet zich herhalen bij ieder aantal palen, dal men op onder-
linge afstanden zou willen plaatsen, liet is niel te begrijpen, dat 
men verdieping der geul van den Adour zou knnnen verkrijgen, 
door hel maken van eenen dam, uit open paalregels bestaande. 
Indien ile geul is verdiept en de ondiepte verbeterd ten gevolge van 
de werken, die tegenwoordig worden uitgevoerd, zoo ligt dit niet 
aan den open paalregel, maar integendeel daaraan, dat men een 
groot deel van de openingen met steen heeft gevuld, en alzoo eene 
van de zijden heell gemaakt van de vergaderplaats, waarvan hier-
boven gesproken is. En deze opvulling zal voortgezet moeten worden 
wil men niet op nieuw belenmiering van het vaarwater en opho(»-
ging van de bank zien ontstaan. 

Indien de wind altijd westelijk was zon er slechts een enkele 
dam noodig zijn, maar dikwijls is hij noord-westelijk en zells noor-
delijk. In dit geval zou de stroom langs de kust hel zand van den 
oever van het noorden naar het zuiden voeren, en er zou dus be-
lemmering van het vaarwateren aangroeijing van de bank ontstaan. 
Er is derhalve een tweede dam noodig om deze zwarigheid le ont-
gaan; maar zij moet veel minder ver uitgebragt worden dan de 
eerste, en heeft niels anders le verriglen dan den teruggang der 
vaste stollen nit zee le keer te gaan. 

Het is zonder twijfel eene dwaling, wanneer men beweert, dal de 
noordelijke dam verder uitgebragt moet worden dan de zuidelijke; 
eveneens is het ten gevolge van onnaanwkeurige waarnemingen dat 
njen voorgeell, dal de langs de kusl loopemie stroom van hel noorden 
naar hel zuiden trekt. De langs de geheele C.anlrabische kust heer-
schende winden zijn de westnoordweslelijke, en geven aanleiding 
lot een sterken stroom langs de kust van hel westen naar hel oosten 
volgens de rigling dezer kust. Dit is een onbetwistbaar feit en het 
is voldoende als bewijs daarvoor aan te voeren, dal de mond van 
den Adour zich verscheidene malen noordwaarts heeft gewend, 
eenmaal oniler anderen tot de oude ton. 

Men voert, wel is waar, aan, dal van de Gi/onde tot .\rcachon 
lie in zee uitloopende rivieren haren mond naar hel zuiden rigten. 
liil feil bewijst wel, dal in deze sireek de stroom van het noorden 
naar hel zuiden loopt ; maar daar het l e g e n o v e r g e s l e l t l e plaats heeft 
bij den Adour, moet uieii er wel hel besluit uit trekken, dat op dit 
puni de stroom, die dezelfde is als die van de Canlabrische kust, 
van het zuiden naar hel noorden loopl. Het is een feil van den-
zelfden aard als men opmerkt bij kaap Antiier tusschen Havre en 
Fécamp. De kuslstroom loopt daar aan de ééne zijde van het noor-
den naar het zuiden, naar Havre, en aan de andere loopt hij van 
hel zuiden naar het noorden, naar Fécamp. Men kan dus aanne-
men, dat er in den omirek van Arcachon een punt is, waar de 
legenovergestelile kustslroomen uilloopen. 

Te gelijkertijd dal de zuidelijke dijk of dam ééne zijde vormt 
van de verzamelplaats der aanspoelingen uit zee, doel bij ook d(! 
dienst van een hoofd, in ilen stroom uitstekende. Er vormt zich 
boven den dam eene neer, die benedenwaarts genoegzame vermcer-
ilering van snelheid veroorzaakt om de stoHen van den boilem 
los te woelen en diepten te doen ontstaan. Daar deze uilwerkingen 
zeer gunstig zijn, moet men zich wel wachten ze tegen te gaan 
door den noordelijken dam le lang le maken, hetgeen de losge-
woelde stollen zou opkeeren en alzoo zou bydragen tol belem-
mering van hel vaarwater. 

Wat in de haven van Fécamp heeft / laals (jeluuL — De haven 
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van Kécamp is g e d u r e n d e meer dan tw in t ig j a ren b e l e m m e r d g e -
weest door eene ophoopi i ig van s i r a n d k e i j e n , doordien d e .scheepvaart 
voor den noorde l i jken d a m groote re lengte had gecischl dan voor 
den zu ide l i jken . 

De spuisluizen konden evenmin als ile handenarbeid den toevoer 
van de vaste stollen overwinnen. Maar zoodra de zuidelijke dam 
is verlengd, zijn de slolVeii allengs verdwenen, en de geul heell 
zich verdiept tot aan de rots, zoodat tegenwoordig Fécamp eene 
van de diepste havens is van hel Kanaal. 

De gesteldheid der dammen aan den mond eener aan de werking 
van eb en vloed onderhevige rivier heeft grooten invloed op den 
toestand van de geul en van de bank in den moud. Inderdaad doel 
de vloed, die niels anders is dan eene onmelelijke golf, wier top 
van meridiaan tot meridiaan den loop der maan volgt, zich intns-
schen langs zekere stranden gevoelen door stroomen, die soms 
zeer sterk zijn, zoodat er in de rivieren, die er in uilloopen, Iegelijk 
golf en stroom ontstaat, die beiden medewerken lot het ontslaan 
van (lil groole verschijnsel. 

De gedaante der kusten, evenzeer als de aan de monden der 
rivieren gemaakte w e r k e n , hebben grooten invloed oj) de hoogte 
der vloeden. Zoo heeft men zeer goed opgeimü kl, dal do door kunst-
werken "evormde vernaauwinuen van hel bed van den Adour, én ö O 
de hoogte van den vloed én den afstand, waarop hij zich doet ge-
voelen, heeft verminderd. Deze vernaauwingen hebben lot uitkomst 
gehad, dal zij de h o e v e e l h e i d en de snelheid van hel vloedwaler 
in den Adour en bijgevolg de kracht van de eb o|i de sl(dl'en, 
waaruil het rivierbed en de bank in den inoiiil beslaan, verminderd 
hebben. Het is inderdaad buiten kijf, dal de werking van den vloed 
minder sterk is dan die van de eb, daar de opkomende vloeil 
wordl tegengewerkt door de hoeveelheid en den stroom van hel 
rivierwater, terwijl de eb iloor dezelfde oorzaken wordt versterkt. 
Men begrijpt dus, dat de vloed op de slotfini van den rivierbodem 
zonder uilwerking kan zijn, lerwijl d*; eb kracht genoeg zal be-
zitten om ze zoover meile le voeren lol zij in het bereik komen 
van den langs de kusl trekkenden stroom. 

Om alzoo de opruiming van de bank in den riviermond le be-
vorderen is het noodig, ilal de dammen, aan den mond der rivier 
uitgebragt, zich zeewaarts van elkander verwijderen en eene soort 
van Irechler vormen, die den aanvoer van eene grootere massa 
waler iii de rivier bevordert. 

Op deze wijze heell men goede uilkomslen in de monden van 
aan de werking van vloed en eb onderhevige rivieren verkregen, 
onder anderen op ile rivier de Clyde in Schotland, terwijl de ver-
naauwingen lol niels aiulers dan tot onheilen hebben geleid. 

Hel is onnoodig in bijzoiulerheden le treden omtrent de beweeg-
redenen, die de bekwaamste ingenieurs liebbeii geleid lol de ver-
naaiiwing van den mond van den Adour. Het is voldoende le zeggen, 
dat men op deze wijze eene geheel tegenovergestelde uitkomst heeft 
verkregen van die, welke men verwachtte, en dal dil hel geval zal zijn 
met elk ontwerp, dal gegrond is op vernaauwing van hel rivierbed. 

(Jev(diilrekkingen. — De waarneming der natuurwetten heell dus 
geleerd, dal men, om den mond van eene aan vloed en eb on-
derhevige beneden-rivier le verbeteren, noodig heeft: 

I . eenen d a m tegen den l a n g s d e k u s l loopenden s t r o o m , o n g e -
veer loodregt op hel s t r a n d , d ie Iegeli jk eene ve rzamelp laa t s vormt 
voor dc vas te s lolfen cn een u i t s t ekend h o o f d , 

2. een' tweeden dam, veel korler dan de eerste, om de be-
weging der vasle stollen van hel slranil Ie keeren, die door mi en 
ilan waaijende winden weder in de rivier zouden gebragl kunnen 
worden, en 

3. de twee dannnen zoodanig Ie leggen, dat zij als het ware 
een' trechter vormen, die hef opkomen van den vloed in de rivier 
bevordert. 

Zijn deze afdoende maatregelen eens genomen, en de slotlen, 
die de bank in den riviermond onderhielden, daardoor gekeerd, dan 
zal de stroom der rivier, tijdens dc eb, met den kuslstroom ver-
eenigd, weldra de stollen van de bank opruimen; maar wanneei 
de wind de golven regtslreeks in het bed der rivier ilrijft, zullen 
de zee(3n (1) eene zekere hoeveelheiil vaste stollen aanvoeren, dii; 
zich in hel vaarwater kmmen plaatsen lol de eb ze weder wegvoei l. 
Om voor een urool tieel dit nadeel le onti-aan is het voldoende ö O 
den eersten dam le iloen eindigen in een' bek, of omgebogen ge-
deelte, dat eenen hoek van eenige graden maakt met ile rigling 
der heer.schende winden, en dezen bek zoolang le maken dat het 
uiteinde van den kleinen dam daardoor voor deze winden uedekt 
wordl. Hel is deze inrigling, welke men als voorbeeld voor een 
ontwerp tot verbetering der rivier de Adour volgens de hierboven 
(uilwikkelde beginselen heeft aangegeven. (Zie plaat 2.) 

l'ilkomsten, ann de haven van Malamocco verkregen. — Hij de 
haven van Malamocco in ile Adriali.sche zee, waar zich een van 
de voornaamste monden der lagunen van Venetië beviiull, is een 
enkele tegen den kuslstroom gekeerde dam voldoende geweest om 
dc bank, die zich gevormd had, te doen verdwijnen, en dc geul 
verscheidene ellen te verdiepen. En echter is hel grootste verschil 
Insschen vloed en eb er niel meer dan 2 ellen, terwijl dit aan de 
kust van llaYoime 3 el bedraagt. 

Ifaven van (lelie. — Hij de haven van Celle in de .Middelland-
sche Zee, waar de gesleldheid der dammen legen alle regelen der 
kunst indrnischt, onderhoudt men de diejile van het vaarwateren 
van de haven met slechts twee baggermolens. Waren de dammen 
naar de vaslgeslelde regelen aangelegd, zoo zou hiertoe een enkele 
baggermolen meer dan voldoende zijn, en toch staat deze haven 
onder den invloed van den Hhóne door middel van den kuststrooiu, 
die hel waler der rivier naar deze kusl leidt. 

Onderzool, der gemaakte bedenkingen legen hel voorloopig onliverp 
der doorgraving van de landengte van Suez. — Ten einde allen 
twijfel omtrent hel gcwiglig vraagstuk der verzanding van de kusten 
der zee weg tc nemen komt het ons nultig voor, hel door den 
kapitein Spratt uitgebragle en door ile engelsclie regering openbaar 
gemaakte rapport le onderzoeken, over den toestand der cgyplische 
kusl zoowel len westen als ten oosten van de monden van den Nijl. 

Deze otlicier beweert eerslelijk, dal de beerschende winden, de 
beweging der golven en de siroomen oji de kusl van Egypte de 
door den Nijl algevoerde vaste slollen van het westen naar het 
oosten voeren tol aan de kusl van Syrie. Hij levert het bewijs 
daarvoor door de op de kust en op den boilem der zee gevonden 
stollen te vergelijken met die der oevers en van bet bed der rivier. 

Hij bevindt, dat «le Nijl kiezelachtig zand met zich voert, ilat de 

(1) Ovcrstortciitle golven. Noot van den vertaler.) 
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jilalcn, (en lijde van laag opperwatcr in deze rivier bovenkomende, 
zijn zamengesleld uit kiezelachlig zand in eene verhouding tol 00 
ten honderd gaande, terwijl de kalkachtige slolVen er slechts in 
zeer kleine hoeveelheid in voorkomen, hoogstens 5 tol O ten hon-
ilerd. Van den anderen kant zijn de vaste stollen der zee bijna alle 
kalkaardig, en komen zij voort van de overblijfselen van koralen, 
van schelpen. Het kiezelachtig zand, waarmede het egyplischestrand 
overilekt is, is dus aanslibbing van den Nijl, door de winden en 
de stroomen langs de geheele kust verspreid van Aboukir tot in 
Syrië. Te vergeels, voegt hij er bij, zoude men dit kiezelachtig zand 
willen bcschouwen als afkomstig van de kuslen ten westen van den 
Nijl, want hij heefl geconstateerd dat de rotsen, die van Aboukir 
lot de Arabische golfde kust vormen, uil kalkaardigen zandsteen 
beslaan. 

Dil is de hoofdzakelijke iidioud van het rapport, dat wij te oiuler-
zoeken hebben en dat kapitein Spratt zoekt te staven door een 
aantal proeven en feiten, die hij op de plaals zelve heeft genomen 
en verzamehl. Maar als wij deze proeven en feilen oiulerzoeken, 
ilan geraken wij tol eene uitkomst, lijnregl tegenovergesteld aan 
de zijne. 

Op de bij hel rapport gevoegde kaart houdt bij de punt van Aboukir 
de zandachtige bodem der zee op, en van die plaats tol Alexandrië 
zijn er slechts door de zee aangevoerde stollen aanwezig. Kvenwel 
bestaat het strand lusschen deze twee punlen geheel uil kiezel-
achtig zand, dat zich over zekeren afsland in zee uitstrekken het 
terrein zelf, dat achter dil strand gelegen is, draagt den arabischen 
naam van Ramlé, dal wil zeggen: zand. Deze eerste oimaauw-
keurigheid moest worden in hel licht gesteld, onulat zij den geest 
aanwijst, waarin het rapport van den engelschen ollicier is geschreven. 

De rotsen, die ten westen van Aboukir tot de arabische golfde 
kust vormen, bestaan wel, zoo als het stuk zegt, uit met kiezel 
m zeer afwisseleiule verhoudingen vermengde kalkaarde, zóódanig 
dat op enkele gedeelten het zand den kalk overtreft, maar, te 
beginnen aan de oostelijke punt dezer golf, beslaat de rots uit 
grof-korreligen zandsteen met kalkaardig cement. De internationale 
commissie, die de geheele kust, van de arabische golf tot bij 
Aboukir, onderzocht heeft, heefl langs dil geheele strand kiezel-
achtig zand verzameld. 

Kapitein Spralt betwist hel bestaan niet tier groote kiezelachlige 
zandbank, die de helft der reede van Alexamlrië beslaat, en die 
op alle zeekaarten is aangeduid, en ontkeiil ook niel de spoedige 
verzanding van de nieuwe haven. Hij is dil gedeelte vanhetvoor-
loopig ontwerp met stilzwijgen voorbijgegaan, onulat het hem 
moeijelijk tc verklaren zou geweest zijn hoe hel zand van den Nijl, 
tegen de hecrschende winden en stroomen in, tot op de reede van 
Ale.xandrië is gekomen, dewijl hij in zijn rapport verzekert dal de 
vaste stollen van den Nijl, weüwanrta op, de punt vnn Aboukir 
niet bereiken. Hij erkent, dal de zandbanken, die men op de kust 
aantrell, zijn zamengesleld uit korrels ter [irootte vnn een mosterd-
zaad. iNn hebben alle boringen, welke wij in het bed van den Nijl 
en in hel Nijlilal gedaan hebben lot op 20 kilometers boven den 
mond van den Nijl, in zijne beide takken, ons slechts slib en 
.>libachlig zand opgeleverd. Het is waar, dat men hooger op, aan 
de punt van dc Delta, in het bed van den Nijl, zand vindt, dat 
bijna even grof is als dat van do kust, maar het heefl dezellde 
kleur niet; hel is gecler. 

[1860-

Tocn dc egyplische korvet ]rt«r//?ec/>^?/',gcdureiulcden gchcelcn 
winter van 1856, op de reede van Heluse heeft gelegen, op eene 
diepte van 8 cl, bragt zij, telkennude als zij dc ankers ligtle, 
Icemachtig slib op, en cvenzoo bestaat hel geheele lage gedeelle 
van dc delta uit zeer diglen leemachtigen grond. Kchter beweert 
kapitein Spralt, dat de invloed van het zand van den Nijl zich tol 
dc diepte van 10 tot 15 vademen uitstrekt; eveneens verzekert 
hij , dal men in de delta geene goede baksleenen kan maken, 
uilhoofile van dc te groole hoeveelheid zand, die dc grond bevat. 
Kr bestaat hier ceuc dubbele dwaling, welke het van belang is toe te 
lichten. 

Men weet, dat dc bewegclyke slibstollen voornamelijk beslaan uit 
kiezel cn aluinaarde in afwisselende verhoudingen, cn dal de f p i a n -
titativc analyse verkregen wordl, door een be))aald gewigt dezer 
slof in een val met waler om te roeren. De kiezel, soortelijk 
zwaarder dan dc aluinaarde, plaatst zich op den bodem en blijft 
bij het afgieten gescheiden. 

Dit heeft kapitein Spralt gedaan met leemachtigc slib, welke hij van 
den zeebodem heefl opgehaald; en zoolang hij kiezel in deze leem 
gevonden heell, heefl hij zich geregligd geacht te besluilen, dat 
dit zand van den Nijl afkomstig was. 

Om I e welen, wal in dil besluit waar cii niet waar is, moet 
men zich herinneren, dat de Nijl, even als de Adour, cn al de 
groote rivieren in hel algemeen, slechls uiterst ligle slib in zee 
brengt, die zich, uithoofde van hare njnheid, eerder in ontbonden 
dan in zwevenden locstand in het water bevindt. 

Deze stollen worden ver in zee gevoerd cn zetten zich in de 
groote diepten neder, waar de werkin-j der golven zich niet meer doet 
gevoelen. Hare zamenslelling verschilt niet van die van den bodem 
van het dal in het aan de kust grenzend gedeelte, en zij bevatten 
dus kiezel en aluinaarde, zeer fijn verdeeld, vermits deze stollen 
tegelijk worden afgezet en slechts eene en dezelfde massa vormen. 
Het IS zeker, dat, tijdens dc hooge standen van den Nijl, de zee 
langs de kust door de slib der rivier sterk gekleurd is, en dat 
deze kleur zich ter breedte van 50 mijlen nog voordoet, zooals 
de zeelieden cn reizigers hebben bevestigd. Het is zeer waarscbyn-
lijk, dal, naarmate de slib zich verder verspreidt, de verhouding 
van dc kiezel afneemt, omdat het de ligtsie, en, als men zich 
zoo mag uitdrukken, dc vloeibaarste stollen zijn, die het langst 
onder den invloed blijven van de werking van tien stroom. 

Men kan dus aannemen dat de slib, die men op de diepte van 
8 el begint te bespeuren, getleellelijk uit dc rivier afkomstig is, 
en dal zij meer of minder kiezel bevat naar gelang van den afsland 
van dc kust, zonder er uit tc besluilen dat het uit grofkorrelig 
zand bestaande strand een voortbrengsel is van den Nijl, die slechls 
slibachtigc stollen aanvoert. 

Maar het sprekendste bewijs, dat hel zand van het strand, even-
min als de slibachtigc bodem van dc reede, door de rivier aan-
gebragte stof is, is, dat men hetzelfde zand en dezelfde slib vindt 
in de baai van Sucz. Kn toch, niet ééne rivier watert op dc reede 
vau Sucz noch zelfs langs de geheele uitgeslrekiheid der Hoodc 
Zee uil. Hel bestaan van den Nijl is dus niel noodzakelijk om de 
verschijnselen voort tc brengen, welke men in dc baai van Pelusc 
opmerkt. 

Wal de bakstccncn aangaat, zoo heeft de heer Spratt ilie, welke 
in hel bovengedeelte van de delta gemaakt worden, en die inder-
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daad uil zandachtige leem bestaan, verward met die, welke uil 
dc omslreken van Hosctic en Damiatc, in de lagere gedeelten van 
de delta, voortkomen. Deze laatste worden van zeer vette leem 
gemaakt, die dc bijvoeging van asch of kiezel met gehakt slroo 
vortlerl, zonder welke zij oiuler het bakken zouden scheuren. De 
bijvoeging van kiezel en gehakt slroo is een feil, dat oud genoeg 
is en le bekeml bij alle inwoners, dan dal hel dc aandacht van 
den heer Spratt zou hebben kunnen ontgaan. 

Zijn rapport voert, als een bewijs van veel belang tol steun van 
zijne theorie over de verspreiding tier aanslibbingen ten oosten 
van het kusllaiul, dit feil aan, dal ten tijde van den stcrkslen 
was der rivier, gedurende drie of vier maanden, sterke noordwesten-
winden heerschen. Maar waarnemingen van twintig jaren herwaarts 
hebben, nopens dc winden en tien Nijl, het volgende geleerd. 

Van den 15den Mei tol tien 15den September heerschen dc 
noordwesten winden en zij waaijen het hardst in dc maand Julij ; 
in September waaijen zij zeer zwak. 

Van den I5den September tol het laatst van December stilte en 
veranderlijke winden; van .lainiarij tol half Februarij zijn de win-
den westelijk en brengen zij de regens aan. 

Van Februarij tot in Mei heerschen zuidelijke wiiulen. 
De Nijl bereikt zijn laagslen slanil van 20 .lunij lot A Julij en 

van dit tijdstip wast h'ij steeds lol 30 Sejilember en zelfs tot 11 
Oetober. Dan begint hij tc vallen, en tlil gaal onafgebroken door 
lol hij zijnen laagslen stand heefl bereikt. Men jnoel alzoo, juist 
in tegenoverstelling met hel beweren van den heer Spratt, zeggen, 
dat de hoogste standen der rivier overeenkomen met hel lijtlvak 
van de grootste windstilte op de kust. 

Zijne waarnemingen omtrent de duinen van ile kust zijn niet 
naauwkeuriger. Hij slelt toch, tlal de duinen eerst te Hiirlos be-
ginnen, terwijl in werkelijkheid ile eerste zich bevinden op 12 
kilometers vóór Hoselte. Hij beweerl, dat deze duinen zich ver-
plaatsen, terwijl waarnemingen van meer dan twintig jaren, gctlaan 
aan den marabout van Abou-.Mandour, op ongeveer 1- kilometers 
boven Hoselte, en aan den voet van een zeer hoog duin gelegen, 
bewijzen, dat dit duin niet is vooruitgegaan. Wij willen daaruit 
niel alleitlen, dal tic hevige winden het zand uit dc woestijn niel 
opnemen en medevoeren ; wij willen alleen bewijzen, dat de voor-
naamste tluinen, die men op geringen afslantl van de kust aanlrefl, 
zeer oud zyn, en dat zy, even als alle oude door den lijd ge-
vormde duinen, opgehouden hebben verder naar hel binnenlantl 
over te stuiven. 

Dc heer Spratt deelt eene zeer belangrijke proef mede, welke hij 
ilen llden Mei 1857 op het slrand van Port-Saïd heeft genomen. 
Hij plaatste, tegenover een vast merk aan den oever der zee, elf 
vrachten asch en ijzerslakken, waarvan vijf uilsluileiitl van ijzer-
slakken, wegende van een ons lol 1 à 5 pond (O.ol wigljes lol 
2 à 2i- nederlaiulsch pond). Hel geheel was op een hoop geplaatst 
een weinig boven de oppervlakte der zee. Na een tijdsverloop van 
twAalf dagen, gedurende hetwelk slechts éénmaal sterke westenwind 
en vcr.scheiilene Irisschc briezen uit het oosten hadden gewaaid, 
was tic hoop geheel verdwenen en men voiitl er dc overblijfselen 
van oostwaarts op, tol op 1500 el afslands. Kén stuk, wegende 
ÜJ- pond, werd op 210 el van zijne vorige plaats teruggevonden. 

Deze jiroef bewijst, het is waar, tic groole kracht van wind en 
stroom oostwaarts, wier beslaan wij ook nooil hebben betwijfeld; 
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maar zij toont tegelijk de dwaling aan van den heer Spratt, wan-
neer hij beweert, dal de Nijl aardewerk en baksleenen in zee 
brengt, omdat men deze op hel slrand lusschen Hoseitc cn Damiale 
viiitll. Men vindt er nog veel meer tusschen Alexandrië cn Hoselte, 
en de kustslroom voert ze oostwaarts, terwijl hij ze allengs ver-
gruist, zoodal het aan gene zijde van Heluse zeer moeijelijk is er 
iets van aan Ic treilen. 

Aangezien dus de invloed van wind, golven en stroom zóó slerk 
is, dal zij de aanspoelingen van den oever oostwaarts opvoeren, hoe 
komt het dan, dal de vaste stollen van den Nijl volgens kapitein 
Spratt lot op zoo verren alslaml westwaarts komen ? De proef, welke 
hij op het strand heeft genomen, zoude hem de oogen omtrent dil 
gcwigtig vraagpunt hebben moeten openen. Het zien van puim-
steencn, die in groole menigte door tie sterke branding op het 
strand worden geworpen, zoude dezen waarnemer vooral hebben 
moeten doen begrijpen, dal het zand van den Nijl niets tot de vor-
ming van het strand bydraagt, en dat dc overblijfselen van aarde-
werk, tlie hij langs hel slrand iieeft bespeurd, wel van elders kun-
nen komen dan van den Nijl. Inderdaad, men vindt in Kgypte 
nergens puimsteen, noch in de diepten der zee. Hel is dus zeker 
dal deze stollen van zeer verre cn zonder hulp van de rivier zijn 
aangcvoeril. 

De heer Spratt is van gevoelen, dal bet rapport van de interna-
tionale connnissie ongelijk heeft, wanneer hel zegt, dal dc ligging 
van Hort-Saïd, uithoofde van den bestendigen stroom van het kanaal 
en dc lengte van de dammen, gunstiger zal zijn dan die van Mala-
inocco na het maken van den dam, die verdieping van den ingang 
tlier haven heelt Ie weeg gebragt. 

Hij voert lot steun voor zijne bewering aan, dat de haven van 
Malamocco onderhevig is aan de werking van vloed en eb, die aan 
tien ingang der lagune een' zeer sterken stroom te weeg brengt. 
Maar, zoo al de eb gunstig werkt voor liet onderhouden van de 
tlieplc, tic vloed, die even sterk is omdat hij niet door den tegen-
stand eener rivier wordl verzwakt, heell de strekking om den in-
gang met hel zanil van het strand te verstoppen. Zoo bestond er, 
vt')ór dat de dam gemaakt was, eene zandbank, die ieder jaar groeier 
wertl. Dil zand kon, zelfs volgens de stellingen van den heer Spralt, 
niel aan den aanvoer van eenige rivier worden loegc.schreven. Na 
het leggen van tien dam verdween de zandbank en verdiepte de 
geul. Men mag dus veilig veromlerslellen, tlal hel eveneens zal gaan 
liij Port-Saiil, waar het kanaal een' voortdurenden stroom zal te weeg 
brengen van water zonder slib, welke stroom strekken zal tol het 
verwijderen van dc iloor dc zee in den moiul aangebragte stollen. 

De heer Spratt bekrachtigt zijn gevoelen over de verzandingen 
der kust als gevolg der aanslibbingen van tien Nijl, dtior de ziens-
wijze van tien hooftlingenieur ijcpère, ontwikkeld in diens memorie, 
tlie een getleelle uitmaakt van het groote werk over Kgypte. Wij 
hebben zelf in ons proefontwerp deze zienswijze vermeld om ze te 
bestrijden met de wa]ieneu, welke dc tegenwoordige hoogte der weten-
schap aan de hand geeft. Wij behoeven er thans niet op terug te 
komen; wij willen alleen door een nieuw voorbeeld aatilooncn, in 
welke dwaling de uilstekendstc ingenieurs kunnen vervallen, wan-
neer zij de naauwkeurige waarneming der Icilcn verzuimen. Wij 
beiloelen hel rapport, uilgebragl door dc techiiische internationale 
commissic, die haar advies heefl uilgebragl over dc middelen lol 
verbetering van de scheepvaart op den Donau. 
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Onderzoek van hel rapport der technische commissie over de 
verl)etering der monden van den Donau. — Dit advies is gegrond ge-
Nveesl OJ) de bescheiden, welke de commissie heeft knnnen verkrijgen, 
en die haar voor het grootste gedeelte door kapitein Spratt zijn 
verstrekt naar de hydrograjihische studie, welke hij van de monden 
van den Donau gemaakt had. Met hel onderzoek van deze stukken 
zullen wij onzen arbeid over de verzanding der kusten besluiten. 

De commissie begint mei te erkennen, dat de eenige moeijelijkheid 
\nor de scheepvaart op den Donau ontstaat uit de banken, die zich 
vóór de monden bevinden. 

Zij schrijrt de vorming dezer banken toe aan dc zeer groote 
hoeveelheid door de rivier algcvocrdc vaste stollen; maar zij is in 
deze dwaling vervallen door de onnaauwkcurigheid der bescheiden, 
die haar zijn verschaft; men kan zich daarvan overtuigen doordc 
lezing van dc volg uit het rapport: 

O De gedane waarnemingen doen wijders zien, dal, hoe grooler 
«de massa water is, die door een van de armen wordt afgevoerd, 
«cn bijgevolg dal, hoe aanzienlijker de hoeveelheid vaste stollen is, 
«des te sterker ook de ondiepten en verzandingen zijn. Daarom 
«zijn dc banken in den mond der Kilia grooler cn hooger dan die 
«in den mond van den arm van Sainl-Gcorgc, en deze laatste weder 
«grooler en hooger dan die in den Suliua-mond. De waarnemingen 
«bewijzen te gelijkcUijd, dal in hal bij hoofje rivierstanden 

vde banken in de monden zich verhooijen cn dat zij Itij lage rivier-
standen zich verlagen. 
En toch heeft juist het tegendeel plaats op alle rivieren zonder 

oiiderschcid, op den iNijl zoowel als op den Adour, opdcuDlióne 
zoowel als op den Mississippi. 

De theorie staalt dit zelfs in hel stelsel der commissie, die de 
oiidie))ten beschouwt als het gevolg van hel cvenwigl tusschen de 
legenovcr elkander staande werking van de rivier en van de zee. 
Del is klaar, dat, daar bij hooge rivierstanden het vermogen der 
rivier sterk vergroot wordl, zij dc bank ilaardoor verder in zee, 
iu grootere diepten brengt, en door hare snelheid een gedeelte van 
de hoogte der bank afneemt, liet tcgcnovergcslelde heeft plaats bij 
lage rivierstanden. 

Op deze wijze worden dc beweringen van den heer Spralt ten 
stelligste gelogenstraft door de theorie en dc waarneming der feilen. 
Maar hel meest bevreemdend is, dat het door dezen ofticier aan 
dc coiinnissic aangeboden ontwerp geheel en al in tegenspraak is 
met dc beweringen, welke hij aanvoert. Hij kiest niel den mond van 
dc Sulina, noch dien van Saint-fleorge, maar een iler monden van 
de Kilia, waar dc banken grooler en hooger zijn, dan die van de 
beide andere lakken. 

Ook is dit ontwerp verworpen door dc commissie, die zeer wijssclijk 
den tak van Saiul-Georgc aangenomen beeft, in weerwil van hare 
theorie over de vorming der banken, die moest leiden lot dc keuze 
van de Sulina. 

Alzoo kan men in de drie merkwaardige voorbeelden, welke wij 
hebben onderzocht, den Adour, den Nijl en den Donau, de vorming 
der banken cn ondiepten in den mond niet uit de door de rivieren 
afgevoerde vaste stollen verklaren, zonder in dc meest in het oog 
vallende tegenspraak te zijn met de duidelijkste cn beste waar-
nemingen; terwijl, wanneer men ze aan de door de zee aangebragle 

l̂ol̂ cn toeschrijft, alle feilen zich ophelderen en zich geregeld 
.laneenscbakclen. 
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UesUiit. — Dit al hetgeen voorafgaat mogen wij alzoo besluiten ; 
1. dal dc ondiepten en dc banken aan de monden der rivieren, 

even als de veranderingen van de stranden, ontslaan nit de vaste 
stollen van de kust, die door de werking van dc branding ontbonden 
cn door de stroomen langs het strand gevoerd worden. 

2. dat er op licze wet geene uitzondering is dan voor de rivieren, 
die achter in eene golf uitmonden in tegengestelde rigting met dc 
hccrschendc winden cn waar de langs de kust trekkende stroom tc 
zwak is om dc door ile rivier afgevoerde vaste stoHen mede te voeren ; 

dal hel cenige middel om de door den stroom van de kust 
aangevoerde stoHen te beletten zich tol banken of platen te vormen, 
die hinderlijk voor dc scheepvaart op de rivier zijn, is: ze in Ic 
sluiten door middel van eenen dam in het verleiii-dc van tien oever 

ö 
der rivier uitgebragl, aan den kant, vanwaar de stroom komt cn 
iu zee uitstekende, minstens tot op dc diepte van den vaslcuzee-
bodem ; 

'l. dat een tweede dam, aan den anderen oever der rivier uit-
gebragl , maar minder ver uitstekend dan de eerste, even noodzakelijk 
is O l l i de verzanding van dc geul te voorkomen; 

5. dat deze beide dammen zich zeewaarts moeten verwijden en 
dat het uiteinde van den kortcren dam voor de heerschende winden 
gedekt moet zijn door den längsten; 

0. dat hel gebruik der baggerwcrkluigen, om de aldus ingerigte 
geul tc onderhouden, niet meer zal zijn dan een bijkomende arbeid 
van weinig beleckenis; 

7. dal dc instandhouding cn het onderhoud der havens, aan een 
bewegelijk strand gelegen, niet verkregen kan winden dan door dc 
bergplaats der vaste stollen te vcrgroolen, dus door van tijd tot 
tijd ilc dammen te verlengen, of door de bergplaats te ledigen 
wanneer ze vol wordt. 

Het is naar deze beginselen dal dc stuiliën over de haven van 
Saïd zijn gemaakt; cn men behoeft niet tc vreezen dal de onder-
vimling ze zal logenstraHen, omdat zij gegrond zijn op de wetten, 
waarnaar de stranden worden yevormd. 

OVER I I E T VI lUCI iTßAAl l MAKEN VAN DE DUINEN , D ü Ü U 

G. A. D E CLEllCQ , mjcnieur der Irmjgen eu icegeu, 

{Aumdes des travaux publics de Belgique, T. XVI I (1860), p. 373.) 

Het zand, dat bij dc eb door dc zee wordl achtergelaten, droogt 
snel tol op zekere diepte en, daardoor bewegelijk geworden, wordt 
hel door den wind verplaatst ; hel laat dientengevolge vochtig zand 
achter, dat op zijne beurt droog geworden zijnde insgelijks wordl 
verplaatst cn zoo doende vormen zich, ojulcr de ovcrmagtigc wer-
king van dc zeewinden, aanmerkelijke zandhoopen of duinen, die 
aan dc lage kusten langzamerhand ilc bebouwde gronden innemen. 

Al naar gelang ecu zoodanige dorre heuvel zich landwaarts in 
voortplant, vormt zich een andere daarachter aan den oever der 
zee. Het kwaad neemt loe met dc hoeveelheid van bet in beweging 
zijnde zaïul en eene steeds grooler wordende uilgcstrekthcid van 
eertijds vruchtbaren grond wordt begraven onder eene reeks van 
dorre hoogten en laagten, welke onophoudelijk door dc winden in 
beweging worden gebragt. 

Deze zandheuvelen of duinen worden lanus onze cieheelc kust G C 
aangelrollen en het is onbctwislbaar, dal zij, hoewel niet op eene 
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snelle wijze, voortdurend toenemen. De dijk, welken graaf Jan in 
hel begin van de vijftiende eeuw deed aanleggen om Vlaanderen 
tegen dc overslroomingen van dc zee te beschermen, is op teveel 
plaatsen met zand overdekt, dan dat er eenige dc minste twijfel 
zou kunnen beslaan omtrent den voorlgang van het kwaad. 

Sints geruimen tijd heeft men gelraclit onze duinen onbewege-
lijk te maken door aanplanlingen, die door hare oppervlakte te 
verhinderen te verstuiven er dijken van moesten vormen, geschikt 
om dc laag gelegen landerijen van Vlaanderen te beschntten; maar 
dit doel is niel ten volle bereikt geworden, cn nog dagelijks wor-
den klagten vernomen over het verstuiven van het zand, ilat tot 
zelfs op groote afstanden vau den voet der duinen den grond ver-
arml cn de hoop van den landbouwer teleurstelt. 

Door den heer minister van openbare werken is mij opgedragen, 
dc handelwijzen na te gaan, welke men tol heden op onze kusten 
heeft in toepassing gebragt alsmede die, welke elders tle beste uit-
komsten hebben opgeleverd; ik wil trachten de taak te vervullen, 
welke mij is opgedragen en uil de vergelijking van de verschillende 
.stelsels cenige aanwijzing«! af te leiden omtrent den weg, welken 
men voor het vervolg behoort in tc slaan. 

g 1. Belgische duinen. 

Helm. — Duinvalleijen. — Alvorens over te gaan tot de be-
schrijving van onze duinen en van de middelen, waardoor men die 
in haren tegenwoordigen toestand heeft gebragt, moeten wij dc 
beleckenis vaststellen van twee woorden, welke wij in het vervolg 
dikwijls zullen bezigen, daar zij op onze kusten algemeen worden 
gebruikt. 

Wij bedoelen met helm (fr. hoyat, vlaamsch halm) de arundo 
arenaria, die onder denzelfden naam in het departement van het 
Pas-de-G.alais bekend is en welke men in de golf van Gascogiic 
gourl)et (1) noemt; en wij zullen duinvalleijen {pannes) die laagten 
in de duinen noemen, alwaar de plantengroei zich uit dc natuur 
ontwikkelt, en die men in het zuiden van F r a n k r i j k g e n o e m d 
heeft. Het woord panne is overigens in zekeren zin onicicci geijkt, 
daar een dorp in dc ihiincn nabij Turncs den naam van La Panne 
draagt. 

Beschrijving der duinen. — Onze kusten strekken zich in noord-
westelijke rigting over een lengte van ongeveer 70 kilometers uit, 
van de fransche grenzen, 2 500 el beneden het dorp La Panne, 
tot aan de nederlandsche grenzen, te midden van de groote banken, 
die in den mond van het Zwin, door de verzanding van dien zee-
arm, zijn gevormd. Men vindt over die gansche uitgeslreklheid 
de duinen, maar van verschillende grootte. Vau de fransche grenzen 
tot Nieuwpoort, over eene lengte van 11 lot 15 kilometers, hebben 
de duinen doorgaans eene breedte van 2000 tot 2500 el. Van Nieuw-
poort naar Ostende nemen zij voortdurend af en nabij laatstge-
noemde plaats, o|) een afstand van 3 uren gaans, zijn zij ter 
naauwcrnood 200 el breed. Van Ostendc naar DIankenberghc 
nemen zij weder in breedte toe tot aan Wenduyne, op 12 of 13 
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(1) Indien de (jourbet al niet dezelfde plnnt is nis de helm, dan is zij 

toch ccnc plant van dezelfde soort of ten minste van hetzelfde gcslncht en 

voor hetzelfde gelnnik geschikt. Dat wij welligt de arundo arrnnria cn de 

cbjmus arenarius verwarren, kan hier geenerlei bezwaar opleveren. 

kilometers afstands van Oslciidc, alwaar de uitgestrektheid 000 
lot 1000 el bedraagt; daarop nemen zij weder plotseling aanmer-
kelijk af en wel zoo, dat zij niet breeder zijn dan 100 el cn 
men daarachter den 'sGraveiijan.sdijk kan bemerken, die van de 
fransche grenzen af door de duinen bedekt was. 

Die breedte van 100 el blijlt bestaan ten noorden van Dlankcn-
berghe tol aan Ilcysl; maar van dat punt af worden zij niet meer 
iloor de zee aangetast, gelijk van W^cndiiyne af hel geval was 
geweest, cn bereiken, steeds in uitgestrektheid toenemende, nabij 
dc nederlandsche grenzen eene breedte, welke eene streek gronds 
van ongeveer 1200 cl beslaat. 

De duinen beslaan ccnc gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 
5000 bunders, aldus verdeeld: 

Van dc Fransche grenzen lot aan Nieuwpoort 3000 bunders 
Van Nieuwpoort tot Ostcnde 750 » 
Van Ostendc tot W^Miduyne 000 •• 
Van Wenduyne tot lleysl 100 » 
Van Heyst lol de Nederlandsche grenzen 550 » 
Die 5000 bunders behooren voor hel grootste gedeelte aan par-

ticulieren ; aan het rijk bchnoren niet meer dan de 700 bunders, 
liggende tusschen Ostcnde en Heyst. 

Bebouwing. — Dehalvc bij La Panne, alwaar een honderdtal 
bunders bebouwd is, zijn onze duinen bijna ten eenemalc dor. Dc 
100 bunders van La Panne worden bebouwd door de visschcrs, 
die de bevolking van dat goliucht uitmaken. Deze hebben de diepste 
duinvalleijen uitgekozen cn beschermen hun gewas tegen het zand 
door dijkjes van ongeveer 1 cl hoogte er omheen aan tc leggen , 
welke zij met graszoden en lakken bedekken. 

De voordecligste beplanting in die valleijen is die met knobbe-
lige en vleezigc planten, zooals aardappelen, knollen, wortelen, 
schorsoneren en beetwortels. Dc rogge en de boekweit groeijen er 
ook vrij goed. 

ibiiten het dorp La Panne vindt men nog slechts cenige ver-
strooide aanplanlingen van geringe uitgestrektheid, die in stand 
blijven door dc mest van cenige koeijen, weidende in de duin-
valleijen, die tc schraal zijn om bebouwd te worden. 

Het regt van weiden in deze valleijen is slechts aan eene ge-
ringe opbrengst ouderworpen, In de aan het rijk behoorende duinen 
mogen de boeren hun vee vrij laten weiden alleen op voorwaarde, 
dat zij 100 hehnplanten voor ieder stuk vee opbrengen. 

De bebouwde gedeelten van dc duinen zijn ongeveer een kilo-
meter van de zee gelegen; zij zijn tegen 30 of 40 franken den 
bunder verhuurd. 

Aanplanlingen vnn boomen. — Dehalve tlezc kleine beplantingen 

heeft men ook cenige proeven genomen met het aanplanten van 

boomen. 
Zoo beeft te La Panne dc beer Dortier, eigenaar vau dc tus-

schen dal gehucht en dc fransche grenzen gelegen duinen, rondom 
een hem toebehoorcnd huis, elzen, en zelfs wijnstokken 
doen planten; maar dewijl die proefnemingen niet aan de ver-
wachting van den eigenaar hebben beantwoord, zoo zijn deze aan-
plantingen zeer verwaarloosd, ja tegenwoordig nagenoeg geheel 
opgegeven. 

De oorzaak van het mislukken moet echter veeleer gezochl 

worden in het gevolgde stelsel, dan wel in de onvruchtbaarheid 

van hel duin. 10 
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Immers de heer Borlier, die alleen ten doel heeft geliad rondom 
zijn landhnis eenig digt lonnner aan le hrengen, heell zijne aan-
planlingen mei afgezonderd slaande sfammefjes gemaakt. .Met de 
pi nus mantima is het gelukt, maar hare ontwikkeling geschiedt uiterst 
langzaam en de oorzaak daarvan is, naar alle waarschijnlijkheid, 
in het alzonderlijk staan van de stanmien gelegen. De pinus maritima 
schiet hare wortelen niet op groole diepte, zoodat zij niel goed 
wast, dan wanneer zij met groote digt hij elkander slaande massa's 
wordt aangeplant, waarin de hoornen elkander onderling bescher-
men en steunen. 

Deze voorwaarde is van zooveel belang voor de aankweeking 
van de pinus maritima, dal men bij de exploitatie van bosschen, uil 
deze boomsoort bestaande, geheel bijzondere methoden behoort le vol-
gen. .Men moet ze met geregeble massa's vellen en als men niet te werk 
gaat bij oppervlakten of lanen, onder den wind beginnende en elkander 
onderling onafgebroken oj)volgende, dan slaan de boomgroepen, welke 
men heeft afgezonderd, aan eene snelle vermeiing door de wind-
vlagen bloot, vooral aan de oevers der zee. De boomen, die hmmen 
vollen wasdom hebben bukomen, zijn zelfs in gevaar als zij op 
onderlinge afstanden van meer dan 5 of O el staan, en de open 
plekken moeten nooit grooter zijn dan die ruimte. 

In de aan het rijk behoorende duinen, Insschen Ostemle en 
Wenduyne gelegen, welke door de regering ten deele waren afge-
.̂ laan aan den heer van de Walle, op voorwaarde dat hij er bos-
schen zou aanplanten, bespeurt UKMI naauwtdijks eetiige sporen 
meer van die aanplantingen, en de erfgenamen van den conces-
sionnaris hebben de werken geheel ojigegeven. 

De concessionnaris zelf schijnt zich weinig le hebben bekonnnerd 
om de voorwaarden van zijne conce.'̂ sic; ile weinige pogingen, 
door hem gedaan, bestonden in boschjes van populieren, acacias, 
ahornen, elzen en wilgen. De elzen alleen hebben tol eenige uit-
komsten geleid, maar de aanplantingeii van den heer van de Walle 
hebben nooit iels wezenlijks le bediiiden gehad. Tegenwoordig 
hebben zich eenige huisgeziimen in de beste duinvalleijen gevestigd, 
alwaar zij aardappelen en rogge aankweeken. 

Duileti die geringe bebouwing strekken de GOO bunders tusschen 
Oslende en Wenduyne tot weide voor 500 stuks hoornvee. 

Tusschen Wenduyne en Ileyst zijn de weiden niet bebouwd. Gelijk 
boven is gezegd, kan men den 'stîravenjansdijk te Wenduyne 
weder zien; deze dijk staat met het duin in verbinding door 
dwarsdijken, die, voor het geval dat de duinen doorbreken, bestenul 
zijn om den stroom tc verhinderen, zich langs den lioofddijk te 
vestigen. Uit deze inrigling volgt, dal de 'stiravenjan.Mlijk, de 
dninen en dc dwarsdijken omsloten riiimlen vormen, waarin het | 
regenwater slaan blijft cn kleine vijvers of moerassen doet ontslaan, | 
waarvan de bodem kleiachtig is even als al de grond achter de j 
duinen. 

De 'süravenjansdijk, de dwar.sdijken en eenige met onder waler 
staande gedeelten Insschen den dijk en de dninen brengen planten 
van slechte hoeilanigheid voort, die door de administratie van het 
domein verkocht worden. 

Ikvcsligini] ilcr duinen. — Wat aangaat dc van rijkswege 
gemaakte werken lol bevestiging van de dninen, zij bepalen zich 
lol hel aanplanten van eenige helmplanlen en tol eenige doren-
heggen, die len doel hebben de vernielingen legim te gaan en het 
opstuiven van het zatul ten deele tc verhinderen. 
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l k helmplanlen worden in de lente geplant ; zij worden geplaatst 

in riiiten op afslanden van 0''l.40. 

^ 2. Duinen van de golf van Gascogne. 

Beschrijving van de duinen. — De ihiinen van de golf van Gascogt'.e 
beslaan eene oppervlakte van 85000 bunders, verdeeld over eene 
lengte van 240 kilometers, hetwelk ecnc gemiddelde breedte geeft 
van 5 550 el. Op sommige plaatsen bereikt het duin ecnc breedle 
van 8000 el, lerwijl op atiderc punten, bij voorbeeld tusschen 
Vieu-Iioucau en Dayonne, in het gansche gedeclle, dat begrcjien 
is tusschen de zee en hel oude bed van den Adour, hel duin be-
perkt is tot ecnc breedle van 800 tot 1000 el over ecnc lengte 
van ongeveer 30 kilometers. 

Deze geheele kusl van 210 kilometers lengle, van den mond 
I van den Adour af lot dien van de (lironde loe, is blootgesteld ( . . . . 
' aan dc werking van hevige winden, die van hel noordwe.stcn lol 

bel zuidoosten waaijen, gaande door bet westen, en die, vóór 
het aanleggen van de bevestigingswerken het zand ongeveer 20 el 
'sjaars landwaarts in de overhand deden verkrijgen. 

Tegen die plaag, die tol nog loe onoverwinnelijk had geschenen 
en waarvoor de onlinoedigdc bewoners achtereenvolgens hunne 
woningen oniruimdeii, besloot de heer llrémonlier, hoofdingenieur 
van het deparlemenl der Clironde, een slagboom op tc rigten en 
hij had bet geluk daarin boven alle verwachling le slagen ; niel 
alleen mogl hij verscheidene dorpen, welke de duinen dreigden le 
overweldigen, van hun naderend verderf redden, maar hij bedekte 
met schoone bosschen een groot gedeelte van die dorre zanden, 
waarop, volgens dc algemeene deidvwijze, alle plantengroei onmo-
gelijk was. 

Met door den heer Drémont ier a a n g e v a n g e n w e r k , met vo lha r -
d i n g voortgezet door d e i n g e n i e u r s , d i e h e m hebben o p g e v o l g d , 
nader t z i jne vo l too i j ing ; reeds zijn m e e r dan OO 0 0 0 b u n d e r s du in 
b e p l a n t , en in eene nab i j z i j nde toekomst zal van deze zand-
woes t i j nen geen a n d e r spoor overbl i jven dan iti de h e r i n n e r i n g van 
de d a n k b a r e bewoners . 

Ongetwijfeld zou hel belangwekkend zijn. de verschillende stelsels 
na le gaan, die, door den heer Drémonlier en zijne opvolgiïrs in 
praktijk gebragl, tot de heerlijke uilkomsleti hebben geleid, welke 
men tegenwoordig bewondert; maar wij zouden vreezen le uitvoerig 
le worden, wanneer wij trachtten de geschiedenis te leveren van 
de opeenvolgende hervormingen, waardoor de eersle behandelings-
wijzen ten deele zijn gewijzigd; wij zullen ons reeds gelukkig 
rekenen, wanneer wij, on laak beperkende tot de beschrijving 
van de tegenwoordig in gebruik zijnde wijzen van handelen, de 
aanwijzingen wedergeven, ons door den heer t^bambrelent, in-
genieur der bruggen en wegen gedaan, alsmede de belangrijke 
inlichtingen, welke wij aan de uitstekende welwillendheid van den 
heer hoofdingenieur Malanre verschuldigd zijn. 

Binus maritima. — Deze boom is oorspronkelijk nit het zuiden van 
Kuropa, alwaar hij nit de natuiu'groeit in hel (piarlzachlig zand van 
de zeeoevers en de aangrenzende streken; in de eer.ste jaren groeit 
bij langzaam, maar na het vijfde ol zesde jaar ontwikkelt hij zich 
snel; op 25jarigen leeftijd begint hij die schoone wille hars op le 
leveren, waaruit men den terpentijn en de verschillende leersoorten 
trekt; later is hij wegens zijn reglen slam, die hoogten van meer 
dan 30 el bereikt, bij den scheepsbouw van waarde voor de masten 
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van schepen, liet is deze soort van den, die tol heden bijna uit-
sluitend voor de beplanting der duinen van Gascogne heeft gediend. 
Ziehier hoe de hoofdingenieur Malaiire die aanplantingen doet len 
uitvoer brengen. 

Oeverrand. — Ken rand van ongeveer 300 el breedte, die weinig 
geschikt is voor den groei van de pinus maritima, wordt met helm be-
plant. Deze rand bevat over het algemeen in de golf van Gascogne heu-
veltjes van geringe hoogte en het zand, waaruil hij bestaat, is er zeer 
aan blootgesteld om door de werking van de zeewinden ver[)laatst 
le wurden cn ook om door nieuw zand tc worden overdekt, dat 
de jonge denneplanljes zon verstikken. Op de hellingen tegenover 
het zeestrand zou, als de heuvels hoog genoeg zijn, de den echter 
groeijen, maar in den legenwoordigen stand van zaken zou de be-
zaaijing op deze weinig uitgestrekte gedeelten le kostbaar zijn, daar 
dc gelden, die van rijkswege voor het bezaaijen worden besleed, 
vrij wat beter elders kunnen worden gebezigd. 

De oeverrand is geschikt voor het aanplanten van helm, die met 
tc meer kracht opgroeit, naarmate zij van onderen meer door hel 
zand wordl aangedaan. 

De wortelen van de helm dringen in eene enkele Sebent tot 1 
el diep in hel zand; men plaatst dc planten ruitsgewijze op af-
standen van 0''l.50. Men heeft gezien, dat, om het zand behoorlijk 
legen te houden, het voldoende is 300 bo.s.sen helm, ieder van 10 
ned. pond, tc bezigen en O ned. pond zaad op dezellde oppervlakte 
te zaaijen (1). 

De bossen helm worden uil de schoonste en krachtigste planten 
gekozen en men kiest iederen dag alleen de hoeveelheid, welke 
dien dag of den volgenden kan worden gebezigd. Do.ssen, die 
langer dan 30 m-en geleden gesneden zijn, worden verworpen. 

Naar mate men de bossen vormt op dc plaats, waar men dc 
planten uittrekt, stelt men ze overeind en omgeeft ze met zand 
tot eene hoogte van 0̂ -1.25 tot 0''l.30, len einde de wortels frisch 
le houden, en na bel vervoer omgeeft men ze op dwzelfde wijze 
door aanstamping met zand lot op het oogenblik, dal zij moeten 
worden gebruikt. 

Iedere plant bevat minstens 5 of O stengels en dc galen, waarin 
men ze jtlaalsl, zijn 0''l.25 lol 0«"l.30 diep. Na de planting drukt 
jnen met den voet bet zand rondom iedere plant slerk aan. 

Dc helm wordt gewoonlijk in de maanden Februarij en Maarl 
aangcjilant, lenzij het weder ongunstig zij. 

Omheining. — Achter deze hehnbeplanling begint het zaaijen 
van de dennen, liet gezaaide moet tegen het naburige opwaaijende 
zand b e s c h e r m d worden door staketsels of rijswerk. 

Dc staket.sels worden altijd gebezigd legenden met helm beplanten 
oeverrand en men niaaki er in de andere rigtingen gebruik van 
telkens wanneer men meent, dat hel zand zich tot meer dan 2el 
tegen dc beselnitlingen zou kunnen ophoogen. 

Als men eene duin wil beschermen, dan zijn de lijnen van be-
schutting drie in gelal; de eerste, evenwijdig gerigl met bet zee-
strand, dat is van hel noorden naar het zuiden, zoodal zij hel 
gezaaide legen de westenwinden beschut, en de beide andere in 

(1) Dit lielinziind wordt uit de hiind gezaaid op het oogenblik dat men 

tot de beplanting wil overgaan. Pe met do aanplanting van de bossen ho-

laste arbeiders drukken bij bun loopen do graankorrels voldoende in den 

grond. 

noordwestelijke en zuidwestelijke rigling, zijnde die van de hevigste 
beerschende wniilen. Deze drie lijnen vormen dus een driehoek, 
waarvan de basis tnel de zee gelijk loopt en de beide andere zijden 
de alïeidingslijnen uilmaken. 

Deze plaalsitig der beschuttingen is de beste, en men moet er 
zoo weinig mogelijk van afwijken ; cchler kan men uit zuinigheid 
en ook met hel oog op de plaatselijke gesteldheid er toe komen, 
om de rigling van dc alïeidingslijnen te wijzigen en ze nader 
tc brengen lot den loodregtcn stand op het strand. Immers 
het is ligt le begrijpen, dat die lijnen niet moeten worden voort-
gezet binnen een groolen omirek; waar de duinvalleijen zich be-
vinden, daar wordl het gezaaide niet meer bedreigd en de be-
sclmlling is len eenemale overbodig; zij wordl dus niet in de 
duinvalleijen aangebragt en alleen op de helling der heuvelen, liet 
gevolg hiervan is, dat, wanneer men een weinig de weslelijkn rigling 
nadert, men veel spoediger eene duinvallei onlmoel, dan wanneer 
men zich streng aan de bepaalde rigling had gehouden en men 
gaat daartoe over, wanneer er eene belangrijke besparing uit kan 
voortvloeijen. 

De driekante vorm van de besclmllingen der duinen gaal na-
tumlijk in dien van een parallelogram over voor het gezaaide, dat 
tegen het eerst bedoelde aanligl. 

De jdanken, waaruit de staketsels beslaan, hebben ecnc dikte 
van (>'1.03 cn ecnc breedle van Oi'l.l8 tot0''l.25, waarbij hun getal 
dal van 455 op 100 strekkende el niet kan overschrijden, terwijl 
men tusschen elke twee planken 0''l.02 tusschenruimlc laat. Door 
deze openingen kan het zand heendringen en bet kan zoo doende 
zich aan beide zijden van het staketsel ophoopen, hetwelk dien-
tengevolge beter welersland kan bieden aan dc krachten, die er 
op werken. 

De planken der staketsels zijn l'̂ l.OO lang; zij zijn van oud 
dennenhout, waaruit de hars verwijderd is; dit is van belang, 
wanl de planken van dennenboomen, waaruit dc hars niel ver-
wijderd is, blijven veel minder lang goed dan de andere. Op hel 
oogenblik dat deze planken gebruikt worden, moet de velling langer 
dan twee maanden zijn geleden en binnen de zes maanden hebben 
plaats gehad. 

Men maakt, om de staketsels le plaalsen, eene uitgraving van 
0''l.40 diejitc, waarin men de planken 0̂ 1.20 diep plaatst, na ze 
alvorens le hebben afgepunt, zoodal zij een puntiguileitide hebben 
van 0"'l.ri0 en 1 el boven den grond uitsteken; men bevestigt ze 
met hel uilgegraven zand en zorgt dat de oppervlakte van het sta-
ketsel volkomen vlak zij. 

Deze 1 el boven den grond uitstekende staketsels zouden slechts 
, eene onzekere beschutting opleveren tegen den voortgang van hel 

zand, wanneer men ze niel bezigde tot hel vormen van eene strand-
duin, door telkens de planken honger tc plaatsen, als het zand 
aan haren toj) gekomen is. Door deze opeenvolgende verhoogingen 
geraakt men tot dc vorming van eene duin, die hoog genoeg is, 
dat hel uit zee komend zand er niel over heen kan gaan. liet is 
alsdan voldoende, de oppervlakte van dezen beschermenden heuvel 
door helmbeplanlingen te bevestigen, waardoor de dennenboomen 
voor goed besclmt zijn. 

De tuinen vervangen byna overal de staketsels in de alïei-
dingslijnen. Deze tuinen zijn enkel of dubbel en de kenzi; Ins-
schen beide soorten wordl bepaald, naar mate de vrees kleiner 
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of grootür is, dat liet zand zich tegen die beschutlinglijnen zal 
njdioopen. 

De enkele tuinen bestaan uit eene rij paaltjes, gemiddeld van 
l)''l.t)lj middellijn en van U'l.tiO lengte, geplaatst op afstanden van 
(l>'l.i)() uiidden op midden, Ü'!l.50 diep in hel zand en over de 
verdere hoogte mei rijshout omvlochten. 

Voor de dubbele tuinen zijn de palen hoog en gemid-
deld van Üî l̂.08 middellijn; men plaatst ze 0''I.5Ü diep en om-
vlecht ze eerst slechts ter hoogte van 1 el boven den grond met 
rijshout, zoodat de palen over eene hoogte van een el onbedekt 
blijven, welke moet worden omvlochten, wamieer hel onderstege-
ileelle door hel zand bedekt is. 

Alle palen moeten zeer regt zijn; er wordl niel meer afwijking 
toegelaten, dan 0''l.03 op de geheele lengte. 

Voor 100 strekkende el gevlochten werk gebrmkl men 75 rijs-
bossen, elk van 20 ned. pond. 

Op de minsl bedreigde plaatsen, maar die toch niet geheel 
onbeschut kunnen blijven, gebruikt men eenvoudig beplantingen, 
gevormd uit bossen struiken, van 0''l.20 middellijn onderaan. Deze 
bossen verhellen zich 0''l.70 boven den grond; zij zijn ruitsgewijze 
geplant in twee of drie rijen, naar mate van de verschillende ge-
vallen, men plaatst ze O'-I.ÜO diej) in hel zand; 100 strekkende ellen 
enkelvoudige beplanting bevatten minstens 1000 pond struiken. 

De struiken moeten van 1 November lot I April twintig, en in 
bet overige van hel jaar tien dagen geleden gesneden zijn. 

Men bezigt somtijds op plaatsen van de omtuining, die niel 
goed beschut zijn, eene andere soort van beschutling, eenvoudig 
beslaande in zoomen van helm, die men kweekt, door het zaaijen 
van 15 pond helmzaad op den bunder. 

Zauijinu van de phus marilimn. — De duinen worden bevestigd 
door bedekte zaaijing; de duinvalleijen, als dit plaats heell (1), 
door zaaijing in kuiltjes. 

Men gebruikt voor iederen bunder duin: 

18 pond zaad van de pimis marilbnu 
O »> » ft brem 
•i ^ » i> helm 
2 ») » » stekende brem 

in het geheel 30 pond zaad en 750 bossen slruiken, ieder 20 pond 
wegenile, om de bedekking te vormen. 

Al hel zaad is van de eersle kwaliteit en de verschillende soorten 
worden afzoiulerlijk gezaaid. 

liet helmzaad wordl gewonnen op de kust, onder het loezigt 
van de wachters; het moei versch gewonnen zijn. Voor hel zaaijen 
vermengt men het met vochtig zand, opdat het niel door den wind 
verstrooid worde. 

Hel dennenzaad moet minstens 50 ned, pond de honderd kop 
wegen; dal hetwelk afkomstig is van sparap|)els, in den oven ge-
droogd, en dal, waarvan hel vierde gedeelte boven op drijll, als 
jnen bel in waler werpt, wordl verworpen. 

Hel bremzaad moet zwaar zijn; het heeft een schitterend en 
glasachtig omhulsel, als het van goede kwaliteit is. 

(1) Vaak ziet men cr van a f , om de duinvalleijen te hezanijcn, hoezeer 
deze begroeide dalen het geschiktst zijn voor het grocijen van d c „ m n -
umaj men wordt teruggehouden door de vrees, dat van wege de gemeenten 
geschillen omtrent den eigendom zullen worden oj)geworj)en. 

I18G0- . 

Al dit zaad wordt nit de hand op de duinen gezaaiil. 
Hel zaaijen met bedekking geschiedt op alle tijdstippen van hel 

jaar, wanneer zulks noodig wordt geoordeeld, maar de beste tijd 
des jaars loopt van 1 October tol 30 April. 

De lakken, welke men tol bedekking bezigt, van welke soort 
zij ook mogen zijn, moeten plat zijn en van den vorm van die 
der hoornen met in tegengestelde rigting groeijeude loten. De 
vrouwen en kinderen, die voor het maken van de bedekking worden 
gebezigd, hakken met een bikhamer al de spruitjes af, die boven 
of ouder uilsleken, en waardoor de takken niet behoorlijk plat 
op den grond zouden kunnen liggen. Is het beloop der lakken 
boglig of krom, dan verbetert men zulks door insnijdingen tol op 
de halve dikte. Deze takken worden zoo naauwkeurig mogelijk op 
de oppervlakte van den gronil gelegd en komen gedeeltelijk over 
elkander te liggen. Naar gelang het werk vordert werpt men op de 
lakken hoopen zand op onderlinge alslanden van0>-'l.2ü, zoodat de 
gemiddelde dikte van de zandbedekking 0''l.0<) bedraagt. 

De takken worden op de hellingen geplaatst in de rigting van 
de .sterkste helling. 

Is lie helling sterk, dan behoeven de werklieden geen zand Ie 
werpen; de verzanding geschiedt snel genoeg van zelve, maar men 
moet de voorzorg gebruiken, de dikke einden der takken ongeveer 
0®I.1 in hel zand te steken. 

De ondervinding heefl geleerd, dal 750 takkehos.sen ieder van 
20 ned. pond, derhalve 15 000 pond struiken per bunder volstrekt 
noodig zijn om hel dennenzaaisel op de duinen van de golf van 
(iascogne te bedekken. De lakken moeten niet meer dan 0''l.03 
middellijn aan het dikke eind hebben en van de bladen voorzien zijn. 

Het geheele werk van het bedekken moet met de uiterste zorg 
plaats hebben ; van die zorg hangt voor hel grootste gedeelte hel 
welgelukken van het gezaaide af. 

Men begint het zaaijen bij het zuidelijk uiteinde van het terrein 
en beweegt zich naar het noorden volgens evenwijdig loopende rijen, 
gaande van hel noordwesten naar het zuidoosten. 

Bij het gezaaide hebben de brem, de stekende brem en de helm 
voornamelijk len doel, de jonge demiescheiiljes legen de zeewinden 
en de zonnehitte te beschermen. Men beeft opgemerkt dal daar, 
waar de brem goed voorkomt, de zeedeii ook goed groeit. Dit komi 
omdat de brem, die aanvankelijk sneller groeit, dan de dennen, 
deze onder hare slruiken beschermt gedurende den eersten tijd van 
groei. Omstreeks hel vijfde jaar is de den op zijne beurt krach-
tiger dan de brem en de stekende brem en ontwikkelt zich in die 
mate, dat men van zes lol tien jaren over het algemeen beginnen 
kan, openingen te maken, en de daarvan voorlkoineiide lakken 
op nieuw voor diiinbedekkingen te bezigen. 

In de duinvalleijen maakt de natuurlijke plantengroei het ge-
bruik van de brem en de stekende brem alsmede de bedekkingen 
onnoodig, en hel zaaijen geschiedt niet uit de hand maar in kuiltjes, 
waarvoor men O jiond deimenzaad per bunder bezigt. De kuiltjes 
zijn op afstanden van O'ïI.25 onderling en 0''l.l0 diep. Naar male 
men hel zaad er in plaatst, waarvan minstens twee korrels in ieder 
gat moeten komen, vult men de galen met zorg weder met aarde 
en stampt die met den voet aan. 

Wijze van rnlvoerint) van de werken. — Al deze werken wor-
den in hel openbaar aanbesteed en de gemiddelde kosten per bunder 
zijn achtereenvolgens tol 120 franken verminderd. Vroeger, loen 
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de aanplanling van" rijkswege plaats had, bedroegen dc kosten 500 
franken den bunder; het is waar, dat men toen alles nieuw moe.sl 
schej)pen en alle materialen betalen; terwijl de administratie tegen-
woordig gebruik kan n)aken van de vroegere aanplanlingen, alwaar 
ile aannemer, zonder andere kosten dan die van het arbeidsloon, 
hel voor bel werk benoodigde hout kan bekomen. 

Wij deelen aan hel eind van dit opstel een overzigt mede van 
de prijzen, aan den aannemer voor dc verschillende werken be-
taald. In de begrootingen zijn de oj)pervlakten in horizontale pro-
jectie gemeten, zonder dal de helling van die oppervlakten in 
rekening is gebragt. 

De delinitieve oplevering heell eersl minstens drie jaren na de 

overname der nieuwe werken plaats. 
Hel gezaaide wordl eerst voor goed in ontvang genonuMi als er 

op de vierkante el minstens 8 stuks dennen en 3 slruiken brem 

wordl gevonden. 

De helin-aanplantingen worden eerst in ontvang genomen na de 

derde scheut. 
De verantwoordelijkheid voor de staketsels en tuinen strekt zich 

niel verder nit dan tot drie maanden na de geheele vollooijing. 
De herstelling van de staketsels geschiedt door de wachters. 

Is het noodig het gezaaide te beschermen tegen den aandrang 
van hel zand binnen de beschulting, dan komen de daartoe noodige 
werken len laste van den aannemer, die alleen dc bescbullings-
werken daarbuiten in rekening kan brengen. 

Wijze van e.vploilalie. Xoortbrenpelen. — Als het gezaaide goed 
beschermd is door de bedekkingen, dan komt hef dennenzaad over 
het algemeen na verloop van 30 tot 50 dagen op, en de jonge 
dennenboomen bereiken: 

0''l.05 het eer.sie jaar 
(M.IO tol 0<-'U5 hel tweede jaar 
0''l.30 lol 0<'l 45 het derde jaar. 

Van dal tijdstip af wordl de groei sneller en na verloop van het 
ze.sde kunnen de goed beschnlte dennen lol 5 el hoogte bereiken. 
Omstreeks dien tijd begint men er openingen iu Ie hakken. 

Deze openingen moeten met overleg worden gemaakt, en zoo 
regelmatig mogelijk. Men moei, met behoud van de zwaarste 
stammen, trachten lusschen de boomen gelijke lusschenruiinlen 
te verkrijgen; dil is, gelijk men ligtelijk inziet, eene belangrijke 
voorwaarde voor hel verkrijgen van schoone liosschen. Hel hakken 
van openingen wordl herhaald naar gelang de boomen grooter 
worden, zoodal de tusschenruimten tusschen de dennenboomen 
5 of O el bedragen, als deze 25 tol 30 jaren oud zijn. 

('lednrende de jaren, dal de openingen worden gemaakt, is het 
wenschelijk, dat er niet gesnoeid worde. Hel is overigens van be-
lang, dal hel snoeijen met veel voorzigtigheid geschiedt. Ken goed 
snoeijer wacht zich de takken (e digi bij den stam weg te snijden, 
en hij neemt niet meer weg dan één kring van takken in hel 
jaar. Hel is bovendien goed de pinus marilima alleen in October of 
November van takken te ontdoen, omdat de beweging van hel sap 
en bij gevolg de nitvloeijing van de bars alsdan uiterst gering is. 

Na 25 of 30 jaren begint de pinas marilima hars te geven; elke 
boom brengt alsdan gemiddeld 25 centimes jaarlijks op, en daar, 
met de boven aangewezen tu.sschenrnimten, iedere blinder 300 
dennenboomen beval, zoo is de netto opbrengst 75 fraid<en den 
blinder. 
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Die 300 dennenboomen geven drie okshoofden hars, tegen 50 
franken hel okshoofd, derhalve voor 150 franken hars, maar hel 
is dc gewoonte, de helft van de opbrengst als loon Ie geven aan 
de arbeiders, met dc inzameling belast. 

Neemt men nu in aanmerking, dal hel bezaaijen van een bunder 
120 franken heell gekost, welke som, tegen 5 percent interest op 
interest, gedurende 25 tot 30 jaren, gelijk staal uïcl een kapilaal 
van 100 tol 500 fraidicn, dan kan men daaruit besluiten, dal in 
de golf van (Iascogne eene aanplanling van pinus marilima, die goed 
gelukt is, wanneer men de hars begint in te zamelen, 15 lot 20 
ten honderd van het gebezigde kapitaal o|)brengl, zonder dal nog 
de waarde van bet hout in rekening wordl gebragl. 

^̂  3. — Duinen van het departement du Pas de Calais. 

De pinus marilima, M'komsU'^yaw het zuiden van Kuropa, groeit nil-
slekend goed in de golf van (iascogne, maar men kan daaruit niet 
alleiden, dat eene poging met deze boomsoort,beproefd in duinen, 
die, gelijk de onze, aan veel langduriger en strenger koude zijn 
blootgesteld dan die van de departementen van de (lironde en de 
Kandes, mei een gelijk gelukkig gevolg zouden bekroond worden. 

De proef, door den heer Horlier, het is waar op eene onge-
schikte wijze, genomen, was niet voldoende geslaagd, om aan le 
moedigen lot eene nieuwe poging om dezen boom op onze kusten 
in te voeren. (ïeltikkig hebben jiroefnemingen, Adam, 
inaire van Bonlogne-sur-Mer, in hel departement van hel l'as-de-
('alais genomen, om deze boomsoort te acdimateren, meer aan-
moedigende uitkomsten opgeleverd. 

Desehrijvinij van de duinen, aan den heer Adam toehehoorende. — 
De duinen, die aan den heer Adam toebehooren, hebben ongeveer 
1)50 bunders oppervlakte. Deze oppervlakte heeft den vorm van een 
driehoek, waarvan de basis langs de zee loopt en de hoogte 
nagenoeg 3500 cl bedraagt. Het is in hel gedeelte, dat naast 
gelegen is bij de bebouwde gronden en omstreeks den top van den 
driehoek, dat men hel eerst heell gezaaid, cn voorde 
bedekkingen heefl men lakken van doornstruiken gebezigd, die in 
de duinvalleijen in het wild groeijen. 

Men heell eerst voor het zaaijen en bedekken streng gevolgd 
de belianderuigswijze, in de golf van (iascogne iu gebruik, daar 
het onvoorziglig zon zijn geweest, daarvan reeds bij den aan-
vang van eene onderneming van dezen aard af Ie wijken. Kaler, 
door een eersten goeden uitslag stoutmoediger geworden, heell de 
heer Adam de wijze van behandermg, die in hel zuiden van Frankrijk 
wordt toegepast, gedeeltelijk gewijzigd. Wij zullen die wijzigingen 
opgeven. 

Strandduin. — Om de strandduin Ie vormen of, om juister te 
sprela'u, om de gaten te stoppen welke de wimlen in de natuur-
lijke strandduin maken, heell men rijswerken of aanplantingen van 
doornstruiken gebezigd, ruil.'Jgewijze in boschjes geplaatst. Is zoo-
danige barrière met zand overdekt, dan maakt men er eene tweede 
en zoo vervolgens, tol dat de gaten gestopt zijn. 

Dc rijswerken of doornbosschen vereischen te Houlogne veel 
minder uitgaven dan voor een staketsel zijn vereischl, waarvan de 

j planken zeer duur zouden te slaan komen. Overigens is de natuur-
lijke strandduin over het grootste gedeelte van de knst in de nabijheid 

' van noulogne vrij hoog eu het is te harer bevestiging voldoend»» 
I geweest van 15 October lot 15 Februarij helm aan te planten. 
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Dc lage gronden, welke men wil vjuclillii^ar maken, worden 
onu'ingd mei dijkjes vau zand, mei graszoden heilekl en beitlaul 
mei kreiijielljoul, bijna uitsluitend be.Maande uil den |io|»ulier van 
(larolina. Om dit kreupelhout te doen opgroeijen, is het voliloendc 
in het zand, op ongeveer eene el dieple, populierlakken te steken, 
welke men vooral' gedurende een paar weken met hel ondereind 
in hel waler heell gei>laalst. 

Wal hel zand van de strandduin belretl, men vergenoegt zich 
In goede duinvalleijen heefl nien uilstekende uilkomsten ver- ; met aldaar helm te planten. 

kregen, door in hel eerste jaar aardappelen te telen en in heli Treft men in eene te bebouwen duinvallei eene kleine hoogte 
tweede jaar dennenzaad tegelijk met rogge tc zaaijen. Hel rogge- aan, hinderlijk voor de exploitatie, dan ontbloot men die van 
slroo beschermt de dennen zeer goed tegen de zonnestralen. H'ij ^ allen plantengroei; de wind bewerkt dan de wegvoering vau hel 
het oogsten zamelt men alleen de aren cn de stoppels beschuiten zand, waaraan men door middel van stroomalten de rigting geelt, 
J.:; i . i . : i 

Beumijinf]. — Ook uit een oogpunt van zuiniglicid heelt dc heer 
Adam de algemeene bedekking weggelaten cn de zaaijing bewerk-
slelligd met eenvoudige aanj)lanting van helm. De zaaijing, zoowel 
uit de hand als in kuiltjes, is goed geslaagd op die plaatsen, 
waar de helm digi genoeg aaneen was geiilanl. 

0|) de hoogten is het demienzaad bijna altijd alleen gezaaid, 
daar de brem en de stekende brem, naar het schijnt, alleen in de 
valleijen tieren. 

iiij voortduring de jonge boomen. 

Het meest geschikte tijdperk voor het zaaijen van dennen begint 
wanneer de wind niet in de verlangde rigling waait. 

De aan den heer Mouron afgestane duinvalleijen brengen groenten -O - I - O - .̂JV... ^I.IUIlUll 
Ie Houlogne omstreeks half Julij en strekt zich uit over de geheele ^ va» uitstekende kwaliteit voort. De aardapiielen, van de duinen 
maand Augustus en zelfs tol in de maand September. Dc uitkomst , afkomstig, worden op de markt de hellt duurder betaald dan die, 
is des te gunstiger naar gelang de herfstregens overvloediger zijn. j v̂elke op andere gronden zijn gekweekt. 

De gele zandsoorten zijn voor de aankweeking van dennen de , Ook de rogge gehikt goed op deze duinen. De berk, de populier 
beste en de meest grijze de slechtslc. Men kan aan de onvrucht- | (-''i de acacia komen er goed voort. De bunder goed bebouwde 
baarheid van de grijze zandsoorten tc gemoel komen door eene be- | zandgrond brengt cchter niet meer dan 3.") lot A\) franken op, dat 
werking met den ploeg of de schop en door ceuc bezaaijiug, eenige <s dus, gelijk men ziel, de helft van hetgeen in het zuiden vau 
weinige maanden daarna, in rijen op onderlinge afstanden van 1 | Frankrijk de aanplauting van pimis marilima opbrengt. 
tol 2 el; maar hel beste middel is de aanplanting van jonge den-
nenboomen. 

Annplanling van jonge dennenhoomen. — Deze aanplanling ge-
schiedt in dc maanden Oetober en November met dennenboomen, 
die 0H.3Ü lol 0''1.40 hoogte hebben en goed voorzien zijn van zij-

Men heell ondervonden, dat de bemesting, welke in de duinen 
de beste voorlbrengselen geell, die is met koemest. 

Men heefl in den omtrek van Galais proiiven genomen met het 
aanplanten van innus manlima, maar z'y zijn van zeer weinig belaiiLi. 
De goede wil van onderscheidene grondeigenaars wordl krachteloos 

takken. De wortels van die boompjes mogen niet bloot komen; men , gemaakt door het gebrek aan gemeenscha|)swegen. Wegen, welkt 
kan dus alleen in goede duinvalleijen, alwaar dc laag teelaarde naauwelijks twinlig jaren geleden evenwijdig met de duinen liepen 
vrij aanzienlijk is, kweekcrijen aanleggen, waaruit men de grijze 
zandgronden kan beplanten. 

Het overplanten van jonge dennenboomen is tiiuirder dan hel 
zaaijen; ook moet men daartoe eerst overgaan nadat onderscheidene 
proefnemingen zonder gevolg hebben plaats gehad, en te dezen 
aanzien is hel niet overbodig op tc merken, dal hel dennenzaad 
niel altijd in hel eerste jaar ontkiemt; lalrijke voorbeelden zijn daar, 
om te bewijzen, dat men niel moet wanhopen dc dennenboomen 
tc zien ontspruiten, zelfs gedureiule het derilc jaar na de zaaijing. 

De dennenhoomen met de aardkluit worden op onderlinge af-
standen van 2 el geplant en nadat vooraf een weinig dennenzaad 
is ücstrooid ter aanvulliu'' van de tusschenruimlen. t- O 

Daar de afstanden, waarop de boomen vervoerd moeten worden, 
van veel invloed zijn op de kosten vau overplanting, zoo is hel 
weuschelijk, zoeveel kweekerijen aan te leggen als mogelijk is. 

Meer dan de helft van de aan den heer Adam behoorende duinen 
is thans beplant, en in dc rapporten, door hem aan den algemeenen 
de))artementsraad, waarvan hij voorzitter is, uilgebragl, roemt hij 
tc regt de opmerkelijke uitkomsten, door hem verkregen. 

lieliouwing der zandgronden in de omslrelien van Ca/ais. — De 
proefnemingen om de duinen bij ('alais vruchtbaar t c maken dag-
I c e k e n e n tot van de hellt der vorige eeuw, in welken tijd eene 
groote oppervlakte diiingrond aan heer Mouron van Galais werd 
afgestaan. De bebouwing, welke destijds aldaar werd ondernomen, 
levert eene groole overeenkomst mei die, welke in La Panne heeft 
plaats gehad. 

zijn tegenwoordig door het zand overdekt, dat in noordwestelijke 
ri'jjlini' zich beweei-l lol urool nadeel van de aan de kusl neleueii C O O L; D C 
gronden. 

g 'I Besluit. 

(Inze duinen zijn aan den oever der zee gewoonlijk hoog genoeg, 
dat het zand er niet meer over heen gaat, zoodat het over hel 
algemeen niet noodig is om eene doorloopende verdedigingslijn langs 
de kust Ie bezigen, ten einde ze op te hoogen; men kan in de 
meeste gevallen volstaan met de ontstane openingen te diglen, 
hetzij door rijswerk of dorenheggen, hetzij door beweegbare sta-
ketsels. 

Als de staketsels niet te veel kosten, dan moet men ze boven 
alle andere middelen verkiezen, omdat hun gebruik gemakkelijker 
is. Maar zonder eene juiste kennis van de jirijzen der ver.schillende 
materialen en van het arbeidsloon, is het onmogelijk zijne keus te 
bepalen, en al wat men a priori kan zeggen, is ilil, dat hoe 
grooler de hoogte is, waarloc men hel zand wil ojihoogen, de 
.staketsels des te voordeehger worden. 

Achter de stiandduin, waarvan de openingen gedigt zijn en 
de oppervlakte bevestigd is door aanplanting van helm, kan men 
beginnen dennen tc zaaijen, welke men door alleidingsschermen 
beveiligt tegen dc noordwesten- en zuidwesten-winden, die op 
onze kusl, even als in de golf van Gascognc, de hevigste schijnen 
te zijn. 

Wat de soort van dennen aangaat, welke men moe», zaa'ijcii. 
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volgens hetgeen men te Houlogne ziel en volgens dc aanplanlingcn I 
van den heer Hortier en andere van nog meer belang, die in de 
zandgronden van de Kempen hebben plaats gehad, schijnt hel niet, 
dat men de pinus maritima moet verwerpen uit vrees, dal deze onze | 
strenge winters niet zou kunnen verdragen; maar tegelijk met die 
boomsoort zou men naar ik geloof moeten beproeven in onze duinen , 
den wilden of groven den (/i/'/iw.s .sj//t'<i.s7m), den Corsikaanschen den ' 
{pinus laricio), dennoolilen {pinus pinea), den Weymoulh.s-den {pinus 
Htrolnis) en zelfs den pik|)ijn (pinus rigida) lo acclimateren; deze 
dennenhoomen komen bijna alle in de Kempen goed voort. 

De grove den ol pinus sglvestris komt in dc zamistreken van ons 
land zeer goed voort, alwaar hij uitgestrekte bosschen vormt; hij 
heell niets van dc strengheid van ons klimaat te vreczen en levert 
zeer goed hout op, vooral geschikt voor masten. Daar hij gaarne 
vochtigen grond heell, zou hij waarschijnlijk in de duinvalleijen 
welig lieren. 

Dc Corsikaansche den is de grootste van de inlandsche dennen-
soorten in Frankrijk; zijn hout, hoezeer van minder goede 
hoedanigheid dan dat van den groven den, is echter nog 
zeer gezocht bij de marine, vooral voor de scheepsdekken, waar 
voor hij planken van 12 lot I I el lengte zonder eenige kwast 
oplevert. Deze dennenboom kan zich ook zeer goed aan een koud 
of gematigd klimaat gewennen ; men begint hem in dc fransche 
duinen te bezigen. 

De nootden, welks bladen, even als bij den groven den en 
den laricio, twee aan twee uit dezelfde schede ontspruiten, biedt 
deze bijzonderheid aan, dat de vrucht drie jaren noodig heeft 
om Ie rijpen, terwijl de vruchten van andere dennen in hoog-
stens twee jaren rijp zijn. De pijnboom is in Frankrijk geac-
climateerd en verduurt de strengste winters rondom Harijs, hoezeer 
hij er nagenoeg altijd op zich zelf groeit. Hij wordt gebruikt voor 
masten, pompen , goten en vloeren. ' 

De bladen van den Weymonihs-den komen met vijf te gelijk uil 
dezellde schede. Deze den is de grootste van alle bekende soorten; ' 
hij bereikt eene hoogte van 50 ellen. Hij is afkomstig van Noord- , 
Amerika en in Kngeland ingevoerd door lord Weymoulh, van 
wien hij zijnen naam heeft ontleend. 

De Weymoulhs-den heefl tc weinig hars, om deswege met voor-
deel I e kunnen worden geëxploiteerd, maar dit gebrek wordt, naar 
het schijnl, opgewogen door de uilstekende hoedanigheid van zijn 
hout. Hij heelt zeer weinig spint, bijna geen kwasten, zijn vezel 
is lijn en hij wederstaat goed den invloed van het weder, als men 
de voorzorg gebruikt om hem dadelijk na het vellen van de schors 
tc ontdoen, want anders wordt hij door de wormen aangetast; 
zijn eenig gebrek is, dal dc spijkers er slecht in houden en dat 
bij door de \ochti;jheid zwell. 

Deze dennensoort heell gaarne vochtigen zandgrond; zij is gezocht 
voor masten; nok gebruikt men haar voor .schrijnwerk. Kr bestaan 
reeds belangrijke aanplaiitiiigen van dezen den in Helgië en 
i'ruissen. 

De pikpijn geeft wel is waar hout van slechte hoedanigheid 
maar hij groeit zondi-r moeite in vochligen grond; in legensteirmg 
met andere dennensoorten spruit h'ij op den tronk weder uit, en 
men zou hem knniien bezigen lot bedekking van het gezaaide. 

Al deze deimeiisoorteii moeten uit de hand worden gezaaid op 
de zandheuvelen en, kan men over eene genoegzame hoeveelheid 

takken beschikken, dan zal men voordeelig Ie werk gaan door 
over hel algemeen bedekkingen Ic bezigen, gelijk in de golf van 
Fiascogne. Kchter valt op te merken, dal door fijnheid cn kleur 
onze zandgronden meer schijnen te naderen tol de zandgronden 
vau Boulognc dan lol die van la Gironde en les Landes, en wij 
hebben gezien, dal dc heer Adam met goeden uilslag de algemeene 
bedekkingen heeft vervangen door iligl aaneengesloten helmbeplan-
tingen; men zou dus op onze kusten lol hetzelfde of iets dergelijks 
de loevlngt kunnen nemen, door bij voorbeeld brem Ie zaaijen, 
die geschikt is voor gronden, waar de vochtigheid slechls tol op 
0<'l.0l) of CVI.IO diepte doordringt. 

Men zou ook de uilgaven kunnen verminderen door de dennen 
I e beschuiten met aardappelplanten in rijen, op onderlinge afstanden 
van twee el geplaalsl. De struiken, welke men in September al-

I snijdt, zouden het voorileel bezitten van een goed voedsel voor 
hel vee op Ie leveren , welk hulpmiddel niel te versmaden is. 

; In de duinvalleijen moet het zaaijen in kuiltjes plaats hebben. 
Men zal verstandig bandelen door de beste duinvalleijen te bezigen 
voor het aanleggen van kweekerijen, die, even als te Boulognc, 
jtlanlen zullen opleveren, geschikt om met de aardkluit te worden 

' overgeplant in de grijze zandgronden, alwaar hel zaaijen uil de 
' hand geen goeden uilslag zou hebben opgeleverd. 

De bescbuttiuglijuen, de algemeene bedekkingen en de beschut-
ting, welke de brem, de helm en dc aardappelen opleveren, be-
schermen de jonge dennenboomen tegen het zand en de zon; maar 
het gezaaide heell nog andere vijanden, namel'ijk de beesten, ilie 
in de duinen weiden, en vooral de konijnen, wier landen meer 
Ie vreezen zijn dan alle andere oorzaken van vernieling. Ook is 
het van belang het weiden in de bezaaide duinen te verbieden en 
met alle mogelijke middelen het koinjn uil Ie roeijen. 

Ieder toch weel, dal de dennen ophouden te groeijen zoodra 
men hun hoofdstam wegneemt; heefl die wegneming in hun eersten 
leeftijd plaals, dan is zulks nooilweiidig noodlottig voor de aan-
plantingen. Men slaagt er evenwel somwijlen in de dennen van 
2 of 3 jaren te redden door hel kostbare gebruik van stutten , 
aan welke men een van de zijtakken vasthecht en leidt. Die zijtak, 
welken men met zorg uitkiest, vervangt eindelijk den hoofdtak 
wanneer de plant krachtig is. 

Het zaaisel van den heer Adam heeft eerst goed kunnen slagen 
I nadat dc minister van biimenlandsche zaken magtiging had verleend 

om het geheele jaar door konijnen te vervoeren en Ie verkoopen. 
I In een enkel jaar van l iOOl) konijnen bevrijd, zijn de DÖO bunders 
I duin van Houlogne sedert begonnen voorlbrengselen oj) Ie leveren, 

welke men niet zou hebben verkregen zonder de vernieling van 
dat vraatzuchtig gedierte, dat zich in drooge zomers met eene 
schrikwekkende snelheid vermenigvuldigt. 

Wat de breedte van onze diiinen belrell, uit eene vergelijking 
met die van hel departement des Landes blijkt, dat zij op vele 
plaatsen meer dan voldoende is om er schoone bosschen I e doen 
ontslaan. De duinen van les Landes hebben, gelijk wij gezegd 
hebben, langs een groot gedeelte der kust slechts 8Ü0 tot KHJO 
el breedte en zij zijn zoo volmaakt beplant, dat de administratie 
van de bruggen en wegen, geheel gerust wegens hare toekomst, 
ze aan de adminislralie van het donu-in heefl overgegeven, vlie er 
de voorlbrengselen van inzamelt. 

Onze duinen, minder bewegelijk dan die van hel zuiden van 
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1'Vankrijk, zullen, als zij goed bebouwd worden, uilkomsten op-
leveren, minstens even zoo gunstig als die, welke men in degoll' 
van Gaseogne beell verkregen, zoo niet met pimis maridmn, dan 
toch ten minste mei eene andere boomsoort, hetzij den, laricio, 
nootden oi' Weymouth's den. Het grootste gedeelte van de duinen 
behoorl, wel is waar, aan particulieren, maar de zeshonderd bunders 
tusschen Ostcnde en Wenduyne zijn toch nog van te veel gewigt, 
dan dat men van rijkswege niel zou trachten, door zc vruchtbaar j 
te maken, een heilzaam voorbeeld aan de andere grondeigenaars i 
te geven, liet beplanten van deze duinen zal overigens voor de ! 
talrijke badgasten, welke het strand van Ostendc lokt, schoone 
wandelingen opleveren, die een sieraad te meer van die schoone i 
badplaats zullen uitmaken en levens een te lang verwaarloosd ge-
deelte van den openbaren eigendom vruchten doen afwerpen. 

[ I S G O -

Iksledi' prijzen. 

AANH. \NGSEL. 

(irondslogen van de prijzen, zonder inbegrip van winst van 
den aannemer, de kosten der gereedschappen cn het 

toezigt op de werken. 

1°. Daglooncn. 

Iloofdopzigter fr. 2.00 
Gewone werkman » 1 . 7 5 
Vrouwen, meisjes of jongens beneden de 18 jaren.— 

Gemiddelde prijs » 0.00 
Kar, met ossen bespannen, met inbegrip van den voerman * 0.00 

2®. Vervoer met dc kar. 

Kene kar, met twee ossen be.̂ pannen, legt 18 kilomeiers daags 
af, heen en terug, met een vracht van 45 takkebossen van 20 
pond, of 00 bossen helm van 10 pond, of 05 palen van 2el.50, 
of 130 palcji van lcl.50, of 00 planken voor staketsels. De tijd, 
die rnet het op- en afladen verloren gaat, wordt geschat gelijk te 
staan met een afgelegden afstand van 500 cl. 

Gevolgclijk worden de prijzen van bet vervoer door de volgende 
formulen uitgedrukt, waarin D den afgelegden afsland in kilo-
meters beteekent: 

Dijsbossen, ieder 
van 20 ned. pond, 
per as vervoerd, 
uitgesnreidcn met 
zanil ücdekt, ge-
nomen uil hel ge-
zaaide in la Giron-
dc (hel honderd). 

Snijden, binden, vervoer per 
as en laden. 

I 1.50 dagloon van eenwcrk-
I man tegen fr. 1.75 . . 2.02 
Vervoer per as van de plaats 

van herkomst tot de plaats 
van gebruik op een gemid-
delden afstand vanl) kilo-
meters. 10.00, 

Uitspreiden en met zand 
bedekken. 

0.1't dagloon van een boofd-
onzigter tegen fr. 2.00 . 0.28 

0.28 dagloon van een werk-
man tegen fr. 1.75 . . 0.10 

2.85 dagloon van eene vrouw, 
meisje of kind tegen fr. 0.00 2.57 

Ic zamen . 5.00 

Kosten van het vervoer van 100 takkebossen van 20 pd. 

» P I » it M lOObossenhehn van 10 » 

O n )) tt n 100 palen van 2«'1.50 . . . 

.. » ). » » 100 palen van 2i'1.50 . . . 

1.00 0-1-0.50 

0.051)^-0.25 

0.50 D - f 0.15 

•1.00 D-1-0.25 

Zaad, met inbe-
grip van het leve-
ren cn bet gebruik 
(den bunder). 

Gereedscha ipen, onkosten, 
j'q- van iel arbeidsloon . 0.30 

Te zamen . . . 

winst voor den aannemer. . 

Te zamen . . . 

0 . 2 0 ! 

I0.20| 

1.03' 

18 pond dennenzaad tegen fr. 0.50 
bremzaad tegen fr. 0.70 u » 

4 K helmzaad tegen fr. 0.00 
2 i> zaad van destekendebrcm, 

legen fr. O.OO 

Tc zamen . . . 

Verlies, onkosten, van den prijs 

Tc zamen . . . 

winst voor den aannemer. . 

Tc zamen . . . 

7.80 

0.00 
4.20 
2.40 

1.80 

17.40 

0.43 

17.83 

1.78 

10.01 

100 planken voor staketsels, 1.10 D 0.30 

Zaaijing met l.everingen verwerkingvan het zaad 10.00 
eene bedekking ' Levering en verwerking van 750 bos-| 
van 750 bossen i scii, tegen fr. 17.OÖ hel homlenb 134.25 
van 2t) pond (den 

Ie zamen . . bunder). 

17.80 

10,00 

153.85 151.00 

Zaaijing in kui- O pond dennenzaad, tegen fr. 0.50 ; 3.00 
len in de duin-
valleijen (den bun-
der). 
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Oiulerwerpen. 

Drijzeu 
Drijzen 

Ondcrdeelen. lier 
omkv-
ilffU'ii. 

l»i-8tciK'. 

Arbeidsloon. 

0.50 dagloon van een hoofd-
opzigtcr tegen fr. 2.00 . l.OO 

2,00 dagloon vau een werk-
man, tegen fr. 1.75 . . 3.50 

4.00 dagloon van ccnc vrouw, 
. . 3.00 tegen fr. O.OO . 

Te zamen . . . 8 .10 

Gereedscha )pen , onkosten, 

van iel arbeidsloon . 0.40 

Te zamen , . . 

winst voor den aannemer. . 

Tc zamen . . . 

thulerwerpen. Onderdecleu. ikr 
onder-
deelen. 

liest i'di'. 

Onkosten „V . 0.35 7.35 

bevestiging met 
hclmplanlen (den 
bunder). 

8.50 

Tc zamen • • • ] 

j winst voor den aannemer. . j 

Te zamen voor 100 strekkende cl i 

1.50 

1.15 

(hnheiningenop 
palen van l«l.50 
(de strekkende el). 

0.30 
de st rek-
kende el. 

Uil rukken cn binden van 300 
bossen helm legen fr. 7.00 het 
honderd . , 

O poml helmzaad legen fr. 0.00 
Vervoer van 300 bossen naar de 

plaats van gebruik op 1500 cl 
gemiddelden afsland, , , . 

12.05 

21.00 
3.00 

5.00 

Arbeidsloon. 

I 00 daiiloon van ecu hoofd-
opzigler tegen Ir. 2.00. 2.00 

22.00 dagloon van ccnc 
vrouw, tegen fr. 0.00 . 10.80 

12.05 

Uitzoeken, snijden, op hoo-
pcn zetten en vervoer per 
as van 300 palen, 1 dag-
loon van een werkman . 1.75 

Vervoer per as op 4000 el 
Levering van 75 bossen, tegen 

fr. I K ' . I O het honderd' . 
Maken van 100 strckkeiule 

el omheining, 2 daglooncn 
van (ien werkman. . . 3.50 

0.45 

13.42 

Tc zamen . 5.25 

Ic zamen 

(hikosten, van hel ar 
bcidsloon . . . . 

I Te zamen 

. 21.80 

.00 

Onkosten van het arbeids-
loon 0.27 

Tc zamen . . . 

j'jy winst voor den aannemer. . 

Drijs van 100 slrekkcndc cl . 

Prijs dc strekkende cl . . . 

Kenvoudige bc-
nlauliiig (dc slrek-
kcndc el). 

winsl voor den aannemer. 

Te zamen . . 

22.80 

52.50 

5.25 

57.75 

Dmhcmingenop 
palen van 2'-1.50 
voor de werkplaats 
CU dc naburige 
werk ilaatsen (dc 
>lirkkcnde el). 

Uitzoeken, snijden, op hoo-
pen zetten cii vervoer per 
as van 200 palen, 2 dag-
looncn van een werkman 
tegen fr. 1.75 . . . . 3,50 

Vervoer per as op 4 000 el 
gemidielden afstand . . 

Levering van 75 bossen van 
20 pond tegen fr. 17.00 
het honderd 

Maken van 100 strekkende 
el omheining, 2 dag-
looncn van een werkman 

57.75 

5.52 

2.54 

27.03 

Levering van 50 bossen van 20 
jiond legen fr. 17.00 hel honderd 

Maken: 11- dagloon van een werk-
man, tegen fr. 1.75. . . . 

Gereed.schappen , onkosten , 
van bet arbeidsloon . . . . 

Te zamen . . . 

winsl voor den aannemer. . 

Prijs voor 100 strekkende cl 

Prijs de strekkende cl . . . 

0.25 

8,05 

2.(»2 

0.13i 

11.70 

1.17 

13.87 

Staketsel van 
dennenhout de 
strekkende el). 

legen fr. 1.75 . 

Te zamen 

. 3.50 

8.50! 

13.42 

Î . 00 

Levering van 455 planken tegen 
fr, 0.40 hel stuk. , . , , 

Vervoer per as 18 kilometers ver 
Stellen, 1.50 dagloon van een 

werkman, legen fr 1.75 . . 
Gereedschappen, onkosten , .̂ 'o 

van het arbeidsloon . . . . 

Te zamen . . , 

winst voor den aannemer. 

Prijs van 100 strekkende el , 
1'rijs de strekkende el . . . 

0.15 

182.00 
01.45 

2.02 

0.13 

270.20 

27.02 

303.82, 
3.(^0 
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Oji i lc rwcrpcn. 

O p i i o n g i n g v a n 
•s l akeLso l s jdes t r ek -
k e i u l e e l) . 

l l e r s l e l l i n g v a n 
s l a k e t s e l s . 

Opliooging op 
palen van 2^1.50. 

O n d e r d e e l e n . 

P r i j z e n 

lier 
oiiilcr-
Ucdcn. iH'slcdo, 

De strekkende el kost, alles er 
onder begrepen 

De strekkende cl kost, alles er 
onder begrepen 

De strekkende d kost, alles er 
onder begrepen 

0.10 

0.05 

0.10 

Ovenujt (1er prijzen. 

I j i j s b o s s e n n ie t b e e s t e n v e r v o e r d 
Zaad 
Ijezaaijin- inct bedekking'van 750"bosse 
Zaaijing ni kuilen in de duinvallciieii 

evcstiging met bebnplanlen 
Oinlieinnig op palen van 2''l.50 

" » •> n lel.50 
Eenvoudige beplanting . 
Staketsels van denncnboul 
Opliooging der staketsels . . 
llerslelling der staketsels . . 
Opliooging op palen van 2cl.50 

b e l h o n d e r d 
e e n b u n d e r 

strekkende el 
I) 
I) 
I) 

17.1)0 
10.00 

154.00 
12.05 
58.00 
0.30 
0.25 
0.15 
3.00 
0.10 
0.05 
0.10 

.-
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Scltotnvl>iir(j le Xew-ïurk. — Vooreenigen tijd heeft nien tcNew-
Vork een nieuwen schouwburg voltooid, staande tus.M'hen de straat 
Elisabeth en de llowerv. De hoofdgevel in de straat Elisabeth is 30 el 
breed, liet jiartcrre kan 2500 personen bevatten en iledrie rijen loges 
uiigeve.'r 2000. Dit gebouw, thans een van de schoonste der stad, 
heeft 150 000 dollars 375 000) gekost. 

{Souü. Annales de la conslrucliun, .lanvier 1800.) 

Uroole selioorsleen le Glasgow. — I\leu heeft te (llasgow den 
iiidoteii schoorsteen van de fabriek van chemische voortbrengselen 
lil drawliirtstreet voltooid. Hij lieeH eene geheele hoogte van 1-iO 
el en is aan den voet 10 el breed. De middellijn buitenwerks is 
<1 el eu lie dikli! I''l.05, buiten de binnenbekleeding van vuurvaste 
steenen, die 0''I.15 dikte heell en zich tot op eene hoogte van 15 
el boven den grondslag uitstrekt. Dil gebouw, waarvoor amlerhalf 
millioen steenen zijn gebezigd, beeft 120 000 gulden gekost. 

{Xnuv. Annales de la fonslruclion, Février 1800.) 

Een niruw werl, over ijzeren bruggen. —Onlangs is te Stuttgart 
bij K. Malté een belangrijk werk verschenen, getiteKI: Sammlung 
eiserner Ihiicken-GonslrHclionen ausgeführt beiden Halmen des Ver-
eins denisrher IJisenbahn-Verwallungen. Xacliden Millkeilungen der 
VcrwaUnngen im Aufirag des Vereins zusamnengeslelll und lierans 

gegeben darrh die lledaclion der Eisenbahn-Zeilung. Xebsl einen 
Anhange enihaltend die Ueschreibung der Xiagara-llangebriicLe. 

Dit werk, hetwelk met 51) j)laten in grool lt)riiiaat is voorzien, 
is wel in de e.ersle plaats ten behoeve van hel in den lilel vermelde 
Verein nilgegeven, maar men heefl de ojilaj-e daarvan zoo grool 
genomen, dal hel voor een zeer matigen prijs in den boekhandel 
te verkrijgt ii is. 

{Eisenbahn-Zvilnng, 5 Maart 1800.) 

Eslannies formule voor den arbeid van den uilzellenden sloom. — 
1 Ie gewone forinnle vot)r den arbeid van den sloom T — P V11 bvu m), 
waarin P de sUmmspanning, V hel sloomvoliimen vót'ir de e.\])ansie, 
m tle verhouding vaii tle e.vpansie aanduidt, berust op de onderstelling, 
dat tle w(!t van .Mariolle ook voor waterdampen geldt. Gaat men 
echter, gelijk Eslannié, nit van de ftjrmnie voor den arbeid der 
gassen bij de nilzetting met behouil van dezelfde warmtehoevcelbeid, 

namelijk van de formule = ' waarin P en V den druk 

en hei vidumen vóór, p en f ileii druk en het volumen na de uilzelling | 
en y. de verhomling lusschen de .specifieke warmte bij gelijken 

MriM;iiKKi.i.NGr.N i:.N itKiiic.iE.v. 1800—1801 . 

drnk en bij gelijk volumen aanduidt, en neemt men bij benadering 

aan, dan verkrijgt men ^ I , en daaruit, door het 

integreren van de dilfereiitiaal-vcrgelijking l = V I M - / »c]>, 
i / V' 

T = P V ( 3 - 2 l / ~ ) = 1' V ( 3 - 2 \/m) . 

Deze forniiile wijkt wel is waar bij de hoogerc expansiegrailcn 
aanmerkelijk van de logarithmische formule af, maar zij is ge-
makkelijker te berekenen en berust op juister gronden; otdv leidt 
zij niel, gelijk gene, tot het ongerijmd besluit, tial men met eene 
gegevene hoeveelheiti warmte een oneindig grooten arbeid kan ver-
riglen. 

{lier Civilingenieur, 180O, i\oH:blall, S. 15.) 

Vloed en ebbe in de Oostzee, door 1'r. ÏJihmeger. — De di»or 
tle aanlrekking.>ikracht van de maan veroorzaakte\locdgolf ontwikkelt 
zich hel sterkst in dii'j)e en opene zeëen. Door ondiepten of naauw i; 
plaatsen wordt de kracht der golf gebroken en zij plant zich daar-
achter slechts in eene zeer verminderde uroolle voort. Vandaar 
komt hel, tial in hel afgesloten bekken van tleMidilellandscheZee 
hel verschil lusschen ebbe en vloed aan de oostelijke kust van 
Frankrijk slechts een balven lot een voel bedraagt, terwijl aan den 
westkant tle grootte van dt̂ n vloetl twintig voet en in trechtervormige, 
bogteii, zoo als te Granville en Sl. .Malo, zelfs meer dan veertig voet 
beloojd. In de Oostzee doen zich tle verschijnselen van ebbe en vloed 
slechts zoo zwak voor, dat men lot voor korten lijd alleen aan de 
deensche kusten duidelijke sporen daarvan beeft waargenomen en 
omtrent tle grootste dan ook nog niels had bepaald. 

Hagen heeft in eene in de Prnissische akademie van weleiischajipen 
den 2den .liilij 1857 voorgelezeini verhandeling (I) het eerst getracht 
uit de dagelijksche waarnemingen van de waterstanden de getallen-
waarileii te ontwikkelen. Dit was in zoo verre moeijelijk, dewijl tot 
voor zeer onlangs tlie waarnemingen dagelijks slecbis eemnaal en 
sleetls op denzelfden tijd waren gedaan en vooraf voor iederen 
afzontlerhjken dag moest worden bepaald, hoeveel uren vóór of na 
hel invallen van den hoog- of laagwalerstaud ile waarneming had 
jilaals gehail. Eerst in den laalsleii lijd heeft men naauwkeurigr-r 
waarnemingen voorgeschreven, namelijk om bet uur, zoodra lui 
weder kalm is. Uit de tot heden gedane waarnemingen heeft men 
de volgemle tafel verkregen : 

(!) Uclcr Fluth uml Elbe iii der Ostsee, von G. Hagen, r^eilin 1857. 



Plaals 
tier 

waarnemiiiL'. O 

Travemiiiule. . . 
Wismar . . . 
l'.arliün . . . 
WilloNVcr poslliuis 
Op .lasmmul. . 
Swiiiemümle. . 
Sloljicmümle. . 
.Memel 

(iemitlilelile 
afwisseling 
van ilen 
vloed. 

lïijiil. duim. 

Ilavenlijd. 

.'{."(17 

l . " ; i l 
I.".'{() 

1."IG 

Plaalsdijke Merlijusche 
tijd. tijd. 

0"45' li. ;>;) 
5."33' 5."41' 
7."27' 7."20' 
7."37' 7."30' 
7.':!o- 7."3(') 

10." 13' 10." 0' 
11.'30' 11 ."22' 
4." 3' 

Volgens deze lafel beweegl zirli de vloedgolf even als in de iNoordzee 
ongeveer met eene snelheid van 1) mijlen in hel uur voorwaarts. 
Otilc si'hijnl de invloed van de zon hier dezelfde le zijn als in de 
A'oorilzee, daar zich, naar het schijnl, een verschil in de grootte van 
den vloed hij volle en nienwe maan en hij het eersle en laatste 
kwartier, dat is ten tijde van de springvloeden en doode getijden, 
viiordoel , len heilrage van 1 van de geheele gemiddelde grootte 
van ilen vloed. Om eene meer naanwkeurige bepaling te verkrijgen 
/.oi\ men echter de thans ingestelde waarnemingen van nnr tol nnr 
behoeven, hoezeer zich ook bij deze reeds thans, voornamelijk in 
de iiavenlijden, zeer groole onverklaarbare onregelmatigheden hebben 
voorgedaan, volgeiis welke hel hoogwater zelfs len tijde van den 
laagwatersland invalt. 

{/c'ilschnfl (les Areliileclen- viid Indenieur-Vcreins fiir 
(las Kön'ujreicli Ilannover, 1859, S. ï»r»"2.) 

Sjwoni'cf) van Antwerpen naar Gent. — Ih'ze spoorweg is ile 
ondste, welke in Uelgie door particidieren is aangelegd; ook is de 
e\|iloilalie, welke reeds in haar vijftiende jaar is, geheel geregeld, 
daar de ontvangsten even als de uitgaven weinig van hel eene jaar 
• lp liet andere verschillen. Ofschoon hel verkeer op deze lijn niel 
v.in veel gewigl is (10 franken per kilometer daags tegenover 115 
iVankeii, het gemiddelde cijfer van ilen staatsspoorweg), zoo werpt 
loeh hel aaidegkapilaal eene zeer voldoende rente af, namelijk 7.0 . 
ten honderd, dank zij de zuinigheid, die men bij den aanleg van 
•len weg heell iii acht genomen. | 

Volgens de balans heeft de spoorweg 4 VH)1 20i franken gekost ; 
• laar hij 50 kilometers lang is, komen de koslen van aanleg, met 
inbegrip van die van het materieel, op U8 000 franken per kilo- ' 
himeler te slaan, he bij den aanvang der onderneming gemaakte , 
bestekken werden niel overschreden; er was geene leening noodig, 
en de spoorweg van .\nlwerpen naar (îent nuigl voltooid worilen, 
zonder die linanciële inoeijerijkheden le ondervinden, welke men 
/oo vaak bij pas beginnende ondernemingen ziel ontslaan, en die 
bezwarende lasten ten gevolge hebben, welke voor altijd de loe-
J;omst van eene maalschappij drukken. 

In zoodanige omslamligheden geplaatst, kon de spoorweg met , 
licringe nello-opbrengslen voldoende dividenden aan de aandeel-
liomlers uilkeeren, en wî l in die male, dal weinig jaren na den ' 
aanleg van den weg de nitkomslen van de onderneming genoeg-
zaam waren verzekerd, dal de aandeelen van 500 Iranken in twee 
viei'le.n k<mdeu worden verdeeld, de eene, (jeprivHiipccyde nclien 
„eiioeind. eene vâ le jaarlijksche rente van 15 franken afwerpende, ' 

1800- . 

en legen 500 frank allosbaar; de andere, (//fa/e/irf-ac/ü?« geheelen , 
aan welke hel overschot van de netto jaarlijksche winst wordt uil-
gedeeld, na de intereslbelaling en de aflossing van de boven ver-
melde gepriviligieerde adieu. 

W'ij hebben gaarne met eenige woorden de geschiedenis vaii 
deze lijn in herinnering gebragt, welke eene van de zeldzame 
ondernemingen van dezen aard uitmaakt, die aan hare slichlers 
geene lelem'.stellingcn hebben gebaard; en toch bevindt zij zich 
niet in een huitengewonen toestand, die de oors])rong van haren 
bloei is; die oorsprong is gelegen in de strikte zuinigheid, welk<' 
men bij den aanleg van den weg heeft in het oog gehouden, 
en die oorzaak is geweest, dat men de naaiiwkenrig opgemaakte 
begroolingen niet heeft behoeven te overschrijden. 

De dienst o|) dezen weg heeft opgeleverd: 

1850. 1858. 
bruto per kil . (langs, bruto per kil . daags. 

fr. 458 740 25.K) 407 837 25.00 
« 11418 0.03 11780 O.04 
.. 12 033 0.71 11 040 0.00 
« 237 312 1.3.00 2171)50 13.5('. 

Onlvangsten. 

Ileizigers . 
I'agaadje . 
Vee. . . 
Koopwaren 

Onlvangsten van de dien.st fr. 720 430 30.47 738 325 40.40 
Duileng(nvone ontvangsten )> 24 440 1.34 41113 2.25 

(iezamenlijke oiilvangsten fr. 744 87'.! 40.81 770438 42.71 

. . . . « 358 700 10.00 303 703 10.03 Uitgaven 

Zuivere ontvangst . . fr. : )8r i l l3 21.15 415 075 22.78 
Kene vrij aanmerkelijke vermindering is in de ontvangsten waar 

te nemen; niettemin zijn de aan de aandeelhouders uitgekeerde 
sommen in 1850 niel minder geweest dan in 1858; 141 000 franken 
zijn betaald voor de rente en 12 500 franken v(mr de ailossing der 
gcjiriviligieerde adieu; 1\)7 400 franken (21 Iranken jier aandeel) 
zijn aan de dividend-actien iiilgedeeld; 21 033 franken zijn in het 
reservefonds gestori. 

Zie hier eenige stalislische cijfers: 

Koslen per kilometer wegs . . . 
Onlvangsl » daags . . . 
Uilgaven » 
Nelto opbrengst»» 
Verhouding van de onlvangsl. . . 
Lengte door de treinen afgelegd . . 
Opbrengst per kilometer en per trein 
Uilcavijii » " 

1850. 1858. 
. . fr. 08 02-1 07 CiSO 

11 40.81 42.7I-. 
11 10.00 10.03 
11 21.15 22.78 

ten 100 .18 47 
. kil. 200 700 221005 
. fr. 3.55 3.2i 

11 1.72 1.50 
11 1.83 1.05 

len 100 7.0 8.5 

Netto o)d)rengsl •> 

üloniteur des Intéréts nmtérieh, 1 Avril IStiO.) 

Gliemisclie hesproeijinij van de straten. — Volgens den Conrriei 
de bjon heeft een van de voornaam.ste fabrikanten van chemicaliën 
in die stad bemerkt, dal cldoorwalerslofzmir, dal toevallig opeen 
lerras bij zijne fabriek was gestort, den grond hard had gemaakl, 
maar dal deze tevens, in weerwil van de hilte en van de drooge 
lucld, eene zekere onveranileriijke vocliligheid behield. Dit l)ragt 
hem op de gedachte, om door dit middel hel onistuaii van .>lof 

1801.] 

op de wandelingen cn openbare plaatsen tegen tc gaait. Dc eersic 
jiroef in het grool werd daarmede op den Cours iS'apoléon tusschen 
den IIIK'HIC cn dc kaai Perrache genomen. De uitslag daarvan was 
gedurende verscheidene maanden van dien aard, dal hel bestuur 
beslool, op de plaals Delleconr van deze chemische besproeijing 

gebruik te maken. 
Op hel oogenblik van de grootste hilte schijnt dc grond, ofschoon 

droog en kiezelachlig, echter vast en vochtig le zijn, even als of 
bij eerst voor een half uur besproeid ware geworden. .Maar hoe meer 
de hitte afneemt en de avonddauw den grond bevochtigt, des le 
meer vertoont zich de werking van het chloorwalerstofziiiir. Wanneer 
de grond iederen morgen eens wordt besproeid, verkrijgt hij steeds 
meer vastheid, even als wanneer het in de maand Maarl ijzelt, en 
vormt eem; even zindelijke als aangename wandeling. 

{.Mlijeinetne JJauzeilung 1800. SolrJdatt, S. 371.) 
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van een derde dc mcl lijnolie aangewrevcti kleurstof bij, roert dn 
alles met een spatel om en giet er van lijd lol tijd wat terpentijn-
olie bij , waarna het mengsel als gewone verw gebruikt wordl. 

[ A l l f j e m e i n e liauzeitunij. 1800. X'ot'rMatl, S. 432.) 

Verw, met was en hars aanfjemengd. — De olieverw, die in 
vele opzigten groole voordeelen oplevert, bezit (échter ook hel aan-
merkelijke nadeel, dat zij langen lijd noodig heeft om behoorlijk 
te droogen en met d(M' lijd afschilfert of alle verbindend vermogen 
verliest. Als de adherische olie vervliigtigd is, blijft de verw week 
en wordl die slechts allengs en zeer langzaam hard, al naar gelang 
de zuurstof van de lucht de chemische gesleldheid van de olie 
wijzigi, hoewel men aan dil gebrek len deele reeds daardoor te 
gemoel komt, dal men bij de olie ver.schillende slolfen voegl, ilie 
gî schikt zijn om hel opdroogen te bevorderen, liet bedoeld gebrek 
heeft den heer Alluys er toe gebragl, eene gemengde verw le bereiden, 
welke als lijm droogi en zoo smedig en vast als olieverw is. Men 
voegl namelijk bij de gewone gewrevene verw, in plaats van de 
gebruikelijke lijnolie, een mengsel van was en hars, dal in lerpeiilijn-
olie wordt opgelost. Op het gezigt onderscheidt zich dit imngsel 
niet van de gewone olieverw en voor het gebruik staat het nagenoeg 
gelijk, maar als de aetherische olie vervlugtigd is, blijft er eene 
laag over, die zoo vast is, dat zij eene geringe wrijving kan ver-
dragen zonder af te geven. Met der tijd droogi dc verw volkomen 
('11 verkrijgt zij eene groole male van hardheid. 

De verw van den heer Alhiys bestaal uil 
10 ned. pond zuivere gele was, 
10 11 lijnolie, 
8 11 lerpenlijnolie, 

Pui.lSVHAliKN: 

\un de nederhindsche maatschappij ter hevorilerinfi van nijverheid: 

Door de maatschap|)ij zijn de volgende nienwe prijsvragen uit-

geschreven : 
1. De maalschappij wenschl ecnc zoo volledig mogelijke opgave 

van bruikbare houlsoorlen, die in onze ooslindisclie bezittingen voor-
komen, met opgave zooveel mogelijk der wetenschappelijke namen, 
die de boomeii dragen, waarvan zij herkomstig zijn, alsmede van 
de mal(;i.sclie, jdvaansche en aiiderii inlandsche biiiiamingen, waar-
onder zij bekend zijn. Tevens worden opgaven verlangd betrellende 
de groeiplaatsen dezer hoomen, hel van de houtsoorten gemaakte 
of te maken gebruik, het soortelijk gewigl, enz. 

Voor een voldoend aiilwoord, in le zenden vViór den laalsten 
September 1801, looft de maalschappij bare ijouden medaille uil. 

2. De maalschappij looft hare tweede ijouden medaille uil voer 
eeiie voldoende ojtgave der oorzaken van, en iniddeleii legen «Ie 
verwoestingen, welke de zoogenaamde houtwormen iGos'iusliijniperdu 
en Saperda Careharias) in pojMiIieren en wilgen aanriglen. 

.Vnlwoordcn in te zenden vimr den laatsleii Seiitember I8t)l. 

[i 11 gewone hars. 
Men smelt hel was in lijnolie en de harst in terpentijnolie, 

waarbij inen echter daarop moet letten, dat men alleen zeer zuiver 
vaatwerk bezigt en het smelten over een zeer zacht vuur geschiedt. 
Zijn dc beide mengsels geheel opgelost en volkomen vloeibaar, dan 
neemt men ze van hel vuur, slorl ze le zamen in een val en 
roert ze zoolang, lol dal de geheele massa in een deegachligen 
toestand komt, in welken zij nu als verw voor verscheidene doel-
einden kan worden gebezigd. Hij hel opbrengen is de massa bijna 
i-eheel kleurloos en kan de yrondverw voor was- en fresco-schilde-tj 
ringen vervangen. Men kan haar met den trullel of de kwast aan-
strijken en er zich ook van bedienen tot het verharden van steen, 
enz. in dc opene lucht. Wil men er eene gekleurde verw van ma-
keu, dan voegl men er zooveel terpentijnolie bij , dat zij dunner, 
maar niel vloeibaar wordl; dan slorl men er in dc verhouding 

Prijsvragen, waarvan de termijn van beanlwoording verslrekeii 
was en die op nieuw, mei of zonder eenige verandering, 

worden voorgesteld : 

1. Tol onderzoek in hoever de voortbrengelen der slcenkoleii-
gasfabrieki.'!!, gaskalk, annnoniakaalwaler en dergelijke, met voordeel 
voor onzen landbouw zijn aan te wenden, looft de maalschappi| 
bare tweede (jouden medaille uit aan hem, die een voldoend go 
oordeeld verslag levert van met die meslslollen genomen naanw-
keurige en vergelijkende proeven, voor elke soort op len minste 
25 vierk. roeden, en bovendien /' 100 aan hem, die verslag van 
jH'oeven mei een tweede of derde dier voorlbrengselen inzendt. Anl-
woorden vi'iór 50 September 1803. Men vergelijke Dinglers l ' u l y l e c h n . 
Journal, P.and 80, S. 280. 

2. ,Men vraagt eene handleiding om woningen en jmhiieke ge-

bouwen, zoo als koHijlniizen en concertzalen, te verwarmen en le 

ventileren. 
De (jouden m e d a i l l e wordl iiilgeloofd; antwoorden in te zenden 

V('i('ir ultimo September 1802. 

5. Welke is de beste inrigling van urinoirs o]) straten en jdeinen ? 
Men verlang! bij de beantwoording eene naauwkeiirige beschrijving 
en Icekening der aanbevolen urinoirs, tevens mei opgave der waar-
schijnlijke koslen en verdere beschrijving, hoe dir vergaarbakken 
het best kunnen geledigd en gereinigd en de urine het geschiktsi 

' kan vervoerd worden. 
Voor hel voldoende antwoord, in le zenden V('ii'ir ulliino Seplembei 

1802, wordl de gouden medaille uitgeloofd. 
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DE VUURSCnEPEN VAN ENGELAND, DOOtt DEN H E E R 
E. DEGRAND, iugcmcur der bruggen en wegen. 

(^Amaks des Ponts et Chaussces, .lanvier ct Fc'vricr 18G0, j). 1.) 

(Plaat 1, figuren 1—8, cn plaat 2 , figuren 1—15.) 

Van alle aan zee liggende landen is Engeland het rijk, dal de 
meeste drijvende vuurbaken of vuurschepen op zijne kusten onder-
houdt, cn het eenige waar dc instelling van deze soort van vuren 
van vroegercn lijd dagleekent. 

Terwijl wij er in l''rankrijk slechts eene, die van Talais, sederl 
1815 aan de monding der Gironde ontstoken, bezitten, telt Knge-
land cr zes cn veertig (1) en vele hiervan zijn reeds in de vorige 
eeuw opgerigl. 

Met grond is dus aan tc nemen, dat men in Kngeland, beter 
dan ergens elders, door ceuc zoo lange ondervinding, tut de meest 
voldoende oplossingen is kunnen geraken, aangaande alles wal de 
vervaardiging en dienstinrigling der drijvende vuurbaken betrell, 
en uit dit oogpunt zal eene beschrijving dezer baken een niel 
onnutte arbeid zijn. 

Overigens zal m e n , bij gebrek van e e n i g a n d e n t p e n b a a r g e m a a k t 
geschrif t over dit o n d e r w e r p , zoover ons a l thans bekend i s , ons de on-
derstel l ing wel willen ten goede h o u d e n , dat ib'ze arbeid van eenig n u l 
kan wezen voor i n g e n i e u r s , geroepen om óf on iwerpen voor de ver-
vaardig ing van dr i jvende vuurbaken Ie leveren , öf de dienst vau 
hel onde rhoud aan deze soort van baken Ie bes luren (2). 

(1) Dit getal is vóór dc uitvinding der sclirocfpalcn, waardoor eenige 
drijvende vuren door vaste konden vervangen worden, nog grootcr geweest. 
In de Vercenigde Staten vnn Noord-Amerika zijn cr bijna zoo veel (44), 
doch itij zijn over liet algemeen van veel lateren tijd. 

(2) De meeste bijzonderheden, welke in dit stuk voorkomen, zijn gc-

1 . Doel der drijvende vunrlmkn. 

Over het algemeen beslaan cr langs alle kuslen der zee een 
zeker getal klippen, op meer of minder groote afstanden er van ver-
wijderd en welker juiste ligging het van belang is Ie kennen, uithoofde 
van dc bijzondere gevaren, die zij voor de scheepvaart opleveren. 

Wanneer deze klippen somtijds bij laagwaler cn althans bij springtij 
zigtbaar worden, daarbij hun oppervlak vrij voldoenden wedersland 
biedl en zij niel altijd ongenaakbaar zijn, dan worden zij ge-
woonlijk naarmate van hunne belangrijkheid, ofdoor eene vuurbaak, 
of door een' gemelselden toren, of wel door een eenvoudig baken, 
aangeduid. Maar dikwijls beslaan deze voorwaarden niet en (»n-
overkomebjke mocijelijkheden belcllen dan dc oprigting van eenig 
vast kenmerk. 

Indien de klip niel groot is en zich in weinig bezochte streken 
bevindt, indien door merken bij dag en door de kustlichten bij 
nacht aan de zeelieden reeds ten naastenbij hare ligging wordt 
aangewezen, kan men ze zeer geschikt door eene eenvoudige boei 
aanduiden. 

De boeijeii van dc grootste soort, maar vooral dc klokbocijtn, 
kunnen iu deze omstandigheden van groot nut zijn. 

Maar indien hel belang der zeevaart of bijzondere gevaren hel 
onvermijdelijk maken, om dc zeelieden, zoowel bij nacht als bij 
dag, meer jui.>lu aanwijzingen te geven, dan moet men, indien 
zulks althans niel volslagen onmogelijk is, noodwendig lot dc op-
rigting eener drijvemlc vuurbaak besluilen. 

trokken uit liet verslag eener zending naar Engeland, terwijl wij liet 
daaraan ontbrekende onlangs (Mei IS50) hebben aangevuld, bij gelegen-
heid eener t\Ycedo reis, gedurende welke wij de eer gehad hebben , 
den inspectcur-gcneraal, directeur der vuurbakcndicnst in Engeland, te 
vergezellen. 

1 



Men weel dal men dezen naam aan eene bool geefl, die in de 
nabijlieid der aan le duiden Idip is geankerd en waarop men ge-
durende den gansciien naibl iiciil onlsleekl. 

De vuurijaken van deze soori kunnen in de aangewezen ge-
vallen ongelwijleld zeer groole dieiislen aan de zeevaarl bewijzen; 
evenwel zullen wij zien, dal aau haar gebruik onk zwarigheden 
verbomien zijn en dal men om velerlei redenen lol de aanwending 
daarvan niel moei overgaan, dan wanneer hel volslrekl onmogelijk 
is anders le handelen. 

II. Aanidl drijvende vuurlmken op de kusten van Grool-
iiritannië ontstoken. Algemeene vormen, afmetingen 

en tonnemaat der schepen. 

De eersle in Engeland opgerigle drijvende vuurbaken zijn die 
van Dudgeon en Nore, welke in dc jaren 1731 en 1735 onlslo-
ken zijn. 

Eersl vijl'lig ol' zeslig jaar laler werden nog drie dezer soorl van 
liaken in diensl gesleld, maar van loen al', en vooral in de eersle 
jaren dezer eeuw, is haar gelal snel loegenomen en legenwoordig 
teil men, zoo als wij reeds gezegd hebben, oji de kusten van Ciroot-
r.ritannië in 'I geheel zes en veertig drijvende vuren, waarvan 
veertig op de engelsche kusten, vijf in Ierland en een enkel in 
Schotland, aan de monding der Clyde. 

Daar de dienst iler vuurbaken in Engeland tusschen een grool 
gelal verschillende besturen of corporatieu verdeeld is, wier be-
voegdheid zich niet verder dan tol de grenzen van hmi gebied 
uitstrekt, dat zich sondijils zelfs tol eene enkele jilaats bepaalt, zoo 
volgl daaruit, dal men in de iiu'igting en de dienst der drijvende 
vuurbaken geene volkomenc gelijkheid moei verwachten. 

De plaatselijke üinstamligheden zijn wijders van dien aard, dat 
zij voor de schepen zeer verschillende vormen en afmetingen wet-
tigen, want, terwijl er eenige in slechts 5 of 1) el water ge-
ankerd zijn, liggen er ook iu diepten van 35 tot -iO el, en een 
er van eindelijk, dat van Seveii-Stones, is bij laagwaler in 40 
vademen of 73 ned. el geankerd. 

Daarenboven maken dc meer of minder beschulte ligging dezer 
schepen, het een bijvoorbeeld in eene rivier, het andere op een 
vrij grooten afstand van de kust, de hevigheid der winden of der 
slroomen, de gesleldheid van den grond, de nabijheid of dc ver-
wijdering van oorzaken, die de woeling der golven kunnen ver-
meerderen, eene menige omstandigheden in één woord, het on-
mogelijk om overal ilezelfde inrigting iu toepassing te brengen. 

liet miililel eindelijk, aangenomen, om de in elkanders nabijheid 
liggende drijvende vuurbaken te onderscheiden, en dat beslaat in 
het op ieder schip ontsteken van één, twee of drie liclilen, brengt 
ook belangrijke verschillen in de uitrusting en lonnemaal der schepen 
te weeg, daar het aantal maslen altijd aan dal der vuren gelijk is. 

Er beslaat ilerhalvc, strikt genomen, geen onveranderlijk model 
van schepen voor drijvende vuuibaken, en men heefl, zoover wij 
hebben kunnen nagaan, op iedere plaats het model aangenomen, 
dat, volgens de omlervinding der zeelieden en der bouwmeesters van 
die streek, de besle waarborgen van wederstand, slabilileil en duur-
zaanilieid scheen aan le bieden. 

Men maakt ze echter van do liaiulelssche|)en onderscheiden, 
door er dj vormen aan le geven, die deor de ondervinding het 

[1861-

best zijn bevonden, om bij slorm het stampen zoowel als hel 
slingeren zooveel mogelijk tc voorkomen; of zoo men wil alle de 
slingeringen te verminderen, die de masten meer of min doen over-
hellen en alzoo nadeelig zijn voor de ziglbaarhcid der lichten, welke 
zij dragen. 

In technische termen uitgedrukt, zijn hel kielschepen, doch met 
platte vrangen, sj)ringenden en verwijdenden voorboog en van achteren 
rond en met een vol gewelf; terwijl zich eindelijk eene bijzondere 
inrigting aan de kiel bevindt; aan beide zijden van deze namelijk 
zijn twee looze kielen (plaat 1, liguur 3) op de zijden van het 
schip aangebragt, om aan dc dwarsslingeringcn meer weèrsland tc 
bieden (I). lüj de beschouwing der drijvende vuurbaken eener 
zeilde corporatie kan men opmerken, dal zij een zekeren type ten 
grondslag hebben. De type der corporatie van Trinily-llouse, de 
helaiigrijksie van hel Vereenigd Koningrijk, is die, waarvan wij de 
albeeldiiigen hierbij voegen, (l'laal 1, lignren 1, 2 , 3 en 4.) 

De schepen dezer corporatie zijn tol nu toe alle van hout ver-
vaardigd (2) en hun inhoud beloojit, naar omstandigheden, van 100 
lol ongeveer 200 Ion. Dal van 158 ton, waarvan wij dealbeeldin-
gen hierbij voegen, kan een genoegzaam juist denkbeeld geven van 
de gemiddelde afmetingen en de algemeene vormen dezer schepen. 

III. Houten en ijzeren schepen. Hunne voor- cn nadeden. 

Wij hebben gezegd, dat de corporatie van Trinily-llouse voor 
hare drijvende vuurbaken tot heden geene andere dan bouten boo-
ten heeft gebezigd. In Ierland daarentegen heeft men alleen ijzeren 
schepen daarvoor aangewend, eu te Liverjiool zijn van de vijf 
schepen, die bestemd zijn voor de bakendiensl aan de monding 
der Mersey (5), cr twee van ijzer en drie van hout. 

In deze omstandigheden is het ons toegeschenen , dat wij bij bet 
comité der dokken van Liverpool, onder welks bestuur de vuur-
baken der monding van de Mersey gejilaatst zijn, de beste inlich-
tingen zouden kunnen verkrijgen aangaande de voordeelen van bel 
hout en het ijzer voor den bouw van vuurschepen. 

Door de aan ons betoonde bereidwilligheid, hebben wij niel alleen 
de verwisselbooten, ilie in de dokken bewaard worden, maar ook 
de drie aan de monding der Mersey geankerde drijvende baken, 
in de kleinste bijzonderheden kunnen onderzoeken, en ons zeer 
goed rekenschap kunnen geven van de aangenomen regelen voor 
de inwendige bernnmering der schepen, de daarstelling en de dienst 
der verlicblingstoeslellen, de huisvesting der bemanning, de berging 
der proviandering, enz. 

(1) Wi j moeten voor overdrijving waarsclimven ; men kan nnsseliicn op 

deze wijze bij gewoon weOr de slingeringen bijna gebed voorkomen, maar 

bij siorni zullen cr verplaatsingen ontstaan, boe groot ook de stabiliteit 

is. Ken schip van overdreven stabiliteit zal plotseling zijn cvenwigtstocstand 

trachten te hernemen , cn juist daardoor zullen bewegingen omstaan , die 

schokken voortbrengen cn schade aan de vcrlichtingstoestcllen kunnen 

veroorzaken. 15ij storm zijn deze soort van schepeu daarenboven voor de 

bemanning zeer afmattend. 

(2) (icdurende onze laatste reis zijn wij in de gelegenheid geweest, om 

in de dokken van Kamsgatc een ijzeren vuurschip te zien , door do cor-

poratie gebouwd. Dit is het eerste dezer soort, dat door haar ni dienst 

is gc.stcld. 

(3) Aan de monding der Mersey liggen slechts drie drijvende vuurbaken ; 

van do vijf worden cr twee in de dokken bewaard om des noodig dc 

andere tc vervangen. 
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Uit dit onderzoek cn nit dc vele bij het comité ingewonnen in-
lichtingen is, naar onze meening, gebleken, dal, wal althans de 
vuurbaken der Mersey bctrclt, dc ijzeren schepen zonder tegen-
spraak de meeste voordeelen aanbieden. 

lletnoord-weslelijkc ijzeren vuurschip, dat wij meer bijzontler hebben 
nagegaan en waarvan wij de afbeeldingen hier bijvoegen (plaat 1, 
figuren 5 lol 11) is van meer gewigl dan de houten vuur.schepen; 
zijne afmelingen zijn grooter, zijne vormen welligl m e e r bestudeerd, 
terwijl het daarenboven in al zijne bijzonderheden slerk en goed 
onderhouden schijnl, iels waardoormen bij hel bezoeken van bouten 
schepen niet zoo getroll'cn wordt. 

De ondervinding is trouwens daar om dezen voorrang le bevesti-
gen, want sedert meer dan vijflien jaar, dal dit schip in dienst 
is, heeft het nog geene averij van eenig belang bekomen, en heell 
het geheele onderhoud zich bepaald lot hel van lijd lol tijil ver-
nieuwen van het schilderwerk, terwijl een naauwleltend onderzoek 
ons overigens nergens het minste spoor van roest heefl doen ont-
dekken. 

\\'\} waren dus geenszins verwmiderd, dat men te Liverpool niel 
aarzelt om voor hel bouwen der schepen aan hel ijzer boven het 
hout de voorkeur te geven, doch niettegenstaande do waarnemin-
gen en de vergelijkende proeven, die men in d e z e havens beter dan 
ergens elders heeft kunnen doen, zijn wij niel van gevoelen, dat 
men dit vraagstuk reeds als bepaald beslist kan beschmiweii. 

Het ijzer biedt in betrekking tol het boni hel voordeel aan, tial, 
bij gelijke afmelingen van het schip, men meerdere inwendige 
ruimte verkrijgt, dal hel bij gelijke grootte minder diepgang heelt, 
en dat de kansen van brand bijna geheel verdwijnen, hetgeen voor 
een vuurschip niet zonder belang is, vooral met hel oog op de 
waarschijnlijkheid, dal, binnen eene niel ver verwijderde toekomst, 
dc thans gebruikt wordende raapolie door zeer ligt ontvlambare 
minerale olii'ii zal vervangen worden. 

Het ijzer is bovendien sterker dan hel hout, zoodal men nog alleen 
met betrekking tot de dnnrzaandieid en tot de koslen van onder-
houd geen uitspraak aangaande de voorkeur tusschen ijzer en hout 
heell kunnen doen. 

Dc eersle 'ijzeren schepen zijn m 1838 of 1830 in Engeland en 
in 1812 in Frankrijk aangebouwd, en men kan dus omtrent hunne 
duurzaamheid nog niels bepaalds zeggen, doch men mag evenwel 
verwachten, dat zij minstens met die der houten schepen zal gelijk 
slaan, daar laatstgenoemde, zelfs Indien zij van eene koperhuid zijn 
voorzien, van tijd lot tijd op nieuw geverwd en behoorlijk hersteld 
worden, gemiddeld niet langer dan vijfentwintig jaar duren. 

Omtrent het onderhoud is men in Frankrijk van oordeel, dat 
dit voor ijzeren schepen veel kostbaarder is dan voor houten en bij 
de keizerlijke marine, bijvoorbeeld, heefl men hel lol heden vol-
strekt noodzakelijk geoordeeld, dat de romp iedere zes maanden 
geheel nagezien en op nieuw geverwd wordl, hetgeen eene zeer 
groote zwarigheid voor eene drijvende vuurbaak zou zijn, daar men 
ze dan tweemaal 'sjaars hare ankerplaats zou moeten doen verlaten. 

Daarentegen neemt men aan, dal een lioulen schip, dat goed 
gekalfaal en van eene goede koperhuiil is voorzien, zeer goed ge-
durende Iwec jaar zee kan houden, zonder dat hel noodig is hel 
na te zien. 

Do tc Liverpool verkregen inlichtingen zijn op verre na niet zoo 
oijgwnslig voor hel ijzer, en men heell daar buiten tw'ijfel gesteld, 

dat zoowel voor een ijzeren als voor een houten schip het vol-
doende is, indien hel om de twee jaar wordl verplaatst en hersteld. 

Door hel gebruik van door zink of koper gegalvaniseerd plaat-
ijzer zal men bovendien ongetwijft;Id nog voordeeliger uitkomsten 
verkrijgen. 

Eene meer ernslige zwarigheid, die tegen hel gebruik van plaat-
ijzer gemaakt wordt, bestaal daarin, dat de schelpdieren en de 
zeeplanten, zoo men beweert, zich daarop gemakkelijker en in veel 
groolere hoeveelheid vasthechten dan op eene koperhuid, vooral 
indien de schepen op dezelfde jilaats geankerd blijven, zooals met 
de drijvende vuurbaken het geval is. In dal geval zou, als de an-
kerkellingen bij toeval braken, hel kunnen gebeuren, dal de gang 
van hel silii]) zoo wenl bemoeijelijkt, dal daardoor zijn behoud, 
maar vooral hel leven der beinaimiiig, ernstig wierden bedreigd. 

Eene ondervinding van meer dan vijftien jaar op hel noordweste-
lijke vuurschip heeft echter bewezen, dat dil bezwaar niet zoo le 
vreezen is als men heefl gemeend, en dal overigens eenige bijzon-
dere voorzorgen, zooals bij voorbeeld het galvaniseren met koper 
van een gedeelte van den romp, ongetwijfeld alle vrees le dezen 
opzigle knnneii wegnemen. Hestaal dil bezwaar gedeeltelijk, dan zal 
in elk geval daartegen dit voordeel ruim opwegen, dal hel ijzer 
niel door tien paalworm of andere dergelijke vernielende oorzaken 
wordl aangetast. 

Uit tlil alles blijkt dus, dat er geene redenen be.staan om een 
ongunstig oordeel over hel ijzer te vellen en zijn gebruik te ver-
werjien. 

De vergelijking der kosten van aanbouw is van dien aard, dat 
men le dezen opzigle ook niets beslissends kan zeggen. 

Terwijl de bouten schepen van 158 ton der corporatie van Tri-
nily-llouse gemitldeltl 5000 pond (bijna fU)000) koslen, hel tuig, de 
lantarens en de verlichtingsloestellen daaronder begrepen , kost bel 
ijzeren schip van Liverpool, melende 200 ton, niet meer dan 0701) 
pond (/• 7U i()l'>) en hel verschil t u s s c h e n deze twee jirijzen wordt be-
halve door tle tonnemaat genoegzaam verklaard door de omslandighcitl, 
dal op het bouten schip slechts twee lantarens en twee verlichtings-
toeslellen met rellecliespiegel van 0''l.30 opening geplaatst zijn, 
terwijl op het ijzeren schi|) le Liverpool zich drie lantarens en even 
zooveel verlicblingstoeslellen met rellediespiegels van OL'1.55 opening 
bevinden. Tot besluit meenen wij dus te mogen zeggen, dat de 
reeds geslaafde feilen veroorloven le onderstellen, dat zeer waar-
schijnlijk hel ijzer boven hel hout de voorkeur zal verdienen, doch 
dat deze feiten evenwel nog niel talrijk genoeg zijn, om te dezen 
opzigte reetls nu een beslissentl oortleel te kunnen uitspreken. 

Overigens is bet voldoende bewezen, dal voor drijvende vuur-
baken hel gebruik van ijzeren zoowel als van houten schepen 
uiinmnlentle uilkomsten oplevert en dal veellijtls alleen plaat.sclijke 
omstaudigheden, namelijk de meer of mindere gemakkelijkheid van 
aanbouw en vooral van herstelling bij ongeval, de keus der inge-
nieurs zullen moeten bepalen (I). 

(1) Sedert onze eerste reis is in Kngeland de meening ten gunste van 

ijzeren schepen zoodanig versterkt, dat de corporatie van Trinity-I Iouse, 

die tot nog toe alleen houten schcpcu liad doen vervaardigen, gemeend 

heeft het ijzer tc moeten bezigen voor de twee laatste schepen, wclko zij 

heeft doen bouwen, cn het is ons zelfs toegeschenen, dat zij in ' tvervolg , 

bcUoudcus bijzondere omstandigheden, aan dit stelsel de voorkeur zal 



)V. IIcl vaslmeercn der schepen. Slerlitc en nfmelingen 
der helthujen. 

I'leii van ilc helangrijksle vraagstukken hetrel't liet voor anker leggen 
der seliepen en de aangenomen maatregelen om liiiime verplaatsing 
zooveel mogelijk te voorkomen. 

Xieltegenstaande in de in Engeland ten deze gebruikelijke mid-
delen eene vrij groote gelijkheid bestaat, hebben echter de bijzon-
di're omstaiiiligheden, waarin iedev schi|i geplaatst is, in dit opzigt 
eenine verscheidenheiil i;ewettigd. O O ö 

Terwijl eenige vuurschepen voor twee ankers vertuid liggen, 
hebben andere slechts één anker. I.)e ankers zijn overigens zoodanig 
ingerigt, dat zij dan eens vooral door hun gewigt werken en dan 
weder in den grond vatten, zooals de gewone ankers, indien de 
bodem daarvoor geschikt is. 

De kettingen zijn allijd van zeer zwaar kaliber en de ankers zeer 
wigtig, en bovendien bevinden zich verwisselketlingen en ankers 
aan boord, voor het geval dat de ketting wordt opgehaalil om 
nagezien te worden, ol' dal het schip bij slecht weder ai'hlerzijne 
ankers begint Ie drijven, ot' van zijne ankers is geslagen. 

De corporatie van Trinity-lloiisc beert algemeen iu gebruik ge-
sleld de chnnip'upwn-üukm {rnrnhroom-dnchors), waarvan de naam 
alleen genoegzaam den vorm aanduidt, en die overigens in Iiguur 
13 van plaat 1 worden voorgesteld. 

Door hunnen vorm en atiiietingen werken deze ankers tegelijk 
als doode ligchamen en als gewone ankers, daar zij zeer zwaar en 
vau punten voorzien zijn. Algemeen schijnt men zeer er over 
voldaan te wezen, en sedert men ze gebruikt, is het zeer zeldzaam 
voorgekomen dat een schip achter zijne ankers is gaan ilrijven. 

Hun eenig nadeel bestaat daarin, dat zij moeijelijk te ligten zijn, 
700 Zells dat men somtijds genoodzaakt is ze prijs te geven, wanneer 
het schip voor herstelling ol' om eenige andere reden verplaatst 
moet worden. 

Deze ankers wegen gewoonlijk engelsche centenaars ol' om-
streeks l (»25 ned. pond. 

D(5 verwisselankers zijn van gewonen vorm cn wegen slechts 
750 ned. pond. 

Te Liver|iool gebruikt men dubbele in plaats van chanipUpwn-üu-
kers (plaat 1, Iiguur l i) . Zij bestaan uit twee ankers van gewonen 
vonn, die van onderen door een zwaar ijzeren dwarssluk ter lengte 
van 0''l.35 met elkander verbonden zijn, en welker schachten zich 
van boven vercenigen, zoodanig dal zij slechts één stok en dén ring 
l)ezilten. Deze ankers wegen 803 kilogrammen. 

Dc vcrwi.s.selankers zijn eenvoudig, en de eenige bijzonderheid 
die zij aanbieden bestaat daarin, dat het dwarsslnk, waaraan zich 
de lepels bevinden, beweegbaar is, zoodal een der lepels dc schacht 
kan ondersteunen. Dc ankers van deze soort, die overigens ook in 
Frankrijk bekend zijn, hebben het voordeel dat zij minder plaats 
innemen; zij wegen 12 cngclsche ccnlcnaars of 000 kilogrammen. 

l)lijvcn lieven. Hij liet hezifTtigen tier nieuwe scliepen hebben wij ons 

overigens ovcrtuigtl, tlat men (laarüpullcverl)eteringen heeft toegepast, tloor 

de ondorvindint: nan de hand gegeven cn de volledige afliecldingen die wij 

da;\rvan geven (plaat 2, figin-cnStot 7) scliijnon ons in dit opzigt bijzonder 

Ifclangrijk toe. De kosten vnn aanbouw licbijcn voor ieder schip slechts 

37.')0 poud (bijna ./ 000) bedragen , de verlichting.«tocstclIcn cn eenige 

bijkomende deelen vun bet tuig daaronder niet begre])cn. 
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De kettingen, bij beide corporatien in gebruik, zijn ten naastenbij 
vau dczelltle sterkte, doch vcr.schillen evenwel in cenige opzigten 
van elkaniler. 

Die der corporatie van Trinity-Housc beslaan uit schalmen van 
0"l.22 L'ugle bij O'-l. 15 breedte, vervaardigd van 1J duims (0'-1.0381) 
ijzer; de schalmen zijn overigens zonder steundammen. 

Tc Livcrpool, waar de kctlingen ten naastenbij dezelfde afme-
tingen hebben, zijn tic schahnen gewoonlijk van gesmeed ijzeren 
dammen voorzien, cn bovendien van I j ; duims (0''1.041) ijzer vcr-
vaartligil. Te Diverpool beschouwt men de vervanging van gietijzer 
tloor gcsmeetl ijzer voor de vervaardiging der dammen als eene 
belangrijke verbetering, hetgeen men ongetwijfeld moet toeschrijven 
aan de ouislantligheid, dat, daar het smeeil- cn het gietijzer niet 
juist tiezelfde beslanddeelen hebben, er, bij dc werking van bet zee-
water, eene snellere o.xvdalie bij de aanrakingspunten plaats beefi, 
dan wanneer de dammen van gesmeed ijzer vervaardigd zijn. De 
meerdere hardheid van hel gietijzer moet tiok dc slijling tlocn toe-
nemen van die getlcellcn der schahnen, welke gedurende dc bewe-
gingen van het schip tegen ile dammen wrijven. Deze ijzeren dam-
men worden overigens alleen aan den wcrpkelling aangebragt, ter-
wijl tie tuiketting, indien er een is, altijd uit schalmen zonder 
ilamtnen beslaat. 

Om het vastliggen van het scbi|) zooveel mogelijk tc verzekeren, 
moet men iu de eerste plaats gebruik maken van een zeer langen 
ketling. 

Dc schellen der corjioralic van TriuilY-House zijn, indien zij slechts 
één anker hehben, vau een werplros van ongeveer 200 vademen 
(300 elj voorzien; hebben zij twee ankers met luikelting, dan beeft 
deze eene lengte van 200 en de wcrpkelling van 150 vatlenieri. 
makeinic Ie zamen 350 vademen oflUO cl kettinglenglc, benooiligtl 
om hel schip vast te leggen. 

Daar de drijvende vuren van Livt̂ rpool ook eenigzins als riglings-
viircn dienen, was hel niet mogelijk hen door zulke lange kctlingen 
op de plaats te houtlcn, omilat bij elk getij door de werking van 
tien stroom tc groote zwaa'ying zoutle ontstaan. 

Men heeft derhalve aan tien werpkettiiig slechts eene lengte van 
30 vademen gegeven, terwijl die van den luikelting 110vademen 
of 250 cl bedraagt. 

Deze verschillende lengten gelden naluurlijk alleen voor gtiwone 
walcrtlieplen, waaronder men tlic verstaat, welke bij laag water 
ongeveer 20 el bedragen; heeft hel water grootere diepte, dan moe-
ten de kettingen naar evenredigheid daarvan langer genomen worden. 

Aan het gebruik van zeer lange ketrmgen is bet voordeel ver-
bonden, dat daardoor plotselinge bewegingen der schepen worden 
voorkomen , die schokken zoiuleu geven, welke zich tot aan tIe ankers 
zouden mededeclen en deze in beweging brengen; dtjch daartegenover 
slaat, tlat door dc werking van hel getij cn tier slroomen de ge-
regelde dagelijksche ver|ilaalsingen der schepen zeer groot zijn, 
ccnc omstandighcid, die, bij ovcrilrijviug , uil bet oogpunt der ver-
lichting somtijds vrij ernstige bezwaren zoude kunnen doen ontstaan. 

Hel is dan ook alleen indien bet slecht weder bet onveriiiijtlelijk 
maakt, ten einde aan tic bewegingen der schepen meer vrijheid te 
laten en dc schokken op dc ankers te verzwakken, dal men tic 
kettingen geheel laat vieren; bij gcwtwn weder moet men zc allijil 
zoo kort mogelijk houtleii. 

I De kellingen \im beide covpovalicn svovdcu, vóór de, iu-dieiisl-
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stelling, door trekking beproefd, ten einde hunne sterkte te onder-

zoeken. 
Te Livcrpool moeien dc kettingen van 0''l.0113 (midtlellijn van 

het ijzer) weerstand kunnen bicden aan ecue trekking van 40 Ion 
(40 000 ned. pond), hetgeen overeenkomt met een gewigt van 
18.50 ned. pond op de vierkante streep. 

Dc kctlingen tier corporatie van Trinity-llouse moeten dezelfde 
proef als die tier admiraliteit kunnen tloorslaan en, hoewel wij 
iiicromtrent geene juiste cijfers kunnen opgeven, schijnen tlic weinig 
mei bovenslaandc tc verschillen. 

Het behoeft niet gezegd te worilen, tlat aan deze beproevingen, 
welke weinig vcrschillcn met tlic in Frankrijk (18 ned, poml op tic 
vierkante streep bij de keizerlijke marine), bet zeer groote nadeel 
is verbonden, dat zij de kellingen aanmerkelijk verzwakken; ver-
schillende tloor de cngclsche atlmiralileil te ticzen opzigte genomt;n 
prt)evcn hebben doen zien, tlal een ketting, tlic eenmaal tle voor-
geschreven proef heeft doorgeslaan, dikwijls bij ccnc Iweetlc jirocf 
reeds bezwijkt ontler eene s))amiing, tlic tic helft kleiner is. 

Tol heden toe heeft men echter in Kngeland, evenmin als elders, 
eene minder gebrekkige wijze om de kettingen te beproeven kun-
nen uildenken. 

Zijn tic kctlingen in dienst gesteld, tian worden zij onder voort-
diirenil toezigl gehouden, ten einde het breken tloor slijting of 
andere oorzaken zoo veel mogelijk tc voorkomen. De schippers tier 
vuurbaken zijn verpligl ze minsleiis éénmaal 's weeks bij laag water 
zoo hoog mogelijk op tc halen, zonder evenwel tle ankers Ie ver-
plaatsen en, tiaar men dan alle gedeelten naziet, tlic vt)orltliirend 
in beweging cn tlus hel meesl aan slijling zijn blootgeslclil, kan 
men zeer goed dc vorderingen dezer slijling nagaan en lijdig dc 

noodige herslelliimeii verrii-ten. 
Doveiulien worden jaarlijks in den loop des zomers dt! ankers 

geligl en bij tlic gelegenheid worden tlic tlcelen vernieiiwtl, welke 
niet slerk genoeg meer schijnen. 

Kindelijk worden alle twee of drie jaar, wanneer hel schip wordl 
verlegd, om geheel tc worden bcrsleltl, de ankers cn kctlingen inetlc 
verjilaatst en laatstgenoemde geheel als nieuw hersteld, alvorens 
zij weder worilen gebruikt. 

Ten gevolge van deze voorzorgen, maar vooral tloor tle sterkte 
der kellingen, is de veiligheid vrij voldoende verzckcnl, doi:h hel 
voornaamste punl om zooveel mogelijk ongevallen te voorkomen 
beslaat daarin, tlal men dc schepen zootlanig vaslnieeri, tlal zij bij 
slecht weder zoo min mogelijk op luiniic ankers werken. 

Hel volgend feil, dal wij in dc parlementaire verslagen van 
1845 vinden aangcleekend en tlal ons gedurende ons verblijf te 
Livcrpool is metlcgedeeld, toont genoegzaam de natlccligc gevolgen 
aan, welke uit eene slechic stelling kunnen voortvloeijeii. 

Men had gemeend, waarschijnlijk lt;n gevolge van dc rigting der 
liecrscbcnde winden, het aan tic monding tierMer.scy noortl-wcsl-
waarts gelegen Ynur.schip dwars in den stroom te moeten ankeren, 
cn t)fschiu)n men kellingiMi van 1̂ ]- duim (0̂ ^̂ 1.0445) had genomen, 
braken deze acht maal in een l'ijdsverloop van drie jaar, terwijl 
dit ongeval slechts éénmaal in zes jaren lijtls beeft jilaats gehad, 
nadat men het schip in di.'ii stroom gtjlegtl had, ofschoon de kellin-
gen slechts 0»'1.0413 middellijn hadtien. 

Het kan evenwel mogelijk zijn, dal de bekwaamheid van den 
schipper en der bemanning ni het besturen van bet schip bij slecht 

weder niel zonder invloed op deze uitkomsten is geweest. 
De ringen en wartels worden bij hel anker geplaatst of aan tle 

tuisteck bij twee ankers; zij zijn altoos van gesmeed ijzervcrvaar-
digtl, veel dikker tlan dal hetwelk voor tle kettingen gebezigd wordt. 

i)eze stukken worilen altijd afzonderlijk beproefden, alvorens aan 
tle kettingen verbonden te worden, aan eenen lasl van 55 ton of 
50800 ned. pond ontlcrworpen. 

V. (Jemiddelde duur der schepen. Tijdsverloop, na helwelli eene 
alijemeene herslelling noodzdhelijlî is. 

Hieromtrenl hebben wij gedurende ons verblijf in Kngeland slechts 
zeer weinig inlichtingen kunnen bekomen. 

Om hierin te voorzien, hatlden wij gerekend op de aanteekenin-
gen, ons door tien secretaris der corjioratic van Trinity-llouse be-
loofd, in antwooril op eene reeks van vragen, die wij, oj) zijn 
verzoek, schrillelijk lot hem gerigt hadden, doch tlezc aanteekenin-
gen, welke ons eerst eenigen lijtl na onzen terugkeer in Frankrijk 
zijn geworden, behelzen aangaande tlit onderwerp geen enkele 
juiste aanwijzing. 

Dij bet bespreken tier voor- en nadeden van hel ijzer cn het 
hout, hebben wij reeds gclegenheiti gehatl tc zeggen, tlat in Frank-
rijk tle gemitltlelde tluur van een houten schip op omstreeks 25 
jaar gerekenti wordl; doch aangezien dil dc schepen van denstaai 
of tlic tier haiidelsvlool belrefl, welke niel voorldureiul in zee zijn 
en bij slecht wetler zich iu de havens iu , 
is hel waar.-^cbijnlijk tlat tic duur van een drijvend vnuivliip aaii-
merkcrijk korter is. 

Dij gebrek aan andere inlichtingen, hebben wij gcraatlpleegd de 
engelsche parlementaire verslagen, op verschillende lijden opge-
maakt, bij gtilegcnbcid van door het Huis tier Oemceulen gedane 
entpitMcs aangaande de kustverlichling, zt)o mede dc rekeiiingeii 
der uitgaven van de corporatie van Triuity-lloiisc mer een zeker 
getal jaren, cn tlaaruil hebben wij bel volgende aangeleckeiiil. 

Over bel algemeen is er ieder jaar minstens een schip geheel 
verbouwd, zelfs lijtlens hel getal drijvende vuurbaken der corjio-
ratie van Trinily-llouse slechts negeiitien betlroeg. 

Het getal .schepen, tlic geene geheele herstelling ondergaan heb-
btiu, hetgeen, wat tle kosten belrelt, met ccnc halve herbouwing 
nagenoeg gelijk staal, bedraagt gemiddehl twee in 'l jaar. Finilelijk 
hebben ieder jaar drie of vier sehepen belangrijke herstellingen 
ondergaan, tlic voor ietier vaartuig van 5 lol 10 000 franken 
bebben bedragen. 

.Men zou hieruit eenigzins naauwkeurige cijft-rs knmicn alleiden, 
indien het de indicnstslelling iu eens van een zeer groot aantal 
vuurschepen betrof met tle daaruit voortvloeijcnde uitgaven, doch 
naar alle waarschijnlijkheid zouden die cijfers verre van dc waar-
heid verwijderd blijven, als er slechts van één ol van een zeer klein 
getal schepen sprake is. 

Zoo veroorzaakte bijvoorbeeld, volgens genoeimle tlocumcnleii, 
bet vuurschip van Lynwell, voor hel eerst in 1828 ontstoken, 
twaalf jaar daarna, in 1810, eene uitgaaf van 7117 p. 10 s. 3 tl. 
(177087.80 fr. of ƒ 81312.00), hetgeen ongetwijfeld dc kosten van 
een geheelen herbouw aanduidt. 

De vuurbaak van Shipwash, die 4132 p. 11 s, 8 tl. (lo;i501.55 
IV. of/• 48071.20) gekost heeft en in 1837 isopgerigt, maaklezci 



jaar lalcr, wegens buitengewone liersteilingen, ccne uilgaaf van 
55403.75 franken noodzakelijk, welke kosten niet die van een 
lialven herbouw gelijk slaan. 

liel vuurschip van Sunk, waarvan in 1838 dc kosten van onder-
houd, groole herstellingen daaronder begrepen, 5013 p, 7 s. l i d . 
(148834.85 fr. of /"70424.55) bedroegen, veroorzaakte het vol-
gende jaar nog eene buitengewone uitgaaf van 2037 p. 8 s. 0 d. 
('50035.(;0 fr. of/" 24 145.55). 

Wij zouden meer dergelijke voorbeelden kunnen aanhalen, doch 
wij meenen genoeg gczegil Ie hebben om aan te toonen, dat bij 
schepen, die bestendig aan de werking der zee zijn blootgesteld, 
onvoorziene omstandigheden eene groote roLspelen, en dit doel bij 
eene dienst van dezen aard de noodzakelijkheid ontslaan, om in de 
nabijheid der drijvende vuurbaken verwisselschepen te hebben, die 
altijd gereed gehouden worden om zee te kunnen kiezen, ter ver-
vanging van die, welke averij hebben bekomen of vergaan zijn. 

indien men evenwel, niettegenstaande dit alles,•eenigen regel 
wilde vaststellen, dan gelooven wij, dat wij de waarheid zeer zouden 
nabij komen door aan Ie nemen, dat een schip, bestemd voor ccne 
vuurbaak, gennddeld omstreeks twintig jaar duurt, iiulien men het 
in dien tijd eenmaal eene algemeene hersleHing, met een halvcn 
herbouw gelijk slaande, doel ondergaan, benevens dc gewone her-
stellingen op bepaalde tijden geregeld doet plaals hebben. 

Wij moeten evenwel opmerken, dal men ons schepen genoemd 
lieefl, die langer dan vijftig jaar geduurd hebben, doch dil waren 
uitzonderingen. 

Aangaande dc onvoorziene ongevallen, kan men zich een vrij 
juist ilenkbeeld van hunnen geringen graad van waarschijnlijkheid 
vormen, door na tc gaan, dal dc corporatie van Trinity-Ilouse 
voor meer dan dertig drijvende vuurbaken, welke (uider haar be-
stuur slaan, slechts drie verwisselschepen in gereedheid houdt, cn 
dal zij, volgens de verkregen ondervinding, zich evenwel volkomen 
in blaat bcschouwl, om aan alle gebeiuTijkheden het hoofd Ie kun-
nen bieden, niet alleen wat de zware averijen betreft, maar ook 
dc gewone herstellingen, die, zoo als wij gezegd hebben, nood-
zakelijk vorderen, dal ieder schip om de Iwee of drie jaren ver-
plaatst wordt, om geheel nagezien en, zoo noodig, op nieuw ge-
verwd en hersteld Ie wonlen. 

VI. limannintj der vuurschepen. 

De bemanning van alle drijvende vuurbaken der corporatie van 
Trinity-llousc, ééne uitgezonderd, is volgenderwijze zamengesleld: 

Schipper of kapitein 1 
()|)perstuurman 7 . . . 1 
Lichlwachlers 3 
Matrozen, waarvan 1 limmcrman O 

Te zamen . . . 11 

Ijcstcndig aan boord zijn: 

Schipper of opperstuurman 1 
Lichlwachlers 2 
Mat rozen 1 

Te zamen . . . 7 
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De overige manschappen zijn aan wal, alwaar zij gedurende eene 
maand verblijven, alvorens naar boord terug te keeren. 

Ten gevolge van deze regeling, zijn dc schipper cn de opper-
stuurman beurtermgs ééne maand aan boord en ééne maand aan 
wal, en dc overige manschappen twee maanden aan boord en ééne 
maand aan wal. 

Op het vuurschip van Seven-Stones, waarvan wij reeds wegens 
zijner bijzondere ligging gelegenheid hebben gehad tc spreken, 
bedraagt het getal matrozen 12, zoodal dc bemanning van dil schip 
in 't geheel uit 17 personen is zamengesleld. Dc regeling van den 
tijd voor het verblijl aan boord cn aan wal is dezelfde als die, voor 
de andere schepen vastgesteld, met dil onderscheid alleen, dat steeds 
11 manschappen der bemanning aan boord blijven. 

Te Liverpool is de bemanning van hel noordwestelijke ijzeren 
vuurschip eveneens zamengesleld als die der drijvende baken van 
dc corporatie van Trinity-llousc, maar op dc twee antlerc aan dc 
monding dier rivier gelegen schepen bevinden zich, behalve den 
schipper en den opperstuurman, slechts G matrozen, dus in't geheel 
8 man in plaats van 11. 

De regeling in den lijd voor hel verblijf aan boord cn aan wal 
is overigens dezelfde, als die welke voor de schepen tc Trinity-
llousc is vastgesteld. 

De noodzakelijkheid om aan boord van vuurschepen eene be-
niauning te hebben, waaroj» men volkomen rekenen kan, geell eene 
vrij groote belangrijkheiil aan de wijze, waarop de nianscha|)pen 
gekozen worden, waaruil zij is zamengesleld. 

De in dit opzigi door de corporatie van Trinity-lIouse gevolgd 
wordende regelen schijnen ons vermeldenswaardig loe. 

lüj de bemanning der schepen van deze corporatie bestaan vier 
ver.schillende graden, namelijk die van matroos, lichtwacbtcr, opper-
stuurman cn schipper. 

Dc miilrozcn worden met zorg uit die der koopvaardijvloot ge-
kozen en om toegelaten worden moeten zij, buiten een onbesproken 
gedrag, de bewijzen leveren dat zij eenig onderrigt hebben genoten. 

De uiatrozen-Iicbtwachters worden hetzij naar verdienste of naar 
ouderdom van rang uil de gewone matrozen genomen. 

Den opperstuurman eindelijk kie.4 men op dezelfde wijze uit 
dc matrozen-lichtwachlers en eerst nadat men deze drie graden 
doorloopen heell, kan men lot schipper of kapitein bevorderd 
worden. 

Op deze wijze is dc corporatie verzekerd, dat, indien zij een 
.schijiper benoemt, deze met dc dienst in alle bijzonderheden vol-
komen bekendis, terwijl zij hem bovendien lang genoeg kent om 
overtuigd te zijn, dal hij alle vcrcischtcn van gedrag en kunde in 
zich vercenigt, noodzakelijk om hel hem toevertrouwd bevel be-
hoorlijk tc kunnen voeren. 

De verhouding van slechls één schipper en één opperstuurman 
op eene bemanning van 11 personen is overigens van dien aard, 
dal men altijd geschikte keuzen moet doen, vooral indien men bij 
dc aanneming van matrozen met gestrengheid te werk gaat. 

Het salaris, dat de corporatie aan haar personeel uitbetaalt, is vrij 
hoog, zoodat bij openslaande plaatsen hel haar nimmer aan aan-
zoeken ontbreekt. 

Dil salaris beslaat eerstens uit dc eigenlijke soldij en ten andere 
uit ccne t o e l a g e voor levensmiddelen, hetzij aan boord of aan wal. 

De schippers ontvangen: 

181)2 . ] 

Jaarlijksch salaris (daaronder begrepen eene schade- p. s. d. 
loüsslelling van 20 pond voor huisvesting aan wal) . 80 O O 

Toelage voor levensmiddelen gedurende 305 dagen, 
1 s. O d. per dag 27 7 O 

Te zamen . . . 107 7 O 

tegen 

Of 2G8435 fr., of wel p 272 45. 
p. s. d. 

Voor dcoppcrsluurlieden bedraagt het jaarlijksch salaris. 45 O O 
En dc toelage voor levensmiddelen, even als voor de 

schippers 27 7 O 

Tc zamen 72 7 O 

lijk daarin slechts geringe wijzigingen behoeven tc maken, voor hel 
geval dal men voor de werving en dc bevordering der bemanning 
een stelsel aannam, overeenkomslig inct hetgeen in Engeland in 

pint 
pond 

2 ons 

(4.534 ned. pond) 
(3.174 » ) 
(0.007 i> ) 
(0.57 kan ) 
(0.227 ned. pond) 
(3.174 » ) 
(0.057 n ) 
(0.3.i0 « ) 

Of 1 800 35 fr., of wel f 853 20. 

Dc liclilwaclilcrs ontvangen jaarlijks 31 pond en dc matrozen 27 
pond, en beide genielen wanneer zij aan wal zijn bovendien als 
schadeloosstelling voor levensmiddelen dagelijks 1 s. 3d., bedragende 
voor 122 dagen 7 p. 12 s. O d. 

liet salaris der lichlwachlers bedraagt dus jaarlijks in 't geheel 
000.40 fr. of /• 450.02 en dat der malrozcn 805.00 fr. ol7'380.05. 

De timmerman onlvangt omstreeks 1041 fr. of /" 401.87, de 
Icvcnsiniddclen daaronder begrepen. 

Gedurende den lijd dat de manschajiiicn aan boord zijn, worden 
zij voor rekening der corporatie gevoed en dc ralions, die voor 
ieder man op oiiitrenl 1.85 frank per dag geschal zijn en waar-
van dc lijst in iedere boot steeds is opgeliangen, zijn wekelijks op 
de volgende wijze zaïnengestcid: 

Vleesch 10 pond 
llrood 7 « 
Meel 2 » 
Erwten 1 
Vel i 
Aardappelen 7 
Thee 2 
Suiker -} pond 
Bier 3 gallons (13.03 kan ) 

Indien men deze levensmiddelen, w e l k e zij gedurende 8 maanden 
van de 12 ontvangen, in rekening brengt, dan is hel bedrag der 
salarissen hoog genoeg, om daarvoor niel anders dan uitgezochte 
zeelieden te hebben,' vooral wanneer men daarbij de bevordering iu 
aanmerking neemt, waarnaar ieder hunner kan dingen. 

Ofschoon wij bovenslaanilc beparmgen als zeer gepast bcschoiiweu, 
moeten wij evenwel opmerken, dal hel niel noodzakelijk zou zijn, 
om op zulke hooge uitgaven voor salarissen te rekenen, voor hel 
geval dat men eene bcgrooting vau uitgaven wilde maken, voorde 
ojirigling van ceuc drijvende vuurbaak in Frankrijk. 

Op hel vuurschip van Talais toch wordt dc dienst volkomen 
goed vcrrigt, ofschoon het salaris slechls is vastgesteld op 1400 
franken voor den scbipjicr, op 1200 franken voor den opperstuurman, 
op 800 franken voor dc matrozen, lichtwachters en liiiimcrlieden 
en op 300 franken voor den scheepsjongen. 

Gccnc loelagen voor levensmiddelen worden overigens noch aan wal, 
noch aan boord verleend. Iloc belrckkclijk gering deze salarissen ook 
mogen toeschijnen, heell evenwel cenc ondervinding van meer dan 
dertien jaar bewezen, dat zij voldoende ziju cn men zou waarschijn-

gebruik is. 

VIL ViUjaven voor aanbouw, jaarlijksch onderhoud en 
fjroolc herslellimjen. 

Wij zullen dit onderwerp cenigzins uitvoerig behandelen, doch 
ofschoon wij zeer gaarne erkennen, dat de drijvende vuurbaken 
van Engeland niets hoegenaamd te wenschen overig lalen, moeten 
wij echter ons gevoelen, omirent het hoog bedrag der uitgaven 
voor hun onderhoud, ons geheel voorbehouden. 

In de opgaven die hier volgen moei men dus geene aanwijzin-
gen, zelfs bij benadering, aangaande dc kosten van oprigting en 
onderhoud voor eene drijvende vuurbaak in Frankrijk zoeken, 
maar slechls een belangrijk voorbeeld van de buitengewoon rijkelijke 
wijze van handelen der engelsche corporaliën, ten aanzien van 
hunne uitgaven. 

Hetrellénde de koslen van aanbouw hebben wij reeds gezegd, dat 
een houten schip van gemiddelde grootte cn vervaardigd naar ile 
hierbij gevoegde afbeelding (plaat 1, figuren 1 tol 4) aan de corporatie 
van Trinity-llousc omirent 125000 franken kost, daaronder twee 
toestellen met lantarens en bijkomende voorwerpen begrepen, waar-
van de prijs ongeveer 20000 franken moet bedragen. 

Deze koslen zijn natuurlijk met hel oog op tic lonnemaat der 
schepen en de plaatsen van aanbouw zeer verschillend. 

liet hoogste cijfer van uilgaven voor aanbouw schijnt dat van 
hel vuurschip van Seven-Stones te zijn, hetwelk 7 707 p. (102025 
fr. of/ '01328) gekost heeft. 

Dit schip is 200 ton groot en heell slechts twee vuren. 
Twee andere vuurschepen hebben daarentegen te zamen slechls 

4 817 p. 3 s. 4 (1. of fhl 083 45 gekost, dat is ruim /•28 000 ieder. 
Dit laatste cijfer, dat op .schepen van 100 ton betrekking heeft, 

schijnt hel minimum Ie zijn dat in Engeland voor aanbouw is be-
sleed, en indien men tusschen dit en het voorgaande cijfer hel ge-
middelde iieeint, dan verkrijgt men ten naastenbij het bedrag der 
kosten, die wij voor de oprigting van een houten vuurschip hebben 
opgegeven. 

Hetgeen wij van de ijzeren schepen in vergelijking met houten 
gezegd hebben, veroorlooft ons te onderstellen, dal die koslen voor 
dit steksel van schepen dezelfde zullen zijn. 

In ieder geval kan men als maximum beschouwen, daar die zonder 
twijfel in gewone omstandigheden ninnner zal overschreden be-
hoeven te worden (1), den reeds vermelden aanboiiwprijs van het 
noordwestelijk ijzeren vuurschip aan de Mer.̂ êy, die ongeveer 25 000 
franken minder bedraagt dan die der drijvende baak van Seven-
Stones, nieltegenslaande deze laatste slechls twee vuren heefl, terwijl 
er op die der Mersey drie geplaatst zijn. 

(1) Iu een nog jiict goedgekeurd ontwerp der ingenieurs vnor den 

scheepsbouw tc Kocliefort, voor de oprigting van eene drijvende vuurlnak 

op dc klip van Itochcbonnc (Vcndóe), heeft men aan liet schip, uithoofde 

van dc geheel bijzondere omstandigheden waarin het zal geplaatst zijn, een 

inhoud vnn nagenoeg 530 ton gegeven; dü bcgrooting daarvoor bedraagt 

niet minder dan 6üü 000 frank. 
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Hoe groot ook dc kosten van aanbouw zijn, zullen zij evenwel 
op zich zeir geene aanleiding tot ecnig ernstig bezwaar opleveren 
tegen dc oprigting van ecnc drijvende vuurbaak, doch dit zou mis-
schien met dc kosten van onderhoud, indien men zich moest be-
roepen op het cijfer dat zij in Kngeland bereiken, wel het geval zijn. 

Men vindt talrijke aanteekeningen omtrent deze uitgaven in de 

[ 1 8 G 1 — 

parlementaire verslagen van Engeland cn in de staten, welke jaar-
lijks door de corporatie van Trinity-Ilousc opgemaakt worden, cn 
om daarvan ccn zoo juist mogelijk denkbeeld te geven, geloovcii 
wij niet beter tc kunnen doen, dan den volgenden staat mede te 
deelen, waarin alleen cijfers voorkomen, welke uit die echte docu-
menten geput zijn. 

1862.1 

Het is overigens dc corporatie van Trinity-Ilousc niet alleen, die Baak van het Noord-Westen (3 lantarens) 

voor onderhond dergelijke groote sommen besteedt. P-
Indien wij den staat der uilgaven over 1853 van het comité der 

dokken van Liverpool nagaan, dan zien wij , dat de kosten van 
onderhoud der drie drijvende vuurbaken van de monding der 
Mersey geweest zijn als volgt: 

Salarissen 747 10 O 
Levensmiddelen 458 11 4-
Onderhoud 830 11 G 

Te zamen 2045 13 7 

— - • • • — - • 

Uitgaven aan onderhoud en gro 

Namen der vuurbaken . Namen der vuurbaken . 

1857. 1838. 1830. 1840. 

p. s. d. P- s. d. 
1 o04 

s. d. P- s. d. 
Norc » 1 374 11 m 

l 1 o04 15 10 708 5 10 
Wcll-Duilgcon a 1 072 5 4 5 852 8 7 1 042 0 1 
Owcrs , . . . » 1 227 11 )) 5 580 18 11 1 803 1 11 
(joodwin » 3 054 7 2 2 558 0 4 1 537 5 2 
(Wdl 1 177 0 ïi 1 732 2 1 000 17 7 
Sunk n 5 043 7 11 ' 2 037 8 0 575 8 0 
flalloper » 1 113 15 8 1 075 1 11 5 520 15 8 

1 081 10 1 I 101 8 10 5 787 2 11 
Lynn-Well » 1 010 10 2 1 021 10 4 1057 14 11 
Sirasborough-Sand n 1 108 10 8 1 004. 7 4 1 118 10 0 
Sonth-Sanu 6 1 407 7 5 1 400 11 3 040 2 2 
Swin-.Midlc (ontstoken 1 Jan. 1837). . . 1 548 5 0 1 024 12 2 002 0 8 870 0 8 
Shipwosh idem . . . 087 10 1 875 4 3 040 10 1 014 4 0 
Sainl-Nicolas-Gatt idem . . . 000 12 0 840 15 1 1 004 10 0 1007 4 1 
Maplin-Sand • • » » 710 10 3 834 12 0 

» f 821 4 0 842 13 2 
Lemant and Owcrs i> u (hitstoken3IDec. 1850. 1 502 0 0 
Kentish-Knock i> 

1207 
n n Ontstoken 1 Sept. 1840. 

Hembridgc , . . . . 
Seven-Slones 

1 030 5 1 1207 10 » 1 072 0 11 1 288 5 11 Hembridgc , . . . . 
Seven-Slones n 

1 
l) tl » 

Ilanford » n tt I) 
(«alsliot 1) n » » 
Die van i^ockle-Gat, Oorck, llelwicks. 

Dahama bank. Prince's Channel, Cun-
lleel en Hebbics, Ic zamen over 1851 
(7 baken) » n 1» 

Te zamen . . . 5 141 10 2 23 000 10 0 30 414 I 1 20 488 18 1 

<:i3i"iddeld per baak | ^ ^ ; ; ; 1 285 0 0.V 
52 137.20 fr." 

1 570 15 
50 404.15 

4 
fr. 

1 780 1 3 
42 220.55 fr. 

1471 12 
30 700.15 

n-
fr. 

f 15255.12i f 18710.55 / 21 200.40 f 17458.0 -a 

1841. 1842. 1843. 

p. s. d. 
\m -i 8 

1 240 2 2 
14Ü1 18 2 
1 878 O 3 
1712 8 4 
1 800 O 4 
1505 10 11 
1 144 5 3 
7 117 10 3 
1 028 10 5 
121G 4 3 
1113 14 1 
1205 1 5 

020 O 7 
Door eene vaste baak 

vervangen. 
1 092 O 8 
1104 4 11 
1010 5 O 
1201 5 3 

Ontstoken 1 Septem-
ber 1841. 

]). s. d. 
104G 14 8 
1 340 10 7 
2 114 » » 
1111 2 O 
1 108 7 0 
1017 11 1 
1110 1 4 
1 141 8 2 

710 11 4 
O 732 2 4 
2 303 11 4. 
1111 2 11 

800 14 10 
027 12 10 

1 188 14 8 
1213 3 10 
1 040 13 1 
0 728 0 10 
1 802 O 11 

I) 
Ontstoken 10 Mei 

1842. 

P-
844 

1 240 
1 142 
1470 
1 730 
1 133 
2 312 
1 174 
1 1 1 1 

714 
022 

3Ô07 
3 100 

872 

s. d. 
1 1 

14 10 
18 10 
10 O 

2 
1 

11 
10 
12 O 
3 O 

11 3 
15 4 
7 11 

13 11 
4 5 

11 5 

128 813 12 8 
1 000 15 2 
40018.85 fr. 
f 18 000.10 

37 028 17 4 
1 048 17 O 

48 722.15 fr. 
/• 25 004.45 

830 8 5 
1217 3 O 
1 780 1 5 
1 784 10 10 
2 200 O 4 
1 027 11 5 
1 180 O 10 

32 200 5 O 
1 530 4 3 

38 405.30 fr. 
/• 18204.15 

1851. 

p. s. d. 
l 040 10 l 
I 007 7 8 
1 222 11 4 i 
3 370 17 3 
1112 3 O 
1 408 l 10 
1 074 18 4 
1 030 O 2 
1110 13 4 
1 100 O 11 

004 12 I I 
021 8 1 

1 083 3 3 
2 038 O 2 

1 OOO » 
1 038 11 7 

880 10 11 

1400 17 O 

2 1 0 1 ' 18 8 

12 237 10 10 

Tc zamen 

per baak. 

Ciemiddeld per baak. 

p. s. d. 
7 072 7 O 

12 873 4 3 
11401 O 2 
11 38t) 5 1 
0t)32 10 2 

11015 10 O 
11 720 1 7 
12 110 18 1 
13 200 10 7 
12 007 1 O 
O 3.74 1 3 

11001 1 O 
10 280 11 1 
0 208 15 11 
1 551 3 O 

O 

40 304 1 4 
1 550 3 12 

38 573.00 fr. 
/• 18 300.00 

0 705 10 1 
0 245 12 4 
4 720 11 O 

14 070 4 10 
5 052 13 3 
1 027 1 1 5 
3 042 8 l» 

12237 10 10 

in ponden. 

p.' s. d. 
1138 18 3 
1 830 O 7 
2 200 2 11 
2 170 3 8 
1 370 2 O 
2 145 
1 075 12 3 
1 788 11 2 
1880 12 11 
1812 8 10 
1 330 3 O 
1 070 14 O 
1 285 1 5 
1 118 12 O 

775 11 O 

1127 11 O 
1 210 2 O 
1 182 7 10 
2 150 17 10 
1 881 4 5 
1 027 11 5 
1 821 4 3 

in franken. 

fr. 
28 472.80 
45 075.70 
55 003.00 
54 020.55 
54403.40 
53 020.85 
41 800.50 
44 713.05 
47 200.10 
40 311.00 
33 478.75 
41 708.10 
32 120.75 
28 005.00 
10 380.35 

28 180.05 
31 228.10 
20 550.75 
53 407.25 
47 105.50 
21 080.25 
41 530.30 

224 148 0 
p 
» 

Indien men in deze tafel de cijfers nagaat, die op eene zelfde 
baak betrekking hebben, dan ziel men dat dc jaarlijksche uitgaven 
aan onderhond, de gevallen van buitengewone herstellingen zelfs 
builen aanmerking gelalen, kunnen verschillen. 

Voor de baak aan dc Norc b. v. bedroegen ilezc uilgaven in 1840 
nog geen 20000 franken, lerwijl zij in 1842 41 108.30 franken 
beliepen. 

Voor dc baak van Sutdi bedroegen zij slechts 14385.00 franken 
in 1810 cn 45230.05 franken in I 8 i l , en voor de volgende jaren 
vindt men cijfers, die bijna even hoog zijn als hel laalslgenoemde. 

Meer voorbeelden van dezen aard kunnen aangehaald worden. 
Hetzelfde merkt men op, imlien men de cijfers nagaat der uit-

gaven, in een zelfde jaar aan dc ver.schillende baken gedaan. 
In 1851 h. V. bedragen deze uilgaven voor dc baak van Ken-

tish-Kiiock 22238.00 franken, voor die van Seven-Slones37271.25 

franken, voor die van Mouse 40750 fraidvcn, voor die van Calshol 
01548.30 franken en voor die van (loodwin 84400.80 Iranken. 

Hij vergelijking der gemiddelde uilgaven ontwaart men bijna 
even belangrijke verschillen. 

Zoo bedraagt de gemiddelde uitgaaf voor dc baak van Maplin-
Sand 10380.35 franken, terwijl zij bijna drie maal grooler is voor 
ile baken van Owcrs en (loodwin, namelijk ongeveer 55000 franken. 

Hel zou derhalve hoogst moeijelijk zijn, om zelfs bij benadering 
op tc geven, hoeveel in Engeland hel onderhoud van eene drijvende 
vuurbaak kost, dc uilgaven om hel schip in gocilcn staal Ie hou-
den, zoowel als die voor geregelde vernicjiwing daaronder begrepen; 
al wat men hicromircnl zeggen kan, is, dat, gerekend naar de 
138 ouderliondsjaren op dc voorgaande tabel voorkomende, de ge-
middelde jaarlijksche uilgaaf voor iedere baak dc aanzienlijke som 
van 30540.30 iVanken bcdraaul. 

of wel 

2°. Baak van Eorinby (2 lantarens). 
p. s. d. 

Salarissen O 4 
Levensmiddelen 303 11 7 
Onderhoud 333 10 4 

Tc zamen . . . 1235 17 3 
of wel 

5". Haak van Crosby (1 lantaren). 
p. s. d. 

Salarissen 303 5 O 
Levensmiddelen 302 11 7 
Onderhoud 231 10 O 

Te zamen . . . 027 7 4 

fr. 51 135.70 I of wel 

870021.00 

30 540.30 fr. 
f 18 085.02» 

.) 23 184.15 

fr. 105 210.35 
n 35072.12 

Totaal generaal . . 

dal is gemiddeld voor iedere baak 

i Volgens de inlicblingcn, die wij op dc plaats zelve mondeling 
j ontvangen hebben, zou dit het gewoon bedrag zijn der jaarlijksche 
i uilî aven aan onderhoud. 
I " 

I De parlementaire documenten van 1845 geven bovendien de 
30 800.50 i bijzonderheden van deze zelfde uitgaven over de jaren 1842,1843 

en 1844, en daaruit blijkt, dat het gemiddelde cijfer, eenige 
buitengewone herslellingen daaronder begrepen, geweest is: 

' Voor de baak van het Noord-Westen fr. 73 328.85 
,) 1. « van Eormby » 35 852.00 
). >. van Crosby » 27 521.10 

Te zamen . . . fr. 130 702.55 
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Tolaal over de drie jaren . . Ir. 110 107.05 
Totaal hierboven vernield over hel jaar 1853 . (1)» 105 200.40 

Totaal generaal . . . Ir. 515 314.05 
Cieniiddeld over de 4 jaar per baak . . . « 42 943.07 

Zoodat men een cijfer verkrijgt, nog hooger dan hetgeen hier-
boven voor de corjioralie van Trinity-IIouse is opgegeven, eene 
omstandigheid, die wel is waar daarin kan gelegen zijn, dat de 
twee gemiddelde cijfers niet geheel met elkander le vergelijken zijn. 

Voor Ierland daarentegen blijkt uit uitvoerige staten, welke van 
drie zijner vuurbaken het bedrag der onderhondsuitgaven over 11 
achtereenvolgende jaren aanwijzen, dat hel gemiddeld cijfer het 
eene jaar door het andere heelhifgewisseld, tusschen een minimum 
van 17 703.80 fr. en een maximum van 34 090.70 fr., en dal hel 
over deze I I jaren slechts 28 079.85 fr. bedragen heeft, welk cijfer 
dus ongeveer 50 ten hoiulerd minder is, dan die van Trinityrllonse 
en van hel comité der dokken van Liverpool. 

Wij moeien evenwel opmerken, dat gedurende ilit lijdvak geene 
herbouwing van eenig schip heeft plaats gehad en dal waarschijnlijk 
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aan deze omslandigheid dil vrij belangrijk lager cijfer moet toe-
geschreven worden. 

Schotland teil, zoo als wij reeds gezegd hebben, geen enkele 
tlrijvende vuurbaak langs zijne kusten, behalve die welke bij de 
monding der Clyde gelegen is; doch vóór dal eene gemetselde 
vuurbaak op de afgezonderde kli]) van Dell-Rock was geplaatst, 
heell in hare nabijheid gedurende vijf achtereenvolgende jaren een 
vuurschip gelegen; de uitgaven voor zijn onderhoud bedroegen 
jaarlijks geiniddelil 20 200 fr., namelijk: 
Voor salarissen Ir. 7 83(1 

» levensmiddelen - 11140 
» miderhond - 7 230 

(t) Hel totaal over 18.̂ )3 wordt boven opgegeven 10.5 210.35 fr. (Ked.) 

Totaal. . . fr. 2(i2()0 
welk cijfer weinig verscbill met dat van de baken van Ierland. 

Ziehier een uilvoerigen slaat der jaarlijksche uitgaven voor de 
bakens der corporatie van Trinily-llouse, waarvan wij in de hier-
boven staande label slechts het totaal hebben vermeld. 

Wij zullen hel jaar 18.13 tot voorbeeld nemen, omdat wij daar-
van du meest volledige opgaven bezitten, en overigens alleen die 
uilgaven vermehlen, waaruit de verschillen blijken, waarvan wij hier-
boven gesproken hebben. 

ST iVAT der nilgaven van onderhoud van een gedeelte der drijvende vuurbakens van de Corporatie van 

Trinily-llouse over hel jaar 1843. 
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I«. Haken met een enkel draaijeiid vuur, bestaande uil 4 relleclie-sjiiegels en 4 lampen. 

Spurn . . . 
Kentish-Knock. 
Swinn-Midie. . 

Mouse . 
Dudeeon. 
Gwcrs . 
Shipwash 

fr. c. fr. c.j fr. c. 

I'i.lD.OO li)7:J'2.().') 7528.10 
» 10-118..'50 7'i52..VJ 
» i 10418.31)1 7218 75 

fr. c. 

I 4'25.ÜU 

fr. c. f i . c. 

240.00 3484.45 

fr. c.j 
457.701 

fr. c. 
I fit.25 

»» i312.fi0 2 094.85 I077.()')| l(U.25 
520.8()'312.50:250U.05i 414.85 101.25 

fr. C. fr. c. fr, c. 

31.551 2443 751 bß.(J5 
40.30 Iü8üü.y5i 34.15 

2". Haken met een enkel staand vuur, bestaande uit 8 reflectie-spiegels en 8 lampen. 

(I037r..r.5' 7244.05 
ü 732 05 7528.10 I 250.00 

833 30 10 082.70 
« <J 723.30 

» i3l2..50 1 383.85 
4.50.00'240 00 4 413.75 

7 5 53,75j2W57.'J0,280.00 3484 55 
7528. l0l » 1155 CO 3252.05 

725.30' 101.25' I0,S5 .535.20 
353.75; 180.25" 85.00 3020.05 
835.20' 170.00'101 25| 4 387.50 
488.85 ' 101.25 i 2'J4 35 ! i I (i( »8 25 

4.85 
120.70 
77.35 

188.75 

» 120 700.501 
2 188.25:31 108.50 
4844.(iO;:i5748.IO 

930.25134 330.75 
2825.40 ( a ) 

53108.75 " 

5°. Haken met twee staande vuren, zamenge.steld uil 10 reneclie-s|)iegels en 10 lampen. 

Haisbro-Sand 
l.emann . . 
Hcnibridgc . 
Scvcn-Stoncs 

500.00 9777.05' 7528.10; 
I) 

833.30 
9777.05 

10 02.5.85 
7 528 10 
7 021.851 

750.00113505.25110500.00' 

» » 
081.25 » 

287.50 
274.40 
287.50 
200.00 

O909.00,1 752.05 307 151203.75 
4 040 051 817.15 2982.90 497.05 
4 017.70 172 90 
2 787..501 571.00 

5.59.(»0 200.45 
4802.50 201 25 

2 034..50 70.00 890.50 30385 00 )) 

3919.90 95.50 8'J0.05 31428.75 » 
10882.30 ()2.3() D 35350.95 9 270.10 
22304.80 275.30 535.20 50732.90 - i ) 

4". Haken met drie staande viiren, zamengesteld uit 21 relleclie-spiegels en 24 lampen. 

Newarp . . . 12000 0 9 777.05 7528.10 
(ioodwin. . . 11250,0 10410.00 7055.00 1 

437..50 215.00,4 181..55; 030.35 
'/5.00 330.00 0271.251 392.40 

G3l75 238.75i 1835.40, 06.251 040.20 28487.90 
070.85, 10.25 3211.90,279.10'4010.I5 30272.50 031.90 {b) 

.20700.50 
31 108.50 
38.573.50 
87505.50 

17809.15 (C 
31 428.75 
44 031.05 
50732.90 

28487.90 
30924.40 

(o) Onderhoud van het verwisscl.^chip gedurende dc hcrslcllingen. 

(/>; Werkelijke uitgaaf, na afirek ccner MJUI van 12.')IC.4.') fr. wegens weder vcvkochto proviandering. 
[(•) Owdcvlioud vuil hel vcrwi!b«lschi|i gcduvcudo de hersielliugeu. 

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. • 

2188.25 29353.75 » 29353.75 
» 24478 95 20022.80 44501.75 ; 
» 32520 90 44914.40 77441 30 \ 
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Hij de beschouwing van deze tabel valt al dadelijk het verschil 
in hel oog, dat er in hel olieverbruik bestaat bij baken, die het-
zelfde getal lampen lellen. 

In eenige gevallen is dit daaraan toe le .schrijven, dat deniet ver-
bruikte olie op het einde des jaars van de rekening is afgetrokken, 
doch dit zijn clechts uitzonderingen en over het algemeen kunnen 
wij van deze verschillen geene verklaring geven. 

Hetzelfde is het geval, hoewel in minderen graad, met de be-
noodigdheden van ver.schillenden aard\ vuren. 

Doch een en ander is van zeer weinig invloed op hel tolaal der 
kosten, en hel is voornamelijk in de gewone of bnilengewone 
uitgaven, dat men de oorzaak der belangrijkste verschillen moet 
zoeken. 

Hel is van belang op te merken, dal de gewone herslellingen 
(kolmn 12), namelijk die, welke de verplaatsing van hel schip niet 
noodzakelijk maken, zoo als b. v. hel op nieuw verwen, de lier-
.slelling van het tuig, of zijne gedeeltelijke vernieuwing, smnlijds 
zeer kostbaar kunnen zijn. 

Zoo hebben in 1843 alle schepen zonder uitzondering, ten getale 
van 23, dergelijke herstellingen ondergann, welke voor een daarvan 
eene uilgaaf van 22 301.80 fr. hebben veroorzaakt, en waarvan het 
gemiddeld cijfer voor ieder schip 4732.25 fr. beloo|il. 

In dat zelfde jaar hebben elf schepen buitengewone herstellingen 
gevorderd en ile koslen daarvan, het onderhond der verwissel-
schepen daaronder begrepen, hebben afgewisseld lus.schen 10'(9.50 fr. 
en 53 108.75 fr., en hel gemiddeld cijfer bedroeg voor ieder schip 
10 305.80 fr. 

eindelijk blijkt uil deze tabel, dat bel gemiddeld bedrag der 
kosten van hel gewoon onderhoud, voor de 23 baken die er op 
voorkomen, voor iedere baak 31 281.45 fr. heefl bedragen. 

Ten einde te voorkomen dat onze lezers zich een overdreven 
begrip vormen aangaande de uitgaven, waartoe de oprigling en 
het onderhond van eene drijvende vuurbaak in Frankrijk zouden 
aaideiding geven, gelooven wij niet beter le kmmen doen, dan 
een vliiglig overzigt le geven van die uilgaven , betrekkelijk de 
baak van Talais, welke sedert den I5den Maarl 1845 bij de mmidin 
der Gironde oulstoken is. 

Hit vuurschip is van hout en heeft een inhoud van slechts XO 
ton ; hel heefl zonder de lantarens 30 100 fr. gekost. 

He prijs der lantarens en verlichtingsloestellen, de kosten van 
plaatsing daaronder begrepen, heefl bovendien I I 172fr. beloopen, 
zoodal het gezamenlijk bedrag der eersle uitgaaf 41 572 fr. is geweest. 

Sederi de oprigling is eene enkele groote herstelling noodzakelijk 
geweest, en ile koslen daardoor veroorzaakt liebben slechts 5291.00 fr 
bedragen. 

De jaaiTijk.sche nilgaven van onderhond, zoowel voor ibï dienst 
der verlichting, als voor die van hel schip, hebben zelden he 
cijfer vaii 10 000 fr. bereikt en dit bijna nooit overlrolVen. 

Het grootste verschil lusschen het eene jaar en het ander heefl 
overi"ens nooit meer dan 500 of 000 fr. bedragen. Men zal mis-ö " 
schien hiertegen aanvoeren en met grond, dal hel schip slechts 
eene geringe tonnemaat heefl, doch zoo als hel is, is hel voorde 
veiiichling voldoende geweest, zonder dat hel lol eenig ongeval 
heeft aanleiding gegeven. 

Een nieuw schip van 100 Ion, op de werf van Hoyan gebouwd, 
heeft thans het oude vervangen en de kosten daarvan bedragen: 

Homp 
Kojierbeid, iiilrusling enz. . 

Te zamen 

11 

fr. 41 094.51 
.. 23 905.49 

fr. 05000.00 

De oude verlichlingsloeslel is op dit nieuwe schip overgebragt. 
Voor het geval dal men dezen prijs zou willen vergelijken met 

dien der bouten schepen van dezelfde tonnemaat der corporatie van 
Trinity-IIouse, behoeft men slechts 20 000 fr. voor twee lantarens 
met verlichtingstoestellen daarbij te voegen; men verkrijgt dan een 
totaal van 85 000 fr., lerwijl de prijs van bovengenoemde schepen 
in Engeland 125 000 fr. bedraagt. 

En evenwel biedt bet nieuwe schip van Talais, voor welks bouw 
de ingenieurs de leekeningen der engelsche schepen le hunner 
beschikking hebben gehad, ofschoon hel niet jnisi dezelfde vormen 
als de engelsche schepen heefl, dezelfde voordeelen als deze aan, 
met betrekking lol hechtheid en stabiliteit en overtreft die zelfs 
wal de inwendige inrigting aangaat, daar de bemanning niel in 
een gemeenschappelijk vertrek is gehuisvest, maar ieder man zijne 
eiî ene hul heefl. 

Hel oude schip zou, na eene algeheele herstelling ondergaan le 
hebben, des noods bewaard hebben kunnen worden om als ver-
wissel-schip te dienen, maar zelfs indien men het als geheel onbruik-
baar be.M'houwt en dc waarde van den romp op slechts 7000 fr. 
stelt, overeenkomstig de schatting der ingenieurs van de Gironde, 
dan bedraagt de geheele jaarlijksche uilgaaf voor het vuur van 
Talais, gedurende de laatste 13 jaar, gemiddeld slechts ongeveer 
12 200 fr., namelijk: 
Gewoon onderhoud fl'- 10000 
Slijtage van hel schip » - 207 

Te zamen fr. 12207 

Het verschil tusschen dit cijfer en dat van dezelfde uitgaven in 
Engeland is des Ie aanzienlijker, omdat de verlicblingstoeslellen 
juist dezelfde zijn en de dienst, wij herhalen hel, altijd op vol-
doende wijze is verrigi. 

Detreflende het olie-verbruik is hel niel onhelangi'ijk oj) te mer-
ken, dal dit steeds slandvaslig is geweest len opzigle van de hoe-
veelheid, en dat de koslen daarvan geene veranileriiig hebben 
ondergaan, dan die welke zijn voortgevloeid uit den prijs der olie 
op de markt van Hijss -l. Deze uilgaaf beloopt van lOOUIot 1800 fr., 
de pitten, glazen en andere kleine kosten daaronder begrepen, 
lerwijl men hiervoor alleen somlijds vrij groote sonnnen op de 
engelsche rekeningen vuidt uitgetrokken. 

VHl. Kenmerken der diijvende vuurbaken. Uooijle der vuien 
boven den walerspiegel. Kracht der lichten. 

liet grool aanlal vuurbaken, op de kusten van Engeland onl-
slokcn, heefl hel noodzakelijk gemaakt, hun verschillende onder-
sclieidingsleekenen te geven, opdat men ze mei met elkander of 
met de vuren der kusl zou kunnen verwarren. 

He vijf-en-veerlig vinirbaken van deze soort, welke legenwoordi;: 
in Engeland en Ierland zijn ontstoken, beslaan uit: 



Haken met een enkel slaand wit vnnr 12 
» mol twee slaande wille vuren 10 
't met drie slaande wille vuren <1 
» niel een enkel slaand rood vuur 2 
»> met Isvee slaande vuren, waarvan een wit en een rood. 1 
/» met een enkel draaivuur, alwisselend van minuut tot 

minuut, ol" van 30 tot 30 secimden ol' van 20 tol 20 
secunden, rood ol' wil 14 

« met twee vuren, waarvan een slaand-en oen draaivuur, 
afwisselend van minuut lol minuut 2 

Te zanien 45 

Er beslaan derbalve in liet geheel zeven verschillende soorten 
van vuren, ja zelfs negen indien men de draaivuren van nnniiiit 
tot minuut, van 30 tol 30 secunden en van 20 lot 20 secunden, 
afzonderlijk lelt, terwijl de aangenomen onderscheidingskenmerken 
overigens, iles gevorderd, een veel grooler aantal zamenstellingen 
mogelijk maken. 

Wij zijn in dc gelegenheid geweest om voor riamsgate gedurende 
twee achlercenvolgende avonden en bij vrij woelige zee de vuur-
schepen van South-Sand-ilead, van Giill-Stream en van North-
Sand-llead waar te nemen, die men gelijktijdig van het haveidioold 
zien kan en wij hebben alzoo dc uilwerking van drie verschillende 
vuren kunnen nagaan. 

Deze drie baken zijn met één, twee en drie staande vuren, en 
ofschoon men, ten gevolge van de bewegingen der schepen, bij 
oogenblikken slechts een enkel vuur koude waarnemen, zelfs van 
de baak die cr drie telt, is het ons evenwel voorgekomen dat, 
door de onregelmatigheid der afwisselingen, hel niel mogelijk is 
om b. V. eene baak met twee of drie slaande vuren, met ccne 
met een enkel vuur, of wel een slaand vuur met een draaivuur 
onderling tc verwarren. 

Volgens de aan ons afgelegde getuigenissen, schijnt dit ook met 
de andere baken hel geval Ie zijn, zoodal zij op voldoende wijze 
aan het doul beantwoonlen. In Frankrijk, waar de drijvende baken 
nimmer zeer talrijk zullen zijn, zal men echter lol een zoo groot 
getal verschillende soorten geen loevlugt behoeven tc nemen ; 
vooral zal men geen schepen met drie vuren in dienst behoeven 
te stellen, die natuurlijk zeer kostbaar zijn. 

Ten einde zooveel mogelijk Ie voorkomen, dal de lichten van ecu 
zeilde schip in zekere rigtingen elkander bedekken of ineensmelten, 
worden zij oj) verschillende hoogten aan dc masten bevestigd. 

Gewooulijk is hel verschil dier hoogten 18 voet (5«'1.48). Opbel 
vuur.schip I^rinces Cliunncl, aan den ingang der Theems gelegen, 
bedraagt dil verschil 24 voet (7t'l.3l). 

In den regel is hel hoogste vuur op 28 voet (II<'l.üO) boven den 
waterspiegel gej)laatst, en de andere vuren op 20 (tiel.OO) of 14 
voet (4''1.2(')) naar omstandigheden. 

Deze hoogten zijn echter niet standvastig, want op de straks 
genoemde baak van North-Sand-Ilead met drie lichten is dat van 
den groolen mast op 10''l.50 cn die der fokke- en bezaansmasten 
op 8''l.50 boven den watersjdcgel ge|)laalst. 

Op de schepen met één enkelen mast is het vuur, cenc of twee 
gevallen uitgezonderd, II''1.00 boven den waterspiegel verheven. 

Volgens de oll'.eiccle lijsl der engelsche vuurbaken zijn de 
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drijvendc vuren zigtbaar op een afsland die van 7 lot 11 engelsche 
mijlen afwisselt, naarmale van de hoogte, waarop de lantarens ge-
jiluatsl zijn. WHj zijn niel in dc gelegenheid geweest ons van de naauw-
keurigheid dezer cijfers tc overtuigen, doch zijn zeer genegen aan 
Ie nemen dal zij juist zijn. 

Voor een vuur, dat op 8til.50 boven den waterspiegel geplaatst 
is, bedraagt de lengte der raaklijn aan den horizon ongeveer 
I I 300 el of 7 engelsche mijlen, cn indien men aanneemt dal de 
waarnemer 5 el boven den waterspiegel geplaatst is, dan verkrijgt 
die raaklijn eene lengte vau bijna i2.i- mijl. 

Dc cijfers van de oliiciëele lijst kan men derhalve in dit opzigi 
als volkomen naauwkenrig beschouwen. 

Wal hel theoretisch draagvermogen van bet licht betrell, dit is 
veel grooler dan de hierboven vermelde afsland. 

liet draagvermogen van het lichl eener earcellamp kan men 
op minstens 3 engelsche mijlen schallen, en daar de sterkte van 
hel licht, dal door een rellectie.<jpiegel van Of'.30 midilellijn wordl 
teruggekaatst, ongeveer gelijk staal aan die van 50 carcellampen, 
moei het draagvermogen daarvan omtrent zevenmaal grooler zijn 
dan dat van ééne lamp. liet theoretisch draagvermogen kan derhalve 
zonder overdrijving op 20 engelschc mijlen geschat worden, een 
afslanil, die bijgevolg de grenzen van den horizon der vuurschepen 
verre overlrell 

De vuren verlichlen echter slechls een zeer kleinen hoek; op 
eenige graden aan beide zijden van de as der spiegels is hel licht 
zeer zwak en in eene ruimte van 15 tot 20 graden tusschen de 
vuren is geen ander dan hel regtstrceksche lichl der lampen zigtbaar. 

Doch door de beweging der zee en dc daaruit voortvloeijcnde 
slingeringen van het schip, worden de assen der verschillende spie-
gels , waaruit dc toestel beslaat, achtereenvolgens naar alle punten 
van den horizon gerigl cn indien men dus op afstanden van 7 lol 
11 mijlen niel voortdurend dc lichten ziet, zal men ze Icii minste, 
zelfs op den laatstgenoemden afstand, bij lusschenpoozen kunnen 
waarnemen. 

Men kan derhalve aannemen, dat de c'ijfers, die hel draagver-
mogen op de engelsche lijst aanwijzen, niet overdreven zijn en hetgeen 
bij ons allen twijfel hieromtrent wegneemt, is de omstandigheid, dat 
gedurende ons verblijf te Ilamsgate, waarvan wij reeds hierboven 
hebben melding gemaakt, wij bij lusschenpoozen de baak met één 
vuur van Soulh-Sand-llcad hebben kuimen waarnemen, ofschoon 
zij meer dan 15 mijlen van die plaals verwijderd ligt en wij ons 
dus op de uilersie grens harer zigtbaarheid bevonden. 

De beide andere vuren, welke wij van die plaats hebben waarge-
nomen en die zich op 7 en O mijlen afstand bevonden, vertoonden 
zich zeer schillerend. 

Dij het bovenslaandc hebben wij natuurlijk een doorschijnenden 
dampkring onilersteld en men zal gemakkelijk beseireii, dat bij be-
trokkene lucht de drijvende vuren, even als de vaste, niel zoover 
zigtbaar zijn, en zij bij mistig wéér alleen op zeer geringen afsland 
kunnen waargenomen worden. 

IX. ZdmciistcUinfj der lanlarem en verlichlingalmlcUen. 
Inriglini) der schepen. 

.Mie vuurbaken der corporatie van Trinity-llousc zijn van jia-
genoeg dezelfde verlichrmgstocslellen voorzien, die alleen door hel 

I getal lampen en spiegels van elkander verschillen. 
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De lantarens zijn achtkantig, van ijzer en hebben van binnen 
eene middellijn van 1»̂ 1.07. Zij omsluiten dc masten en zijn uil 
Iwec deelen zamcngesteld, ten einde ze te kunnen plaatsen en af-
nemen, zonder dal het noodig is het want los te maken. 

In het inidLlenpunl der lanlarens hcvindeii zich kokers, waardoor 
de twee deelen cr van aan elkander geschroefd worden. Door ilcze 
kokers, die juist mn de masten sluiten, kunnen de lantarens langs 
deze op- en nedergehaald worden, terwijl zij daarbij volkomen 
gesloten blijven. 

De lantarens zijn op dc volgende wijze zamengesleld: een ring 
ter breedte van 0«l.07 en ter dikte van Ool.02, die binnenwerks 
eene middellijn heefl van 0'̂ l.45, omsluit den m a s t ; aan dezen ring 
bevinden zich vier horizontale armen van dezelfde dikte en ter 
breedte van 0"'l.075, die mei elkander regie hoeken vormen, en op 
de uileinden dezer armen zijn vier opgaande spijlen geidaalsl. 

Tusschen laalstgenoemde spijlen bevinden zich vier ramen, welke 
ieder twee glasruiten bevatten, die met elkamler een hoek van 
135° maken, zoodat hel geheel eene achthoekige kas vormt met 
regthoekige zijden van 0';l.05 breedte en 0''t.55 hoogte. 

De vier opgaande .»̂ pijlen zijn a a n de bovenzijde door dwarsspijlen 
met elkander vereenigd, terwijl de lantaren aan de onderzijde door 
een bodem van zwaar plaatijzer wordl gesloten en door een kuepel-
vormig dak van dun kojier, iu de gedaante van eene algekiiotle 
achthoekige jiiramidc, wordt gedekt. 

De koker, die den mast omsluit, is van onderen aan den ijzeren 
ring van den bodem vastgeschroefd en van boven voorzien van een 
zwaren ijzeren ring, die het bovenste gedeelte van den koepel der 
lantaren vormt. 

Om de lantarens te kumien ophangen eii ophijschen, zijn aan 
den ring van den bodem twee ronde ijzeren stangen van 0'-1.035 
middellijn bevestigd, die door den bovenring heengaan en daar-
boven twee haken vormen, waaraan de kettingen of touwen be-
vestigd worden. 

Daar dergelijke weinig omvangrijke lanlarens meesttijds acht lampen 
bevallen, is eene zeer snelle luchlvernieuwing noodzakelijk, cn men 
heefl derhalve builen de schoorsteentjes, die boven iedere laiuj) 
geplaatst zijn, eene rij luchtgaten in du vertikale wanden boven 
de glasruiten aangebragl, zoomede vier ruime openingen met schuiven 
in den bodem. 

De veiTichtingstoestel is, naarmate die voor een slaand-of draai-
vuur dient, uil acht of uil vier lampen zamcngesteld; overigens 
bestaal er bij beide vuren geen ver.>̂ chil in de wijze van bevestiging 
der lampen, noch in de al'nielingen der spiegels. 

De rellecliespiegels zijn jiarabolisch, en hebben eene middellijn 
van omstreeks 0''1.30. 

Zij worden, welk ook hun getal is, r e g e l m a t i g geplaalsl rondom 
cenc soort van kooi, op rollen ruslende, en zamcngesteld uit twee 
ijzeren ringen, welke op omstreeks Ocl.40 boven elkander geplaatst 
zijn en door vier ijzeren spijlen van 0''l.03 bij 0'-l.015 vereenigd. 
De rollen zijn aan den ondersten ring bevestigd en dienen om den 
toestel te doen draaijen; deze inrigting is ook bij slaande vuren 
aangebragl, daar door hel draaijen der lampen hel schoonmaken 
van deze gemakkelijker is. 

Aan den bovensten ring zijn vooruitspringende haken of armen 
bevestigd, aan welker uiteinden dc lampen worden opgehangen. 

Voor dc lampen is ccne zoodanige iiu'igting gemaakt, dat haar 
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stand steeds vertikaal blijft, hoedanig ook de bewegingen van hel 
schip zijn. Zij worden lot dat einde gcjtlaalsl in ccne soort van raam 
of open parallelopipedum, ter hoogte van 0''l.25 en mei een grond-
vlak van 0'-l.l5 bij 0'il.2(l, hetwelk oiigehangen wordt aan een 
dwarssluk, waarom hel kan sliiigcreu; in hel m i d d e n van dil dwars-
sliik bevindt zich een holle bol, en deze (iinsluil een kogel, die 
hel uileinde van de straks genoemde armen vormt, zoodal door 
deze verbinding de lamp zich in alle rigtingen volkomen vrij kan 
bewegen. 

Door de wrijving, welke in de verbinding bestaal, wordt voor-
komen dat de lampen te gemakkelijk, en derhalve te veel slin-
geren, terwijl men ze, opdat zij spoedig den vertikalen stand zouden 
kunnen hernemen, van onderen van een zwaar stuk lood voor-
zien heefl. 

De a f b e e l d i n g e n , welke wij hierbi j voegen (plaat 1, l iguren 15 
en 1 0 , en plaat 2 , hgurei i 1 en 8) zullen o n z e beschr i jv ing der 
l an ta rens en ver l icht ingstoesle l len verder aanvu l len en wij ach ten het 
de rha lve ove rbnd ig , h ie romtren t in meer b i j zonde rheden te t r eden . 

Uit deze afbeeldingen zal men levens zien hoedanig de draaivuren 
zijn ingerigt. liet belangrijkste bij deze vuren is hel daarstellcn van 
de gemeen.schap lusschen hel binnen het schip geplaatste werktuig, 
waardoor de beweging wordl voortgebragt, en den toestel, die zich 
boven iu den masi bevindt, hetgeen geschieill door eene stang, die 
zich kan voegen naar de hellingen van den luasl, zoomede naar 
de langzamere en snellere bewegingen, die ten gevolge van de 
slingeringen onder zekere omstandigheden plaats hebben. 

Op de vuurschepen, welke wij liezochl hebben, heefl men tot dat 
einde slangen aangewend, die uit verschillende deelen bestaan doch 
zoodanig met elkander vereenigd, dat daardoor de rouddraaijeiide 
beweging in T minst niet belemmerd wordt, en alleen hare buig-
zaamheid vermeerderd. 

De ve rb in i l ing , die zich het digsi bij den toestel b e v i n d t , is op 
de volgende wi jze zamengesl t ï ld : Aan h e t o n d e r s t e deel der s t a n g 
bevinden zich twee u i t s t ekende ver t ikale p i n n e n , en a a n hel 
daa rop vo lgende gedeel le Iwee u i l s t ekende o o g e n , zooi la l , indien 
de twee deelen de r s t ang b o \ e n e lkande r w o r d e n g e p l a a t s t , de 
p innen in de oogen s lui ten en zich daa r in m e t een ige spel ing be-
wegen k u i m e n . 

l iet tweede gedeel le der s t ang moet alzoo de beweg ingen van 
hel onders te gedeel le vo lgen , terwij l , door de b e s l a a n d e spel ing der 
verbi i id ingsdeele i i , ee r s tgenoemd gedeel te zich vrijel i jk in ver t ika le 
r i e l iu i ' k an bewenen . ö O O 

Om te voorkomen dat de zwaarte dezer lange stang de onderslip 
spil te spoedig doel slijten, is er boven de verbinding eene hori-
zontale plaat aangebragl, waardoor de stang gaal en wordt tegen-
gehouden, terwijl ter voorkoming van wrijving op de plaat rollen 
zijn aangebragl, waarop de slang door een aan haar bevcsligdcn 
uilstekenden rand rust. 

liet gewigt, dat de beweging voortbrengt, hangt in een houten 
koker; het loopt over vier katrollen. Wegens de weinige aanwezige 
ruimte, en opdat het niet tegen de wanden der kokers zou stoolen, 
zijn ter zijde er van breede rollen in sponningen aangebragt. liet 
is ons toegeschenen, dat deze toestellen in hun geheel zeer goed 
aan het doel beanlwoorden en de gang dergenc, ilic wij hel)ben 
kunnen zien werken, was zeer regelmatig. De zee was echter vrij 
kalm en wij betreuren hel, dat wij niet in de gelegenheid zijn 
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geweest 0111 ons tc overtuigen, ilat deze regelmatige gang hij elk«; 
wcérsgestelilhcid plaats had. 

1'ij al het voorgaande, zoomede iu de bijgevoegde arhecMingen, 
hehhen wij ons voornamelijk beijverd eene licschrijving van dc ge-
heele aangenomenc inrigting te geven, daar zij ons iiavolgingswaard 
is toegcsclicncii. In hij zonderheden van uitvoering zijn wij echter 
fiicl. geircdcn, (bar zij, uimr ons gevoelen, zoowel nicI betrekking 
tot vormen als lot alinetingcn, welligt cenige wijzigingen behooren 
te oudergaan. 

Wij hebben lot nu loe alleen over de verlichtingsloestcllen der 
coriioratic van Trinity-lloti.sc gesproken; die van het comité der 
dokkeu van Livcrpool zijn in zekere opzigten zeer verschillend. 

Zoo hebben de lantarens eene veel groolerc middellijn en beilraagt 
de opening der rellecticspicgels (X'l.r)") in plaals van OLoO. 

[Ie lampen zijn niel Imiigcndc, ninar in haar mam bevestigd en 
hebben enkel eene jilalte jtil. 

Daar bij deze inrigting cclilcr dc vlammen, door te grooten toe-
voer van olie, geheel ol' bijna zouilen kininen uitgcdoord worden, 
IK̂ CII men binnen de oliebakken een zeker aantal scholten geplaatsl, 
waardoor de olie niet dan uiterst langzaam kan wegvloeijen. 

De bekken zijn (V̂ UVw lang en staan in dc rigliiig van de as 
der spiegels; zij zijn van zilver, len einde te voorkomen dat zij te 
spoedig verbranden, indien, nie((egens(aaiidcdedaarlegen genomen 
voorzorgen, er geen olie in den bek is. 

Dc lampglazen óf schoorsteenen eindelijk zijn elliplisch en lusschen 
de benedeno]iening en dc bogl vrij wijd, om tc voorkomen dat, 
bij het overhellen der lampen, dc vlam met het glas iu aanraking komt. 

Deze inrigting is in zijn geheel klaarblijkelijk gebrekkig, want 
indien hel schiji overhelt, dan verliezen dc spiegels aan beide zijili'ii 
hun Ncrlikaleii stand, waarvan hel gevolg is dat de lichten in beide 
rigtiiigen geheel of ten naasteiiliij oplioiulcn zigtbaar (e zijn. 

Door de lengte der pit iu de rigling van de as der spiegels tc 
>lelleii, wordt wel is waar de verspreiding van het licht iu verti-
kale rigling zeer bevorderd, waardnor laalstgcnoemd nadeel ge-
deeltelijk wordt verholpen, doch indien het licht zich slerk ver-
spreidt , dan moet het natuurlijk ook zeer zwak wezen en dil is 
een niel minder belangrijk gebrek. Overigens moet de smalte der 
vlam ten gevolge hebben, dat de horizontale verliehliiigslioek zeer 
klein is, een gebrek des te meer van belang, uithoofde iedere lamj) 
een hoek vau 1')"» moei vcriiclitcn. 

Hel is zeker nm deze gchrckcn te verhelpen dat men groole 
spiegiils en bijgevolg ook groole lantarens heeft aangi.'weiid; wij 
zijn niet in de gelegenheid geweest ons van de deiigdelijkheiil tc 
overtuigen, doch kunnen naauwelijks gelooveii, dal iihmi op deze 
wijze er in geslaagd is het kwaad Ic verhelpen. 

Daarbij zijn ileze groote toestellen zeer koslbaar, terwijl liininc 
groote oppiïrvlakte en hun gcwigl — zij w(!gen ongeveer 8('i3 
ned. ponden — dc slingeringen der schepen bij wind en slecht 
weder uatuurhjk zeer iiioitlen bevorderen. 

Om al deze redenen is het ons onnoodig toegeschenen, hierbij 
de afbeeldingen der verlichtingstoeslellen van de vuurschepen der 
.Mersey tc voegen, hoewel wij , volgens op dc plaats ingewonnen 
inlichtingen, moeien aannemen, dat zij aan het doel beantwoorden. 

Detreirende de inrigting der schepen hebben wij opgemerkt, dat 
die overal na-jenoeu: dezelfde en over het akcmecn zeer voldoende 
is, vooral die der srliepon van Trinity-llouse. 

Deze corporatie beijvert zich overigens om bij den aanbouw van 
ieder nieuw vuurschip die verbeleringen in dc inrigting der ver-
schillende deelen aan tc brengen, door dc oudervinding aangewezen, 
en in dil opzigl hebben wij gemeend niet beter te kunnen doen 
dan hierbij de uitvoerige afbeeldingen tc voegen (plaat 2 , figuren 2 
lol 7) van het laatste door de corporatie gebouwd schip, bet eerste 
dat zij van plaatijzer bcc)l doen vervaanhgen. 

Aan de inrigting van dit schip is bijzondere zorg gewijd cn wij zijn 
hij ons bezoek getroll'en geweest over dc vernuftige wijze, waarop een 
aantal oiulerdeclen zijn aangebragt, die weinig belangrijk schijnen, 
doch zeer strekken om dc dienst te vergemakkelijken of het ver-
blijf der hcmanning tc veraangenamen. Dit belrefl voornamelijk de 
waterbakken, dc iiompcn, dc huisvesting der bemanning, de hichl-
verver.si-hing der kamers, de magazijnen voor proviandering, enz. enz. 

Dc (»kille gronden on doorsneden, welke wij bier bijvoegen, zijn in 
dil ojr/igl zoo duidelijk cn uitvoerig, dal zij naar onze meening 
eene heschrijving onnoodig maken en wij verwijzen dus oiizc lezers 
voor verdere bijzoiiderhcdeii naar die afbeeldingen. 

OiKjcvaUen iluor o v e m i v j l . Vcrwhselsclicpen. 

Omtrent dit onderwerp behoeven wij slechts iu hel kort tc hcr-
baleii, hetgeen wij daaromtreiil reeds gezegd hebben, bij gelegenheid 
dat wij 'den duur der schepen en dc koslen van onderhond hcl/bcn 
besproken. 

Hel meest voorkomende ongeval is het breken der kettingen en 
het slepen der ankers, doch, daar er altijd verwisselankers cn ket-
tingen aan boord zijn, slaagt men er meesttijds in, dc schepen na 
een zeer korlen lijd weder op liinuie plaats tc brengen cn in deze 
gevallen kan men ilc kellingen herstellen of dc ankers vervangen, 
zonder dat het nooilig is om verwisselschepen iu dienst te stellen. 

Volgens de iniiclitingcn, welke men ons liecl'l v c r s l i v k l , kiui men 
aannemen dal dc kellingen van een schip gemiddeld ééimiaal in 
dc twee jaar breken, zoodat dit ongeval bij de viiiirschepeu der 
corporatie van Trinity-llouse zich ongeveer achllien-tot twintigmaal 
's jaars voordoet cn evenwel vlocil daaruit naaiiwi.'lijks gedurende 
dil lijdsvi.'rloop een enkele maal de noodzakelijkheid voorl, om tol 
een verwisselschip loevlugt tc moeten nemen. 

De verwisselschepen dienen dus voornamelijk om de vuurschepen 
te vervangen, wanneer deze wegens gewone of buitengewone her-
stellingen van eenig belang naar de werf moeten worden gebragt. 
Deze iiilichtingen hebben wij van den secretaris der corporatie van 
Trinity-llouse ontvangen en dal zij naauwkeurig zijn, bewijst de 
omstandigheid, dat de corporatif sedert een groot aantal jaren met 
.slechts drie verwisselschepen, als: een te Londen, een tc Yarniouth 
en een tc .Milford, die somtijds op vrij aanzienlijke afstanden van 
dc viiurhaken zijn gelegen, in alle ongevallen heeft kimneii voorzien. 

Overigens kan men belreirendc ongevallen door overmagt geene 
juiste berekeningen maken ; cn het eenige besluil, dal men uit het 
in Engelanil bestaande kan trekken, is, dat dc ongevallen van 
dezen aard, waardoor verplaatsing wordt veroorzaakt, zeer zeldzaam 
zijn, dat bij schepen, die onder bijzondere omstandigheden zijn 
gejilaatst, zij zich gemiddeld eenmaal in dc twintig tot dertig jaar 
voordoen, en dal het onmogelijk is, welke voorzorgen ook geno-
men worden, ze geheel en al tc voorkomen, zoodal hol in dienst 
houden van verwisselschepen onvcrmijderijk is. 

Indien dc sclicpcu cu dc vcrliclitiugslucstclleu alle volgens het-

ze l fde stelsel z'ijn ingerigt, dan kan het voldoende worden geacht, 
indien voor iedere tien vuurschepen een vcrwisselschip in gereed-
heid wordt gehouden, als z'ij namelijk niet tc ver van elkander 
verwijderd liggen. 

Ten slotte mogen wij niel vergelen op te merken, dal hel door 
(ins te DIackwall bij Londen bczochtc vcrwisselschip van drie 
hmlarens voorzien is, en dat de in den grooten mast gcjdaatstc 
toestel als draai- en als staandvuiir kan dienen, zoodat men met dil 
eene schip gemakkelijk dc verschillende lichten kan voortbrengen, 
van de baken, welke het moet vervangen. 

XI. Ueschlhkv'uKj der schepen, bijzondere merken, ballons, 
klokken, enz. 

De vuur.schepen kunnen aan de zeevaarders gedurende den dag 
dezel/ilc dicnslcii l/cwijzen als gedtirciidc den naclit, indien zij van 
bijzondere teckeneii voorzien zijn, waardoor men zc van andere 
schepen kan onderscheiden. 

Die der corporatie van Trinity-llouse zijn tot dut einde rood 
geschilderd, cn op hunne beide zijden slaat in zeer groote witte 
letters dc naam uitgedrukt, waaronder zij in dc lijst of op dc 
zeekaarten bekend zijn, terwijl iu de toppen der masten even zooveel 
opene ballons zijn geplaatst, als bel schip vuren ontsteekt gedurende 
den nacht, éindelijk l»cvindt zich aan boorO vnn icilcr vnursrliip 
eene klok, die bij mistig weer iedere vijf minuten moet geluid 
worden. 

Op eenige baken trel'l men zelfs een kanon aan, dal wordl alge-
schoten , indien men bemerkt, dat een schip gevaar loopt. 

Wij voegen hierbij eene zeer naauwkeurige afbeelding der boven-
vermelde ballons (plaat 1 , Iiguur 12), daar zij ons zeer doelmatig 
zijn voorgekomen. Zij zijn bolvormig, hebben eene middellijn van 
|el.,S2 cti zijn vervaardigd van esschenhonlen banden van O'-I.OO 
of (Jfl.Oi breedte en O'I.OOS dikte, welke in hel midden op 0̂ 1.08 
van elkander verwijderd zijn. Overigens z'ijn zij, even als ilc 
schepen, rood geschilderd. 

De afstand, waarop deze ballons met ongewapend oog bij helder 
weer duidelijk kuimen gezien worden, is ons tocge.schcnen slechts 
ongeveer drie mijlen tc bedragen. Wij zijn ver.scheidenc malen, hij 
de monding der Theems cn in het kanaal van Dristol, aan boord 
van een sloomscliip, l.mgs vimrschepcn dezer corporatie gcv.'trcn, 
en zijn, bij schalling van de afstanden, naar den t'ijd, gedurende 
welken wij de ballons konden waarnemen — de snelheid van het 
.stoomschip, waarop wij ons bevonden, gelijkmatig vcrondersleld — 
altijd ten naa.stcnbij tol dezelfde uilkomsten gekomen. 

Tusschen dezen afstand en dien van ongeveer vier en ccnc halve 
mijl, waarop hel schip zelf onzigtbaar wordt, is hel zeer moeijelijk 
te onderscheideu wat op ilc masten geplaatst is, cn kimncii de 
vuurscliepen niet meer van andere scliepen onderscheiden worden. 

liet spreekt van zeil, dat, bij bet gebruik van een verrekijker, 
deze afstanden belangrijke wijzigingen ondergaan. 

De roode kleur der ballons kan van zwart of elke andere donkere 
kleur, met het ongewaiiend oog, oj) slechts ongeveer een halve 
"'ijl duidelijk onderscheiden worden, zelfs indien dc ballons cn 
de schepen zich in de daarvoor gunstigste omstandigheden bevin-
•'en; wij zijn echter geneigd tc gcloovcn, dat de oorzaak daarvan 
moet gezocht worden in het bruinachtige van het rood, dat men 
daarvoor in Engeland gebruikt, en dat men een meer helder cn 

schiltcrcnd rood waarschijnlijk veel verder zou kunnen waarnemen 
Overigens bevinden zich aan boord der sehepen steeds verwissel-

ballons van geteerd ruinen, waarbinnen zich ringen van ijzerdraad 
bevinden cn die ten naa.slenbij zijn ingerigt, als zekere kleine 
lantarens van gekleurd papier, die wel bij illuminaticu gebruikt 
worden. Zij zijn even groot als dc houten ballons cn bezitten hel 
voordeel van toegeslagen te kunnen worden en aldus weinig ruimte 
in Ic nemen, daar zij in dien toestand slechts ccnc dikte van on-
geveer 0(̂ 1̂.20 hebben. Deze hallons dienen om dc houteii tc ver-
vangen, indien deze wegwaaijcn, of door ccnig ander ongeval 
onbruikbaar worden. Aan dc bekkens (gongs of tam-lams), waarop 
bij mistig weer geslagen wordt, valt niets bijzonders op tc merken; 
zij zijn van indischen oorsprong cn van gewonen vorm. Dc bijna 
algemeen gebruikt wordende kosten 175 tot 200 frank, en geven 
een geluid dal, naar men ons heeft gezegd, bij .stil wcèr cn een 
gunstigen wind, op omtrent een tol twee mijlen afstands kan 
gehoord wmden (1). 

Deze bekkens bezitten hel nadeel, dat zij zeer gemakkelijk breken 
of barsten, indien er te hard op geslagen wordl. 

Indien zij barsten, dan wordt ilit op gemakkelijke wijze verhol-
pen, door dc barst zoodanig uit tc vijlen, dal dc randen bij het 
trillen van hel metaal elkander niet meer kunnen aanraken. Zij 
krijgen op deze wijze huimc oorspronkelijke bchelhcid bijna terug 
cn dc meeste, welke wij iu de gelegenheid geweest zijn te onder-
zoeken, waren op soortgelijke wijze hersteld. 

Op de vuiirschepcn van Livcrpool heeft men geene ballons, maar 
in plaats daarvan zijn op den grooten mast twee elliptische ramen 
van 1''1.22 bij (Ji'I.Oi volgens hunne kleine as giiplaatst, die elkander 
onder een regten hoek snijden (plaal 1, Iiguur 5). 

In deze ramen is een ZCIM' digt ijzeren Iraliewcrk geplaatst cn 
hel geheel is zwart geschilderd. Dit lecken is ongetwijfeld zeer 
ziglbaar cn niet geheel te verwerpen, doch evenwel zijn wij van 
gevoelen, dat de opene ballons verkieslijker zijn, daar deze, zonder 
meer aan den wind tc zijn bloolgcsteld, beter en op grootcren 
afstand kiiimen gezien worden. 

Het noordwestelijke vuurschip aan de iMcrscy is zwart geschilderd 
met een witten band en op zijne masten zijn kleine rooile vlaggen 
geplaalsl. Zijn naam is op zijne zijden geschililerd, hetgeen ook 
niet dc beide andere, aan de monding van dio rivier gelegen, vmir-
schepen hel geval is. 

Op dil schip wordl bij mistig weer geen zoogenaamde gong ge-
slagen, maar bij Insscheiipoozcn op eene vrij groote klok, op hel 
dek bevestigd, geslagen (2), terwijl gedurende den ganschen nacht, 
bij elke weersgesteldheid, van uur lot uur op bel dek blaauw 
Deiigaalsch vuur ontstoken wordt. 

Deze maalregelen zijn genomen, uil hoofde dc lucht bijdcmon-

(1) 1'ij pclcgcnlieiil vnn onze lantstc rci.s naar Kngeland hehhen wij proeven 
aangaande hel draagvcrinogen van het gelniil dezer bekkens bijgewoond, 
die in tegenwoordigheid van den insjiecteur-geiieraal, directeur der vuur-
biikcndiciist zijn genunicii; deze hebben veel minder voldoende uilkomsten 
opgeleverd. 

(2) In do Vereenigde Stalen van Noord-Ainerika is het gebruik van 
klokken aan boord der vuurschepen algemeen; de mecsten worden door 
een uurwerk goltiid; terwijl op ieder schip ecu bijzonder gelui wordt 
voortgebragt, ten einde zo bij mistig weOr vau elkander tc kunnen on-
derscheiden. 
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ding der Merscy bijna allijd sterk met stccnkooldamp bezAvangerd 
is, en wij zijn van gevoelen, dat de uitwerking biervan zeer vol-
doende moet zijn. 

Het spreekt evenwel van zeil', dat men niet dan in de uiterste 
noodzakelijkheid lot dergelijke bijzondere teekenen de toevlugt moet 
nemen, uit hool'ile van de belangrijke kosten, die daardoor veroorzaakt 
worden, maar vooral wegens bet gevaar, dat aan de bewaring van 
700 ligt onlvlandjare stoiren verbonden is. 

Xll. Algemeene beschouwing. Vergelijking tusschen drijvende en 
vaste vuurbakens. IJesluil. 

üc vuurschepen, op dc kusten van Groot-britannië ontstoken, 
bewijzen onlegcnzeggelijk zeer groote diensten aan de scheepvaart, 
doch het valt niet te ontkennen, dal daaraan ook groole nadeelen 
zijn verbonden. 

Zoo is het van belang, in moeijelijke vaarwalers de gevaarlijke 
punten zeer juisl aan tc wijzen en dil heel\ door de drijvende 
vuurbaken niet allijd plaats. 

l>ij slecht weer, bij voorbeeld, moeien de ankerkeltingcn zoo 
lang mogelijk gehouden worden, en daardoor kan het .schii», ten 
gevolge van wind, stroom en getij, zich binnen een al'sland van 
omstreeks 730 el ol' bijna eene halve mijl verplaatsen. 

Zulke belangrijke verplaatsingen zijn zeer gevaarlijk en kunnen, 
indien het vaarwater niet zeer breed is, somtijds zelfs lot aanzeiling 
aanleiding geven. 

Verder kmmen de Yunr.schcpcn, ofschoon dit zeldzaam plaals 
heeft, op hunne ankers drijven en daar zij in dat geval hmmc 
vuren moeten uildooven, kmmen daardoor groole onheden veroor-
zaakt worden, hetgeen meermalen heeft ))laals gehad. 

Een ander nadeel beslaat daarin, dal men lot dusverre slechts 
zeer kleine rellecticsjjiegels heeft kmmen aanwenden, zoodat het 
licht, dat zij terugkaatsen en welks sterkte in de rigling van de as 
der spiegels dat van 50 tot 00 carcellampen niet overtreft, zeer 
zwak is en, daar het van de as uitgaande zeer snel afneemt, bestaat 
er tusschen iedere twee .spiegels een hoek van 15° tol 20", die bijna 
duister blijH, ofschoon iedere spiegel een boek van 45" behoort te 
verlichten (1). 

Voorts kunnen dc lampen, door het overhellen der masten bij 
slecht weer, welke voorzorgen men ook neemt, niet in verlikalen 
stand gehouden worden; zij slingeren, waardoor de vlam tc veel 
of te weinig olie krijgt of rookt cn dc spiegels op en neder 
gaan; het gevolg daarvan is, dat hel licht bij tusschenpoozen zeer 
verduistert en de horizon op zeer onrcgelmaligc wijze verlicht 
wordt (2). 

Eindelijk bij .storm, wanneer eene duidelijke zigtbaarbeid der 
vuren het meest noodzakelijk is, verdwijnen de schepen elk oogen-
blik tusschen de golven of achter hel zeeschuim en men kan de 
lichten alsdan niel dan zeer moeijelijk zien. 

(1) Op liet viinrsclilp vnn Pointo-Dainc in Florida (Vcrccnigdc Staten 

van Noord-Amerika) is een verliclitingstoestel met lenzen geplaatst, doch 

deze scliijnt geen beter l icht , dan die met spiegels te geven. 

(2) Indien dc middelen ter voortbrenging van elektrisch licht meer 

praktisch worden, zal het waarschijnlijk eene zeer nuttige toepassing op 

vuarschcpeu kunnen vinden. De gevolgen vau het slingeren der schepen 

zouden alsdan niet meer tc vrcczeu zijn. 
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lioe nultig dus ook in zekere omstandigheden de drijvende vuur-
baken zijn , zoo vall evenwel niet le ontkennen, dal zij mcl be-
trekking tol de verlichling geene vergelijking mcl de vasle vuur-
baken kunnen doorstaan. 

Dit geldl ook omtrent de kosten van aanbouw en de uitgaven 
voor onderhoud. 

Wij hebben gezien, dal men, zonder overdrijving, 
de jaarlijksche tiilgavcn voor onderhoud van een vuur-
schip in Engeland gemiddeld op 31 000 frank kan 
schatten, hetgeen tegen 5 pet. een kapitaal voorstelt van. 020 000 fr. 

De groote herslellingen vorderen bovemlien eene 
uitgaaf van 0000 fr. in het jaar, voorstellende een 
kapitaal van 180000 » 

Dc kosten van aanbouw bedragen 125 000 » 
Zoodat de oprigting en hel jaarlijksch onderhoud van 

een vunrschiji in Engeland een kapitaal voorstelt van. 025000 " 
Zien wij nu daarentegen hoe grool deze uitgaven zijn voor eene 

vaste vuurbaak. 
Ten opzigte van het zwakke licht der vum'schcpen kan men 

deze slechts met eenvoudige havcnvuren gelijkstellen. \Vij zullen 
evenwel aannemen, dat zij gelijk staan met vuurtorens van de 
vierde grootte (derde orde, klein model) (1), welker spiegels eene 
middellijn bezitten van 0''l.50 en die op alle pmden van den horizon 
een gelijk licht kinmen ver.spreiden van 50 carcellampen, indien het 
een staand vuur, of van bijna 500 van die lampen, indien het een 
draaivuur is. 

Hel onderhoud van een zoodanigen vuurtoren kan, ook in En-
geland, zelfs indien men aanneemt dal er bijzondere moeijelijk-
heden beslaan, niet meer dan 10 000 franken in hel jaar bedragen, 
welk bedrag dc onderhoudskosten van den vum'torcn Cordouan in 
Frankrijk, den belangrijksten van de gansche kust des oceaans, nog 
overlrelL 

Deze 10 000 franken stellen een kapitaal voor van 200 000 franken 
cn trekt men dit af van de boven verkregen som van 025 000 franken, 
dan blijft er voor den bouw van den vuurtoren nog 725000 franken 
beschikbaar. 

Deze moet voor een vuur van de vierde grootte aan dc bovenzijde, 
ook met hel oog op dc vereischie kamers voor de wachters, eene 
middellijn hebben van 3 el en gecH men daaraan ecnc hoogte 
van 20 lot 25 el, dan zal hel vuur van een zoodanigen toren 
gewis, len opzigte van de zigtbaarbeid, dat der vuurschepen verre 
O verl rellen. 

Het is dus niet waarschijidijk, dat dc daarslelling van een zoo-
damgen vuurtoren eene uilgaaf van 725 000 frank zal veroorzaken. 

In Frankrijk heeft men op rotsen, die bijna voortdurend door de 
zee zijn bedekt, veel hoogere gemetsehle torens voor vuren van 
de derde gi'oollc gebouwd en deze hebben niet de helft van die 
som gekost (2). 
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Indien het gevaar, dat door een vuur behoort aangewezen tc 
worden, zeer belangrijk is, ilan zijn overigens de uilgaven, welke 
voor dc oprigting eener baak gevorderd worden, van ondergeschikt 
belang, en indien hel mogelijk is eene vaste baak op te rigten, 
aarzelt men zeer zelden, daartoe le besluiten, welke geldelijke op-
olferingen daaraan ook verboiulen zijn. 

Zoo heeft, bij voorbeeld, de corporatie der vuurbaken van het 
noordei» (Schotland) niet geaarzeld een vnurloren van de eerste 
orde le doen bouwen op de rots van Skerryvore, welke niet minder 
dan 80 077 p. 17 s. 7 d. (2 174 440.08 fr. of / 1 030 087.00) 
gekost heeft en die daarenboven aan onderhoud jaarlijks 20500 fr. 
vordert, lielgeen Ic zamen een kapitaal van meer dan twee en 
een half imllioen franken verlegcnwoordigi; terwijl een vuurschip, 
door dezelfde corporatie op een dergelijk i)unl, bij Hell-Hock, gedu-
rende eenigen lijd geplaatst, haar eene betrekkelijk veel geringere 
uitgaaf veroorzaakt heeft. 

Dergelijke groole uitgaven zijn echter uilzonderingen, want dc 
vuurtoren van lléaux-de-liréhat, bij voorbeeld, welke onder nog 
moeijelijker omstandigheden dan laalslgenoemde gebouwd is, en 
die uil een bouwktmslig oogpunt de torens van Schotland verre 
achter zich laat, heeft slechts eene uilgaaf van 577081.73 fr. 
(/" 275 008.73) gevorderd (I ) en kost aan onderhoud jaarlijks niet 
meer ilan ongeveer 8000 fr., niettegenstaande de verliclitings-
toestel van dezen toren geheel gelijk is aan dien van het vuur van 
Skerryvore. 

Doch welk ook het cijfer dezer uitgaven zij, zij mogen, wij 
herhalen hel, geen hinderpaal opleveren legen ile vervanging van de 
vuurschepen door vasle baken. .MIeen in het geval dat het volstrekt 
onmogelijk is eene vaste baak op te rigten, moet men zich tot 
vuurschepen blijven bepalen, terwijl men die nalnurlijk ook overal 
moet behotiden, waar zij dienen om zandbanken aan tc duiden, 
welke door den stroom cn het getij verplaatst worden en die dik-
wijls veranderen. 

Dat men zich steeds hoeft bezig gehouden, om te trachten de 
vtuirschepen door vasle baken le vervangen, bewijst het grool 
aantal stelsels, dat men achtereenvolgens heeft voorgesteld en be-
proefd , om vasle baken op verplaatsbare banken op te rigten. 

Van al die stelsels is er slechts één, dal geheel aan hel doel 
beantwoordt; het bestaat in het bouwen op schroefpalen en is uit-
gevonden door den beer M. Milchell, bouwmeester le Helfast. 

De eersle baken, welke volgens dit sleksel op palen zijn gebouwd, 
werden vóór meer dan twintig jaar opgerigt, en de volkomen 
goede staat, waarin zij zich nog bevinden, waarborgt op voldoende 
wijze Ininnc deugdelijkheid en diinrzaamheid. De engelscbc corpo-
ratiën hebben dan ook reeds een vrij groot aantal baken naar ilit 
stelsel doen opriglen, en men mag verwachten, dal men voorlaan 
niet dan in zeer bijzondere gevallen genooilzaaki zal zijn, om tol 

( ! ) In Frankri jk heeft men vuurtorens van do 2", 3« en 4 ' orde, 

terwijl die der beide laatste weder in groot en klein model onderscheiden 

j-y,). (Noot van den Vertaler.) 

|2) De vuurtoren van de derde orde, gebouwd op dc hooge noordelijke 

bank aan het einde van het eiland Hé, en die 30 el hoog i s , heeft, niet-

tegenstaande aan zijnen bouw zeer groote moeijelijkheden waren verbonden, 

slechts 320,273.94 franken gekost. 

( ! ) De hoogte van den vuurtoren van Skerryvore is 42cl.0.5, terwijl 

die van Ik'aux-de-Brclint 47^1.40 bedraagt; de eerste is buitendien gebouwd 

op eene rotsbank, die zelfs bij den hoogsten waterstand omtrent lcl.50 boven 

^'ater blijft en in welker omgeving de snelheid van den stroom nooit 4 

tot .') engelsche mijlen overtreft, terwijl de rotsen, wnnrop de toren van 

lleaux-de-nrtniat is gevestigd , 4il.40 onder den waterspiegel bij springtij 

'̂ lln gelegen en de stroom in hunne nabijheid eene snelheid heeft, die 

hijnn het dubbel van die bij Skerryvore bedraagt. 
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een vuurschip dc toevlugt le moeien nemen (I). 
Deze laatste beschonwin'ien brenifcn ons lol bet volgemie besluit: O tj O 
Hetgeen wij aangaande de drijvende vuurbaken van Engelaml 

gezegd hebben, bewijst overvlocdiglijk hunne groole nultigheid 
voor de scheepvaart. 

Doch indien men hel zwak lichtgevend vermogen, de gebrekkige 
inrigling en ilc geringe boogie der verlichlingsloestellen, die er 
op geplaatst zijn, in aanmerking neemt, ilan kan men niel ont-
kemien, dal tleze soort van baken slechts een zeer gebrekkig 
middel van verlichting tiilmaakl. 

Telkens dus, dat er zich een vraagsltdi voordoet belrell'ende de 
oprigling eener vuurbaak, moet men in de eersle plaats met bij-
zondere zorg onderzoeken, of er geene vasle baak op de aan te 
duiden klip of in hare nabijheid kan opgerigt worden, en is ilit 
mogelijk dan moet men daartoe besluilen, al zijn daaraan nok 
belangrijke uilgaven en groote moeijelijkheden verbonden. Alleen 
in hel geval dat het volstrekt onmogelijk is ecnc vasle baak daar 
te stellen, moet men lol de plaatsing van een vuur.schip besluiten 
en is men daartoe overgegaan, dan kan men niel heler iloen,dan 
de engelscbc vuurschepen tof model le kiezen. 

De corporatie van Trinity-Ilousc, hoofdzakelijk zamengesleld uit 
koopvaardij-kapiteins en marine-oiricieren, is bijzonder met deze 
aangelegenheid bekend, hetgeen ook niel le verwonderen is, daar 
zij door ecnc honderdjarige ondervinding en door dc belangrijke 
bronnen, welke haar steeds ten dienste hebben geslaan, er natuur-
lijk toe is geleid, om trapsgewijze die verbeteringen bij hare vuur-
schepen in te voeren, waarvoor zij vatbaar waren. 

.Men kan dan, naar ons gevoelen, zonder aarzelen navolgen 
'̂ hetgeen le dezen opzigte in Engeland bestaat; alleen moei men 

bij den aanbouw en in de dienstregeling ecnc meerdere zuinigheiil 
! in acht nemen, in overeen,stemming met dc welligt le geringe 

middelen, waarover de administratie der vuui"baken in Frankrijk 
j heeft le beschikken. 

! MEMORIE O V E R TIET LIEPUOEVEN VAN LIRUGGEX ^•AN 

GESLAGEN M Z E R , DOOR MIDDEL VAN DE E L E K -

T R I C I T E I T , DOOR DEN H E E R M O R Q F O V . 

(Annales des Ponts el Chnussces, Juillet et Août IS.'iO, p. 74.) 

(G. C . B U Y S K E S , L . K . Inst. I . ) 

(Plaat I , figuren 9 en 10.) 

1. Inleiding. 

Sedert eenige jaren maakt men bij de openbare werken in Frank' 
rijk van de wijze van overbrugging met geslagen ijzer gebruik, 

( l ) Onder die gevallen kan men de gesteldheid der klip van Itochebonne 

rangschikken, welke vóür den ingang van het Pertuis-nreton gelegen i s , 

in den koers, dien dc schepen nemen, welke uit zee naar de havens 

' van lïochefort en la Kochelle stevenen. 

1 Deze rotsen, welke tot heden op de zeekaarten zeernnnaauwkcurigzijn 

I aangewezen, vormen op omtrent 31 mijl vu'ûr de meest voornitstekcndft 

gedeelten der kust een plateau van eenige uitgestrektheid, uit verscheidene 

punten of naalden bestaande, die naauwelijks door 10 tot 1.5 voet water 

bedekt z i jn , terwijl dc diepte er om heen eensklaps tot meer dan 100 

voet toeneemt. 

Dij slecht weder komen van verre dc golven op deze rotsen aanrollen, 

die , naar het zeggen van al de zeelieden der nabuurschap, bij hetstoiten 

, daarop dc verschrikkelijkste uitwerking kunnen veroorzaken. 
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welke liet eerst m 1817 door lloberl Sieplienson liij de Menai-
slraat loegepasl is. 

Wanneer de openingen de grens voor steenen bruggen (25 lol 
30 ned. el) Ie boven gingen, maakte men, vóór dit tijdslij), liang-
briiggen ; bel doen overtrekken van spoortreinen over deze bruggen 
zou eciitor gevaarlijk wezen, efj daarom is de zaj/icnslelJing van 
bruggen uit geslagen ijzer, met liet oog hierop, eene gelukkige 
verbetering in den spoorwegbouw. 

Daarenboven zal de toepassing voor uitbreiding vatbaar zijn, 
voornamelijk in de Janden, waar de prijs der bouwsloll'en voor de 
.sleenen bruggen betrekkelijk vrij hoog is. 

liet bouwen van bruggen van geslagen ijzer is, niellegenstaandedeze 
Noordeelen, nog van Ie korte dagleekening, dan dat de ondervin-
dinding er de deugdelijkheid van bewezen zou hebben, wat de 
duurzaamheid aangaat. 

Deze bruggen zijn aan verschillende oorzaken van bederf onder-
hevig; onder anderen noemen wij de roest, die sommige gedeelten 
van de brug, welke moeijelijk nagezien kunnen worden, kan aan-
tasten; de temperatuursveranderingen, die in sommige landen vrij 
sterk zijn, doen de klinkbouten niet meer sluiten en brengen soms 
eene geheele ontzetting der brug te weeg. Eindelijk wijzen wij 
nog in het bijzonder op eene derde oorzaak, waarvan de belang-
rijkheid uit haren aard de aandacht der ingenieurs op eene bij-
zondere wijze gaande maakt. 

.\adat het ijzer aan verschillende bewerkingen, tot de bereiding 
behoorende, is onderworpen, bezit hel eene moleculaire rangschik-
king, welke gedwongen en niet overeenkomstig zijne natuur is. 

Zoo is b. V. zijn vezelachtig weefsel (hetwelk om de bijzon-
dere redenen van sterkte en veerkrachligheid zoo gezocht is) een 
gevolg van hel mechanische uitrekken lusschen de walzen; in de 
natuur is het ijzer krislalvormig, cfi alsdan, hard en bros. Oelijk 
ieilere slof, waarvan door eene of andere oorzaak het moleculair 
evenwigt verstoord is, zoekt hel ijzer, aan zich zelf overgelaten, dit 
te hernemen, en men weel, gelijk ook uil vele waarnemingen blijkt, 
dal IrilJiijgcn deze geneigdheid op eene bijzondere wijze begunstigen. 

Om deze reden gelooven wij, dat eene brug van geslagen ijzer 
OU liestemd voor hel dagelijksch vervoer van spoorlreinen in om-
slandigheden verkeert, die de kristallisatie van hel ijzer bevorderen. 

Door eiken overtrekkenden trein ontstaat in het geheel eene alge-
meene Irilling, die verder in alle riglingen uitgebreid en voort-
geplant wordl Deze trillende bewegingen, welke 30 lot -10 maal 
(laags voorkomen, kunnen binnen weinige jaren den inweiuligen 
toestand van hel ijzer zoodanig wijzigen, dal zij aanmerkelijke 
veraiuleringen in ile veerkracht en de sterkte der brug te weeg 
brengen. Duitendien wordl in die landen, waar de winden veel-
vuldig en krachtig zijn, eene om zoo te zeggen voortdurende alge-
meene Irilling te weeg gebragt, welke lot hetzelfde nadeel leidt. 

liet ontbreekt ons aan de juiste gegevens om den tijil te kennen, 
voor deze moleculaire verandering onder de begunstiging van tril-
lende bewegingen benooiligd. 

De aiUiweniling van geslagen ijzeren bruggen is, zoo als wij 
zeiden, nog van Ie korte dagteekening, dan dat men er bepaalde 
gevolgtrekkingen uil zon kunnen opmaken. Hel is waar, dat men 
bepaalde proeven met stukken ijzer genomen heeft en men gevonden 
heell, dat de krislallisaliën een vrij aanzienlijk aantal schokken of 
wrinaincjen vorderden. 

Dij verschijnselen, welke wij nog slechls door onderstellingen 
kunnen verklaren, is het ons echter onmogelijk mcA zekerheid ilen 
invloeil te bepalen van zekere bijzondere toestanden, die ons à 
priori toeschijnen tol meer algemeene te beliooren. 

Wanneer b. v. gedurende den lijd van eenige dagen een stuk 
ijzer aaj} honderdduizend schokken worilt onderworpen, onilergaal 
het eene zekere moleculaire verandering; welligt zou deze ver-
andering veel sterker zijn, wanneer deze honderdduizend schokken 
over één of meer jaren waren verdeeld. In het algemeen, welke 
de graad van waarschynlijkheid van eenig natuurverschijnsel ook 
zij, waarvan de oorzaken niet volkomen verklaard zijn, willen wij 
liever de gissingen betwijfelen, dan er geloof aan hechleu, tol dat 
dc ondervinding zal hebben beslist. 

Even zoo als men tegenwoordig dc bruggen van geslagen ijzer 
na hunne voltooijing bcproell om de sterkte Ic onderzoeken, even-
zoo schijnt het onzcs inziens noodwendig loe, die proeven na ver-
loop van een zeker aantal jaren te herhalen, om dc verschillende 
veranderingen Ic leeren kennen, welke de bruggen, door invloed 
van de verschillende door ons opgenoemde oorzaken, hebben kunnen 
ondergaan. 

Dc vergelijking van deze uilkomslcn met de vroegere zal dan 
den ingenieurs opheldering kunnen verschairen omirent het ver-
trouwen, dat men voor hel vervolg aan deze wijze van conslructie 
mag schenken. Uil dat tweeledig oogpunl is het ons nuttig voor-
gekomen, naauwkeurige middelen op te geven om de uil de proeven 
af tc leiden uilkomsten te bepalen. 

11. Iksclnijvvig der proefneming. 

De beproeving der brug van Laugon hebben wij bijgewoond; 
deze brug van plaatijzer, voor dubbel spoor, is 211 ned. ellen 
lang, over do Garonjie in den zuiderspoorweg aangelegd, met 
ccne opening van 77 ned. ellen. Wij hebben kunnen oordeelcn, hoe 
onvolmaakt dc gebruikelijke middelen zijn om uitkomsten der waar-
nemingen aan te wijzen cn om daaruit zelve gewigtige aanwijzingen 
af te leiden. 

De voorgeschreven proeven waren tweeledig: de slatischc en de 
dynamische beproeving. 

De eerste heeft bestaan in het gelijkelijk verdeelen van eene 
zekere belasling over de geheele brug. 

IVij de tweede deed men eerst op ieder spoor afzonderlijk en 
vervolgens op dc beide sj)oren tc gelijk met groote snelheiil twee 
treinen loopen, uit een zeker aanlal geladen wagens zamcngesteld. 

Zie hier, hoedanig de uilkomsten der |)roeven werden verkregen: 
Eene, van de ijzeren brug onafhankelijke, houten hulpbrug gaf 

dc vaste punten, waarmede men de beweging van de verschillende 
punten der ijzeren brug vergeleek. 

Voor dc statische beproeving mat men eenvoudig herhaaldelijk 
den pijl op verschillende punlen der brug, voor en na de belasting. 

Voor de dynamische beproeving had een zeker aantal helpers 
bevel gekregen om bij verschillende punlen der brug post te vallen. 
Ieder van hen maakle op hel aangewezen jtunl een potlood aan 
den ijzeren brugliggcr vasi; legen dit potlood, deelende dus in de 
bewegingen der brug, hield hij dan een verticaal met papier bedekt 
scherm, waarop het potlood zijne bewegingen aanleekendc. 

De aKliis verkregen aanwijzing gaf, in eene reeks.op elkander 
gestelde trekken, wel den groolsten pijl van doorbniging en ile groolslc 

afwijking uit den verticalen stand van het beschouwde punt tc 
kennen, <loch alle gedcelleiijkc nilkomslen der proeven verdwenen 
tc midden van die ordelooze op elkander gestelde trekken, zonder 
merkleekenen, welke de beleekenis van iederen trek in hel bijzonder 
konden aanwijzen. 

Wij stellen ons hier ten doel, een eenvoudig cn onkostbaar 
middel mede tc deelen, om bij deze onderzoekingen met ccne wis-
kunstige zekerheid al wat voor den ingenieur nuttig kan zijn op 
te teekenen. 

Wij willen in hel bijzonder van dc dynamische beproeving spre-
ken, welke de moeijelijkste is; buitendien is hel voorschrift, dal 
wij zullen geven, met eenige vereenvoudiging ook toepasselijk op 
hel statisch onderzoek. 

Wij stellen ons voor, aan te wijzen: 
1. Van halve tol halve sccunde, de buiging der brug, gcilurendc 

het overtrekken van den trein; 
2. Voor iedere buiging, den overeenkomstigen stand van den trein; 
3. De kromme lijn door eenig punt, gedurende hel overtrekken 

van den trein, besclireveii in de ruimte, cn 
4. Voor iederen stand van dc brug, den overecnkomsligenstand 

van den trein. 
Dc kromme lijnen in dc ruimte wonlen voorts door hunne 

jirojectiëii op (wee onderling regthoekige \Jakken vooj'gesleld. 
Door deze gegevens, met behulp van gunstig gekozene punten 

verkregen, zullen de ingenieurs zich hel duidelijkste denkbeeld van 
den toestand der brug geduremle de proehieming kunnen vormen. 

Bcschnjvi))!) vnn den loeslel. — In ieder der gekozene punlen langs 
dc brug plaatst men den loeslel, welken wij beschrijven zullen. De vorm-
verandering der brug in de ruimte zal dan aangewezen worden 
door den stand van een zeker aantal daartoe gekozene punten. 

De toestel (zie plaat 1, liguren O en 10) bestaal uil een vast 
stuk, op de hulpbrug rustende, en uit een beweegbaar sluk, aan 
den brugliggcr bevesligd, in welks beweging het deelt. 

Hel vaste stuk beslaat uit twee onderling regt hoekig op elkan-
der staande verticale vlakken. Deze vlakken zijn van metaal en 
van boven cn van onderen, rakende aan twee bouten cylinders, 
afgerond. 

Eene strook chemisch pajticr ontrolt zich van den eenen cylinder 
en beweegt zich over hel verticale vlak, om vervolgens op den anderen 
cylinder gerold Ie worden. Het oprollen van ilil papier geschiedt 
met de hand door een zwengel. 

Dc twee bovenste cylinders zijn door kegclraderen van irj<» ge-
koppeld, zoodal dc cenc cylinder, bij het draaijen, den anderen 
medesieepl. Deze twee cylinders rusten op (wee pannen, verticaal 
op ccne houten tafel bevestigd. 

Eene stift, naar willekeur door eene klemschroef hooger of lager 
Ie stellen, bevindt zich in een verticalen drager en is beslennl om 
met licI chemi.vch papier in aanraking Ie komen len einde lol vasI 
merktceken te dienen. Hel koperen of ijzeren eind is afgermid, 
zoodat hel papier er langs kan strijken zonder tc scheuren. 

De loeslel wordl op de hulpbrug met schroeven bevestigd. Door 
een waterpas wordl de lafel van den toestel horizontaal gesteld. 

G e d u r e n d e den overtogt van den trein is de ligger in alle r ig t in-
gen aan min of m e e r s t e rke tr i l l ingen o n d e r w o r p e n ; het k o m t er 
dus op aan , twee r e g l h o e k i g op e l k a n d e r ges te lde meta l l i eke st i l len 
te h e b b e n , die met een ig p u n t van het jilalle opperv lak van het 

chemisch papier in aanraking zijn; daarenboven moei deze aan-
raking onalgebroken, iu weerwil van de beweging van den ligger, 
)»laats hebben, opdat iedere stift op ieder oogenblik door een 
clekirieken stroom een chemischen streep op hel onlrollemle 
papier kunne geven. 

Om dit doel Ie bereiken, is dc drager van de stiften onbewe-
gelijk aan den brugliggcr geschroefd. Die drager eindigt met eene 
slaaf, welke in ile schrijfstift dringt. Door eene spiraalveer is de 
stift aan den drager bevestigd, zoodat zij naar willekeur heen cn 
weder bewegen kan. Zij wordl geleid door de slaaf daarbiinien, 
zoodat zij steeds normaal op den brugliggcr gerigl blij 11. Hel uileinde 
van de schrijfstift, bestemd om met het cbcnnsch papier in aan-
raking Ie komen, is van ijzer of koper. Ten einde hel papier niet 
te doen scheuren is het eveneens afgerond. 

l\ii kan men de beweging iler schrijfstitlen geilurende hel over-
trekken van den trein nagaan. 

Aan beide worden de trillingen van den ligger medegedeeld; 
door de werking der spiraalveren worden de schrijfstiften voorl-
durend tegen liet clieiniscli papier gedrukt, terv.ijl hare nlgeronde 
uiteinden zich gemakkelijk over hel papier kunnen heen en weder 
bewcL'cn. u 

Dc veranderingen van de punt van dc schrijfstift zijn dus ten 
opzigtc van hel verticale vlak van IJCI papier dezelfde, als die van 
hel punt van den ligger, waaraan de stift ])evesligd is. 

Op dc volgemie wijze zal men bij hel onderzoek te werk gaan. 
Men bezigt hierbij een tijdmeter, welke de halve sccuiulcn aan-

wijst; deze tijdmeter wordl zoodanig ingerigt, dal er bij iedere halve 
sccnndc een oogenblikkelijke stroom doortrekt. Wij willen niet in 
hel onderzoek treden , hoedanig een gewone tijdmeter gewijzigd 
behoort te worden, om er dil doel mede te bereiken, liet is een 
horologiemakers vraagstuk, dat reeils opgelost is (1). 

Een draad, waarvan de twee einden in de rivier bij de brugge-
boofden zijn gedompeld, verbindt dc stiften van ieilcren ligger met 
de verticale vlakken van den volgenden toestel. 

De chronometer beviiult zich in de kelen. 
Dij iederen toestel staat een helper, welke bij ecu gegeven leeken 

aan den zwengel draait, ten einde het chemisch papier langzaam 
op den bovensten cylimler te rollen. 

Vóór lie proefneming wordt dc tijdmeter aan den gang gebragt. 
Door een coinmulator, in de kelen gelasciit, regelt men het 

oogenblik, wanneer de stiften moeten werken. Dit oogenblik is meestal 
iets vroeger dan de komst van den trein bij de brug. 

Wanneer alles gereed is, dient de trein op een genoegzamen 
alstand Ic verlrekkeii, opdat men gedin'ciide het overtrekken <lc 
snelheid als gelijkmallg kunne beschouwen. 

Is de trein nabij de brug, dan wordl een pistool afgeschoten, 
om de proef aan Ie kondigen. Hij dit leeken doen de helpers di; 
cylinders draaijen, lerwijl die bij den commnlalor de kelen shiil. 

Wanneer de eerste locomotief zich aan ilen in^anmler bruy ver-O C E 

toont, teekenl de waarnemer dit oogenblik op den chroiinmeter aan. 
Als de laatste wagen de brug verlaat wordt dit wederom ge-

daan. Voor de naauwkeurigheid is hel beter deze tweede aaiitee-

(1) Voor zekere proefneming lieliben wij onlangs een iiUlns iiigcriutcii 
tijdmeter in handen gehad, ons door den vervaardiger lircguct K't dal 

j einde welwillend geleend. 



kuiiing ii|i eeiicn aiklemi lijdniclcr tc ilocn, welke op ileii eersten 
geregelil is. 

Tussclien de twee tijdi)nMteii liebben al de stilten bij iederen tik 
van den tijdmeter een teckeii op bet ebemiscb papier acbtergelaten. 

Wanneer de trein de brng verlaat kondigt een tweede pistoolschot 
liet eiiule der proelheming aan. Door den comnuitator wordl de keten 
onmiddellijk gebroken, terwijl de cvlinders worden in rust gelalen. 

Itoor deze proerneming verkrijgt men op bet cbemiscb jiapier, van 
lialve tol lialve seciinde, ile standen van ieder punt der brug ten op-
zigle van een vast punt, als merkleeken dienende, liet teekenen der ge-
zoclite kromme lijnen kan met deze gegevens onniiildellijk gescliieden. 

Verder willen wij dit teekenen niet beliandelen, lielgeen eerst 
van belang zou wezen wanneer wij bier de uilkomst van eene 
gedane iiroeliieining konden leveren. He door ons ontwikkelde lianilel-
wijzc is nog niet beproeld, en wij bepalen ons slecbis lol bel aan-
loonen van de eenvoudiglieid van baar gebruik. 

Kene belangrijke aanmerking mogen wij niet verzwijgen, dat 
namelijk de naauwkeurigbeid der proel" geheel onariiankelijk is van 
de wijze, waarop bet over de cylinders rollende papier bewogen wordt. 

Hetzij deze beweging gelijkmatig ol'ongelijkmatig zij, betzij de 
arslanden der, gedurende de halve secunden, op hel chemisch 
jiapier aangegevene merkteekens gelijk ol' ongelijk zijn, men weel 
toch, dal bij bet overbrengen van deze iiiinten op hel geruit papier 
(voor hel construeren iler kromme lijnen bestemd) deze afstanden 
gelijk genomen moeien worden. Üe helpers behoeven zich dus niel 
in te spannen om aan al de cylinders eene gelijkvormige be-
weging mede le deelen; de naauwkeurigheid der uitkomst is van 
deze beweging onariiankelijk. 

liet zal dan zeker zijn, dal, wanneer de brug eenig gebrek bezit, 
als er zwakke punlen zijn, ol'er aan de ééne zijde meer kans lot 
afwijking is dan aan de andere, of wel de veerkrachligheid niet 
regelmatig is, of wanneer de brug aan iederen oever niel die symmetrie 
aanbiedt, haar door de theorie toegekend, al deze zaken zich in 
de kromme lijnen (door de proef verkregen) zullen vertoonen. Het 
onderzoek is dus voor de ingenieurs, mei het onderhoud van die 
bruggen belast, de nultigste studie en de zekerste gids. 

Naar onze incening volgl nog uit de studie der kromme lijnen 
eene nuttige zaak, mei betrekking den bruggenbouw. 

Kene brug van geslagen ijzer kan als lal beschouwd 
worden, op de ])ijlers en landhoofden bevestigd. 

Wanneer ile brug, gedurende hel overtrekken van den trein, in 
eene trillende beweging verkeert, ontstaan er in hel gehetle ligchaam 
kiioop-oppervlakkeii {surfaces nodules), wier vorm van ile wijze van 
bevestiging afhankelijk is. In al de kuooppnnten zijn de trillingen 
nul, doch vertier verschilleiide, naarmate van den afstand tol 
die knoopeii. (.iaan deze knoop-oppervlakken door de pijlers of 
landhoofilen, dan zullen de trillingen der brug, hoe slerk ook, 
aldaar onmerkbaar zijn. Verwijderen deze o))pervlakken zich echter 
daarvan, ilan zullen de trillingen zich er daarentegen in al hunne 
kracht doen gevoelen. 

Mei het oog op hel behoud dezer kunstwerken, ziel men dus, 
dal het van belang is, de steunpunten in de knoop-oppervlakken 
te brengen. Nultig is hel dus de ligging dezer vlakken {hunne 
tiii'clliunsliije plaals in de ruimh') gedureiule hel overtrekken van 
treinen le leereii kennen, heizij om, wanneer hel nog tijd is, door 
eenige verb\:lukkiug vau de brugdeelen die ligging te wijzigen, hetzij 

oni er bij de zamenslelling van andere burggen partij van le trekken. 
lüj de kromme lijnen, zoo als die door ons middel verkregen 

worden, zullen de knoop-oppervlakken duiilelijk aangewezen worilen 
door een zeker aantal punlen, waarvan de trilwijdlen minima zijn. 

In hel voorbijgaan dient aangemerkt te worden, dal het cenen 
ander betrekkelijk de knoopoppervlakken, zoowel in het algemeen 
als in hel bijzonder, ook toepasselijk is op hel slellen van groote 
machineriën in werkplaatsen. 

Hoewel wij slechts van de dynamische proef gesproken hebben, 
zijn de beschreven toestellen evenzoo geschikt om dc uitkomsten 
van de statische ))roef le verschairen. iJe chronometer is daarbij 
echter niet noodig. Hel is voldoende, van uur tol uur, een elek-
trieken stroom le laten doortrekken, om de verschillende verande-
ringen der brug achtereenvolgens, gedurende de proef le verkrijgen. 

Wij hebben er op aangedrongen om de bruggen na verloop van 
een zeker aantal jaren wederom te beproeven. Deze proeven zullen 
echter eenige koslen vorderen: moet eene nieuwe brug beproefd 
worden, dal kan dil dikwijls met behulp van de noodbrug ge-
schieden, de koslen zullen zich dan alleen tol de toestellen bepalen, 
aangezien de rustpunten aanwezig zijn; de tijdmeters behoeven niet 
aangekocht te worden, daar hel allijd mogelijk zal zijn, ze tegen 
een billijken prijs le huren. 

.Moet echter eene sinds eenige jaren beslaande brug beproefd 
worden, dan zal de daarstelling van de vaste punten in de riviei 
eene groolere uitgaaf vorderen. 

Indien men evenwel begrijpt, dat de uitkomsten der beproeving 
van eene beslaande brug ook op andere toepasselijk kan zijn; 
indien men daardoor te welen komt, of hel in bet algemeen noodig 
is die proeven nit te breiden of dal ze onnoodig zijn; dan zal 
men het welligl nuttig achten, de proefneming ten minste éénmaal 
o|) eene overluigende wijze le nemen, opdat hel vertrouwen op de 
zamenslelling meer kracht verkrijge, dan zulks lot nu toe door 
de proeven mogelijk was, 

O V K U D E D I G T I I l ' I I ) V A N D1:N VF.HZADIGIJICN S T O O M EN 

D E W E T VAN U I T Z E T T I N G V A N O V E U V E l l W A l i M D E N 

S T O O M , D O O K W I L L I A M F A I I i l J A I U N (U-

{The Ciüil Ewjimcr and ArchitccCs Journnl, Augus t 18C0, j). 230.) 

Op de laatste vergadering van de britsche maatscha|)pij heb ik 
omstandig eene nieuwe handelwijze verklaard, voor de bepaling 
van het specifiek gewigl van dampen, welke door mij, in ver-
eeniging met den heer Tale, tot de bepaling van de digtheid van 
den stoom gebezigd werd. He maalscliappij stelt er welligl belang 
in le welen, dat, naar ik meen, die handelwijze hel bewijs lieeP 
geleverd van vertrouwen te verdienen, en wij thans in het bezit 
zijn van bejialingen van de digiheid van den sloom, die door 
dadelijke waarneming verkregen zijn. Deze bepalingen bevestigen 
volkomen hetgeen door de heeren Thomson cn Hankine voorzegd 
was, dal namelijk de waterdamp niel volkomen aan de wetten 
voor gassen gehoorzaamt. Wij hebben gevonden, dal de digiheid 
van den verzadigden sloom grooter is dan die, welke door den 
gasvormigeii stoom wordl aangegeven, en dat dil zelfs voor lem-

pcraluren niet hooger dan 130« K, en drukkingen beneden ilie 

van den dampkring het geval is. 
Zoo ver als die proeven Ihans gevorderd zijn, strekken zij zich 

uil over een reeks van temperaturen van 13G® tol 20-2" F , ofwel 
van 2.Ü tot 00 pond op den vierkanten duim. Daar wij echter die 
proeven nog tol hoogerc drukkingen hopen uil le breiden, heb ik 
verkozen voor het oogenblik de overweging van hunne aansluiling 
aan de formulen voor de digiheid van den sloom, en de algemeene 
gevolgtrekkingen, tol welke zij welligl, met hel oog op de bennlli-
ging van den stoom, leiden zidlen, nog daar tc lalen. De volgende 
eenvoudige formule, echter, geefl meer nabij de uitkomsten der 
proeven terug, voor zooveel betreft de betrekking tusschen de 
digiheid en spanning van den sloom, terwijl die lussihen de tem-
peratuur en spanning reeds door de doorwrochte onderzoekingen van 
llegnault met uiterste juistheid bepaald is. 

Zij V hel specifiek volumen van den stoom, of wel de verhou-
ding van hel volumen van den stoom lol dal van een gelijk gewigl 
water; V de drukking in duimen kwik, zoo vind ik: 

49.')13 
V = 25.02-1- P - h 0.72 

Tafel van uithomslen, aanwijzende de helrekkintj tusschen 
digtheid, drukking en temperatuur van verzadigden sloom (2). 
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Drukking 
in duimen 
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Specifiek 
volumen 
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Hovenslaande tafel wijst met juistheid aan, lol welke uitkomsten 
wij met betrekking tol den verzadigden sloom gekomen z'^n; wij 
hebben ook eenige uitkomsten verkregen voor den graad van uit-
zetting van oververwarnulen sloom. Deze uitkomsten zijn echter 
voor hel oogenblik nog minder volledig dan die met betrekking 
tol den verzadigden sloom, daar zij telkens niet verder reiken, 
dan lol 20 graden boven de temperatuur van verzadiging. Zij 
schijnen echter bepaald aan le loonen, dat de sloom nabij zijn 
verzadigingspunt zeer onregelmatig uitzet, wat in overeenslennning 
is met de wijze, waarop andere ligchamen zich, op, of nabij hel 
oogenblik dal zij van aggregalic-loestand veranderen, gedragen. 
Wij vinden, dat nabij hel verzadigingspniit de uitzetting in eene zeer 
aanzienlijke verhouding plaats heeft, maar dal deze verhouding 
bij oververwarming van den sloom spoedig afneemt, en niel ver 
boven hel verzadigingspunt zeer tol die voor de volkomen gassen 
nadert. 

Zoo was bijv. bij de Ode jirocf de temperatuur van verzadiging 
17i.U2; de stoom zette zich uit van deze temperatuur lot op 
180" in de verhouding van ,-jJö voor iederen graad, terwijl de 
lucht dit in de verhouding zou gedaan hebben. Door verdere 
verwarming werd echter de verhouding tusschen 180" en 200" 
reeds teruggebragl tot lerwijl die voor de lucht ^̂ ^ 
zeer nabij hetzelfde zou geweest zijn. Deze regel gaat door bij al 
de proeven: een hooge graad van uilzetting nabij hel punt van 
verzadiging, snel verminderende, tot zeer nabij dien voor de 
lucht. 

H E T D U U K Z A A M M A K E N V A N S T E E N . 

(The Civil lùujineer and ArchitccCs Journal, M a r d i ISGl , p . GS.) 

Onlangs zijn onderscheidene zittingen van hel llogal Inslituleoj 
liritish Architects te Londen gewijd geweest aan de behandeling 
van hel gewigtige onderwerp: het duurzaam maken van steen. 
Eenige van de meest uitstekende bouwmeesters en scheikundigen 
van Engeland namen aan de beraadslagingen deel. Niel een van 
hen, hoezeer hij ook meer ten gunste van hel eene procédé dan 
van hel andere mogt gestemd zijn, wilde, op zijne eigene verant-
woordelijkheid, een bepaald stelsel ter aanneming aanbevelen. De 
lot heden bekende behandelingswijzen om de dinirzaainheid van 
steen le verhoogen kuimen in drie klassen worden verdeeld; voor 
elke van die klassen werd in de vergadering een woordvoerder 
aangelroll'en. 

De eersle klasse, de behandelingswijze met jodenlijm, werd 
door allen in meerdere of mindere mate afgekeurd om de kleur. 
Deze afkeuring schijnt juist; maar niet de beweegreden, dewijl 
jodenlijmachtige slolVen gebleken zijn haar treurig voorkomen onder 
sommige gewigtige omstandigheden af le leggen. 

De behandeling met olii'u werd evenzeer voor goed verworpen, 
en daar al zoodanige zelfstandigheden onderhevig zijn aan den 

; ! ) Z i c Ciltrcksels, lÖ. ' iD-lSCO, bladzijde 01. 

(1) Voor 1' iu mil l imeters 
l 2.')7 GOO 

V = 25.G2 -{ 
4 - 1 8 . 2 9 

(2) Deze tafel is niet d i e , welke voo rkomt in be t AV/. nju/vbr//. ./oumi/, 
w n a r , me t verbeter ing van enkele onjuiste geta lwaarden in do beide laatste 
' ' o lomnieu , overgenomen uit dc Phil. Transacli(jns lÖCO, waar een uit-

voeriger mededeel ing omtrent deze proeven tc vindon is. Tusschen beide 
opgaven bestaat een kle in verschi l , dat waarschi jnl i jk tot oorzaak h e e l t , 
dat bij dc eers tgenoemde dc uhzct t iug van den glazen bol , die bij dc proeven 
d iende , niet in r eken ing gebragt is. Aan deze opgaven voor her spccitick 
volumen ligt het volumen van het waler bij zijne grootste digtheid ten 
groiidslng. ( H e J ) 
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oiilliindcmlcn invloed van dani|iknngskiclil, zon en regen, zooiaal enkel van de beslaande procedé's waardig is voor goed le worden 
bel zirli niel aanzien dal iemand bare loepassing nogmaals zal 
aanbevelen. 

Kr blijfl dns de derde soorl over, de behandeling mei kiezel-
znur. Tol deze soorl schijnen de behandelingswijzen van de beeren 
Szerelmey en Hansome gebragl le knnnen worden. 

De manier namelijk, welke door Szerelmey voor de Parlemenls-
gebonwen werd gevolgd, is in hoofdzaak deze: een oplosbaar 
sdicaal wordl eersl op den le bescimllen sleen gebragl ; daarop 
volgl eene bekleeding van kalkacblige slof, gebonden door eenige 
(lierlijke lijm of kleefslof. Die Iweeile bekleeding moei, volgens de 
bedoeling, na verloop van lijil een bard en onoplosbaar bedeksel 
vormen, door zich mei de eersl aangebragle bekleeding le verbin-
den; maar len einde haar aldaar gedurende den lijd, die tol hare 
verandering benoodigd is, te doen blijven, moet er een bescher-
mend middel van olieachtigcn of biluminensen aard worden aan-
gewend. 

De kreet, die legen alle zelfstandigheden van eerslgemelde soorl 
is opgegaan, heeft klaarblijkelijk den heer Szerelmey geleid lol 
eene wijziging, en vandaar het verschil tusschen zijne eerste en 
latere proeven aan de 1'arlemenl.sgebouwen, welke een zooongnnstigen 
uitslag hebben opgeleverd. De eerste bckleedingen behielden eene aan-
merkelijke male van hardheid, tol dat de beschermende laag van 
olieachtige zellslandigheid verzuurd was; toen kon niel alleen deze 
beschermende laag, maar ook die, welke beschermd moest wonlen, 
gemakkelijk als stof worden afgeveegd. De latere bekleedingen 

aangenomen. Een ander punt van overweging bestaal hierin, in 
hoeverre een van die stelsels, bij de verkregene ondervinding, van 
invloed kan zijn op het slagen van verdere onderzoekingen. In zekere 
male is de beraad.slaging reeds van gmisligen invloed geweest ; en de 
bovenstaande opmerkingen moeten niet alleen beschouwd worden 
als eene veroordeeling van mishdUe proeven, maar veeleer als eene 
poging om die stelsels en de oorzaken der mislukking beter te 
doen keimen. 

TÜI:STI:L OM WAOI:N.S AANKKX TIC XORIKLICX, DOOII 

M. m c i i . v i i l ) TE DUSSELDAIÎF. 

(Bulletin du Musdc dc l"Industri-j, Août 1S60.) 

(Plaat 2 , (igurcn 17—19.) 

Deze toestel dient: 
1°. hoofdzakelijk om treinen zamen le stellen, zonder dat de 

daarmede belast zij mie werkman verpligt is, zich op hel midden 
van lie baan te begeven en aan gevaar bloot te stellen; 

2". om hel formeren van treinen te bespoedigen. 
Zoo als uil de albeelding blijkt, zal de baak bij hel naderen 

van de wagens ]V en ]V door middel van zijn helleiul vlaka"«"' 
op de slaaf T opwippen en vervolgens al voortgaande door zijn 
eigen gewigl in het oog 7' vallen en de koppeling daarmede ge-
schied zijn. 

waren meer of minder oplosbaar, en zij zijn daarom nog minder Door eene kleine beweging zoude eene locomotief in een oogen-
besland dan de vroegere. 

Hoezeer nu de heer Szerelmey niel is geslaagtl, zoo schijnt toch 

blik een honderdtal wagens koppelen, als zij met tlezen toestel 
voorzien zijn. 

zijn stelsel meer vertrouwen le verdienen dan de behandelingswijze j (hn de wagens le ontkoppelen, heefi de werkman, builen de 
van den heer Hansome met kiezelzin-en kalk. De hoogleeraar i spoorstaven slaande, slechts door middel van den hefboom C den 
llofmann merkt aan, dat, indien de beer Hansome kiezelzmen | haak op le ligien en in dezen slanti kan de haak .1 vastgezet 
kalk in de poriën van den sleen, ofwel op den steen brengi, deze worden, door bet tnleinde C' van den hefboom G le verbinden 
c;een verwantschap of verbindingsvermogen heeft met den koolzm-en ^ aan den vasten haak /:. 
kalk of de koolzure magnesia, waaruil de sleen bestaat, maar 
inderdaad eene doode massa is, welke de buitenste hoUigheiien 

van den sleen met eene poederachtige zelfstandigheid opvult, die | AANTEEKENING OVEU DEN liOUW DEll liEKEEEDlNGEN 

ligtelijk iloor tien tijd of door wrijving wordl verwijderd. 
Er is veel gezegd over de krislallisereuile eigenschappen van hel 

precipitaat, gevormd uil calcium en silicaat; maar hel vermoeden 
is niel ongegrond, dal het precipitaat niet kristalachtig is en dil 
ook nooit zal worden, daar hel meerendeels bestaat uil vrijen kalk, j 
en inderdaad weinig meer vertoont dan een zwak verbonden mengsel I 
van silica (of op zijn hoogst een dubbel silicaat) en kalk. ' 

Dil verklaart echter de buitengewoon snelle ontbinding niet, waar-j eene uitgestrekte vlakte, eertijds door ile zee bespoeld, doch than^ 
genomen in de proeven aan de gebouwen van het Parlemenl en • afgesloten, door een in de jaren 171u, 171 len 1715 aangelegden 
die van hel Inslitimt van (Vivile Ingenieurs le Weslmin^ler; dit dijk, die haar geheel voor overstrooming beveiligt. De groote weg 

VAN ZEEDIJKEN EN OVEIl DEN DUINDIJK .SILLON 
Î5IJ SAINT-MALO; DOOU DEN IlEEU HELLINGEU, 

lioojd-inrjctiicur der brugijcn cn xccgcn. 

(Annales des PoJits et Chaussi^es, Mars et Avri l UÎGO, pag. 211.) 

(IMaat 2 , figureii 20—22.) 

Achter de haven van Saint-.Malo (plaal 2 , figuur 20) beslaal 

verschijnsel kan ontslaan zijn door eenig zuur, aanwezig in den 
"ebezi-'den zoutzuren kalk. Onzuivere zoutzure kalk worilt namelijk 
.5 o 

als bijproduct verkregen bij de bereitling van soda en kost slechts 
ongeveer 2 cents de kan, terwijl de hooge prijs van hel zuivere 
zout hel gebruik daarvan belemmert. 

De lioogleeraar llofmann heell hel gebruik van kiezelether voor-
gesteld. Hel slaat echter le vreezen, dal ook de dmn-te van deze 
stof hare toepassing in hel groot zal in den weg slaan. 

Eén punt echter is oidjctwi-lbaar bewezen, namelijk dal geen 

n°. 155 doorsnijdt deze vruchtbare gronden, die aan de noordzijde 
tegen de zee worden beschut door eenen naluurlijken nit duinen 
gevormden ilijk, welke oiuler den naam van Sdlon bekeml staal. 
De zee had den voel dezer duinen zooilanig aangetast, dal men 
voor baar behoud cn voor dal van den groolen weg, tlien zij be-
schermden, begon Ie vreezen, en eem; dooibraak van den Sillon 
dreigde le ontstaan, toen in 185.'] de administratie tier bruggen en 
wegen magliging verleende tol hel maken eener gemetselde l.'C-
kleeding, welk werk in 1858 weril voleindigd. 
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Aan ile buitenzijde dezer bckleeding heeft men een gebogen vorm ' 
.fcgeven, len einde aan dc vernielende werking tier golven meer , 
weer.sland te kmmen bieden (plaat 2 , figuur 22). Haar prolil beslaal 
uit een boog van eene parabool, welke overgaat iii eenen cirkelboog; 
daarop volgt, iloch voor een zeer klein gedeelte, eene regie lijti 
onder eene heUing van een vijfde van dc hoogte. 

De raaklijn aan den voet der bckleeding is horizontaal; deze voet 
wordt beschermd door eene rij palen en damplanken, die tol de 
diepte van 2''l.70 zijn ingeslagen. 

De bckleeding heell overal slechts eene dikte van 0-̂ 1.80, uitge-
zonderd tegen de tiainplanken, waar eene verzwaring is gemaakt | 
tot de dikte van U'l.20. j 

Hel metselwerk beslaat uit twee verschillende lagen, die ieiler | 
Ofl.-iü dikte hebben. Dc buitenste laag, die aan dc werking der zee ; 
IS blootgesteld, beslaal uit mcl de pikhouweel bewerkte steenen, 
die met sterke specie in opus incoium gelegd zijn. Deze sleenen 
hebben eene gemiddelde lengle van O'-l.iü, en hunne voegen slaan 
ter diepte van 0i''.25 haaks op hel builcnbeloop. 

Dc binnensle laag, die op dc duinen rust, is droog gestapeld en 
sluit zoo goed mogelijk tegen het achtervlak van de buileidaag op. 

Aan hel boveneinde van de bekleeding ligt een platte berm, breed 
i el, bekleed met ruwen steen van 0''l.-i0 dikte in klei gelegd, 
waarop weder eene bekleeding ligt van ruw behaklc sleenen van 
Ot'1.20 dikte, ter diepte van 0»J1.10 mcl sterke specie ingevoegil. 

Deze dijk is volkomen tegen de zee bestand. De bolle bekleeding 
heeft zeer voldoende uitkomsten opgeleverd; zelfs beeft dc zee niet 
hevig op den berm gewerkt, waarvoor men vrees koesterilc. Het 
water der golven, die op de duinen nedervielen, heefi den grond 
achter dc bekleeding van den berm naauwelijks Ier diepte van 
0i-'1.20 en over eene breedte van een lot twee el beschadigd. In dil 
bezwaar is gemakkelijk voorzien; men heeft den grond achter de 
bekleciling van den berm, ter diepte van ongeveer 0'-'l.20 en ter 
breedle van lcl.50, bedekt met eene soort van beton, zamengesteld 
uit afval van slecngroeven, in kleiaarde geslampl. 

Ciccnc enkele zelling in hel metselwerk, geene enkele scheur in 
de voegen is door de golven veroorzaakt, zelfs niel bij de hevigste 
stormen, zoo als die van Oclober 1850, welke bij een springvloed 
van U'1.15 jilaats had. Dit uitmuntend resultaat wordl toegcschrcven 
aan den hollen vorm der bekleedingen aan de zorg, waarmede bet 
metselwerk is behandeld; wanl dc golven, die deftmdering, noch 
de bekleeding, noch den bovenberm van dezen dijk hebben be-
schadigd, hebben belangrijke verwoestingen veroorzaakt aan een 
aangrenzenden particulieren dijk, die door eene vlakke bekleeding 
onder 45" beschut was (plaat 2 , liguur 21). Eene golf toch, die 
tegen liczc holle bekleeding oploopt, wordl al dadelijk in haren 
loop belennnerd cn onojihoudelijk verzwakt, en eindelijk als T ware 
teruggeworpen door het hellende bovengcdeclle, zoodal zij, de hoogte 
van dc kruin des dijks bereikt hebbende, uit elkander stnifl en 
eindelijk zomler kracht op den berm nedervall. Slaat daarentegen 
ecnc golf legen de vlakke bekleeding van 45®, dati wordt zij niel 
genoodzaakt van rigling te veranderen naarmate zij voorwaarts gaat; 
zij behoudt dus eene grootere kracht om over de borstwering te 
vallen en daarachter groote verwoeslingen aan te rigten. 

Dc terugvallemle golf verlaat dc slcenglooijing in ecnc horizontale 
•"'oOug, zomler sloot op bel zand, cn kan derhalve weinig onl-
gi'onding veroorzaken, lerwijl bij een hellend vlak onder 45° het 
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nedcrvalicnd waler mcl kracht neerkomt op het strand, den grond 
aan den voet der bckleeding wegspoelt en daardoor dc ineeiistorling 
van hel metselwerk veroorzaakt. Hel wederstandsvermogen van deze 
ligte bekleeding kan ook wonlen toegeschreven aan de volmaakte 
aanvulling van het gestapelde metselwerk met lijn zand. Hij den 
aanvang van het werk zijn eenige voegen gescheurd cn ccn ge-
deelte der bekleeding, dat gedurende de doode getijen was aan-
gelegd en bij den daarop volgenden springvloed was overstroomd. 
Daaruit hebben wij afgeleid, dat het duinzand in het gestapelde 
mclselwerk was gedrongen door den schok van het water, en dat 
dc kleine holligheid, op deze wijze achler de bekleeding ontstaan, 
daar ecnc geringe verzakking moest veroorzaken. 

Om dit le voorkomen, hebben wij de bekleeding aangelegd bij 
horizontale rijen van slechls 0''l.30 tot O'-'L̂ O boogie cn de ruimten 
tusschen tic groote sleenen zooveel mogelijk aangevuld met kleinere 
sleenen en door op elke rij ecnc dikke laag zand tc storten, die 
langzamerhand alle ledige ruimlen volkomen aanvulde, hetzij door 
dc werking der zee bij den eerslvolgenden vloed, of wel door eene 
ruime begieling met water, ingeval dc vloed het aangelegde gedeelte 
niel bereikte. Men heell aldus op iedere rij zaml en water gestort, 
tol volkomen verzadiging. 

Het zand, dat niet tusschen dc sleenen was gedrongen, werd 
weggeveegd, zoodat de laatst gelegile sleenen geheel otdjcdekl waren, 
en ilaarop werd eene nietiwe rij steenen gelegd, zoo digt mogelijk 
en zonder zand legen de vorige sluitende. 

Sedert de aanwending van dezen maatregel werd ilc bckleeding 
van ilen dijk voleindigd, zonder dat er verder eenige verzakking ol 
.scheur onislond. De zee heeft geene dc minste beschadiging aan 
den dijk veroorzaakt en deze bevindt zich nog heden over zijne 
gansche uilgeslrekllieid in den besten slaat. 

PROEFNEMINGEN VAN DEN HEER CLAIMNVAL OMTRENT 
I500RWERKTUIGEN. 

(Der CivilimjcnicHr, 18G0, I l e f i 5 , Li terat iu- and Not izb la t t , S. CS.j 

De kapitein Clarinval, hoogleeraar in de mechanica aan de 
artillerie- en genie.school tc Darijs, heeft len behoeve van zijne 
voordraglen in de spoorwegwerkplaatscn ICiMorligny proefnemingen 
gedaan omtrent den door werktuigen verbruikten arbeid, en een 
werkje (1) in het licht gegeven, waarin de proefnemingen omirent 
boorwerktuigen worden medegeileelil en waarop wij hier de aan-
dacht willen vcsligcn, als op een voor den werktuigbouw hoogst 
belangrijk geschrift, door een overzigt te geven van de verkregen 
uilkomslen. De heer Clarinval Irachlte den invloed te bepalen van 
dc rigling van hel boren met betrekking lot de vezelen, van den 
aard van het metaal, van de diepte van het gat, van dc middellijn, 
van hel smeermiddel, van den vorm van hel uiteinde der boor en 
van dc snelbeitl van de boor, en komt uil 33 waarnemiimen met 

(1) GetitcKl: Expériences sur les machines à percer les métaux, cxécntt'i.y 
par ordre de M, le (jénéral d'artillerie et du gcnie, par M. Clar i i ival , etc. 
P a r i s , 1859. 



mic ccnlerljoor {forel à léson), welke hij 0"'1.'22 siielheiil aan den 
omirek een gat van 0''l.0'25 midtlellijn maakte, tot de slotsom: 

1. dat de verbruikte arbeid bij het boren in tle lengterigting der 
vezelen in hard smeetlijzer tot op eene tliepte van Ü'̂ '1.05 tamelijk 
standvastig blijll, maar daarna slerk Itieneeml; 

2. dat bij hel horen in tle normale rigting op tle vezelen de 
verbruikte arheitl mintler van tle tliepte afhankelijk is, maar 

aanvankelijk grooter tlan hij het boren in tle lengterigting; 
h. tlat door het smeren met olie de verbruikte arbeid ver-

mindert. 
IJij het boren in de lengterigting en met zeepwater werden hij 

hel iiulringen tot op 11.80 streep in tle minuut, in den aanvang 
50 tot 00, hij eene tliepte van 105 streep 07.3, hij het horen in 
tle dwarsrigting en hel indringen tol 12 5 streep, aanvaidvclijk 
.50 tot 01.5 en ten laatste 08.5 elponden arbeid in het uur ver-
hruikt. lïij het boren in de lengterigting en smeren met olie be-
tlroeg het verbruik bij het intlringen tot 12.77 streep aanvankelijk 
slechts 31 tot 30, ten laatste (bij eene diepte van 115 streep) 
01.22, en bij bet boren in de dwarsrigting en het imlringen tot 
13.5 streep in de mimuit, aanvankelijk A\ tot 05, ten laatste (hij 
eene diepte van 01 streep) slechts 51.1 elponden. 

r»ij hel boren in week ijzer bleken de vier opgegevenc feilen 
evenzeer, maar in het algemeen kwam men tol het besluit 

dat de verbruikte arbeid met de hardheid van het ijzer afneemt. 
Hij bedroeg namelijk in tle opgegeven vier gevallen bij hel in-

dringen van 12 tol 11 streep in dc minuut bij den aanvang van 
het boren '̂cmidtlcld : 10, 55, 37 en 35 elponden. 

Tol meerder zekcrheitl werden nog proeven genomen met eene 
ccnlerboor van 0'-'1.0l5 mitldellijn met eene snelheitl aan den omtrek 
van 0i'1.132, die 13 streep in tle minuut indrong, waarbij voor 
het aanvankcrijkc imlringen tot op 0''l.05 het navermeld verbruik 
van arbeid, in el])onden per sccunde uitgedrukt, benoodigd was: 

Smeren met: Higling van het boren. Hard ijzer. Weck ijzer. 

Zeepsop . 

Olie . . 

j in de lengte 
} ovcrtlwars . 
f in tic lengte 
) ovcrtlwars . 

21 
20 

22 

31 

25.2 
18.0 

20.2 

20.2 

Om nu omtrent tien invloed van den vorm zekerheiti tc be-
komen, werden met helzclftlc ijzer en onder tiezelfde omstamlig-
liedcn proeven genomen met eene gewone boor [forel a hinfjue 
d'aapic) van 0''1.025 middellijn. Uit de proefnemingen met hard 
ijzer bleek, bij een indringen van 13 streep in de minuut in dc 
lengterigting en 0''l.22 .«nelheitl aan tien omtrek van de boor en 
hij hef gebruik van zeepsop, een aanvankelijk verbruik van arbeid 
van 75 elpomlen, bij het gebruik van olie van 48.1 elponden; 
uit tle proefnemingen met weck ijzer bleek bet verbruik van arheitl 
bij gelijke indringing en gelijke snelheitl bij het boren in de lengte- i 
rigling bij het gebruik vnn zeepsrp (H), van olie 45.5, in tle rig-
ling overdwars bij zeepsop 70, bij olie 52 elponden in dc secnndc 
tc bedragen. Hieruit volgt over het algemeen de juislheiti tier boven 
aangegëvon steHingcn, rnaor tic ivgelmaligheitl is niet zoo groot, 
daar zoodanige boren ligter uit dc rigling geraken; ook valt het j 
rorslond in hel oog, tlal hier veel meer kracht wordt verbruikt 
/lan bij dc ccnlerboor. 

I Sß l . 

Nog wcril eene proeve genomen met eene boor van slechts 
ü''1.015 middellijn, met ccnc snelheitl van 0''1.132 aan tien om-
trek, waarbij men dc navermeltle gemiddeltle uitkomsten vcrkiwg 
t)mfrcnt den verbruikten arbeid: 

Smeren met: Higting van het boren. Hard ijztir. Weck ijzer 

Zeepsop . . 

Olie. . . . 

in tlo lengte 
ovcrtlwars . 

I in de lengte 
^ ovcrtlwars . 

KIpondcn in do sccunde. 
. 11 
. 58 4(» 
. 37 -
. 10 -

Dc heer (."llarinval trekt uit tlezc proefnemingen hef gevolg, dat 
tle gewone boren van 0''l.O25 mitldellijn hij het boren in tle lengte-
rigting 1.25 maal, in tle tlwarsrigling 1.4 maal zooveel arbeid 
verbruiken, als de centerboren en dat bij eene wijillc van hel gat 
van 0''l.015 tlic verhouding moet worden gcsleltl op 1.0 en 
1.8. 1'ij thinner boren is tle verhouding nog ongunstiger. 

De wetten van het boren zijn tlerhalvc voor beide soorten van 
boren evenzeer geldig, maar tic gewone boor verbruikt zooveel meer 
arheitl als de t̂ cnlcrboor, tlat men die slechls voor zeer naauwe 
gaten (van minder tlan O'''.008 mitldellijn) of voor het naboren 
van rctïds gemaakte gaten zou moeftm bezigen, terwijl zij bovcn-
tlien zeer ligt breekt. Ontler boe scherper hoek deze boren ge-
sneden zijn, des te gemakkelijker dringen zij door, maar breken 
ook tics tc ligter; tle geschiktste hoek schijnt tlic van 00" tczijn; 
voorts moet men tlezc boren in het midtlen zwaariler maken dan 
aan de buitenzijde cn er eene scherpe punt aan geven. 

(hntrenl tien invloed van de snelheitl blijkt uit proefnemingen 
met eene centerboor van 0''1.025 midtlellijn bij eene snelheid van 
0''1.122 aan den omirek, 

dat dc verbruikte arbeid veel geringer is (in haril ijzer bij het 
gebruik van zeepsop ongeveer 22.5 elponden in tle lengterigting 
en 20 elponden in dc dwarsrigting), maar ook de boor mintler 
tliep indringt (namelijk 5 in plaats van 11.80 stiwp in dc minuut), 
en men kan daaruit afleiden, dat dc snelheitl aan den omtrek 
van dc boor geen iiivloetl heeft op den verbruikten arbeid. 

Voor het vervaartligen van boorwerktuigen beveelt tle heer 
Clarinval, cp grond van zijne proefnemingen, aan, 

tlal men gebruik makc van tic opgaven omtrent tbïu arheitl bij 
het boren in harti ijzer, tiewijl amlerc ijzersoorten steeds geringer 
uilkomsten hehhen opgelevenl, 

tlal men over geringe diepten tot grontlslag neme dc getallen-
waarden van hef boren in lengterigting, voor grootere diei)ten tlic 
vnn het boren in de tlwarsrigling, 

dat men rekenc op bet smeren met zeepsop, wijl daarbij dc 
arbeid grooler is, 

tlat men ter verkrijging van een groot cllect dc grootst moge-
lijke snelheitl zockc te bereiken. 

Ook deelt hij eene door interpolatie uit zijne 278 proefnemin-
gen, omtrent cenltïrhoren opgemaakte tabel inctle, omirent den bij 
ver.schillcntlc middellijnen van tic boorgaten cn een indringen van 
I streep in tle minuut verbruikten arbeid, waarvan wij in het hier 
volgend tafeltje een uittrckfcl geven: 

I8l'.2.] 

Die itc 
jooryat 

ijn van het boorgat in strepen. 

D — 
in strepen. 11 35 25 15 10 8 

5 11 

1 

7.1 1.7 2.23 1.85 1.57 
15 11 7.1 1.7 2.23 1.85 1.57 
25 11 7.0 4.7 ' 2.23 1.85 1.00 
35 12 8,3 1.8 2.21 1.90 1.00 
15 11 0.0 1.0 2!30 — 1.75 
55 _ — 5.0 2.10 — 1.00 
05 5.2 2.50 — 2.00 
75 — 2.80 — — 

Hierbij is zeepsop voor bet smeren, hartI smeetlijzer als 
metaal ten grondslag gelegd. Voor olie is het verbruik van arbeid 
I kleiner. 

Voor de gewone boren met zeepsop geeft het volgende tafeltje 
den benoodigden arheitl in elponden per secundc bij een indringen 
van 1 streep in de minuut: 

Diepte 
van hel gat in 

strepen. 

Middellijn in strepen. 
Diepte 

van hel gat in 
strepen. 7.5 5.5 3 

5 1.0 1.5 1.2 
10 2.0 3.0 1.8 
15 2.3 3.5 2.1 
20 3.0 1.0 
25 8.0 5.0 
30 0.0 

Op gelijke wijze als in het bovenstaande is beschreven is in dc 
tweede plaats ook de arbeid bcpaahl, welke voor hel boren in 
gietijzer moet wortlen verbruikt. Eerst werd ter bepaling van den 
invloed van den vorm der boor met centerboren van 8, 10, 15, 
25 en 35 streep middellijn geboord, waarhij dc benoodigde arbeid 
bij een indringen van dc hoor van I streep in tle minuut voor 
geringe diepten 0.5 — 0.0 — 1.1 — 2.0 — 3.0 elponden in dc 
sccuntlc bleek te bedragen; vervolgens werd ccnc tegenprocf geno-
men met eene gewone boor van 25 streep middellijn, waarhij men 
den benoodigtlcn arbeid bij een intlringen van 13 streep in dc 
minuut 1.5 diiomlen of 2.0 maal zoo groot bevond te zijn. Dij 
bijzontler hnrile soorten van gietijzer bleek het verbruik van me-
rlianiekcn arheitl ook het dubbele te bctlragcn. 

Ook bij gielijzer tlerhalvc kan men alleen voor zeer kleine gaten 
van dc gewone hoor gebruik maken en tlan moet men bij gaten 
van 7.5 en 5.5 streep middellijn den benoodigtlcn arbeid op 1.08 en 1 
elpond in dc secundc cn bij een indringen van 1 streep iu dc 
iniimut stdlen. 

Natuurlijk bebben deze tipgaven alleen betrekking op hel droog 
boren, tiaar bij gielijzer smccrmitldden nadeelig zyn. Dc snelheid 
moet ongeveer 0''1.0G aan den omtrek bedragen. 

In dc tierde plaats nam tle heer Clarinval proeven omtrent het 
boren in brons, hclwclk eveneens tlroog geschiedt. Hel gebezigde 
brons was kanonmetaal, beslaande uit I I d(?elcn tin op 100deden 

koper, cndc uilkomsten, herleid tot een indringen van 1 .streep in 
de minuut, waren bij dc centerboor: 

bij doorsneden van bel gat van 8 15 25 10 15 streep. 
.) 10 streep diepte . . . . 0.1 1.1 2.1 O 0.1 
« 20 .> » . . . . 0.5 1.3 2.15 0.1 0.2 
« 30 » » . . . . 0.7 1.7 2.0 0.3 0.1 

cn by tic gewone boor: 
bij doorsnetlen van hel gat van 5.5 7.5 streep. 
» 5 streep d i e p t e . . . . 0.5 0.0 elponden in dc sccunde. 
» 15 1) ) ) . . . . 0.0 1.2 11 »> » I' 

1) 25 I) 1) . . . . 1.7 1.0 « i> ft 
waarbij de snclhdd aan den omtrek 0''I.15 tot 0''U8 moet be-

dragen. 
Eintlclijk werden ook nog met betrekking tol bet liorcn in staal 

proeven genomen, tlodi niet met tic gewenschtc uitvoerigheid. 1'ij 
ccnc centerboor van 15 streep midddlijn bleek bij een indringen 
van 13 streep in tic minuut dc aanvankelijk tc verbruiken arbeid 
voor gietstaal te bedragen: 

met olie = 2 7 elponden in de sccuntlc. 
« zeepsop = 3 0 » » ft 

zontlcr smeer = 15 » »> » »> 
waaruit kan worden afgeleid, dat gietstaal niet tlroog gcboonl 

moet worden. 

Eene centerboor van 25 streep mitldellijn hatl bij smeren met 
zeepsop 1.5 dponden noodig om 1 streep in tic minuut in gietstaal 
te tiringcn, eene centerboor van 15 streep middellijnen gewoon 
staal bij smeren met olie 2.5 cn bij smeren met zeepsop 3.7 
elponden; gcvolgdijk heell men tot bel boren van gewoon staal 
meer arbeid nootlig dan tol hel boren van gietstaal. 

Gewone boren van 15 s t r e e p middellijn, met zeepwater gcsmocnl, 
hebben hij gaten in gewoon staal van geringe tliepfc ecu arheitl 
van 3.5 dponden in dc secundc noodig om ecu streep in tle minuut 
in tc dringen. 

Dc heer Clarinval trekt hieruit het besluil, dat tot het boren 
in smeedijzer ongeveer even zooveel arheitl noodig is als tot het 
boren in gietstaal, en hij leidt ook uit zijne proefnemingen af, 
dat hel boren in gewoon staal, bij geringe diepte van tle gaten 
niet veel meer, bij grootere diepte echter veel meer arbeid kost 
dan het boren in hard ijzer. 

OVlvll HET METI:N VAN SNKLIIKDEN JIET HET MOLENT.JE 

VAN WOLTMANN, EN OVEU ZI.JN GEIillUIK IH.r HET 

liEUEKENEN VAN DEN WATErvAFVOEU VAN laVlEI ïEX. 

(Aumles des Ponts et Chausse'cs, 18C0, Mars ct A v r i l , p. 21.1.) 

(Plaat 2 , figuren 23—29.) 

Oüer de verschillende formulen, welke zijn voonjesleld, om de 
betrekking aan te duiden tusschen de snelheid van het water en 
hel aantal omwentelingen van het molentje. — Dc heer Daumgarten 
beeft in 1817 aangaande het gebruik van hel molentje van Woll-
mann in de Annales des Ponts el Chaussées een belangrijk verslag 
gdcvcrtl, en Ie gdijkertijd cenige verbeteringen aangewezen, waar-
door dil werklui'^ veel ücvodit;er is f̂ cwordcn. 



Ho lieer Cliasles lieeli in zijne lessen aan ile üico/e/'o/̂ /ec/iHÏf/Mt?, 
Ie Parijs, aangaande dil molenlje eene meer eenvoudige, maar ook 
minder volledige theorie gegeven. iJe heer Bresse heeft in zijne lessen 
over de hydraulica, aan de Ecole des Ponts et Chaussées, de twee 
formulen der bovengenoemde schrijvers met elkander vergeleken. 
Volgens hem spruit het verschil tusschen deze formulen voorname-
lijk daaruit voort, dat de heer Chasles de door het water uiige« 
oefende krachten ondersteld heeft, in het middelpunt der wieken 
vereenigd I e zijn, en voorts, dat zijne fornndc geen bijzomleren 
term lievat voor ilen wederstand van het water tegen de armen 
van het molentje. 

De heer I.aterrade heefl in de Annales des Ponts el Chaussées 
van 18;)S over dit onderwerp een artikel geleverd. Hij behandelt 
daarin de drie voorgestehle formulen: 

V = A/i, 
V = A/t P., 

V = A;i + 1/ W n̂- -}- C, 

en tracht uit de proeven van den heer Daumgarten te bewijzen: 
1°. Dat de eerste dezer lornuden tot minder naauwkeurige uit-

komsten leidt dan de twee andere; en 
Dat dc beide laatste nagenoeg even naauwkenrig zijn. 

Doov het aannemen der vergeVijkhKj V —A/i-f-P» wordl de be-
rekening van den waterafvoer bijz-onder vereenvoudigd. — Dc heer 
liatcrradc besluit daaruit, dat hel gebruik der tweede formule dc 
voorkeur verdient, omdat daardoor dc berekening van tafels voor 
de bepaling der snelheden onnoodig wordl, en omdat alsdan ter 
bepaling van dc gemiddelde snelheden slechts die berekeningen, 
welke men op de werkelijke snelheden zou hebben moeten doen, 
op het aantal omwentelingen van het molenlje behoeven bewerk-
stelligd tc worden. Later cchter moet door middel van de formule 
de snelheid berekend worden, welke met het gemiddeld aantal 
omwentelingen ovcrccidioml. 

Deze laatste eigenschap is van belang, omdat daardoor de her-
leidingsherekcningen weinig werk vercischen; haar gewigt springt 
m het oog, wanneer men dc haiulelwijzc nagaat, om de gemid-
delde snelheid in cenc zelfde loodlijn te verkrijgen. 

Zij AU,II (plaat 2, liguur 23) de voorslelling der snelheden in 
de loodlijn .1/. Zij verder KL, evenwijdig aan .1/, snijdende van 
de snelheden AD, CD / J , een sluk .1A', gelijk aan dc stand-
vastige grootheid II der vergelijking V=:A; j . - j -P . , dan zullen A'//, 
l i n L J den term \ n der vergelijking voorstellen; dat wil 
zeggen, dal deze grootheden alle evenredig zullen zijn aan het aantal 
omwentelingen, welke overeenkomen met de snelheden A D, CD 
/./, cn dat, iiulicn men met dc ordinaten KD' = n, DD '= :n i 
i,i — nn, de kronnne lijn D'D'FII ,1' teekendc, deze van de wer-
kelijke lijn DDI'IIJ alleen ilaarin zou verschillen, dal de ordinaten 
volgens eene verschillende schaal geconstrueerd zijn. 

Herckenl men derhalve de oppervlakte KD .I L, en deelt men 
deze door de hoogte K L of .1/, dan zal het quotiënt, volgens de 
nieuwe schaal, gelijk zijn aan bet (piotiënl, dat men zou verkregen 
hebben. Indien men de berekening op de oppervlakte K D , I L had 
bewerkstelligd. Om het quotiënt op dc schaal der snelheden te brengen, 
behoeft men het slechts met A te vermenigvuldigen; men voegt alsdan, 
om de gemiddelde snelheid te verkrijgen, bij dil product destaiid-

vastigc grootheid A K of B. Eveneens blijkt het, dat, om de gemiddelde 
van twee snelheden in cenc doorsnede to berekenen, het voldoende 
is, het gemiddelde der twee gemiddelde omwentelingen van het 
molentje tc nemen en vervolgens dc snelheid te zoeken, welke met 
deze nieuwe gemiildelde overeenkomt, zoodat de gemiddelde snel-
heid zal zijn: 

= A + l i . 
2 2 

Eindelijk besluit men hieruit, dat men op gelijke wijze den 
waterafvoer eener geheele doorsnede kan berekenen, zonder dat 
bet noodig is, herleidingen voor dc onilerdcelen tc maken. 

Deze afvoer is: 

Q = s \ s' V' - f - s" V' s" r . . . . (M); 

s, s', s" stellen dc afdeelingcn voor, begrepen tusschen twee 
loodlijnen cn V, V', V" dc halve sonnnen der gemiddelde snelheden 
in deze twee loodlijnen. 

Stellen wij in de plaats van V ,V ' ,V" hunne waarden 

V . + V , 
2 ' 2 ' 2 ' 

dan wordt de vergelijking (M) achtereenvolgens: 

O 

+ + 

O = A ( s ^ l i + + Ï ^ i i i l l ï + . . . . ) + 

+ H (s + s' + s' + . . . . ) 
cii eiiidclijk 

y = A ( + ' i ^ i i i + + . . . . ) + n s 

Hier is S de geheele doorsnede cn A cn B ziju de coëHiciëntcn 
der vergelijking: 

V = A /I B. 

De som, waarmede A vermenigvuldigd wordt, is dezelfde als die, 
welke verkregen zou worden, indien men de gewone berekening 
van den waterafvoer iler doorsnede bewerkstelligde, door, in de 
plaals van de gemiddelde snelheid van iedere loodlijn, het gemid-
deld aantal omwentelingen in deze zelfde loodlijn te stellen. 

liulien dus dc formule V = A»- f -B , werkelijk bruikbaar is, dan 
kan men bij de berekening aannemen, dat dc snelheden door het aantal 
ron(ldr;i|h'ingen van het molentje worden voorgesteld. Ilcel\ men nu 
naar de?^ ondcrstclliui'- den waterafvoer 

D ̂ , ' I L ^ + ^ J ^ » + . . . . (.X) 

berekend, dan vindt men wcrkelijken afvoer, door de formule 

(j = AD -I- BS , 

waarin Q den gezochten afvoer voorstelt, A en B de coëlliciëntcn dei 
vergelijking V = A/j-f-B, en D den onderstelden afvoer, berckeml 
naar het aantal omwentelingen door middel van de vergelijking (N). 

1802.) 

Proeven te Châlon genomen ter bepaling van de coëfficiënten A cn 
B. — Dc noodzakelijkheid om dc coëfliciënten Acn B tc berekenen voor 
het schroefvlakvormig molentje van Bamngarten, waarvan dc inge-
nieur Cohen zich bediende, dc begeerte om den wcrkelijken vorm 
der kromme lijn tc kennen, voorgesteld door dc vergelijking V=/ ' (» ) , 
bet gemis aan oefening in het doen van herleidingen cn eindelijk 
o n b e k e n d h e i d met de Ie nemen voorzorgen, om het molentje met 
goed gevolg te bezigen, hebben dezen ingenieur cn den beer Bernard, 
die hem 1er zijde stond, cr toe gebragt, om de mctingsprocven met 
verschillende hulpmiddelen en onder verschillende omstandigheden 
tc herhalen. 

Alvorens ve rde r t c g a a n , zu l l en wi j t r a c h t e n een d e n k b e e l d t e 
geven van d e w i j z e , w a a r o p m e n is Ie w e r k g e g a a n . 

Op hel oogenblik dal de proeven aanvingen, was cr in hel kanaal, 
genaamd du Centre, waarin zij genomen werden, geen waler, en 
hel procfvak was alleen gevuld door het water der rivier de Saône, 
waarin dil kanaal uitloopt. 

Van lijd tol lijd stortte echter een riool cenc zekere hoeveelheid 
water in het kanaal; vrij hevige rukwinden bewogen de lucht cn 
konden aan het water eene zekere snelheid geven, door hel nu 
eens in deze, dan in gene rigling voort te stuwen; cn bovendien 
veroorzaakten de veranderingen van den waterstand der Saône dan 
eens een opgaanden, dan weder een nedcrgaanden stroom. Hel 
werd dus raadzaam geoordeeld, dc boot, waaraan hel instrument 
was bevestigd, bij iedere proefneming met dezelfde snelheid open 
neder Ie doen varen en verder aan te nemen, dal dc halve som 
der op deze wijze verkrcgene snelheden per sccunde zou overeen-
komen met lie halve som der gemiddelde aantallen omwentelingen 
in eene sccunde. 

Indien T , cn T« dc tijden voorstellen, waarin de weg 1) werd 
afgelegd; 

N, en Nj de omwentelingen van bet molentje gedurende die-

zelfde lijden; 
dan zullen de aantallen omwentelingen per sccunde, welke als 

abscissen der kromme lijn \=:f{n) worden aangenomen, uitge-
drukt worden door: 
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iMcn kan dus aannemen: 

V, 4 - V , 

dat wil zeggen, dal, indien men de punlen [n^, V, ) en (/»j ,Vj ) 
door ccne regie lijn vercenigt, hel juidden dezer lijn, waarvan de 
ordinaten zullen zijn: 

Z i 
T . 

i î î 
Ta 

en 
D n 

H- i^r, 

to t d e k r o m m e lijn \ — f{n) zal be l iooren . 
Neemt men hel gemiddelde van twee proeven, de cenc slroom-

af- dc andere stroom-opwaarls, dan kan men dus dc verkregen 
ordinaten beschouwen als die van een punt der gezochte kromme 
lijn (1). 

Het kanaalvak is regt cn zijn dwarsprofiel wordt op [ilaal 2 
door fig. 24- aangewezen. Op de kanten D en C der twee kaaijen 
AD en CD, die langs hel kanaal loopen, waren vier baken, twee 
op iederen kant, geplaatst en wel zoodanig, dat dc twee baken 
van iederen oever zestig el van elkander verwijderd waren en 
elke twee op beide oevers tegenover elkander slaande baken zich 
bevonden in cenc lijn, loodregt op de as van het kanaalvak. 

Aan dc beide einden van hel aldus afgebakend gedeelle was 
in het vak cenc vrije ruimte, alwaar men de boot in beweging 
bragt, len einde, bij het bereiken der door dc baken aangewezen 
lijnen, dc eenparige snelheid te hebben, waarmede men de boot 
den afî ebakenden wc" van 00 el wilde doen alleggen. 

n, = h 
T . ' 

h 

De bewcuiniï werd door Iwee man voortgebragt die op de 

en dc snelheden der boot cn bijgevolg ook van hel molentje, per 
sccunde, door 

D D 
t', = TjT, t'o = -nr-

1 , J J 

welke hel Deze snelheden beliooren bij de snelheden V j en V 
molenlje in beweging hebben gebragt. 

Indien wij overigens door v' cn v" de werkelijke snelheden van 
hel water aanduiden, gedurende de proefnemingen, waaruil men 
'(, cn i ' , , »0 cn i'j heeft afgeleid, dan verkrijgt men: 

v\ V, = i', - I - v", \\ = V, -

waaruil 

bermen E F cn C I I liepen. Zij trokken de boot voort, elk door 
middel van twee lijnen, waarvan de een aan het voorste en de 
andere aan hel achterste gedeelle der Imot vastgemaakt was, ler-
wijl een van hen, van een lelwerkluig voorzien, den pas aangaf, 
en de ander zich naar dezen regelde. 

Aan ieder der einden van den afgebakenden weg was op de kaai 
een waarnemer geplaatst in de rigting van de loodregt op de as 
van het kanaal uilgebakendc lijnen. Zij gaven het juiste oogenblik 
aan, waarop de slang van hel molenlje zich in deze lijnen bcvoiul 

Indien men proeven neemt in een bijna stil water, dan mogen 
cn v" tegenover i ' , cn ra bijna verwaarloosd worden cn « fo/Viori 
— v' 

met betrekking lol 
»•« + l'a 

(!) Noot vnn ilc rcdactic der Anmlcs des Ponts ct Chaussévs. 
In werkel i jkheid heeft m e n : 

V. - f' = n » . ) . 
4 . V" = M»J : 

wnarni t , indien v" — v' verwaarloosd kan wonlen met be t rekk ing tot 
r. + i'i . 

i 4- . - , )= : 5 [H" . ) -1- /•(»,)]. • 
W a r e dc gevolg t rekking van den schrijver j u i s t , dan behoorde men te 

hebben : 

hetgeen n o o d / a k c l i j k e r w i j z e berust op de onderstel l ing, dat de funct ie /"van 
den eersten graad in ti zou w e z e n , tusschen dc waarden « , eji der 
veranderl i jke grootheid. Wordt aan deze voorwaarde niet s t reng v o l d a a n , 
dan zal cr evenwel geene merkba re onnaauwkcur igheid uit voortvloei jcn, 
mits »1, en weinig van e lkander verschi l len, want tusschen twee weinig 
van e lkander verwijderde ordinaten kan cenc k ronnne lijn door hare 
koorde vervangen worden. 
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en op lielzollilc oogenblik Irok ile bij bet niolenljc geplaatste per-
soon aan een koonl, om liet, naar omstaiuliglieilen, \rij te lalen 
of te iloen stilstaan. 

.Niettegenstaaiule de boot ver beneden de kaai lag en deze voor 
een groot gedeelte met hnizen is bebouwd, hebben de zijwinden 
lie boot dikwijls van de regie lijn doen al'wijken en haar somlijds, 
ondanks de werking der vier lijnen, naar de kanten gedreven. 

Winden in de ri"tin" van het kanaal hebben de snelheid van a n 
lie l.'ool dikwijls aanmerkelijk vermeerderd ol' verminderd. 

Om een en ander le voorkomen heeft men bij de proefne-
nnngen op den 4den Septendjer 1858 nog aan beide zijden der 
bool het einde eener lange slaak bevestigd en aan de andere 
einden dezer slaken dc lijnen vastgemaakt; aan deze laatstgemelde 
einden word de bool voorlgestnwd. 

Op deze wijze is men er in geslaagd, de afwijkingen der boot 
le vooikomen, die door de zijwinden werden veroorzaakt, en de 
boot met zekerheid te besturen. Met hetzelfde doel werden op den Oden 
en 7den September nieuwe proeven in het kanaal genomen, waarbij 
de boot voortgetrokken werd door middel van eene lijn, welke 
over twee katrollen liep, waarvan een vóór en een achter de 
bool was geplaatst. I'ij de proefnennngen op deze twee dagen, 
welke overigens bijna alleen hel meten van zeer geringe snelheden 
ten doel hadden, werd hel molentje, om hel keeren der bool le 
vermijden, telkens verplaatst, zoodal hel, in welke rigting men 
ook ging, zich altijd vóór de bool bevond. 

Hel molentje, hetwelk altijd 0''l.00 lot 0''1.80 onder den waterspiegel 
werd gesteld, is bij de eerste reeks proeven, op den l'.lden Julij, 
en bij die op den 2üSlen derzelfde maand, legen de achter-
zijde der boot gejilaatst geweest. Hij de tweede reeks proeven oji 
den lOden Julij werd hel ook achter de boot geplaatst, doch op 
tV'ue el afstands, zoodal bij deze drie reeksen van proefnemingen 
het water vóór het molentje door de bool werd gekliefd. 

Hij alle volgende proeven werd hel molentje daarenlegen op ééne 
el afstands vóór de boot in dc rigting der beweging geplaatst, en 
wel op eene aau de bool bevestigde vooruitstekende plank, zoodal 
de waarnemer er gemakkelijk mede kon werken. 

Eindelijk beproefde men op den 30slen derzelfde maand eene 
wijze van meten, geheel verschillend van die, welke men vroeger 
had gevolgd, en wel omdat het nagaan der verkregen uitkomsten 
twijfel had doen ontstaan omtrent dat gedeelte der kronnne lijn, 
hetwelk met geringe snelheden overeenstemt. Men stak eersl hel 
moleidje en daarna de buis van Pitol, door Darcy verbeterd, ach-
tereenvolgens en op verschillende punlen in de Saóne. Dc heer 
Darcy heeft den verbcleringscoïdliciënl dezer buis bevonden 0.81. 
De hoeksnelheid van het molentje werd aldus in verband gebragt 
met de hoogleverschillen in de buis van Hilol en bijgevolg mei de 
werkelijke snelheden. 

Dc ftfjuurlijhe voontelUng vun de u'ilkonislen der proefnemhujen 
loont (uiii, dal de lijn, die de snelheden voorstelt, hij (jerinfje snel-
heden niel refjt is. — De verschillejule nitkomsten van eenige uit-
gebreide reeksen proeven zijn liguurlijk voorgesteld (iilaat2, figuren 
28 en 20). Iedere reeks is afzonderlijk geleekend, behalve die van 
den iden en Oden Septemlier (waarbij dc bool gestuurd werd door 
staken en door lijnen over katrollen loopende), waarvan eene enkele 
is gemaakl. (hn verwarring le vermijden, heell men den oorsprong 
der coiirdinateii op de as der snelheden doen verspringen. 

[ 18G1~ 

De lijn AD (liguur 28) is verkregen door proeven met een zeer 
gevoelig molentje van Hoileau. 

De lijn CD met een minder gevoelig moleidje van Haumgarten 
(Pontailler, 14 September 1858). 

De lijn C F mei het molentje van Haumgarlen (O September 1858). 
Dc lijnen Gil en A7> met gewone molentjes van Woltinann, veel 

minder gevoelig dan de bovengemelde (Vesoul, O October 1858). 
Gaal men de verschillende aldus verkregene kromme lijnen na, 

dan ziel men vooreerst, dat in de gedeelten, waar het aanlal om-
wentelingen per secunde meer dan Iwee bedraagt, de kromme lijnen 
onbetwistbaar als regie lijnen kunnen aangemerkt worden, en len 
tweede, dal al deze lijnen aan elkander evenwijdig zijn, behalve 
die, welke de twee reeksen van den 1 Oden en den 23sleii Julij voor-
stellen, bij welke proefnemingen het molentje door de boot werd 
voorafgegaan en zijne loodregle stang de achterzijde der bool raakte. 
De lijn, welke de tweede reeks van den lOden Julij aanduidt, 
waarbij hel molentje ook door dc boot werd vooralgegaan, doch 
zijn loodregle slang ééne el van haar verwijderd was, is ook even-
wijdig bevonden aan de lijnen, welke de proefnemingen der andere 
reeksen voorstellen. 

De twee lijnen, welke eene uilzondering maken, zijn overigens 
nagenoeg aan elkander evenwijdig en liggen digter op de as der 
abscissen dan alle andere. 

Niettegenstaande de onregelmatigheden, welke in verschillenden 
zin bij iedere reeks jirocven hebben plaats gehad, kan men 
zeggen, dat bij snelheden, behoorende bij meer dan twee omwen-
telingen per secunde met het schroefvlakvorming molentje van 
Haumgarlen, alle punlen eener zelfde reeks in ééne regie lijn 
gelegen zijn en dal deze bij verschillende stellingen van hetzelfde 
molentje allijd dezelfde helling behouden heefl. 

I5ij snelheden, behoorende bij minder dan twee omwentelingen 
per secunde, nemen de onregehnaligheden in hel oog loopend toe. 
Tusschen de ordinaten, welke bij twee omwentelingen en bij ééne 
omwenteling behooren, vertoont zich echler een kromlijnig ge-
deelte, mei de bolle zijde naar de as der abscissen gekeerd. 

Uil drie reeksen proefnemingen volgt verder, dal dit kromlijnig 
gedeelte, na de as der ordinaten tol op omtrent I omwenlelmg 
genaderd le zijn, zijne holle zijde naar de as der abscissen keert; 
deze wet schijnt te volgen nit alle reeksen van proeven , die met 
het molentje in een bijna stil water zijn genomen; de gegevens, 
afgeleid uil proeven met de buis van Darcy, vertoonen niels der-
gelijks. 

De door Dauniijarlen voorfjeslelde veryelijking slaat in verhand 
met de uitkomsten der proefnemingen. — Wij lalen voor het 
oogenblik de opgemerkte onregelmatigheid, waarop wij zullen 
terugkomen, rusten en trachten de afwijking van de regie lijn bij 
geringe snelheden tc verklaren. 

Wij hebben gezegd, dat Ghasles heeft voorgesteld de verge-
lijking: 

' \ = .\ n II, 

en dal vervolgens liaumgarten getracht heell le bewijzen, dat do 
vergelijking moest zijn 

V r= A /( - f l C. 

1802.] 

Het verschil tusschen deze twee formulen schijnt — wij herha-
len hel — daaruit le ontstaan, dal Haumgarlen in rekening heefl 
gebragl den wederstand van bel waler aan die zijde der wiek, 
waarlegen de stroom niel werkt, en in aanmerking heell geno-
men , dal de krachten , welke door de aanraking van hel waler en 
(Ie wieken worden te weeg gebragl, op veranderlijke afstanden van 

(Ie omwentelingsas werken. 
Had hij even als Ghasles deze laatste beschouwing builen aan-

merking gelaten, dan zou hij lol dezelfde vergelijking geko-

men zijn. 

Wij zullen nu Irachlen den vorm na le gaan der kromme lijn, 

welke voorgesteld wordl door de vergelijking: 
\ = kn -{- \ ' H- n'' + G. 

Dill'crenliëert men haar daarloc, zoo verkrijgt men: 

voor » = O wordt: 

\ == 1 L en ~ = A. dn 

De kromme lijn doorsnijdt alzoo de as der snelheden in een punt, 
boven den oorsprong gelegen, en heell in dit punt reeds eene 
zekere helling oji de as der //; de tangens van dezen helling-sboek 
wordt door A uitgedrukt. 

Neemt men « = 00, dan is: 

V = 00 en '11 
17i 

A -I- H. 

Voor waarden van //, van nul loenemende tol oneindig, wordl V 
d V .steeds urooter, even als • De kromme lijn, voorî esleld door de ° du .1 » O 

vergelijking van Haumgarlen, heefl dus den vorm van liguur 25 

van plaat 2. 

Hovendien merkt men op, dat de term G, die den tegenstand 

voorstelt, welke door de wrijving wordl veroorzaakt, zeer klein is. 

Zoodra dus de term W- n- eene groole waarde verkrijgt, door de 

loeneming van hel aanlal omwenlelingen, kan met betrek-

king tot de eenheid verwaarloosd worden en de tangens komt na-d v 
genoeg overeen met de waarde — = A- | -H , waaraan zij alleen 
dan geheel gelijk wordt, indien /iz=ooenV = oo is, dat wil 
zeggen, dat de kromme lijn nagenoeg met eene regtc lijn overeen-
komt ; maar dan moet de term G zeer klein zijn en n reeds eene 
groote waarde verkregen hebben. 

De door Haumgarlen aangewezen vergelijking geefl dus duidelijk 
rekenschap én van hel lang regllijnig gedeelte, hetwelk de ver-
s c h i l l e n d e jiunten der proefnemingen, waarbij n meer dan 2 be-
draagt, vereenigt, én van dal gedeelte der kronnne lijn, welks bolle 
zijde naar de as der n gekeerd is. 

Hel ander kromlijnig gedeelte ontslaat waarschijnlijk daardoor, 
'lat, bij geringe snelheden, bet molentje niet meer regelmatigrond-

Îraait, maar nu eens geheel .stilstaat en dan weder zich beweegt. 

Het molentje van Woltmann, door Daumgarten verbeterd, draaU 
aicl meer regelmatig r o n d , indien de snelheid van hel water niet 

meer dan 0.3 omwenteling per secunde le weeg brengt. — Daaruit 
volgt, dal men met hel schroefvlakvorinig molentje van 0':l.02 
hoogte en i>1.08 middellijn geene snelheden kan melen, die minder 
dan 0.3 omwenteling per secunde doen ontslaan. 

Tusschen deze grens en die van omtrent 1.75 omwenteling 
kan de kromme lijn niet meer als eene regie lijn worden aange-
merkt ; dit kan wel zeer nabij worden aangenomen van alle punten , 
welke met een gro(>ler aanlal omwenlelingen overeenstemmen. 

De snelheid der Saône is zoo gering, dal men bijna altijd ge-
noodzaakt is, gebruik te maken van hel krommegèdeelte der lijn.— 
Over geheele dwarsdoorsneden der Saóne, niel alleen in dc pan-
den der verschillende stuwen, die haar water ophouden, maar ook 
beneden Verdun, bedraagt, vooral bij lage waterstanden, hel aantal 
omwentelingen van hel molenlje niet meer dan 1.75 per secunde. 

In een groot aantal andere doorsneden blijven de snelheden 
nabij den bodem en dc oevers beneden deze grens. 

Men kan desniettegenslaande gebruik maken van alle voordeelen, 
welke het gebruik der vergelijking \ = A // -f- H voor de berekening 
van den waterafvoer eener rivier aanhiedl. — Het scheen, dat 
men moest afzien van de voordeelen, welke het gebruik der formule 
V r :A / i - | - r » aanbiedt, die, zoo als w'ij gezien hebben, zeer be-
langrijk zijn, indien men den afvoer eener rivier moet berekenen. 

Ik heb daarom onderzocht, of het niet mogelijk zon zijn, om, 
met gebruikmaking van zekere kunstgrepen en onder toelating van 
eenige zeer geringe onnaauwkeurigheden, alle gevallen derpraklijk 
terug le brengen tol de eenvoudige bewerking, waarvan men zich 
bedient bij de onderslellmg eener enkele vergelijking van den 
eersten graad. 

Wij meenen daarin geslaagd tc z'ijn, en wel naar aanleiding 
van de opmerking, dat do kromme lijn, waarin zich de punten 
der geringe snelheden bevinden, zeer weinig van de regie afwijkt, 
zelfs bij gebruikmaking van zeer gevoelige molenljes. 

Voor de proefnemingen van Ghalon werd deze kromme lijn 
geconstrueerd op natuurlijke grootte voor de snelheden en op de 
schaal van Oei.20 voor eene omwenteling; daarna is het raakpunt 
bepaald van de kronnne lijn met eene l i jn, evenwijdig aan do 
koorde, die de punten vereenigt , welke overeenkomen met de 
abscissen n •=. 0.30 omw. cn n z=. 1.740 omw., namelijk de uiterste met 
juistheid bepaalde punten. Verlengt men de ordinaat, welke behoort 
bij de snelheid in het aanrakingspunt, tol dat zij deze koorde 
snijdl, dan vindt men, dal men de snelheid, die0<''. 103 bedraagt 
slechts met Oiil.0085 zon vermeerderen, indien men in plaals van 
de kromme lijn de koorde stelde, welke haar omlerspanl. 

Deze onnaaiiwkenrigheid wordl lot 0.00125 verminderd indien 
men in plaats van de koorde de regie lijn neemt, welke aan 
haar evenwijdig is en den afstand 0.0085 lusschen de koorde 
en de tangens in twee gelijke deelen deelt. 

ï\len kan zich even zoo overtuigen, dat 1er regterzijde van het 
punt n = 0.3 de kromme lijn en de tangens in dil punt be-
schouwd kunnen worden als op elkander te vallen. 

Ken overeenkomstig onderzoek, gegrond op de le Hontailler 
genomen proeven, heeft nog minder onnaauwkeurigheid opgeleverd. 

Indien men dus den stand der bovenste regie lijn bepaalt, en boven-
dien drie punten der kromme lijn, dan kan men, zonder groole 
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onnaauwkeuriglieiil, ilezo vervangen door de koorde, \v(ilkc i 
gaat door het laagste punt en door het pnnt, waar de kromme 
lijn in de bovenste regte lijn overgaat, ol' heter door eene regte 
l i jn, evenwijdig aan deze zeilde koorde, doch zoo getrokken dat 
zij den afstand tnsschen deze koorde cn de raaklijn in twee gelijke ; 
deelen deelt. 

De vergelijking \ = f {u) wordt aldus vervangen door twee 
andere vergelijkingen: 

V = A » - | - D cn \ = i V n - h \ ' \ 

de eerste voor u = O, tot n — zekere waarde, cn de andeic 
voor alle waarden van u (laarhoven. 

Dc opmerking, dat de kromme lijn door de bovenste regte lijn 
wordt aangeraakt, dat hare kromming gering is, cn dat men in 
ieder geval ccnc onnaauwkcurigheid begaat, leidt tot het besluit, 
dat, zoo lang hel kleinst gelal omwentelingen, door proefneming 
verkregen, zich niet te ver verwijdert van het snijpunt der twee 
regte lijnen, en het mccrendeel der andere punten zich op dc 
bovenste regte lijn bevindt, men veilig mag onderstellen, dat alle 
punlen in deze regie lijn gelegen zijn. 

D>ij de jirocven van Chalon stemt het snijpunt overeen met 
1.710 omwenteling cn zon men de vergelijking der bovenste regte 
lijn kunnen toepassen ter regterzijde van het punt, behoorende 
tot 1.1 omwcnlding. 

Op dezelfde wijze zou men moeten handden, indien het mee-
rcndecl der punlen in dc onderste regie lijn gelegen was. 

Er kmmen echter gevallen voorkomen, waarin het gebruik 
dezer hulpmiddelen niel meer geoorloofd is, zoodal het algemeen 
geval behanddd moet worden, waarbij een gedcclle der punten in 
dc bovenste- en het andere gcdcdlc in de onderste regte lijn 
gdegen is. 

In dit ceval herleidt men de laatste tot de bovenste regte lijn 
op grond van de navolgemie beschouwingen: 

A D (plaat figuur 20) is dc regie lijn, die de kromme lijn ver-
vangt, en E I l F de hovensto. regte lijn. De Iwee vergelijkingen 
dezer lijnen zijn bekend cn hij gevolg ook de coördinaten van eenig 
punt A der onderste regte lijn en van hel snijpunt/hlicr twee lijnen. 

Men zoekt de abscis van hel ])unt E der bovenste regie lijn, 
hetwelk de sndheid V, heeft van het punt .1 der onderste. 

Indien m een der punlen is van hel kromlijnig gcdcdlc en 
waarvan men dc abscis » kent, dan zal dit jiunt, hetwelk oniler-
stcld wordl in in' op dc lijn Al) tc zijn overgebragl, dezelfde 
ordinaat hebben als het ])unt m"' der lijn EDF, gelegen in eene 
lijn, evenwijdig aan de as der getrokken door het punt/»'. 

Men zal dus het punt m op de bovenste lijn KDF overbrengen, 
door bij zijne abscis n bet stuk m' m" te voegen. 

Nu hcefl men: 

m m — 
ml C X A K _ ( » , — h ) A !•: 

A IJ A tî 

cn men moet dus in dc plaats van eenige abscis n van hel 
kromlijnig gedeelte stellen: 

" -i- M J - " ) » ( ' - nd a4 

Daar dc term n̂  cn dc factor 1 ~ slechts eenmaal be A Ij " " 

AK 
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hoevcn berekend (e worden, zal dc hcrldding van bet aantal om-
wentelingen, hetwdk met het kromlijnig gcdcdlc overeenkomt, 
zeer gemakkelijk kunnen geschieden. 

De twee reeksen proefnemingen, tc Chalon bcwerkstdiigd, 
waarhij de stang van het molentje met de achterzijde der boot 
in aanraking was, ter zijde gelaten, geven de acht overige: 

voor de vergelijking der bovenste lijn: 

i' = 0.1-2-25/1 -f- 0.033; 

cn voor die van dc onderste li jn, welke dc kromme lijn vervangt • 

V = 0.0082» -I- 0.0713; 

de ininlen dezer laatste, welke overeenkomen met waarden van 
n bcneilen 1.570, worden op dc bovenste lijn overgebragl door 
middel van de formule: 

X = 0.8018/1 - I - 0.3121. 

Eene berlddingstafd, door middd van deze formule berekend, 
zal in dc praktijk van zeer veel dienst zijn. 

Door dat men fjeene (jerhuje snelheden hcefl gemeten en It 
weinig gevoelige molentjes heeft gebruikt, heeft men de hrom-
ming van de lijn der snelheden niel hunnen opmerken. — Uit het 
voorgaande volgt, dat, indien men zich bepaalt tot de op de ge-
wone wijze bewerkstdiigde proeven van den ingenieur Cohen, 
V = /'(/j) werkdijk dc vcrgdijking is cener kromme lijn, die hare 
holle zijde naar dc as der N keert, doch dat de kromte dezer lijn h'y 
de geringe sndheden zoo flaauw is, dat men in hare plaats kan 
stdlen eene regte lijn, aan dc bovenzijde gaande door een punt, 
hetwelk bij bet schrocfvlakvormig molentje, waarvan men zich 
bediend beeft, overeenkomt met 1.570 omwenteling per sccunde. 

De berekening ecner meting, tijdens den lagen waterstand der 
Saône in dc maand Augustus 1858 bcwerkslelligd, toont overigens 
aan, dat deze regte lijn, die in de jilaals van hel kromlijnig ge-
deelte gesteld is, niet kan vervangen worden door dc bovenste 
lijn , zonder dat men bij de berekening van den waterafvoer eene 
onnaauwkcurigheid begaat van nabij 0.1. 

Daar, zoo als wij reeds gezegd hdihen,de menigvuldige in dc 
Saône gedane jieilingen hebben aangetoond, dat bij lage water-
standen de snelheden bijna alle tot het krondijnig gcdcdlc be-
hooren, kan men er niel aan denken om, met Laterradc, de 
door D.aumgarten voorgestelde vergelijking van den tweeden graad 
te verwerpen. 

Evenwel wijzen de door Laterradc onderzochte proefnemingen 
van Daumgarten, alsmede dc twee eerste reeksen proeven door 
den ingenieur Cadot Ie Vesoul in 1858 genomen ( I ) , geene krom-
lijnige gedeelten aan, terwijl dit mede niet het geval is mei dc 
uitkomsten van den ingenieur Cohen, door de buis van Darcy ver-
kregen. 

Het is voldoende, nogmaals een blik te werpen op dc uilkom-
sten der proeven van den ingenieur Cohen, cn tevens op die, 
welke te Dontaillcr zijn genomen, om zich te overtuigen ilat hier 
geen vooraf gevormd besluit in het spel is; daarenboven komen 
de kromme lijnen der verschillende reeksen tc zeer met elkander 
overeen, om dit aan hel toeval te kunnen toeschrijven. 
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En hoe deze feiten overeen tc brengen mol dc uitkomsten van 
llaumgartcn, met die der proehiemingcn van Cadot op den 
Oden Oclober 1858, met tlic der proeven van Dransarl van den 
2istcn .lulij 1858 cn zelfs met die van Cohen, niel alleen door 
de proehiemingcn mei dc Iniis van Darcy, maar ook nog door 
andere reeksen proeven verkregen? 

Eenvoutlig tloor op tc merken, dal tic proeven, behalve tlic, 
waarbij dc buis van Darcy is gebruikt, niel zijn genomen op 
geringe snelheden. 

Zoo heeft Daumgarten, in zijne proefnemingen, die met dc 
onze overeenkomen, geene snelheden waargenomen beneden die 
van 0''I.101 per secundc; in die, waarbij hij zijn molentje niel 
rcgtlijnig maar rondgaande doel bewegen, was dc snelheid niel 
beneden 0.321 el. 

Cadot is in ccnc van zijne proeven ook niet benctlen de snelheid 
van ü»'l.31 per sccuntlc, en in ccnc amlerc niet beneden die 
van OL'I.IO per sccunde, gegaan. 

Heide hebben daarbij gebruikt gemaakt van hel oude molentje van 
Weltmann, hetwelk veel minder gevoelig is, dan dat, waarvan zich 
Cohen en Dransarl bediend hebben; wij zullen echter aanstonds zien, 
dat, hoe minder gcvt)dig hel instrument is, des tc minder naauw-
keurig ook dc krommingen tier lijn wortlen aangegeven. 

Dc reeksen van den ingenieur Cohen, waarin geen kromlijnig 
gedeelte voorkomt, zijn tlic, waarbij hij geene proeven genomen 
heell voor hel gcdcdlc tier lijn, hetwelk met zeer geringe snel-
heden overeenkomt. 

Dc proeven, met dc buis van Darcy genomen, hebben ook niets 
zekers aangaande dit gctlcdlc tier proeven kunnen opleveren, 
aangezien dc aanwijzingen dezer buis geene genoegzame zeker-
heid aanbieden, indien de snelheid mintler dan 0'-'l.25 per secundc 
bedraagt; de ingenieur Dazin, die er een voortdurend gebruik van 
gemaakt heeft, gelooft zelfs niel, dal dit instrument mei juistheid 
sndheden kan aangeven benetien 0';1.50 per sccuntlc. 

Laterradc is dus tol zijne gevolgtrekkingen geleid, vooreerst, 
door tlal tle tloor hem ondcrzochlc proefnemingen zich niel over 
genoegzaam geringe snelheden uitstrekten en ten andere tloor dat 
zij bcwcrksldligtl zijn met een molentje, veel minder gevoelig tlan 
het onze. 

Wij zullen werkelijk zien, dat de theorie en dc praktijk er 
toe leiden om aan te nemen, dal de kromte des tc merkbaarder is, 
naarmate het molentje, hetwelk men gebruikt, gevoeliger is. 

De vcrgdijking \'=zf{n) is van den vorm: 

a i 

V = \ n ]/ l'.i n- -h C , 

cn daaruit hebben wij reeds verkregen: 

dn 
1 / 

(»0 

• • ( « ) • 

Voor n == O zal men voorts verkrijgen: 

dV 
Y = V C CU = dn 

zoodal dc kromme lijn dc as der V hooger zal snijtlen, maar 

onder denzdfilcn hoek. 
Voor n = 00 verkrijgt men: 

V = 00 en = A -f- B, 

zoodal alsdan dc trigononielrischc tangens onveranderd blijft. 
Intlien men de vcrgdijking "(//i) met betrekking tot C diÜ'eren-

licert, zoo verkrijgt men: 

dV 
t / C ~ 2 l/lia«» . | . 0 • • • • 

Deze nieuwe vergelijking worill voor n = 0: 
dV 
dC 2]/G 

cn voor n z= oo: 
dW 

( I ) Anngcwczcn in fignnr 2 0 , tiij i3c voorstelling vnn dc ui tkomsten der 
proeven te Pontiiiller, 

Indien wij voor een oogenblik A cn B hunne waanlcn laten 
behouden, hclgcen berust op tle onderstdling, tlal men zich van 
hetzelfde molentje bedient, cn C, die tic wrijvingen voorstelt, laten 
aangroeijcn, dan ziel men, dal hetzelfde aantalomwenlelingcn ovcr-
ccnkomt met grootere sndheden en mei ccnc miiuler op dcasder 
" hellende raaklijn. 

Zij toont aan, tlal, voor hctzelfilc aantal romldraaijingcn, dc snel-
heden, aangegeven tloor tic twee kromme lijnen, die men met elkan-
iler vergelijkt (plaat 2, Iiguur 27), des tc minder van elkaniler 
vcrschillcn, naar mate tle punten zich meer van den oorsprong ver-
wijderen; cn, daar overigens dc tangenten dczdlde hdling hebben, 
tjn bij bet aanvangspunt op tic as der V, e'n bij het snijpunt tier 
twee kromme lijnen, hetwelk op oncindigen afstaml is gelegen, zoo 
mag men aaimemen, tlal de kromtcveranileringen tics te geringer 
zijn, naar mate dc wrijving van het molentje toeneemt. De kromte 
zal derhalve hoe langer zoo geringer wortlen. 

Gaan wij van het schrocfvlakvormig molentje tot hel oude molentje 
van Wollmann over, dan zal dc beteekenis van tle veranderingen 
der groolhetlcn A en 15- iluiilelijk worden, tloor vergelijking tier 
waarden, welke tlezc grootheden in dc twee door Daumgarten be-
rekende gelallcn-vcrgdijkingen verkrijgen. 

De vergelijking van het oude moicnijc van Wollmann is: 

V = 0.3505 n H- v/ 0.00071 n̂  -1-0.0018; 

cn die van het schrocfvlakvormig molentje is: 

V = 0.08/« H- V^o.00057ll2"oTo"ül^3T 

waaruil blijkt, dal voor hel eerste molentjedccoëHicicntcn A en ll̂  
aanmerkelijk grooler zijn dan voor hel laatste, en dc term C daar-
entegen kleiner. 

Slaat men nog eens bet oog op tle formulen (m) en {//), tlan ziet 
men dal de vermeerdering van A en 1' bel aantal omwentelingen, 
bdioorentle bij eene gegcvcne snelheid, tlocl verminderen, helgccn 
overeenkomt mei ccnc miiitlcrc gevoeligheid van hel molentje, ofschoon 
deze vermindering gededtdijk door dc vermindering van tien term 
C wordl weggenomen. 

Doch men behoeft slechts dc figuurlijke voorstelling dor proel-
ncmingen van dc ingtiuicurs Cohen en Dransarf te vergelijken met 
tle proefnemingen van den ingenieur Catlof, om zich te overtuigen, 
tlal de invloed tier termen A en 15* ovcrwegentl is. De proeven van 
den ingenieur Daumgarten leiden tol helzellile besluit. 

Tevens ziet men, tlal A sneller toeneemt tlan 15̂  en dus a fortiori 
sndlcr dan D, cn daar A tic onderste cn A-1-15 dc bovenste ton-
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geus is, moeten tleze (wee uiterste tangenten minder verschillen, 
hetgeen moet leiden tol vermindering der kromteveranderingen,die 
achtereenvolgens de grootte der tangens doen overgaan van A 
tot A +15. 

Hel onderzoek der Ibrmule 

V = A /» + \/ Hi -i- C 

toont dus aan, dal elke vermindering in de gevoeligheid van hel 
molentje strekt, om de kromte van de lijn der snelheden te doen 
afnemen. 

Deze gevolgtrekking wordl ook door de ondervinding bevestigd. 
De kapitein der artillerie Hoileau, schrijver eener verhandeling 

over het melen van slroomend water, heeft proeven genomen met 
ccn molentje, nog veel gevoeliger dan het schroefvlakvormig molentje, 
van 0''1.08 middellijn. Deze proeven hebben de volgende uilkomslen 
opgeleverd: 

(18()1~ 

llet molentje van Haumgarlen van Oel.08 middellijn verdient 
derhalve de voorkeur boven het oude molentje van Woltmami en 
hel zon zelfs zeer wenschelijk zijn, indien dc ingenieurs voortaan 
gebruik maakten van het door den kapitein Hoileau verbeterd 
molentje. 

Wij herhalen, dat dc waarnemers dc theorie van Haumgarlen 
niet door de ondervinding hebben zien bevestigen, omdat zij ofte 
weinig gevoelige molentjes hebben gebruikt, of geene proeven hebben 
genomen op genoegzaam geringe snelheden. 

De vergelijking, die de snelheid uitdrukt in functie van hel aantal 
omwentelingen van hel molentje, is wel ilegelijk van den vorm 

Nummers 
der 

proeven. 

Aantal 
omwcnle-
1 ingen per 
secunde. 

Snelheid 
van het 

waler ner 
secuntle. 

Opmerkingen. 

1 3.33 0.507 liet molentje van Hoileau 
2 4.05 0.531 leckende 0.50 omwentelingen. 
3 4.03 0.553 als hel schroefvlakvormig mo-
4 5.75 0.007 lentje er 7.70 aangaf. 
5 0.70 0.050 
Ij 7.03 0.710 
7 0.00 0.772 
8 0.08 0.820 
0 10.08 0.802 

De inc?enicur (uidot heeft den 27sfen November 1858 twee nieuwe 
reeksen proeven bewerkstelligtl met het molentje van Wollmann, 
waarbij hij snelheden beeft waargenomen van (Ji l.17 en 0-1.11 per 
secunde, die aangeduid werden door 0.20 en 0.22 omwenteling. 

Ditmaal is, hetgeen te verwachten was, het bestaan van het 
kromlijnig gedeelte duidelijk gebleken. 

Door gebruik tc maken van uitkomsten, verkregen met molentjes, 
die in gevoeligheid en im-igting zeer van elkander verschilden, zijn 
wij in staat om dc uitwerking, door deze verschillende trappen van 
gevoeligheid voortgebragt, op de kronmiing van hel onderste ge-
deellc der lijn = f (») figuurlijk voor tc stellen. 

Zie figuur 20 van plaat 2. 
Daarin zijn voorgesteld de kromme lijnen, verkregen 1". door hel 

jnolenlje van Hoileau, 2». door twee schroefvlakvormige molenljes 
en 3°. door twee molenljes met wieken. 

Indien men zich herinnert, dat de met dc gevoeligste molentjes 
verkregen lijnen in rigling het minst van dc asder omwentermgen 
afwijken, zal een blik op deze figuur voldoende zijn, om in deze 
l»roeven de volleilige bevestiging Ie vinden van dc door de theorie 
verkregen uilkomsten. 

Uit het voorgaande besluiten wij , dat men bij rivieren, die eene 
geringe snelheid hebben, zoo als de Saóne bij lage waterstanden, 
zeer ilikwijls gebruik zal moeten maken van bet onderste gedeelte 
der kromme lijn V =/"(») en dal geringe snelheden hel gebruik 
van zeer ccvoeliiic inslrumcntcn varderen. 

V = A; i -H K D i n- + C, 

doch door middel van zekere kunstgrepen, die wij vroeger rceils 
hebben ontwikkeld, kan men de berekeningen van den waterafvoer 
zoo eenvoudig maken, alsof zij ware van den vorm 

V = \ n -h D. 

Eindelijk volgl bier dc wijze, waarop men bij het meten van 
snelheden cn hel berekenen van ilen waterafvoer moet le werk caan. 

Dij het meten van snelheden moet men: 
1. Het molentje, vóór de boot, op ongeveer 1 el van haar ver-

wijderd cn Oel.00 tol 0''l.80 diep onder den waterspiegel i)laatsen, 
ten einde de werking der boot op hel water, dal hel molentje om-
ringt, tc voorkomen. 

2. Dc boot met gepaste voorzorgsmaatregelen in beweging brengen, 
ovcrccjikomstig die, welke bij de proeven op den .kien. Oden en 
7den September te Cbalon en bij die op den I3den en 14den 
dierzelfde maand te i'ontailler zijn genomen, len einde aan de 
boot eenen regten gang te verzekeren cn haar aan de werking van 
den wind le onttrekken. 

3. De proeven koppelen, dal wil zeggen dal men denzelfden weg 
over zijne geheele lengte, tweemaal in tegengestelde rigtingen, met 
zooveel mogelijk gelijke snelheden allcggc; verder aannemen, dat 
de halve som der snelheden per secuiulc, op deze dubbelen weg 
verkregen, overeenkomt met de halve som van de gemiddelde aan-
tallen omwentelingen van het moletitjc, gedurende denzellden lijd. 

4. Drie punten der bovenste regie lijn en drie punten der on-
derste kromme lijn bepalen. 

5. Uit de iiguurlijkc voorstelling der proehiemingen afleiden 
de vergelijking V = A n -{- H der bovenste regie lijn cn de 
vergelijking V = A' n H' van eene li jn, evenwijdig aan de 
koorde van hel krondijnig gedeelte en getrokken op gelijken 
alstand van deze koorde en van de aan de koorile evenwijdige 
raaklijn aan de kromme lijn. 

0. Eindelijk, volgens dc boven opgegeven wijze, dc formule be-
rekenen , welke dient om alle punten van dc omlerste op de 
bovenste regie lijn over tc brengen. 

Hij het berekenen van den waterafvoer eener doorsnede moet 
men: 

1. De snelheid van het water in ccn zeker aantal behoorlijk 
gekozen punten meten door waarneming van hel aantal omwen-
telingen van hel molenijc. 

2. Op eene zelfde regie lyn, zoo als dit vroeger is aangewezen, 
het aantal omwentelingen overbrengen, welke met de snelheden 
vau hel kromlijnig gedeclle overeenkomen. 
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3. Dc berekeningen doen, in dc onderstelling dat de aantallen 

oniNVcntelingcn dc snelheden aanwijzen , en 
4. Dc aldus verkregene uilkomst herleiden lol den werkelijken 

afvoer, door middel van dc forimdc 

Q = AD -f- HS , 

waarin S de doorsnede voorstelt, D den afvoer, berekend volgens 
het aantal omwentelingen, en A cn H de coijniciënlen der regie 
lijn, waarop dc verschillende snelheden zijn overgebragt. 

MIDDKL OM LEKKEN IN GASLEIDINGEN TE ONTDEKKEN. 

(JournuldcPÉclaircKjcau Gaz, ISCO.pag. 13G—137, 1 0 5 - 1 0 7 Ct 178.) 

( r i a a t 3 , figuren 1—9.) 

île beer Charles Fournier heeft octrooi verkregen voor ccn nieuw 
middel om lekken in gasleidingen le ontdekken, waarvan wij bier 
de beschrijving zullen laten volgen, zoo als zij door hem zeiven 
gegeven is. 

Ucschnjvinf) mijner nilvindinf) ( 1 ) . 

Mijne uitvinding kan in twee geheel afzonderlijke handelingen 
gesplitst worden, namelijk: 1. in het ontdekken, of er eenig lek 
in de gasleiding beslaal, en 2. in het aanwijzen van de juiste 
plaats, waar het zich bevindt. 

Voor bel eersle ilicnt een blijvende toestel, zoo ccnvouilig dat 
de werking iloor ieder kan begrepen worden , cn aan welken ik den 
naam heb gegeven van lehonlilekker {rcvélaleur). 

Voor bel tweede dient een verplaatsbare loolel, die alleen dan 
gebezigd wordl, wanneer het eersle werktuigje, dc Ickontdckker, 
hel beslaan van een lek aangewezen heeft. 

EF.USTE GEDEELTE. 

De lekonldekker {révélalenr). 

Alle door het lichtgas veroorzaakte ongelukken komen uit het 
bestaan van lekken voort. Er beslaat geene inrigling voor gasver-
lichting, bij welke men niel tc ceniger lijd één of meer lekken zou 
kunnen ontdekken en indien deze niel altijd ontplollingen len gevolge 
hebben, is dit daaraan loe le schrijven, dal hel voortdurend 
uilstrormend gas een behoorlijken uitweg in de builenlucht viiult 
en niel in ecnc beslotenc ruimte opgehoopt blijII. 

Hel is dus in de eersle plaats noodig le ontlerzocken of er zich 
tusschen het punt, waar de grooteaanvoerpijp in het gebouw komt, 
en den verst verwijderden brander een lek bevmdt. 

Mijne uitvinding, welke hiertoe strekken moei, berust op het 
volgende : 

Hel gas wordt door de gashouders (réservoirs) in de buizen mcl 
eene kracht gepersl, die bij hel aanvangpunl, dus bij de gasfabriek, 
met dc ilrukking eener waterkolom van 18 lol 25 strepen gelijk 
slaat; hel bestuur heeft als minimum 15 strepen voorgeschreven. (2). 
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Schoon deze ilrukking vermindert naar male men zich verder van 
het aanvangspunl verwijdert, doel zij zich toch op ieder punt der 
leiding gevoelen, daar, zonder haar, dc uilslroonnng van belgas, 
cn daardoor de vcriichrmg, onmiildell..,k zoude ophouden. 

liet is deze voortdurende drukking, die ik aanwend, om mij 
van hel bestaan van eenig lek te verzekeren. 

Mijn werktuigje beslaat in eene gewijzigile afsluitkraan voorden 
verbruiker, met bijvoeging van een kleinen toestel; het geheel kan 
in eene ruimle van 20 ned. duim hoogte, 15 duim breedte en 8 
tol 10 duim diepte besloten worden. 

Figuur l vertoont, op een derde v a n d e ware grootte, ccn dergc-
l i j k e n lekonldekker, voor eene g a s l e i d i n g v a n 10 tol 15 branders (1). 

De meerdere kosten van dezen toestel zijn luttel, daar hij de 
gewone kraan vervangt, wier gebruik in alle gebouwen, waar het 
gas lot verlichting of verwarming wordl aangewend, is voorgeschreven. 

Deze nieuwe zekerheidstocslel beslaat: 
1. Üil eene, weinig van den gewonen vorm afwijkende, goed 

sluitende kraan, wier plug van een ellipsvormig gat is voorzien, waar-
door, met betrekkelijk kleine middellijn der kraan, cencvoldoende 
doorslroomingsopcning voor het gas verkregen wordl (zie figuren 
2 , 3 en 4). Tevens bevindt zich daarin, aan de zijde van in-
strooming, eene verdieping of liever groef, ontwikkeld 25 lot 30 
strepen lang, 5 breed cn 3 lol 4 diep, juisl regthockig op dc lange 
as der ellipsvormige opening .4', en welke groef door muldel van 
het kleine kanaal D, in het huisje der kraan, in verbinding slaat 
met den eigenlijk gezegden verklikker, die d o o r middel van de jdaal 
K met schroeven aan het huisje der kraan bevestigd is. 

2. Uit den verklikker, bestaande uit dc twee, gedeeltelijk met 
eene gekleurde vloeistof gevulde buizen C 6", die in hel midden 
bij EIJ' verwijd, en van onderen door de gebogen buis // met 
elkander in gemeenschap zijn (2). 

De afbeeldingen stellen dc toepassing van den toestel op eene 
horizontale leiding voor; mcl e e n e geringe wijziging kan hij bij cciie 
vertikale leidim; aauücwend worden. 

t j c* 

Van dc hierboven beschrevene kraan kan de door den sleutel /> 
bewogen plug drie bepaalde slanden innemen, die op de wijzer-

(1) ^^otlcc sur 101 proctdi! nouveau, puur rccéler les fuites de rjoz dans 
npparcils d'éclaira<je et de chaujjafje. — Cliez M . Ch . T a n c r a , eiliteur 

H P a r i s , 4uai ilcs Augus t i n s , 27. 
T c rnr^js zijn op vc r sch i lkmlc pluftUcn nmnowctcrs gep laa t s t , ten 

einde aan de stadsljeainbicn de gelegenheid tc g e v e n , inuner de d r u k k i n g 
tc verifieren. 

Eene waterkolom van 28 streep staat nagenoeg geli jk met cenc d r u k k i n g 
van dampkr ing . 

(1) De brander wordt gebezigd als e e n h e i d , ove reenkomende met een 
gasverbruik van I3ü tot 160 ned. kan in het u u r . In vele geval len bezigt 
men voor dc verl icht ing b rande r s , die slechts het derde of vierde van deze 
hoeveelheid gebru iken . 

(2) Paa r do beschreven I J v o n n i g e buis E E , wegens tic in baar voor-
koniendo verwijdingen en v e r n a a u w i n g e n , die tevens de beweging van het 
vocht min of meer b e l e m m e r e n , eenigzins moeijeli jk te vervaardigen i s , 
heb ik haar voor den hande l door eene U vormige buis v e r v a n g e n , dio 
over dc geheele lengte dezelfde doorsnede h e e f t , en het glas *) tot C s t reep 
dik genonie i i , ten einde aan toevallige hevige schokken te k u n n e n weder-
stand bieden, hetwelk voor een voorwerp, dal in de handen van het publick 
k o m t , volstrekt noodig is. 

Deze groote glasdiktc heef t nog het voordee l , dat de vloeistof eene 
grootere ru imte schijnt in tc nemen dan werkel i jk het geval i s , dewyl 
het zich in het midden van een concaaf-convexen doorschi jnenden wand be-
vindt. In eene buis van 14 streep middellijn ui twendig cn 5 s t reep inwendig , 
schijnt dc vlocistofkolom 9 tot 10 streep middell i jn tc hebben . 
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jilaal ,/ duur dü woorden: Vcrmelurc, Eclamuje, liévdlaleur, zijn 
aangcduiil. 

Femclnre. — hi dezen stand l̂iguur 2) is dc kraan gesloten, cn 
ijoiult de toevoer van gas, en dientengevolge ook de verlichting op. 

Ecliilniije. — Wijst dc sleulel op dat woord (liguren I cn 3), zoo 
IS de kraan geheel open, en kunnen de lichlen aangestoken worden; 
het in dc pijpen strooniend gas dringt door de kanalen /)/)' inde 
svijderc gedeelten E E der glazen huis, en oeient nalnurlijk eenen 
gelijken druk uit op de oppervlakken (/'(/" van het gekleurde vocht, 
waarvan het geineenschappelijke waterpas door hel verplaatsbare, 
horizontale plaatje M wordt aangewezen. 

llévéUüciir.— Na, terwijl de groote kraan zich in den geopenden 
>land bevindt, de kleine kranen aan de branders toegedraaid te 
hebben, verplaatst men den sleutel, tot dat diens uiteinde op het 
wooril liévékleur wijsl. 

In dezen stand is dc verdere aanvoer van gas naar de branders 
algesloten; hel gas echter is door de verdieping li en door hel 
kleine kanaal D in gemeenschap met de glazen buis GE, waarin 
het zijne drukking op dc vloeistol' blijll uitoefenen. 

Aan de andere zijde der kraan is de geheele leiding tusschen 
haar en ile branders, bij het ophouden van ilcn aanvoer, met gas 
gevuld van cenc even groote spanning, welk gas door het kanaaltje 
/)' in gemeenschap is met de glazen buis C E ' , en op de vloeistof 
UI deze eene even groote drukking uitoefent. 

IJlijven ini deze drukkingen ter weerszijden gelijk, zoodat hel 
vocht in beide buizen even hoog, volgens de horizontale lijn Cd', 
>taan blijft, dan is dit een bewijs, dat er geen lek lusschen de kraan 
en de branders aanwezig is. 

Hijst daarentegen, door het ahiemen der drukking in de buis 
C E , de vloeistof in deze lot dc lijn A'A'' en daalt zij tol A'inde 
buis CE, zoo is hel blijkbaar dal er in de leiding zich een olmeer 
lekken bevinden, waardoor het gas een uitweg vindt, en dus zijne 
spanning aliiecmt. 

Het rijzen en dalen der vloeistof is te sneller naar male hellek 
gruoler is, zoodat het, met een weinig omlervinding, gemakkelijk is 
met een blik dc grootte van hel gevaar te verkennen. 

Hit hulpmiddel is zoo gevoelig, dal, zoo als de oiulervinding ons 
geleerd heefl, de kleinste lekken oinniddellijk ontdekt worden (I j . 

Alzoo ziju alle voordcelen, die ik aan mijne uitvinding heb toege-
schreven, verwezenlijkt. Üe plaats, die de toe.̂ lel inneemt, is on-
beduidenil ; de onkosten zijn weinig betcckenend, dewijl de kraan 
van den toestel ile plaats der gewone voorgeschreven kraan vervult. 
Heen verstandsinspanning is noodig om met het mechanisme, dat 
uitwendig zeer eenvoudig is, cn inwendig niel een enkel deel bevat 
dal zeer Iceder of aan ongevallen onderhevig is, behoorlijk te kunnen 
omgaan. 

In één woord: waiujcer er een lek bestaat, zal men ziende blind 
niijeten zijn, om hel niel te ontdekken. Het spreekt verder van 
zelf, dat de loeslel zoo digi mogelijk bij dc plaals moet aan-
gebragl worden, waar dc aanvoerbuis in hel gebouw komt. 

Hoewel door hem het geringsle lek op zeer groote afstanden 

( I ) Keu le i ; , dat aaiigcslokCM een blaauw v lammet je van 1 streep hoogte 
cn twee strepen breedte ve roo rzaak t , en waardoor ongeveer eene ned. kan 
jn'r uur o n t s n a p t , w o v d t , hoewel op GO lot Sü cl vau den loeslel verwij-
i lcrd, liinncn v/ciuigü sccuudüw aaiigcduid. 
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aangeduid wordt, is het toch beter verscheidene toestellen Ie plaatsen, 
wanneer dc gasleidingen in een gebouw eenige hoiulerdc ellen 
lang zijn, of wanneer er altijd eenige lichten moeten blijven branden. 

TWKEDE ÜEDEKLTE. 

Middel om dc piaula le bepalen, waar zich het lek bevindt. 

Gaan wij na, welke tot heden de toestellen en dc meest ge-
bruikelijke handelingen waren, om hel beslaan van lekken te ont-
dekken , en de plaals waar zij zich bevinden, aan te duiden. 

Ik zal die iti korte trekken beschrijven, len einde aati ieder den 
weg, welken ik gevolgd ben, cn het doel, dat ik meen bereikt Ic 
hebben, begrijpelijk te maken. 

Het oudste middel beslaat daarin, dat men bij voorbeeld do vlam 
eener brandende kaars langs dc gaspijpen voert; waar dc vlam bet 
uilslroomendc gas ontmoet ontvlamt dit laatste, even als wanneer 
men met dc kaars een geopenden brander nadert. 

Is het lek gering, zoo gaat de ontdekking daarvan met geen 
gevaar gepaard; maar indien het lek aanmerkelijk is , of indien 
zich dampkringslucht in de ]>ijpen bevindl, veroorzaakt dit middel 
ont))lolling met al dc gevolgen van deze. Deze verklaring is vol-
doende , om Ie doen begrijpen, waarom dit middel van regerings-
wege uitdrukkelijk verboden is. 

De lekzoekcr {cherche-fuite), aan welken de heer Maceaud zijn naam 
heefl gegeven, heelt niel, zoo als mijn lekonldekker, ten doel 
om in het algemeen aan te duiden, dal er eenig lek beslaat, maar 
wel om er dadelijk de plaals van aan tc wijzen. 

De genoemde toestel is van groolen omvang en dus zijn ge-
bruik vrij bezwaarlijk, zoodat dan ook voor het vervoer een kleine 
wagen noodig is. 

Door middel van iMaecaud's lekzoekcr perst men lucht onder 
groolen druk in ilc buizen; is er geen lek, zoo blijtl deze lucht 
in de pijpen hare spamnng behouden, maar overal, waar zich 
cenc opening beviiult, ontsnapt zij met een lluitend geraas, dat 
onmiddellijk de plaals van hel lek doet ontdekken. 

Uil een gczondlieidkundig oogpunt beschouwd is dit zeer vernuf-
tige middel zeker geheel onschadelijk; maar men beincrkte weldra , 
dal de spanning der lol verscheidene dampkringen zamcngcpcrste 
lucht de sterkte der pijpen zelve cn der voegen overtrof, en de 
aangeduide lekken door deze handelwijze zelve gemaakt of minstens 
verergerd werden; alle redenen, die het bestuur, door hetwelk hel 
gebruik aanvankelijk verpligtend was gesteld, noopten om op zijn 
besluit terug te komen. 

Sedert eenigen lijd worden proeven genomen met een nieuwen, 
door den heer Derrin uitgedachten loeslel, die op de uilzelling 
van gassen door de warmte berust. Eene regie metalen buis, on-
geveer ü''l,7 lang, wordl door hare bovenste opening met de 
gasleiding in gemeeiischaj) gesteld. Van ouderen eindigt zij in een 
van dun bladkoper vervaardigden bol van tamelijk groole mid-
dellijn, CU zonder eenige uitwendige opening. 

Aan dc buis bevindl zich eene kraan, waarin eene gebogcne 
glazen kwikbuis bevesligil wordt, h de drukking ter weerszijden 
even groot, zoo slaat hel kwik iu beide beenen even hoog. Opent 
men nu de kraan, waardoor de gemeenschap tusschen het gas in 
dc buis cn hel kwik daargesleld wordl, en plaalsl men onder 
den bol eeiie braudmidc s\niilus-laiup, zuo zei liel gas zich dooi 

deze verwarming uil, cn oefent op de binnenwanden der gasleiding 
ccne drukking uil, die tc slerker is naar gelang dc verwarming 
langer voortgezet wonll. 

Is er geen lek aanwezig, zoo wordt dit door het kwik aange-
iluid, dal in hel, aan de drukking van het gas blootgestelde been 
daalt en in bet met den dampkring in gemeenschap zijnde rijst. 

Is er een lek, zoo blijft hel kwik in beide beenen even hoog, 
(laar het gespannen gas door het lek een uitweg vnult. 

Men ziet spoedig dc gebreken van dezen toestel in: 1". schoon 
niet van zooveel omvang als die van den heer Maceaud, is hij toch 
zeer omslagtig, 2®. is de aanwijzing door het kwik niel altijd 
juist, doch meestal slechts benadenl. Want werkelijk, wanneerde 
toename in volumen van het door verwanning zich uilzetlende 
gas grooler is dan dc hoeveelheid, die door hellek ontsnapt, zoo zal 
toch het kwik in het ccne been een weinig rijzen, Dil rijzen is dus niel 
allijd een bewijs, dat er zich geene lekken in de buis bevinden, 
of men zou de proef gedurende een längeren tijd moeten voortzellen. 
bovendien, al duidt deze toestel binnen zekere grenzen aan, ilal er 
eenig lek bestaat, dan nog is hij niel geschikt om er dc jilaats van 
op te sporen; en eindelijk indien door een of ander toeval een lek 
kwam in den koperen bol, en dus in die gedurende dc proeven 
voortdurend aan de regtstrecksche en gevaarlijke werking van hel 
vuur blootgestelde bom, zoo zou de ouliilüHing vreeselijk zijn. 

Na mijn lekonldekker, die met zooveel zekerheid, juistheid en 
oenvoudigheid ieder lek, hoe gering ook, aamluidt, ontworpen te 
hebben, scheen het mij loc, dal de eenvoudigste wijze om de plaats 
daarvan te bepalen toch nog bestond in het, met hoeveel regt 
ook als hoogst gevaarlijk verbodeiie, onderzoek door middel van di; 
vlam, en wenl het mijn streven een scheikundig middel te ont-
dekken, dat van het laatste allei.'n dc eenvoudigheiil en zekerheid, 
zonder zijne gevaren, in zich vercenigde. 

Na vele onderzoekingen en |)roeven, meen ik hierin op de vol-
gende wijze geheel geslaagd te zijn. 

Door jniildel van den loeslel, welken ik beschrijven zal, breng ik 
m de gasleiding ammoniak, hetwelk de eigenschap heeft, van met 
het koolwaterstofgas geen vast, vloeibaar of ontj)lofbaar mengsel 
te vormen. 

De ammoniak, in de buizen met hel lichtgas vermengd, ontsnapt 
met het laatste door de lekken en bevestigt door zijn bekenden 
sterken geur niel alleen het bestaan van hel reeds aangeduide lek, 
maar doet er ook beiiailenl de plaals van kennen. 

Het gniolslc voordeel van het ammoniak bestaal evenwel daarin, 
dal, wanneer het in aanraking met zoutzuur gebragt wonll, zich 
m ruime hoeveelheid witte dampen ontwikkelen (1), zoodal, wanneer 
men eene vooraf in het zuur gedompelde glazen slaaf langs de 
leidingen voert, zich als door tooverij, waar zij het uitgevloeide 
ammoniak ontmoet, de witte dampen vormen, ilie des te digier 
wonlen, naar mate men de plaals van hel lek nadert, terwijl, zoodra 
men eindelijk met de glazen >taaf aan de juiste plaats komt, het 
uitstroomende ammoniak door een zeer zigtbaren willen straal aan-
gewezen wortll. 

Aldus IS het vraagstuk opgelost, om op eene even zekere wijze (2) 
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als met dc vlam, doch zonder eenig gevaar hoegenaamd, de plaats 
zelfs van het geringste lek op Ic sporen. 

Voor men door miildel van de slaaf de plaats van het lek ojizoekt, 
moet men zich verzekeren dal het ammoniak wel in de geheele 
gasleiding verspreid is; hiertoe boude men de slaaf voor denverst 
verwijderden geopenden brander, zijnde hel verschijnen van witten 
damp alsdan een voldoend bewijs, dal dc circulatie van hel ammo-
niak volkomen is. Het zou welligt bij iedere hchtverdeeling binnens-
huis verkieselijk zijn, aan ceuc van dc verst verwijderde pijpen ceiie 
buis van caoutchouc aan te brengen, waarvan het eene eind in de 
opene lucht uitkomt, aan welk eind deze aanvankelijke proef zou 
kunnen genomen wonlen, zonder eenigen aminoniakdamp O t̂'luilve 
die der lekken zelve) in het gebouw te krijgen. 

Figuren 5 en 0 vertoonen den toestel, waarmede ik het ammo-
niak in de buizen breng. Hij beslaat (ffguur 5) uit ecu glazen bol 
l i , die voor een derde met vliegenden geest gevuld is (I) . 

Om de te snelle ontwikkeling van het ammoniakgas tc voor-
komen, is deze bol in een gewoon waterbad 6'gedompeld, waarin 
het water door eene spirituslamp spoedig tol eene temperatuur van 
40 a 50 graden gebragt wordt. Aan den bol D, welks inhoud 
hoogstens één ned. kan bedraagt, bevinden zich twee korte einden pijp 
.)/ en A', In de laatste A' wonll eene looden pijp .1 gestoken, waar\an 
het ondereinde minstens 20 streep boven het oppervlak der vloeistof is; 
deze [lijp is van de kraan A'voorzien, om den afvoer van hel ontwik-
kelde ammoniak naar beliooren te kunnen regelen, en venier van het 
verbindingstuk K, waaraan de slang van caoutchouc/bevestigd is. 
Hel ander eind dezer slang wonll verbonden aan Jt door hel ver-
bingstuk Z, voorgeschreven bij policie-verordening van 27 Otlo-
ber 1855. 

Door hel andere korte eind pijp J/ gaat de zoogenaamde veilig-
heidsbuis E van den S-vonn, waarin voldoende kwik jie^oteu ' O u 

wonll, om cenc kolom van 25 tol 30 strepen to verkrijgen, ten 
einde in de eerste plaats eene bepaalde drukking op het ontwikkelde, 
gas uil te oefenen, en in de tweede plaats om als veiligheidsklep 
te dienen, ingeval het gas zich Ie spoedig ontwikkelde. 

(1) Daar het ammon iak als een basis w e r k t , brengt het het rood ge-
kleurde lakmoc.spapier tot zi jne oorspronkeli jk bl.^auwo kleur t e r u g , zoodal 
zijne tcgciiwoordi;;hei l ook door dit middel zou k u n n e n aangetoond worden. 

(2) Mcu k a n zelfs z c ^ ^ c n , op zekerder w i j ze , wan t dc geringste hoe-

veelheid ammoniak wordt door den zich vormenden witten damp aangeduid , 
terwijl het lichtgas niet o n t b r a n d t , dan na in zekere verhouding wet damp-
kr ings lucht ve rmengd tc zijn. Sommige lekken worden dus nivt door do 
proef met de v l a m , doch altijd door de anunoniakprocf aangeduid . 

(1) Ik had eerst gedach t , om het ammoniakgas uit zou ten , waarvan 
het dc basis i s , tc v e r k r i j g e n ; doch ik vind he t verkiesl i jker he t nit do 
onder den naam van vliegenden geest bekende waterige oplossing tc verving-
t igcn. l i e t water kan tot vijf honderd maal zijn volumen aan anunon iakgus 
opnemen , cn geeft alles op Cü" warmte weder a f ; door dc warmte der 
hand komt dus reeds cenc belangi i jkc hoeveelheid vrij. Een t\vintiL'>tc; 
aunnoniak in een mengsel l ichtgas is voldoende om zijne tcgenwoordii^heid 
le doen o p m e r k e n ; werk t men alzoo met ^ ned. k a n , en neemt men KUM, d.it. 
de gcbii i iktc vl iegende geest slechts honderdmaal zijn volumen aanammon i i i k 
bevat te , zoo verkri jgt men nog IG..') k a n , hetwelk volgens door mij ge-
nomen proeven voldoende is voor cone gasleiding van meer dan 100 ul , wan-
n .er dc miildcllijn tier buizen gemiddeld op 'J.") s u e e p aangenomen w o r d t . 

üve i i gens Ijchoeft men wegens den ger ingen prijs van den vliegenden geest, 
(75 ccnlinies dc ned. kan ) niet bcvreesil te z i jn , een weinig to veel te geb ru iken . 

Even goed zou m e n , om het ammoniak in dc pijpen le b r e n g e n , zonder 
do vcrb indings tnkken in het mins te te ve rnnde rcn , gebruik k u n n e n m a k e n 
vnn een recipient, die het in gosvormigen toestand beva t t e , cn waavnit men 
h e t , naar ge lang van de behoef te , kon doen on t snappen ; de ondcrviiulin;^ 
'ial t rouwens moeten l e e r e n , welke wijze het boste is. 

. J 
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Figmu' G van plaat 3 vertoont ile van donker geklenrd glas vervaar-
digile staal', die liestennl is om in liet zontzinn'gedompeld le worden ; 
liaar onderste gedeelte is plat, om een gro(iler oppervlak te verkrijgen, 
en als eene vijl geribd, om z(m veel znur mogelijk er aan ledoen 
beeilten, en le voorkomen dat er druppels afvallen, die de meu-
belen, lapijlen, enz. zonden kunnen besibatligen. Deze staaf kan 
naar verkiezen in de bijgevoegde glazen klok op en neder ge-
.sclioven worden, en ile zich in de laatste vormende wille dampen 
zullen door de donkere kleur der slaaf des le ziglbaarder zijn (1). 

Figuren 7, 8 en 1) verloonen hel van regeringswege voorge-
scbreven verbindingsluk /i in onderscheidene aanzigten; de opening 
worilt door hel vet gemaakte van leiler of gomelastiek vervaardigde 
schijlje M gesloten. Fene smoorklep IJ , welker spil 6' van boven 
vierkant is, len einde door een sleutel bewogen te kmmen worden, 
kan dienen om de hoeveelheid van hel met hel ammoniak lever-
mengen lichtgas naar bebooren le regelen. De plaat II kan door 
de schroeven op den toestel vastgeschroefd worden, len einde 
dezen, na alloop van de proeven, hermetisch le sluiten. 

Door de hier beschreven I w e e handelwijzen schijnl mij het vraag-
stuk geheel opgelost le zijn. De eerste, waardoor namelijk het be-
slaan van eenig lek wordl aangeduid, wordl door den verhlikher 
zeiven verrigi, vereischt niel ile minsle wetenschappelijke kennis of 
bedrevenheid hoegenaamd, en geeft ieder, die het loezigt beeft over 
eenig gebouw, het middel aan de hand, om zelfs hel geringste 
lek in de gasleiding le ontdekken. 

leder lek is voor hem zoowel eene oorzaak van verlies als van 
gevaar. 1 lij heeft er dus een dulibel belang bij, zich dagelijks, liever 
tweemalen dan eens, mcl een blik le overtuigen, dat al de buizen zich 
in eenen goeden staal bevinilen, en indien hij, een zoo onfeilbaar 
middel voorhanden hebbende, zulks niet doet, is zijne nalatigheid 
eene strafbare daad, die, in geval van ongelukken, zijne veroor-
deeling lot zware schadevergoedingen en boelen zon kmmen ten 
gevolge hebben. 

De tweede behamleling, namelijk de aanwending van schei-
kundige middelen om de jdaats van hel lek op le zoeken, kan, 
zelfs in geval van vergissing of onhandigheid, niel het minste 
onheil len gevolge hebben; maar toch vereischt zij, hoe eenvoudig 
ook, eenige voorzorgen, een weinig opletlemlheid en min of 
meer bedrevenheid; om welke redenen het aan eenige door hel 
bestuur of door de gas-maatschajipijen zelve le benoemen perso-
nen behoorde ojigedragen le worden, om legen een matig larief 
de door den verklikker aangeduide lekken op le sporen. 

O VICK DEN TOESTAND VAN DE llANGIiUUO IN DEN 

N I A G A H A s r o o i n v E G . 

[Thü Civil Emjiuccr and Architcct^s Journal, April ISGI, p. 118.) 

De twijfel, welke onlangs is gerezen omtrent de sterkte en de 
stevigheid van de nieuwe hangbrug over den waterval in ile .\iagara. 

i l ) l i c t spceificl; gc\vigt viiu/iiivc'r •ivatcrf.t<)fj.'iis is 0.000, vaii gcwnoii liclit-
irns oen weinig (?) m e e r , cn van het annnoniakgas O.riOT. | 

l l i cn i i t vulgt dit versch i l , d a t , wanneer een lek zeer klein i s , het ' 
l ichtgas zich te spoedig verspreidt cn zich in tc ger inge hoeveelheid met | 
dc dampkr ings lucht vermengt om tc kunnen o n t v l a m m e n , terwijl het ; 
ammon iakgas om het lek hlijft z w e v e n , en nooit nala.it dc wiite dampen j 
voort te h r e n g e u , die zljuc legci iwoordighcid verraden. I 
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i is ZOO bekend, dal eene nailere beschouwing cn cenc geruststcl-
; lende verklaring le dien aanzien niet onbelangrijk is. De beer 

llarlow heeft omtrent dil punt, naar aaideiiling van regtslreeksche 
onlangs door hem gedane waarnemingen, zijne mccning bekend 

j gemaakl. De brug werd in hel eersle gedeelte van het jaar 1855 
I voor hel spoorwegverkeer geopend. 
I Ten einde tol zekerheid le geraken, of er werkelijk eenige grond 

voor den bedoelden twijfel be.slaal, hebben de directeuren van dc 
«iN'iagara Falls International Bridge Conipanies» den heer lloebling 
uitgenoodigd, om eene reeks van proefondervindelijke waarnemingen 
aan deze brug te doen, welke oorspronkelijk door hem is gebouwd. 
De uitslag van dal onderzoek is verval in een verslag, door hem 
in het jaar 18l)U openbaar gemaakl. Hij zegt daarin, dal hij , na 
een zorgvuldig onderzoek van alle deelen der brug, geene wezen-
lijke verandering in den toestand van dit werk kan vermelden, 
die van invloed zou kunnen zijn op zijne stevigheid en duurzaam-
heid. Het zal welligt niet onbelangrijk zijn, hier den uitslag mede 
tc deelen van cenc reeks van proeven, welke werden genomen met 
het doel om de stijfheid van het zamenslel I c onderzoeken. Men 
deed vijl treinen achlereenvolgens over de brug gaan, op zoodanige 
wijze, dat dc doorbuigingen, door hun gewigl tc weeg gebragt, 
naanwkenrig konden worden opgeteekend. Dc eersle, een trein van 
35 I o n zwaarte, bestaande uil eene locomotief met tender en tien 
ledige wagens, veroorzaakte cenc doorbuiging in het midden van 
0.-U)'2 voet (0^1.Ml). De tweede trein, bestaande uit ecnc kleinere 
locomotief, twee belaste personenwagens, een goederenwagen en 
een wagen met vee, gaf cenc doorbuiging van 0.5i0voet (O'-'l. 105) 
in bet midden; de derde, zijnde eene liglc locomotief met vijf 
belaste iiersonenwagens en een goederenwagen, 0.520 voel (0'''.150). 
1'ij eene vierde proef ging alleen dc locomotief met tender over de 
brug en veroorzaakte 0.315 voet (O'I.OOO) doorbuiging. Hij dc vijfde 
eindelijk keerde diezelfde machine met acht geladen wagens terug, 
elk bevattende zeventien of achttien stuks vee van de zwaarste 
soort, en deed de brug in bet midden 0.780 voet (0'-'1.211) doorbuigen. 

Het is opmerkelijk, dat een korie en zware trein, zoo als bij de 
laatst vermelde proef, vcrgelijkeiulerwijze de grootste doorbuiging 
veroorzaakt; eene doorbuiging echter, in wezenlijkheid niet ver-
schillend van die, welke bij de proehiemingen in 1855 is teweeg 
gel.ragl. 

Daar de verhouding van de tegenwoordige spanning van 
de kabels lot hunne uiterste sterkte is als 1 :5 .3 , zoo mag op 
grond daarvan hunne duurzaamheid voldoende verzekerd geaclil 
worden. Dc beer Hoebling, na te hebben doen uilkomen, dal er 
geen wezenlijk voordeel kan worden verkregen door dc Ireinen mei 
groote snelbeiil over de brug le doen gaan, om reden dat er aan 
elk uiteinde van de brug een station is, koml tol hel besluit, ilat eene 
grootere snelheid dan van vijf engelsche mijlen (ruim 8 kilometers) 
in bet nnr voor personentreinen niet behoort tc worden toegelaten. 
.Moglen, in weerwil daarvan, de omslaiidigheden in bet algemeen 
een grooteren spocil noodzakelijk maken, dan zou een bedragvan 
20 000 dollars (/'5O0ÜO) voldoende zijn om de stevigheid en de 
slijfhcid van dc brug zoo zeer te vergrooten, dat goederenireinen 
met dc eroolste snelheid daarover zomlen kunnen naan, zonder 

iv c ' 

hel werk in bet minst te benadeelen. 
Hel bontwerk, zegl dc schrijver, kan, als er behoorlijk zorg 

vcror wordt gedragen, veertig jaar of langer duren; en hij voert 

18G2.] 

eenige voorbeelden aan, ten bewijze dat ilit hel geval kan, en zal 
wezen. Daarna komt de heer Hoebling tol de diinrzaamheid van 
dc kabels en neemt uit dit vraagstuk aanleiding om de phy.si-
sehe eigenschappen van smeedijzer in hel algemeen te behaiuleleii. 
Men heelt beweenl, dal eene staaf, die aan trilling of spanning 
wordl bloolgesteld, onderhevig is aan verandering in hare molecu-
laire zamenstelling of aan zoogenaamde granulatie of kristallisatie, 
maar die bewering is lot nog loe niel voldoende geslaafd. Integen-
deel beweert de heer Hoebling, dat ijzer of ecnig ander meiaal 
nimmer in konden toestand kan kristalliseren. Inderdaad is, lot 
het le weeg brengen van die verandering, hitte noodzakelijk. 

Hij handelt voorts over die eigenschajipen van het ijzer, welke 
bet allereerst van belang zijn bij zijne verschillende toepassingen. 
In alle gevallen, waarhij hel aan sterke S|)aiming zoowel als aan 
wTinging en trilling is blootgesteld, moet hel ijzer niel slechls 
grooten zameiiliang, maar ook hardheid en veerkracht bezitten. Als 
bewijzen voor zijne mccning voert hij onderscheidene feilen aan, 
welke hij bij eigen ondervinding heel'l leeren kennen. Hoofdzakelijk 
wijst hij op verschillende oude briiggen in du Vereenigde Stalen, 
waarvan het ijzerwerk, na gedurende vele jaren aan de invloeden 
van het weder en aan tcmperalimrsveranderingeii te zijii blootgesteld 
geweest, gebleken is gelijk te staan met hel beste ijzer, dat tegen-
woordig wordl vervaardigd. 

Met betrekking lot de sterkte en de stevigheid der Niagara-brug 
moet men in aanmerkinu iKMiieii, dal dit werk niet onderhevig is <7 ' O 

aan trilling en voorts dat de grootste spaiming, waaraan de kabels 
zijn oiiderwor|ien, een vijfde van hun wcdei>(aiidsvermogen niel le 
boven gaal. Fr is derhalve voldoende grond voorhanden om van 
Imiine dimrzaamheid verzekerd le zijn: de heer Hoebling slell die 
op niel minder dan verscheiden honderden van jaren. 

IETS OVER DE KUUNVAGENS 

[Allijcmdne I]miziitun(j, 18G0, Heft .'i, G und 7 , S . 120, Zeilschri/'t des 
Oestcrr. Jwjenicnr-Vcveines, . lahrg. 12, Hef t G, S. HG.) 

(1'laat 3 , figuren 10—IG.) 

Sedert den aanleg van de spoorwegen hebben de aardewerken 
ecnc belangrijke uitbreiding ondergaan, en vorderen zulke aan-
zienlijke ka|titalen, dal men deze, zonder overdrijving, op een vierde 
gedeelte van de gezamenlijke koslen der banen kan stellen. Hel is dus 
van het grootste belang, al het mogelijke aan Ic wenden, I e r 
volmaking vim de werkliiigen, welke bij de aardewerken worden 
gebezigd. De kruiwagen b. v., die wegens zijne ongenoegzaamheid 
hoe langer zoo meer verwaarloosd wordl, en desniettemin on-
ontbeerlijk blijft, verdient eene zorgvuldige opmerkzaamheid, en 
WIJ willen door de volgende korte mededeermg daartoe hel onze 
bijdragen. 

De legenwoordigc kruiwagen in den onvolmaaklen loesland, 
\vaarin men hem heell gelalen, laadl weinig, en vermoeit den 
arbeider, aangezien bijna de geheele last op zijne armen rust. 
liet geldl dus de oplossing van hel vraagstuk: hoe kan men den 
arbeider onllasteii, en te geliikertijd het lailingsvermogen van het 
voertuig vergroolen? Wij zullen den kruiwagen thans hooidzake-
bjk beschouwen met belrekking lot de aardewerken, waarbij bij 
bül meest uebriiikt wordt. 
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De lading van den gewonen kruiwagen bedraagt gemiddeld 
0.033 leerl. el en kan, door ciin man, bij aanhoudenden arbeid 
niel verder dan 30 el worden voorlgekriiid. (.)p een afsland van 
100 el wordt hel gebruik van » '̂'J «-'«"'ô î'is 
li grondverplaatsingen, reeds vrij bezwaarlijk, en men 
neemt dan zijne toevlugt lol grootere voertuigen, die op voor-
loopig gelegde sporen door locomotieven worden ge.sleepl. Natuur-
lijk vordert dit alles een aanzienlijk materieel en buitengewone 
kosten, en veroorzaakt vele moeijelijkheden, waardoor alleen 
rijke, met groole werken vertrouwde undernemers daarvan ge-
bruik kmmen maken. 

De lading van den gewijzigden kruiwagen , zooals hij later be-
schreven zal worden, is 0.050 leerl. el en de hand kan 80 lot 100 
el lang zijn, zuodat de geheele afstand van 3tU) tot -iOO el be-
dragen kan, alvorens men verpligi is zyne loevhigt lol mimler 
eenvoiidiue vervoermiddelen te nemen. Men heeft hel daardoor in 
zijne magt, over de geheele lengte eener lijn, en met goedkoope 
materialen, een groot aantal ploegen in hel werk le slellen en 
den arbeid snel te doen vorderen. Hel belangrijkste voordeeleven-
wel, dal de nieuwe kruiwagen oplevert, is zijne gemakkelijke 
behandeling, waardoor hij overal bij de uitvoering van aarde-
weikeu kan worden gehruikl; eene zaak, wel der aandacht waar-
dig van die regeringen, welke aan de arbeidende klasse werk 
willen verschall'eii. 

De nieuwe kruiwagen is in de figuren 10—12 van plaal 3 vom'gc-
steld. Men ziel dat de zamenstelling geheel overeenkomt men de 
tegenwoordige, met dat onder.̂ cheid, ilal het aan den voorkant 
gcplaat.sie enkele rad hier vervangiMi wordt door twee raderen, 
welke onder den bak en een weinig vóór bet zwaartepunt van 
de lading zijn aangebragt, zoodanig, dat de last, bij hel oplielfen 
der draagboomcn, in evenwigi ligt, en niel meer op de armen 
des kriiijers drukt. Hierin beslaat de geheele wijziging in de 
inrigling ven den kruiwagen. 

Voorts ziet men , dal hel dubbele wiel, dat in figuur. 12 van voren 
gezien is afgebeeld, bestaal uit twee van elkander onafhankelijke 
raileren op eene gemeenschappelijke as. Zij dienen lot hel verzekeren 
van de slabiliteil van den last, helwelk, hoewel herhaaldelijk be-
proefd, met bet enkele rad niel le verkrijgen was (1). De ware 
oplossing van hel vraagstuk bestaat in het verdubbelen van bet rad, 
en hel plaatsen daarvan tusschen de boomen ; allen, die den krui-
wagen hebben Irachlen le verbeteren, streefden naar dat doel. Wel 
heeft men beproeld, lol verligting van den last, gepaard met ecnc 
behoorlijke stahiliteit, twee wielen aan wederszijden van den bak, 
zooals bij eenen gewonen wagen, aan te brengen, doch daardoor 
veranderde de kruiwagen eigenlijk in een kleinen handwagen , die 
hooge hcrslelliiigskosteii veieischt en niel zoo gemakkelijk gelost 
kan worden als de kruiwagen. De gemakkelijke ontlading is echter 
bij aardewerk een van de eerste voorwaarden voor den kruiwagen, 
en wordl door de wijziging, zooals zij in dc ligniir 10 is voorgesteld, 
volkomen bereikt. De vooruitstekende gedeelten der draagboomcn 

(I) In het Cüuscrvntoirc des aris te l ' a r i j s zagen wij een klein niodcl 
van ccn k r u i w a g e n , met een enkel rad onder den b a k ; in de werkel i jk-
heid zdu een zoodanige wagen hoogstwaarschijnl i jk onmogel i jk te hanteren 
z i jn , daar de kruijcr hot wankelen van den last niet meester zou kuniiun 
wurden . 

O 
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AA' zijn Ijühoiulcn, cn gnvcn als sicnnpuni, znowcl itij licl Insscn 
naar voren, als op zijilo, grool grniak. Vergelijkende proeven lieb-
ben Itewezen dal de verbelerde wagen, ook in dal opzigi, do voorkeur 
verdienl boven den gewonen. 

Hel is reeds aangeniiM-kl, dal de niemve kruiwagen, mei iiilzondering 
van bel rad. gebeel gelijk is aan den gebruikelijken; dii is ook 
bel geval mei den bak , en bel eenig onderselieid beslaat daarin 
dal twee raderen van 0"l.30 jniddelüjn bet enkele rail van 0^.50 
liebben vervangen. 

Ken wezenlijk voordeel is bel, dal een gewone kruiwagen ge-
makkelijk in een verbeterden kan veranderd word-Mi en omgekeerd. 
Hierdoor kunnen de aaimeniers met geringe koslen bun voorbanden 
materieel bemitligen, daar zij, des noods, den bak den oorspron-
kelijken vorm kunnen laten bebouden ; waarsebijnbjk echter zullen 
zij tot het gebruik van den gewijzigden kruiwagen overgaan, daar zij 
weidra, even als wij , ondervinden zullen, dat een arbeider hier-
mede zomler moeile tweemaal zooveel werk kaïi verrigicn , als met 
den gewonen kruiwagen, terwijl men nu, in plaats van mannen, 
die niet altijd gemakkelijk te vsrkrij,-en zijn, — vrouwen en zelfs 
kinderen voor de aanlewerken kan bezigen. 

Hij hel gebruik van den kruiwagen o|i hel terrein, worden deraderen 
zoo wijd mogelijk nit elkander ge|ilaatst (liguur 12), waardoor de 
stabiliteit, niettegenstaande dc ongelijkheden van den bodem, ver-
zekerd blijft. 

Inde lignren 10 en 11 is de kruiwagen voorge.sleld, rollende over 
een straal van kruiplanken of sclmijerdeelen ; bier zijn de wielen zoo 
digi mogelijk bijeen, zoodat Iniii alstaml bnilenwerks 0''l. 18 lot 
0''1.20 bedraagt. De haan, waarover de wagen zich beweegt, verdienl 
onze bijzondere opmerkzaamheid. Zooals Ihans bij eenigzins aan-
zienlijke aardewerken gebruikelijk is , rijden de kruiwagens over 
eenige op den grond gelegde, min of meer aan elkander sliiiteiide, 
ruwe planken. Hiervan kan men echter bij den tweewieligen 
kruiwagen geen gebruik maken; de planken moeien behoorlijk 
bewerkt woide-n, zoodal de bew(!ging gemakkelijk zij , en zoo-
danig aaneen sliiifeii (lignnr 13), ilal de wagen niel kan slooten. 

Iedere plank is aan hel eene eind afgerond, en aan het andere 
cirkelvorniig nilgesnedi-n; de iilankeii grijpen dus in elkamler en 
kunnen, des noods, door hoiiteii j)iiinen verboiuleii worden. In 
figuur 13 is door geslipp(ïlde lijnen voorgesteld, hoe men, doorbel 
links of regts draaijen der planken , gebogen stralen kan aanbrengen. 

Zijn de deelen niel breeder dan O'l.^ä ofO''l.2G, dan zou hel 
doelnialig zijn, hen van opslaanrte randen te voorzien, waardoor 
de arbeider zich niet behoelt le verinoeijiMi met hi.'l 0|i de baan 
houden van zijn wagen. Hij eene breedte van (>1.30 of meer 
kunnen de randen vervallen. De lengte van elke plank bcdraaut 
2 lol -i el. 

Deze kriiii)!ankcn zijn, zoo als men ziel, ligt vervoerbaar, en 
vormen, met den lie.M'lireven kruiwagen, hel geheele materieel voor 
de uitvoering der aartlewerkeii, ilat men, bijzonder in hel belang 
d(!r arbeideinie klasse, ov(.'ral zon willen invoeren; de bouwslolfeii 
daartoe zijn in alle landen voorhanden, en hel kan, met geringe 
kosten, gelegd, uil elkander genomen en weder vervoerd worden. 

Nog een iMikel woord omtrent de vergerijkeiide proeven met beide 
soorten van kruiwagens. Wanneer hel gewigl van den gewonen 
wagen, met de lading, lOl) |'oiid bedia.igl, dan wordt de ver-
eiöclile krachtsaanwending o)i eene waterpasse baan voorgesteld 
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door 50-}-1 = 51 ; bij den verbelerden wagen is de benoodigde 
kracht slechts 0 - | -2 = 2, welk belangrijk verschil, ofschoon bij 
hellende banen verminderende, toch aanzienlijk blijft. Hij eene 
klimming bijvoorbeeld van 15 len 100 bedraagt de vereiscble 
kracht, bij den ouden wagen 50-|-10 = 0(ï, bij den verbeterden 
0-1-17=17, dus nog miniler dan i gedeelte. Zonder overdrijving 
kan men dus gerust aannemen, dal een arbeider met den nieuwen 
wagen hel werk van twee anderen kan verrigleii. 

Men zal evenwel niet beweren, dat de be.schreven inrigting, bij 
den aanleg der spoorwegen, de aanwending van wagons langs 
hnlpsporen onnoodig maakt; integendeel, dit krachtig vervoermiddel 
zal, bij aanzienlijke aarilverplaalsingen en op groote afstanden, 
steeds de voorkeur blijven verdienen. Hij ilen aanleg van wogen en 
kanalen echler, vooral in afgelegen landstreken, zal het gebruik van 
den voorgesteldeu kruiwagen in alle opziglen voldoen. 

In de vergadering van den ( k s l e r r M i s c h e n Inijcmtw'-Vcn'in 
den 12den .Mei 1800 deeil de hoofd-ingenieur Czerwenka eene 
mededeeling over eene «verbeterde zamenslelling der kruiwagens», 
waarvoor hem in Oostenrijk palent is verleend. 

He door hem ingevoerde verbetering, is in dc lignren ! i , 15 en 
1 (• voorgiisteld. Zij berust grootendeels op hetzelfde beginsel, als de 
boven beschrevene, namelijk, dat men, door hel aanbrengen van 
hel rad muler den bak, hel gewigl van tle lading iu evenwigt moet 
brengen, zoodat de krnijer slechts belioell le diiweii, en niel te 
torschen. Het onderscheid tiis.scln'n dezen gepatenteerden kruiwagen 
en den boven voorgesteldeu beslaat hooldzakelijk in een anderen 
vorm van bak, en in hel bevestigen \an de as van hel rad of de 
raderen en van de draagboonien aan dien bak zeiven, zijnde deze 
laatste zoo hoog aangebragt, ilat de arbeiiler niel behoeft te bukken, 
om den krniw.igeii op te hellen. Ofschoon bij den I w e e w i e h g e n wagen 
lie raderen, ter vermeerdering van de slabilileil, zoo digi mogelijk 
naar de lange wanden van den bak zijn geplaatst, zoo is toch ook 
de eenraderige kruiwagen behouden. Hij den wagen met dubbel 
rad lieblieii de wielen geene gemeenschappelijke, maar elk eene 
afzondi'rlijke as. 

De honlen boomen en poolen worden door gesmeed of ilunnr 
gegoten ijzeren vervangen, en de hoeken van den bak aan do 
voorzijde door bandijzer versterkt. 

De aan de gewone zamenslelling van den kruiwagen verbonden 
nadeelen zijn: 

1. De inhoud bedraagt slechts 0.032 lol 0.0i7 teerl. el, doch hij 
wordt in den regel minder geladen. 

2. Deze geringe nnltige arbeid is een gevolg van de slechte vî r-
deeliiig van den last len nadeele van de kracht , waardoor niel 
alleen de wrijving aan de as van het wiel en van den weg over-
wonnen , maar levens een grool gedeelte van den last gedragen 
moet worden. 

3. Hel ledigen van den wagen geschiedt op zijde, waartoe eene 
meer dan gewone krachlsinsjianning vereischl wordt. 

•t. Deze wijze van ontlading leidt tol spoedige vernieling van 
den kruiwagen. 

5. Het aangrijpingspunt van de boomen ligt in den regel te laag, 
zoodal de arbejder zich bukken moet, om den wagen le kininen hellen. 

De voordeelen van den verbelerden kruiwagen zijn de volgende : 
1. Het ladings-verniogen is 0.005 leerl. el, dus meer dan hel dub-

bele van den gewonen wagen. 
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2. De voor dc beweging vcreischlc krachtsaanwending is aan-
merkelijk muider, daar alleen de wrijving aan de twee of vier 
assen cn van den weg overwonnen, en slechts een klein gedeelte 
van den last, tot behoud van hel evenwigt, gedragen behoeft le 
worden. 

3. Door middel van den hellenden voorwand geschiedt hel lossen 
met weinig moeite, door het ophelVen van de boomen. 

4. Door deze wijze van ontladen worden zoowel de krachten 
der arbeiders, als hel voertuig gespaard. 

5. Dc boomen zijn zoo hoog aangebragt, dal de krnijer zich 

slechts weinig behoeft le bukken. 

OVER DE INWENDIGE KUACIITEN DER LOODREGT HELASl'E 

»ALKEN EN liEREKENING V.\N DE I.7ZEREN i - l )ALKEN, 

DOOR DEN llOOGLKERAAR A. I IANEL, 

TE STUTTGAUT. 

[Zeitschrift des Architectcn- und hujcuieur-Vcrcins Jur das Küniijreich 
Hannover, 18G1 , Hef t 1 uiul 2 , S . 137.) 

(IMuat .1.) 

De volgende verhandeling is een kort uittreksel van eencafdee-
ling der voordragt van genoemden hoogleeraar, gehoudeiraau de 
Holylcchnisdie school te Slullgarl. ?dcn zal daaruit de wijze leeren 
kennen, waarop die hoogleeraar sedert verscheiden jaren de leer 
van de inwendige krachten der belaste balken in hel algemeen 
behandelt en in het bijzonder, hoe hij getrachl heelt, het zoo be-
langrijk vraagstuk van de berekening der I-balken, voorden nieu-
wercn brugbouw zoo gewiglig, op le lossen. Hij veel oorspronke-
lijks zal men ook veel bekende zaken vinden: zoo beval 3 
eenige sederi laug bekende sleHingen omtrent de normale krachten 
in de dwarsdoorsnede; terwijl de hoofdinhoud der 4—8, hoewel 
niet zoo uitvoerig noch in denzelfden gang van denkbeelden, gevonden 
wordt in de zoo geachte werken van Laissle en Schübler over̂ de 
inrigting der brugliggers, eu gedeeltelijk o o k iu andere geschriften; 
om der volledigheidswille en ook lol beter verstand scheen het niet 
gepast, hiervan een of ander weg le laten. Ook zouden de ver-
kregene uitkomsten eenvoudiger en algemeener uil de grondbe-
ginselen, door Cauchy (1) ontwikkeld omtrent de verdeeling der 
inwendige drukkingen in de ligchamen, zijn af te leiden; doch 
de hier gevolgde gang is welligl voor hel ouderwijs verkieslijker. 

g 1-

Evemuigtslocslnnd dar vaste ligchamen in hel algemeen. 

Evenwigt der uitwendige krachten met elkander. — Zal een vast 
ligchaam, als een geheel aangenomen, in e v e n w i g t zijn, zoo moeten 
al de uitwendige krachten, dal zijn dezulke, die uil andere lig-
chamen voortkomen, mol elkander in evenwigi zijn Deze krachten 
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zijn in het algemeen of werkende knchlm (waarloc bij aardsche lig-
chamen allijd hun gewigl behoort) oi'wé'Jijdende krachten o\'weder-
standen, welke laatste door de a a n r a k i n g met andere onbewegelijke 
ligchamen ontstaan. Voor zoo verre deze ligchamen daarloc in slaat 
zijn, zullen de wederstanden bij hel evenwigt allijd de daartoe 
vereiscble grootte verkrijgen. 

Xüodiakelijklieid van inwendige krachten. — Voor hel evenwigi 
is hel in den striktsten zin niel alleen noodig, dal een ligchaam, 
als een geheel beschouwd, in evenwigt zij, maar ook elk deel 
daarvan, dal men zich als daaruit afgezonderd voorstellen kan, 
moet onder de daarop werkende krachten afzonderlijk in evenwigi 
zijn. Indien nu de uitwendige krachten, welke op dil ligcbaamsdeel 
werken, niet in evenwigi zijn (en dal zulks wel hel geval is, 
is uitzondering), zoo worden voor dil evenwigt nog zekere inwendige 
krachten, dal zijn krachten, die van de aangrenzende ligchaams-
deelen ,uitgaan , gevorderd. 

Verschillende soorten van inwendige krachten. — Ken zeer klein of 
elementair vlakje, een deel van hel ojipervlak van een klein deel 
of element der massa van het ligchaam uitmakende, oefent inhei 
algemeen op hel daaraan grenzend deel van het ligchaam eene 
kracht uit, die met dal vlakje eenen zekeren h o e k zal maken. Men 
kan die kracht oiilbinden loodregt op en evenwijdig aan dat vlakje; 
men verkrijgt alzoo: 

1. Kene normale kracht, welke de t w e e aangrenzende elementen 
van elkander trekt of legen elkander drukt. In het eersle geval 
noemt men haar spanning, in hel andere drukking. 

2. Kene evenwijdige kracht, die de beide elementen langs elkander 
verschuift of afscheurt, en die men dus de afscheuringskrachlkw 
noemen. 

Werkingen der inwendige krachten. — Ten gevolge van de veer-
kracht der ligcliamen heelt elke spanning tusschen twee elementen 
eene verwijdering — elke drukking eene toenadering — en elke af-
scheurende kracht eene verschuiving dier elementen ten gevolge. 
Hieruit volgt, dal een geheel vrij ligchaam, hetwelk onder de werking 
van uitwendige krachten in evenwigt geraakt, eene gedaantever-
andering ondergaat, die in sommige gevallen, bij vaste ligchamen, 
onmerkbaar kan zijn, maar iiietlemin ontwijfelbaar beslaat. 

Zijn de inwendige krachten, tol het evenwigt vereischl, grooter 
dan die van den wederstand der slof van het ligchaam, zoo om-
slaat er eene breuk, heizij door hel uiteenrukken, verbrijzelen of 
afscheuren van de deelen des ligchaams, heizij door Iwee of meer 
van deze omslandigheden le zamen. 

(1) Vergel i jk de verliandcliug van den lioogleeraar d r . l lo l tz inann in 
het progranmia onzer school voor 165G. 

(Ucd. van het Tijdschrif t . ) 

Uepalingen en onderstellingen. 

Buiging in hel algemeen.— \)oovk\\kii\\ verslaan wij hier betrek-
kelijk lange staafvormige ligi-bamen, en door buiging de vorm-
verandering van hel lengte-prolil dezer ligchamen of van eene daarin 
aangenomen lengte-as, onder de werking van uitwendig daarop 
werkende krachten. De bepaling der inwendige krachten, door de 
buiging ontwikkeld, maakt den grmidslag uil der berekening voor 
de inrigting der balkenconstructie. 

Onderstellingen betrekkelijk de ligging en gedaante der balken. — 
De balken worden ondersteld geplaatst le zijn waterpas, gedragen 
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iloor slcunpiinlcn, op gelijke lioogleii gelegen, limine gedaante 
worill omlersleld symmelriek Ie zijn ten opzigle van een vertikaal 
vlak. Oe dwarsdoorsneden .staan regtlioekig op ilal vlak en op eene 
lijn, als lengte-as in dal vlak aangenomen, welke as in den on-
gebogenen toestand eene liorizonlale regte lijn is. De doorbniging 
wordt zoo klein aangenomen, dat de dwarsdoorsneden nog allijd 
als vertikaal te beseboiiwen zijn. 

De volgende bescboiiwingen gelden voor elke soort van balkon 
en dwarsdoorsneden, tenzij bieromtrent nitzonderingen gemaakt 
worden. Drismatische vormen behoeven hier niet te worilen aan-
genomen. 

Onilevslellinijen betrekkelijk de uitwendige /.rr/e/z/c/i. — Deze wor-
den alle vertikaal, alzoo (nagenoeg len minste) evenwijdig aan de 
dwarsdoorsneden, ondersteld, en verder als gelegen te zijn in het 
.̂ ymmetrieke vlak, zoodal in dat vlak de bniging plaals heelt. 

Als werkende krachten kan men de willekeurig aangebragle 
belastingen nemen (daaronder is in de werkelijkheid allijd het 
gewigt van den balk). De tegenstanden zijn de wederslaiiden der 
steunjumlen, die vertikaal naar boven gerigt zijn. 

Volgorde van het onderzoek. — De inwendige krachten, voor zoo 
verre zij in de praktijk van belang zijn, werken alle evenwijdig 
aan bel buigingsvlak; zij zullen m de volgende orde beschouwd 
worden: 

1. De normaalkrachlen tusschen de dwarsdoorsneden, welke 
krachten hier dus horizontaal zijn. 

2. De eveneens horizontale arscheiirinuskrachten tusschen de 
horizontale vezelvlakken. 

De vertikale arscheuringskrachlen tusschen de vertikale dwars-
doorsneden. 

4. I.ie vertikale normaalkrachlen lus.<chen de horizontale vezel-
vlakken. Kindelijk: 

'). De arscheurini.'skracht en O 
0. De normale kracht iu eenig willekeurig aangenomen hellend 

vlak, loodregt op hel vlak van doorbuiging. 

Normale krachten op de dwarsdoorsneden. 

(ielijkheid der spanningen en drukkingen. — De deelen van eenen 
balk, door eene aangenomene dwarsdoorsnede aangewezen, moeten 
elk onder de daarop werkende uil- en inwendige krachten in 
evenwigt zijn. Deze zijn: 

1. De uitwendige krachten, in vertikale rigling; 
2. De eveneens vertikale arscheuringskrachlen in de doorsnede, cn 
,'). De horizontale normale krachten op de doorsnede. 
Ten gevolge van het evenwigt moet de algebraïsche som der 

horizontale krachten gelijk nul zijn; alzoo moeten er spanningen 
en drukkingen ontslaan en moet de som der spanningen gelijk zijn 
aan de som der drukkingen. 

Verdeeling der nornuile krachten over de dwarsdoorsnede. — Dc 
elementen ol'deelen van den balk, die vóór de doorbniging in eene 
zelfde doorsnede zijn gelegen, worden aangenomen ook na de door-
buiging in dat zelfde vlak gebleven te zijn; dit vlak blijft ook na 
de doorbuiging, len gevolge van de aangenomen symmetrie, lood-
regt op het vlak der doorbuiging. 

Zij nu A IJ D C (figuur l) ile lengte-doovsnedc van een onciiulig 
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dun schijlje, tusschen twee achtereenvolgende dwarsdoorsneden van 
den balk begrepen, in ongebogen toestand. Denkt men zich nu dil 
schijlje na de iloorbuiging zoodanig op hetzelfde ongebogen deel 
gesteld, dat de beide dwarsdoorsneden A IJ in elkander vallen, zoo 
moet, daar cr zoowel s|)aninngen als drukkingen in de dwarsdoorsnede 
voorkomen, en elke spanning eene uitrekking — elke drukking eene 
zaïnendriikking veroorzaakt, de doorsnede C l ) doorgebogen ergens 
in (y l ï vallen op zoodanige wijze, dal de beide standen elkander 
volgens eene regte lijn in O loodregt oji bet vlak der Iiguur snij-
den. Deze lijn noemt men, zoo als bekend is, de onzijdige of 
ongedrukte as, omdat de daarin gelegene vezelen geene uitrekking 
noch zaniendrnkking ondergaan. 

Volgens de bekende wellen der veerkracht, waarbij, binnen de 
grenzen, die in de praktijk plaats hebben, de uitrekkingen en zanien-
drukkiiigen evenredig zijn aan de krachten, die de uitrekking of 
zaïnendrukkiiig voorlbrengiMi, volgt uit het voorgaande: 

1. Dal elk horizontaal element der dwarsdoorsnede, over de geheele 
breeille der doorsnede genomen, overal even sterk wordt aangedaan; 

2. Dat de sjianniiigen aan de eene zijde en de drukkiiigen aan 
de andere zijde der oiigedriikle as gelegen zijn, en 

3. Dat die krachten 1er weer.szijde van de oiigedriiktc as, in 
welke lijn zij gelijk nul zijii, evenredig zijn aan hare afstanden 
tot die as, en dus aan de boven- en de henedenzijde van den balk 
het grootste zijn. 

Stand van de ongedrukte as. — Zij: 
J , de betrekkelijke uitrekking en zamendrukking (dat is voor 

de eenheid ih-r lengte) van eene vezel, gelegen op den afstand, 
gelijk aan de eenheid van de ongedrukte as; 

b de breedte van eene willekeurige horizontale vezellaag op den 
afstand y van de ongedrukte as; 

en i,, de hoogte van bet gerekte en van het zamengedrukle 
deel der dwarsdoorsnede; eindelijk 

f«, dc modulus der vccrkrachl voor de spanningen en s,. die 
voor de driikkingcn ; 
zoo verkrijgt men voor dc som der spanningen in dc dwarsdoorsnede 

5, ƒ y b d y , 
J (I 

cn voor de som der drukkingen 

-p 

O, f,. / ybd y. "I. 
Volgens het voorgaande moeien beide .sommen even groot zijn, dus 

/ ybdy = £^, / ybdy, 
Jo Jo 

waaruit bij ccnc gegcvcne hoogte : -f- der dwarsdoorsnede 
de ligging der ongedruklc as bepaald wordl. 

Nceiiil men, zoo als gewoonlijk, en zoo als hier voor het vervolg 
aangenomen wordt, de beide modidi der veerkracht als even groot, 
züo is 
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waaruit volgt, dat in dit geval dc ongedrukte as doorbel zwaarle-
piiul der doorsnede gaat (1). 

Uitdrukking der normale krachten op de doorsnede in functie van 
de uitwendige krachten. — Hiertoe moet men uilgaan van de 
voorwaarden voor het evenwigt tusschen dc uitwendige krachlen op 
het deel van den balk, door dc dwarsdoorsnede afgescheiden, met 
de inwendige krachten oj) die ilwarsdoorsneden. 

liet eenvoudigst geraakt men daartoe door dc vergelijking der 
momenten voor dc krachten len opzigle van eene horizontale as, 
gesteld op ccnc willekeurige hoogte in de beschouwde doorsnede. Zij : 

Iv M het moment der nilwendige krachlen betrekkelijk de door-
snede , dat is de algebraïsche som der iiiomenten van al de uit-
wendige krachlen op het deel vau ilen balk ter regterzijde van ile 
doorsnede, dc wederstanden op dal deel daaronder begrepen ten 
opzigte van dc aangenomen as; z'y verder: 

DM het moment der doorbuiging, dal is de som der momenten 
van al de normale krachten der doorsnede ten opzigle van diezelfde 
as; zoo is 

K M = : D M (1) 

De waarde van DM viiull men het eenvoudigst door dc as der 
momenten in dc ongedrukte as tc stellen , indien men namcrijk 
met behoud van de aangcnouienc beteekenis der letters noemt : 

k de spanning of drukking op de vierkante eenheid, gelegen op 
den afsland y van dc ongedrukte as; 

6 den modulus der veerkracht, en 
0 hel momeiil van traagheid der ilwarsdoorsncde ten opzigte van 

dc ongedrukte as; 
zoo is: 

DM=: I kybdy-h 1 kybdy, 
Jo J O 

of wel, daar overal in dc d o o r s n e d e dc waarde van - standvastig is, 
V 

n u = i l 
J Zn 

y^dy^jQ. 

Hieruit hcefl men ten gevolge van dc vergelijking (1) 

K M 

•ó 4 . 

(II) 

41 

1. dc normale krachlen op hel deel A U der dwarsdoorsnede; 
2. dc overeenkomstige krachten op het deel C I), en 
3. dc afscheuriiigskracht in het horizontale vlak B I). 
Deze laatste kracht konil allijd in werking als niet toevalliger-

wijze de normale krachten aan beide zijden even groot zijn. Hel 
verschil dezer krachlen geefl dan dc afscheuringskrachl in het 
vlak n n. 

Uitdrukkiny dezer afscheuringskracht. — Dc som der normale 
krachlen op .1 />' is naar dc voorgaande onderstellingen en met 
betrekking tot Iiguur 2 : 

1. 
k bdy, 

of door de vergelijking (11) 

KM 
yl'dy, 

of wel als men door S .M het statische moment van het deel A U 
der doorsnede (of vau zijn complement D E ) (1) ten opzigle van 
dc ongedrukte as aanwijst: 

K M 
SM 

Afscheuringskrachten tusschen de vezellagcn. 

^'oodzakeHjkheid dezer krachten. — Zi j , in Iiguur 2 , .1 D D C 
de lengte-doorsnede van een deel van den balk, begrensd door dc 
deden /I D en C D van twee opvolgende dwarsdoorsneden cn door 
bet horizontale vlak D D en door dc buitenzijden van den balk: 
op dil deel werken horizontale en vertikale krachten; voor bet 
evenwigt moet onder anderen de algebraïsche som der horizontale 
krachten gelijk nul zijn. Deze krachten zijn: 

Neemt men het deel .1 B D C, zoo als in figuur 3, als ccnc oneindig 
dunne sdiijf ter dikte van d x , dan kan men ter berekening der 
normale krachlen in C D , ook dan als de balk niel volkomen 
prismatisch is, aannemen dat dc grootheden S M cn 0 voor de twee 
achtereenvolgende dwarsdoorsneden even groot zijn. Hel moment der 
uitwendige krachten, als eene fiinctic van xbeschouwd,veraudcrl 
bij den overgang van .1 B naar C D met 

(I K 
dx 

dx. 

Hel verschil der normale krachten van /I D naar CD is dus 

(ilvM , SM 
d X. dx 0 • 

Dit verschil moet volgens bet voorgaande gelijk zijn aan dc 
afscheiirendc kracht over dc lengte dx werkende. Noemt men dan 
S dc afschcuringskrachl op de Icugtc-ccnhcid van hel bcscboiiwde 
oppervlak, zoo is 

(/KM SM 
"ë" 

U 1\ 1>1 n i\l 

( l ) In dc inccsto geval len der {uaktijk is deze onderstel l ing naauwkeur ig 
gonocg. Bij gesmeed ijzer is Si onbeduidend (ongeveer 10 ten honderd) 
grooter dan f . 

dx 

Is nu verder: 
D de resullaute der krachten voor het besdiouwde halkded, dal 

is de resultante van al dc uitwendige krachten (de wederstanden 
daaronder gerekend), welke op bet ileel van den balk ter regter-
of ter linkerzijde der doorsnede werken, zoo beeft men: (2) 

(1) Dewijl namel i jk de ongedruk te as door het zwaartepunt der door-
snede g a a t , zoo zijn de inomenlcn der beide d e e l e n , door het punt B 
afgcscbciden, in volstrekte waarde nan e lkander ge l i jk . 

(2) Zij namel i jk x' dc afstaml der kracht 11 l inks van dc doorsnede A B, 
Boo is 
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d K ^̂  , 
— il 

(I X 

en alzno voor de voorgaande vergelijking: 

SM 
S = K ( l i l ) 

ol' wel in woorden : om de ((fsclieui'ini)sknicht op de len(jte-eenJieid 
in een wiUeheuriij punt te vinden, vennenifjvuldigc men de resul-
tante der uitwendige hrachten voor dat punt met het moment der 
normale krachten op een van de beide deelen der dwarsdoorsnede, 
door hel willekeurige punt aangewezen, ten opzigte van de onge-
drukte as, en deele dit product door het traaglieidsmoment der 
doorsnede ten opzigte van diezelfde as. 

Zij s de arsclieuringskraelil op de vierkanle eenlieiil, zoo wordt 
.s gevonden door de waarde van S te deelen door de breedle b der 
alsclieuringsvlakle (figuur 4) , ofwel door de vergelijking: (1) 

SM 
(IV) 

Verandering der afscheuringskracht in betrekking tol de hoogte. — 
In de vergelijking (lil) bebben de groolbedeii U en 0 voor elke 
dwarsdoorsnede eene bepaalde waarde; blijft de doorsnede dezelfde, 
maar is de boogie van bet afsclieuringsvlak veraiulerlijk, zoo zal S 
evenredig met SM veranderen, alzoo altijil aan den boven-en den 
beneden-rand der doorsnede gelijk md zijn en vandaar naar de 
(ingedrukte as toenemen, om aldaar bet grootst te worden. 

iJe alscbeuringskracbt op de vierkante eenlieid beeft, blijkens 
de vergelijking (IV), nog een veranderlijken factor, namel i jkd ie 
kracbl wordt dus des le grooler naarmate bet afscbeuringsvlak 
.•«maller wordt. 

Toepassing up eene regthoekige dwarsdoorsnede. — Üe aanwijzingen 
m liguur 5 toeiiassende beeft men 

C-) — 

K M = K a:' («) 

cn voor dc doorsnede C D 

d K M 
K M - f 

dx 
dx=R{x'-\'dx}-{-

dWdx 

üt' met vcrwnarloozing van do tweede mngten der difTcrentialen : 

K M - f .dx — W {x' + dx) 
d X 

(b) 

Het verscliil der beide vergel i jkingen (a) cn (/;) is zoo als in den t eks t : 

d K M 
d x 

= R. 

( l ) In deze vergel i jk ing is niet bepaald, naar welke zijde dc afsclicurings-
kracht he t boven.«itc of onderste deel zal verschuiven. ^ len ziet cchter ge-
makke l i j k i n , dat de r i g t i n g , naar welke dc vezels , die aan dc ui tgerekte 
zijde van den balk l i ggen , zich ten oju ig tc van d i e , naar de zamengedruk te 
zijde ge legen , trachten te b e w e g e n , overeenkomt met de zijde, naar we lke 
het moment der ui twendige krachten toeneemt . Is dit moment s tandvas t ig , 
dan vevdwijnl dc ftfschcuvingskraclu. 
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en voor een afscbeuringsvlak op den afstand g van dc ongedrukte as 

' H X T y - ' ^ - l r : 

alzoo volgens (IV) 

- i ^ j j - c / y ] 
Stelt men deze kracht als ordinaat op de vertikale abscissen g, 

zoo verkrijgt men, dewijl 11, h en b standvastig zijn, ccne para-
bool, waarvan, zoo als in figuur 5 , dc as met de ongedrukte as 
overeenstemt. Dc grootste waarde van s is (voor g = 0) 

I I L 
Td/ t ' 

cenc uitdrukking, die bij de berekening van volgens de lengte op 
elkander verbonden balken nuttig kan zijn. 

Toepassing op de 1-vormige dwarsdoorsnede met even groote 
randen of (lenzen. — Worden ook hier dc waarden van s als 
ordinaten op de abscissen // gesteld, zoo ontstaat de gebrokcue 
kromme lijn A D C D K F (figuur ü), zamengesleld uit drie para-
bolische bogen AD, CD, HF, cn dc twee regie lijnen BC en 
DF . De plotselinge vermeerdering van s, bij den overgang van den 
rand naar de rniddelribbe, ontstaat uit de geringe dikte van deze 
laatste, in vergelijking met die der llenzen. in de middelribbe 
verandert de afscheuringskracht slechls weinig, omdat dc dwars-
doorsnede van dit deel een geringcren invloed op SM heell dan 
de dwarsdoorsnede der ficus. 

Verwaarloost men als benadering dc miildelribbe bij dc bepaling 
van SM en 0 , hetgeen in vele gevallen der praktijk naauwkenrig 
gcMioeg is, zoo verkrijgt men eene zeer eenvoudige uitdrukking voor 
dc afscheuringskracht van de middelribbe, onafbatdvclijk van de 
hoogte van het afscheuringsvlak. Zij namelijk: 

n de dwarsdoorsnede van elk van de beide llenzen en h haar 
afsland van midden op midden; 

dan is, met vcrwaarloozing der middelribbe cn voor elk punt 
dezer laatste 

en zeer nabij 

0 = 

Derhalve beeft men volgens (IV) voor dc afschcuringskracht der 
middelribbe, waarvan dc breedtc b is: 

waarin bh zeer nabij de dwarsdoorsnede der miildelribbe is (1). 

(1) Neemt men tiij de berekening v a n s do middelr ibbe in a a n m e r k i n g , dan 
verkr i jg t men voor de waarde n of voor het g e t a l , waarmede men dc 
afschcur ingskracht aan het vercenigingspunt der dwarsribbe met dc flenzen 
moet ve rmenigvu ld igen , om de afscheur ingskracht in de ongedrukte as te 
v e r k r i j g e n , de formule 

^ 4 il h ' 

wnnrin d do hoogte of dikte vnn e lke van de (lenzen aanwijst cn de overige 
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Verandering der horizontale afscheuringskracht in de lengte van 
den balk. — Dij niet prismatische balken is in het algemeen niet 
alleen 11, maar zijn ook SM, 0 en b veranderlijk over de lengte 
van elke vezel; men kan dan niet uil dc v e r g e l i j k i n g ( I V ) algemeen 
geldende regels voor dc verandering iler alschcuringskracht naar 
den hoogfcstand der vezels aficiden. Dij prismatische balken daaren-
tegen ziju alle in dc genoemde formule voorkomende grootheden, 
hclialve W, standvastig, cn a l z o o verandert de afscheuringskracht 
in dezelfde laag volgens dc lengte evenredig met U. Heeft men deze 
balken enkel in eenige punlen belast, zoo is de afschcuringskracht 
voor elke laag tusschen twee achterccnvolgende belaste punten 
standvastig. Is daarentegen dc balk gelijkmatig belast, zoo neemt 
van het punt, alwaar W = O is, dc afscheuringskracht gelijk-
matig ter weerszijde toe cn wordl een ma.\innim in dc oiulersleu-
ningspunten. In elk geval verandert in het punt, alwaar het leeken 
van W afwissell cn het moment der uitwendige krachten ecu maxi-
mum wordl, dc rigting, waarin de afschcuringskracht werkl, of 
wel de zijde, naar welke de vezellagen over elkander trachten le 
schuiven. 

Afscheuringskrachten in de dwarsdoorsneden. 

Som der afscheuringskrachten in elke dwarsdoorsnede. — Deze som 
wordt afgeleid uil de voorwaarden van het evenwigt voor een der 
deelen van den balk, door de dwarsdoorsnede bepaald Dc vergelijking 
voor de resultante der vertikale krachten op dat deel toont, dat die 
.>;om der afschcuringskrachten gelijk moet zijn aan de resultante 
U van de uitwendige krachten op hel genoemde balkdeel; alzoo 
IS dan 

S , = H (V) 

De rigting, waarin dc afscheuringskracht op bet aangrenzende 
deel werkt, moet blijkbaar met de rigling van U overeenkomen, 
en dus de afscheuringskraclil van dil laalsle balkdeel in legen-
gestelde rigting werken. 

Gelijkheid der afscheuringskrachl in de dwarsdoorsnede met die 
in het vlak der vezel lagen. —Ya] figuur 7 de doorsnede, evenwijdig 
aan hel buigingsvlak, van een prismatisch element van den balk, 
waarvan de lengte, evenwijdig aan de breedte van den balk, gelijk 
aan dc eenheid is , waarvan dc breedtc d x cn de hoogte d g is. 

De krachten, die in het algemeen op dil element werken, zijn: 
1. Het gewigt van het element; 
2. Dc inwendige krachten, die op dc vier buitenzijden werken (I),en 
3. De inwendige krachten op de twee overige zijden. 
Do krachten, onder 1 en 3 zijn oneindig kleine groolhcden der 

tweede orde en verdwijnen alzoo in vergelijking met die onder 2, 
welke van de cersle orde zijn. Deze laalsle kan men ontbinden in 

1 

normale en afscheuring.skrachlen. Hel v e r s ch i l der normale krachten 
aan twee tegenover elkander gelegene zijden is slechts ccne grootheid 
der tweede orde, zoowel wal de grootte als wat dc stelling betreft ( I ) ; 
die normale krachten maken dan evenwigt met elkander. Voor hel 
gezamenlijke evenwigt wordt dan ook gevorderd, dal de afscheuring.s-
krachlen op dc vier zijden evenwigt maken. Nu is : 

1. dc afscheuringskracht op elk van dc beide horizonlalc zijvlakken 
(als s dc kracht op dc vierkanle eenheid voorstelt) 

s d X. 

Deze krachten vormen een koppel, waarvan dc arm is dg-, het 
moment is dus 

s .dx. d g. 
Verder is : 
2. de afscheuringskracht in een van de verlikalc zijvakken 

(als s,̂  dc kracht op dc vierkante eenheid voorstelt) 

De beide krachten in dc vertikale zijvlakken vormen eveneens 
een koppel, waarvan dc arm is dx; zijn moment is dus 

i'.,. d g. d X. 

Heide koppels moeten volgens het voorgaande evenwigt maken, 
en alzoo is, met weglating van den gemcenschappelijken factor 
dxdg: 

s, = s (VI) 

t)f wel in woorden, in elk deel van den balk is de vertikale 
afscheuringskrachl op de vierkante eenheid gelijk aan die op 
dezelfde eenheid in horizontale rigting (2). 

letters dezelfde beteckcnis als in den tekst hebben . .Men kan ook stellen 
als l i ' de dwarsdoorsnede der middelr ibbe is, bij b e n a d e r i n g : 

i i ' 
4 11 

De afmetingen in figuur G zijn zoo genomen, dat men hebbe n ' = ii 
cn dan is ongeveer n = J. 

(1) Tc weten de zijden in dc figuren, in de lijnen dx, dij en daaraan 
ov(inwljdigc lijnen geprojecteerd. (Vert ,) 

(1) De afsland tusschen dc rigt ing dier krachtcn is namel i jk eveneens 
ccne grootheid der tweede orde . (Vert . ) 

(2) T e r bevestiging van do juistheid der vergel i jkingen (V) en (VI) kan 
men do som der afschcuringskrachten in de geheele dwarsdoorsnede som-
meren en dan moet die som overeenkomen met de vergel i jk ing (V}. 

De aangenomenc bcteekenis der letters behoudende en in verband met 
figuur 8, heef t men voor do som der genoemde k r a c h t e n : 

S7 = 
,1 

of o o k , als men voor s q — s dc u i td rukk ing (IV) g e b r u i k t : 

Verder heef t m e n , als y' ccne o n a f h a n k e l i j k e verander l i jke is cn b' de 
breedte met y ' overeenkomende (figuur 8) : 

en dus o o k : 

S M = ƒ b'y' dy'i 

y 

J'' 

In tegreer t men gedeeltelijk tusschen de grenzen — z' cn r (doordien 
m c n ^ = : u , f^ V y' dy' stelt cn vnn dc eigenschnp ü ( / « = : ( / ( i i' 
— itdv gebruik mnakt) zoo heelt m e n : 

S 7 = ƒ 6 ̂  + ƒ + ' b f d;/). 
1 - c , > 

Dc eerste integraal is het statische moment van dc geheele dwnrsdoor-
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\erdecl\n<) der verlikale ufscJieurinnskracht in de dwarsdoorsnede. 
— Vülgoiis licl zoo even IJCWCZCIIO is liio vcnlediiig volkomen 
ilezellile als voor de horizontale afschenringskrachten (g -i). Over 
de hreedle zijn die krachlen hlijkhaar in elke vezellaag alle even 
groot. Op verschillende hoogten verandert die kracht, over de 
geheele hreedle herekend, evenredig met SM cn vermindert alzoo 
van de ongedrukte as argerekenil, alwaar zij het grootst is, tot 
op nul aan den huilenomirek van dc doorsncilc. Op dc vierkante 
ecnheiil gerekend verandert die kracht op verschillende hooylcn 

. SM 
evenredig aan - j - en de wet der verandering voor regihoekigc cn 

I-vormigc halkcn wordt, zoo als iu dc liguren en ü is voorgesteld. 

§ 
Normale krachlen lusschen de vezelhujcn. 

Afhankelijkheid dezer krachlen van de wijze van helaslimj. — 
Het is gemakkelijk in tc zien, dat de wijze van helasling met 
liclrekking tot dc hoô jtc van den halk hier hoofdzakelijk in aan-
merking komt. Is hijv. dc halk, zoo als gewoonlijk, zoodanig ge-
dragen, ilat de wederstanden onmiddellijk tegen dc onderste vezel-
lagcn werken, cn is dc helasting hoven aangehragl, zoo worden 
hlijkhaar dc vezels tegen elkander yedrukl. liet tegendeel, eene 
.ymnning tusschen dc vezellagen, moet daarentegen ontslaan, indien 
dc halk aan zijne hovenzydc opgehangen, aan de onderzijde door 
dc helasting wordt getrokken. Do uitwendige krachten kunnen 
ook, zoo als door het eigen gewigl der deelen allijd plaals heeft, over 
tic geheele ht)ogte verdeeld zijn, cn in dat geval zullen de span-
iiingen en drukkingen van tle wel tlier vertleeling afhangen. Die 
inwciulige krachlen zullen wij, even als de vroeger hcschonwtic 
inwendige krachlen, heschouwen als over de hreedle van den halk 
standvastig tc zijn. 

Verwaarloozini) der stijfheid van de vezellaijen — Ten gevolge 
van tle onvolkonieiic buigzaamheid der vezellagcn ontslaat cr ccnc 
vertleeling der helasling op tien halk len ttpzigle vau tle hier be-
doeltle normale krachten, zootlanig namelijk, tlal in iedereoncintlig 
ihinne schijf lusschen achlervolgentle tlwai>tlt)orsneden, tlic krachten 
met enkel afliangen van dc onmiddellijk op tlezc schijf werkende 
deelen tier belasting, maar ook deelen in tle werking tier belasting 
van tle aangrenzende tleclcn. Stelt men zich hijv. tle belasting cn 
tic wetlcrslaiuleii voor, als slechls op enkele punten aangebragt, zoo 
zullen blijkbaar tle daariloor voorlgebraglc drukkingen en spanningen 
met alleen in tle overeenkomstige dwarsdoorsnetlen ontstaan, maar 
zich ook uilbrcitlen lot op zekeren afsland oj) dc neven gelegene 
deelen. In het hier volgeiitlc zullen wij echler deze timslantligheid 
huilen rekening laten en aaimeineii, dat dc genoemtle krachten op 
iwce oncintlig tligl bij elkantler gelegene ilwarstloorsnedcn alleen 
voortgebragt wortlen door tle helasling op het lusscheiigclegcn tieel. 

l'ildrukkini] voor de normale krachlen der vezellatjen. — Wij he-
.M'lioiiwen hier wetler, even als in g 4, hel tIeel of tic schijf.1// 
(Iiguur U) van tien balk, begrepen tusschen twee acbterceiivolgeiidc 
dwar.̂ doorsnedeii, gaande van de bovenzijde tot op hel horizonlalc 

sncilc tcii opzigte vnn dc f)nf;edriiklc a s , en deze is dus n u l ; de tweede 
inicgi'iial is liet inonicnt van traagliciil <•) dier doorsnede, ten opzi'4!o van 
diezelfde a s ; derhalve verkri jgt men ten slotte in ovcrccnstcinining met 
de vergel i jking ( V ) : 

S 7 = R. 
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vlak Dl ) . Volgens eene nog niet gebruikte voorwaartle van het 
evenwigt moet tic algebraïsche som der verlikale krachlen gelijk 
nul zijn. Deze krachten zijn: 

I 1. Dc onbekende normale kracht op bet vlak D D. Men kan tlic 
voorloopig als tlrukkcndc en alzoo als gerigt van bcntHlen naar 
boven aannemen. Noemt men Iv,. die kracht op de lengle-cciihciil 
over tle geheele brcetllc van bet vlak D D, alsmede d .r dc dikte 
1) D tier schijf, zoo is de bedoelde kracht 

Kv dx. 

2. Del deel der belasting, op tic sc\n}[' A Ji I) C wcrkenilc; zij: 
(] tle op tlil tleel werkende belasting op de lengte-eenheid; en 
// (j hel tleel tlier belasting, behoorende tol dc hoogte .1 //(zoodal 

n een pt)silief getal lusschen O cn I is), 
zoo hcefl men voor tle gezochte verlikale kracht, werkendevaii 

boven naar beneden, 

ufj.d X. 

3. Kintlelijk komen hier nog twee tegen elkander gerigte afschcu-
ringskrachten langs dc deelen A D cn C D in aanmerking. Zi j : 

S de afscheuringskracht in dc doorsncilc op den afslantl ij der 
ongtnlruklc as over dc geheele breedte en op ccnc hoogte gelijk 
aan dc cenheiti der lengte; 

S' dc overeenkomstige kracht in tle tweede doorsnede; alsdan î -
voor S ' > S de positieve resultante dezer twee krachlen 

L ( S - S ' ) du , 

of wel tloor de vergelijking (111) 

du, 

cn alzoo, dewijl D-K', genomen over dc geheele hoogte der doorsnede, 
volgens het bestaande cvenwigl, gelijk aan de belasting f/(/.r, wer-
kende op dit deel, zijn moet 

ily. 

Deze kracht werkt, zoo als insgelijks uit het cvenwigl der geheele 
schijf volgt, van beneden naar boven. 

Stellende dc algebraïsche .som dezer krachten gelijk nul, zoc 
heeft men: 

Kv. d X — n Ij ,d X + 7 d x 
J -?(. 

alzoo 

d A . . . . (Vil) 

Om tic normale kracht k̂ . op tic vierkante eenheid tc vinden, 
behoeft men dc voorgaande uitdrukking slechts door tle breedte /' 
van dc overeenkomstige vezellaag tc deelen, alzoo 
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Hierbij valt op te merken, tlal de inlegraal-uildrukking in (VH) 
,.,1 (VIH) allijtl voor tic boveiizijtlc van den balk = nul en voor de 
onderste zijde altyil = 1 is (1). 

Bijzondere gevallen. — Is dc geheele belasting op dc bovenzijde 
aangebragl, zoo hcefl men over dc geheele hoogte van den balk 
/(= 1, alzoo voor dc bovenste vezellaag 

cn voor tic onderste R , = : 0 . 

Van beneilen naar boven gerekend neemt K,. tusschcn dt;ze gren-
zen toe, blijft alzoo allijd positief en wijst ccnc drukking aan. De 
wet der toename hangt van de gedaante der tlwarsiloorsnedc af; 
zij is bijna gelykinalig in dc dunne middelribbe van tien I-vormi-
gcn balk. 

Werkt tle belasting aan dc onderzijde van den balk, zoo is over 
(Ic geheele dwarsdoorsnede n=zO eii alzoo aan dc bovenzijde 

-15 

alzoo iu plaals van (Ä) 

V - S . 
-ç - U ' 

cil aan tic onderzijde 

K, = 0 

Van boven naar beneden neemt tle kracht af van O lol — 7 ; zij 
IS dus overal negatief of spannentl. 

Is de belasting gelijkmatig over tle hoogte vertlecld, Z(3o is aan tle 
liovenzijtlc « = 0 cn beneden n = \ en aan tlebcitle zijden Iv ==0. 
Voor al de imnten tusschen deze beide is n ccnc eigenlijke breuk, 
waarvan tle waartic afhangt van de verdeelingswijzc der belasting. 
De daarmede overecnkonicntic waarde van K hangt daarenboven 
nog af van den vorm der doorsnede. 

Verdeeling, waarhij al de normale krachlen op de vezellagen ge-
lijk md zijn. — Stelt men de uitdrukkingen (Vil) of (VIH) gelijk 
mil, zoo is: 

f SM 

y «O 
dy, 

waaruil tloor diiïercntjëring, veranderlijk genomen, volgt 

dn S M 

is _ « i i ï i of — Îc kracht, die op dc hoogte over 
d d Sl) 

'Ic lengte-eenheid werkt; noemt men deze 7 , dan is 

dn y 

of in woorden: De normale krachlen lusschen de vezellagen ver-
dwijnen, als de helasling op dc e e n h e i d tier lengte zich verhinitll lol 
dc totale hehisting als dc iilH-heuring.skrachl op dc lengte-eenheid 
tol de totale afschcuringskrachl. Of wel korter: Dc helasling moet 
over de hoogte op-dezelfde toijs veranderen als de afscheuringskracht 
over de doorsnede, gerekend over de geheele breedte. Mn} ^.koiv^a-
tirukle as moet dus het groolste gcileellc der helasling werken en 
van tiaar naar dc boven- en dc henedenzijde lot op nul afnenien. Dij 
eencii regthock lot dwarsiloorsnede wordt tle wet tier verdeeling door 
tle parabool vau Iiguur 5 aangewezen. Dij een 1-vormigen balk is tle 
vertleeling over de mitlileldiklc nagenoeg gelijkmatig (1). 

Afscheuringskrachl op een willekeurig hellend vlak, loodregt 
op hel vlak van doorbuiging, als de normale krachlen 

op de vezellagen gelijk nul zijn. 

Algemeene uitdrukking. —'/À] AD (Iiguur lU) eene doorsnede vau 
een element der hellende doorsnede, evenwijdig genomen aan het 
doorhuigingsvlak ; zij dat elemcnl een regthock, waarvan de breedte 
AD — dr is cn zijne lengte loodregt op het doorbuigiiigsvlak gelijk 
aan dc ceidicitl. Men kan hel ligcliaiiicliik elemcnl beschouwen als 
een driehoekig prisma ADC, waarvan tle bciilc overige zijvlakken 
horizontaal cn vertikaal zijn. D a a r dc krachlen, die op de driehoekige 
zijvlakken werken, even als het gewigt van bel prisma, als oneindig 
kleine ŝ roolheden van dc Iweetlc ortlc Ie bcschouwcii zijn, terwijl 
die op dc ilric overige zijden tot de eerste ortle behooren, ztio 
moeten deze laatsten ondcrrnig evenwigt maken. Kene van tic voor-
waarden van tlal cvenwigl is het gelijk zijn der zamcnstclleiule 
krachten tivenwijilig aan A li. Is nu: 

p de onbekende alschciiringskrachl langs .1 D op dc vierkante 

eenheid ; 
6' zoo als hiervoren tic horizonlalc of verlikale afschcuringskrachl 

op de vierkante eenheid, iu hclzelftle punl; 
k dc normale kracht op dc vierkante eenheid aldaar, 

en neemt men tle rigting tlier krachlen iu tlcnzelfdeii zin en tevens 
tic overige aanwijzingen zoo als hi Iiguur 10 aan, dan is uigtivolge 
de genoemde cveiiwigls-voorwaanlen 

pdr — s. d X cos -hsdy sin — k </ y cos (X = 0, 

cn daar men ook hcefl 

d X z=zdr .cos X, dy — d r. sin 

d z" q ' 

Maar uit de vergelijking (111) is 

SM s 
i-j - U ' 

( I) Dit laat-ste l.lijkt uit tle aanmerking bij § b, alwaar is aangetoond dat 

ƒ ~ S M = e is. 

(1) P c belasting op ijzeren brugliggers, waarvan de grondvorm bijna 
altijd de J - v o r m i s , wordt gewoonlijk overgcl)ragt tloor verl ikale s taanders, 
die over hunne geheele hoogte aan den ligger zijn bevesligd. Men heelt 
alsdan door de bevestigingsbouten de verdeel ing der belasting tot op zekere 
hoogte in de hand . Stelt men die bouten zoo als gewoonlijk oj) geli jke 
a f s t anden , dan is de verdeeling der belasting gel i jkmat ig en alzoo nagenoeg 
overeenkomende met d i e , waarbij de normale krachten tusschen dc vezel -
lagcn verdwi jnen. Door dan in het vcrvidg d c z o krat l i tcn tc verwaarlüt)zcn, 
neemt men ccnc onderstel l ing a a n , die bij dc belangrijkste toepassingen 
dezer theorie zeer wel is toe tc laten. 
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ol' wel 

p = s c o s ^ ûi — s sin 2 ÖÏ + A' sin u cos x , 

p = s cos 2 « + i- fi sin 2 a . . (IX) 

Volgens figuur 10 is /,• als eene spanning aangenomen en de 
rigling van s zoodanig, dal die kraclil dc vezels links naar boven 
Irachl Ic sclmiven. Dc fornnde geldl ook voor kracbten in legenge-
stelde i'igting, nnls daarvoor alsdan laalslgenoemde negalicve leekens 
worden gcsleld. Wordl p negaliel', dan wijsl dil aan, dal die kracbl 
in legengeslelde rigling van die, in dc figuur aangewezen, werkl. 

Maxima van p in fanclie van x. — Dc waarde van a — oij^,, 
waardoor p een maximum (of minimum) wordl, vindl men op de 
bekende wijze uil (IX) door diHercnliërcn; men beeri dan 
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waarin /3 eenen nieuwen veranderlijken boek voorslell, zoo vindl 
men, na herleiding cn mei behulp van dc vergelijking (X), 

k 
= • • • (Xll) 

ol' wel door (XI) 

° 2 s (X) 

Deze vergelijking geeCl eene reeks van waarden voor «j. , die elk 
DO» van elkander verschillen. Door in-plaals-slelling in (IX), waarvoor 
men ook schrijven kan 

p = cos 2 (5 -f- 2 h lang 2 , 

vmdl men, als p,n de maxima (ol' minima) van p voorslell, 

^ k k- ) 
Pm = X 

' ^ • « £,1 

(XI) 

of wel door hcrleiiling 

p. = ± I/'^S' + V t ) i • • • • 

De posilicvc waarde geell ecu maximum en de negalicve een 
\id.slrekt en even grool mininnnn. De leekens voor Iwee opvolgende 
waarilen zijn verschillende, zoodal de rigling dier krachicn door 
de pijlljes in figuur 11 is voor Ie slellen. 

nijionih're fjcvallen. — Is h : = 0 (heigeen overal in dc vczellaag 
der ongedrnkle as plaals liccll, alwaar KiM = 0 is), dan hecl'l men 

j'.u = ± 

zijnde de rigling dier krachicn bcmieliiigs horizonlaal en verlikaal. 
Is daarenlegen = 0 (heigeen aan hel boven- en hel benedenvlak van 
den balk hel geval is, alsmede in die doorsneden, alwaar K = 0 of 
K y\ een maximum is) zoo heefi men 

De riglingen van /;,„ maken mcl den horizon hoeken van 45". Is 
gclijklijdig s = 0 en k — 0 dan wordl De afscheurings-
kraclilen vallen dus in hel hc.sclionwdc piinl geheel weg. 

Wel, naar welke p in fanclie vnn a veranderl. — Zei mende 
verschillende waarden van p voor de waarden van x nit (IX), als 
p(daire ordinaten, behoorende lol de hoeken a , op den voerslraal 
nit, zoo verkrijgt men eene kromme lijn, die dc wet, waarnaar 
de afschenringskrachl verandert, naar gelang van den hellingslioek 
van hul vlak, aanschouwelijk voorstelt. De vergelijking en cmislruclie 
dezer kromme wordl veel ccnvomligcr, als men de hoeken .IJ niel van 
.'ene horizontale lijn teil, maar van eene van de rigtingen van/v 
Slclt men alzoo in (IX) 

p z=z cos 2 /3, 

waarin voor allijd eene posilicvc waarde moei genomen worden. 
De kromme is in figuur 12 voorgesteld; ter verduidelijking vau 

hare wording is aangenomen, dat dc voerslraal van O, beginnende 
in dc rigling der cijfers aan den builenomlrek gesteld, van O tot «S 
of van de linker- naar de rcgterzijde beweegt. Dc overeenkomstige 
beweging van het voorlbrengende jiuiit is door cijfers en jiijlljcs langs 
de kromme zelve aangewezen. Men ziet dal zij uil vier in elkander 
vattende takken of slingers bestaat, die paarsgewijze mei de posi-
tieve en negalicve waarden van p overeenkomen, en waarvan de 
syimnetric-asscn die van p,» zijn. Dij hoeken van 45° met deze assen 
worden de waarden van p telkens nul en verwisselen alilaar van 
leeken. 

Slandvastifjheid der wel voor p.—Opmerkelijk is bel, dat de ge-
daante der kromme in figuur .2 in alle omstandiglieden dezelfde 
blijft, boe grool ook k en .9 mogen wezen, en alzoo ook hij alle 
denkbare belastingswij zen cn in alle punten van den balk. De grootte 
der kromme kan veranderen, dewijl die afhangt van de waarde van 
k en s, blijkens vergelijking (XI), en haar stand van de betrekking 
tusschen k en s (vergelijking X). 

X'ormale kracht, op een elementair vlakje in willekeurige rijlinfj 
loodregt op het doorbuigingsvlak gesteld, als de normale 

krachten op de vezellagen gelijk nul z-ijn. 

Algemeene uitdrukking. — Wij beschouwen hier weder, even als iii 
J/ 7, het driehoekige prisma /I/HJ (figuur 10), waarvan de normaio 
kracht op hel vlak A U moei bepaald worden; eene nog niel ge-
bruikte cvenwiglsvoorwaarde is die betrekkelijk de krachten, lood-
regt op AU. Zij dan: 

;i de gevraagde normale kracht op de vierkante eenheid (welke 
als positief genomen wordl voor den stand in de figuur aangewezen, 
alwaar zij als spannend werkt), 
en behoudt men de vroegere belcekenis der overige grootheden, 
zoo voli-l nit de bedoelde evenwigls-voorwaarde 

n d r — kdy sin x — sd x sin x — s d g cosx=zO, 

of omdat 

of ook 

dx = d r cos x cn d g = d r sin x is, 

n —k sill * 2 s sin x cos x 

n — s sin 2 x -{- /.• ( 1 — cos '2x). (Xlll) 

Is k cenc drukking, dan moei men haar van leeken doen ver-
aiuleren, even als s, wanneer die in legengeslelde rigimg werkl; 
wordt n negatief, dan stelt die kracht eene drukking voor. 

Maxima en minima der functie vun x. — Zij overeenkomslig md 
gestelde iu J 7 ; 
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n,n dc grootste (of kleinste) waarde van n, cn 
cCn de daarmede overeenstemmende waarde van x . 
Uit de vergelijking (XIII) heell men volgens de bekende regels: 

lang2«„ = — X ' . . ( X I V ) 

aanwijzende ecnc reeks van bogen, die achlereenvolgens 00» van 
elkander verschillen. Deze waarde, gcsleld in (XIII), geschreven onder 
(len vorm: 

n = l- k - I - cos 2 ^ (s tang 2 a — -J- k), 

geeft na herleiding 

= . . . . (XV) 

Dewijl de waarde van dc worfelgrootheid minstens zoo grool is 
als dc eerste term, zoo komt hel tecken van het eersic lid allijd 
met dal van de worlclgroolhcid overeen. Dil leeken is voor twee opvol-
gende waarden van «<> (die allijd 00° verschillen) afwisselend; men 
verkrijgt alzoo achtereenvolgend krachten, die elkander reglliockig 
snijden en ccn positief of spannend maximum en een negatief ofdruk-
kcnd maximum aanwijzen, waarvan hel eersle of het tweede hel 
grootste is, naar gelang k eene spanning (positie!) of cenc drukking 
(negatief) aanwijst. In figuur 13 zijn dc krachten H,„ door pijlljes 
aangewezen. 

Vergelijking tusschen de grootste normale kracht en de grootste 
afscheuringskracht in hetzelfde punt. — Uit de vergelijkingen (XI) 
cn (XIV) heeft men 

tang 2«,, = — c o l 2 a r , 

waaruit volgt dat dc krachten ;!,„ met hoeken van 45° vormen. 
Volgens figuur 12 is dus in de vlakken, alwaar n een maxinuim 
wordl, p — 0. 

Volgens dc vergelijkingen (XII) en (XV) is 

«,„ = }k± /;,„, 
derhalve is hel arillnnctischc midden tusschen de beide waarden 
van «„, in dat j)uiil. 

Verandering der normale kracht in functie van den stand van 
het daarbij behoorend vlak. — Door dc waarden van n uil de verge-
lijking (Xlll) als polaire ordinalen oj) de riglingen dier krachten uil 
tc zetten, verkrijgt men ecnc kromme (figuur 14), waarvan de 
wording (even als in liguur 12) door cijfers en pijlljes is aange-
wezen. De vergelijking dezer kromme wordt bet eenvoudigst, indien 
men in plaals van a eenen nieuwen veranderlijken hoek (3 invoert, 
gcrekciul van cenc der grootste waarden van H,„; men verkrijgt na 
herleiding en met hebnip van vergelijking (XIV) 

n = (\). . . (XVI) 

Ook deze kromme bestaat uil vier knoopcn of slingers, symmetriek 
len opzigte van de assen n,„ geplaatst; zij is van die in figuur 12 
onderscheiden door dat in bet algemeen niel al de vier slingers, 
maar alleen de twee tegenover elkander slaande slingers gelijk en 
gelijkvormig zijn. Indien dc vezels volgens hare lengte gespannen 
(alzoo k positief) worden, zijn de slingers tot die .spanningen behoo-
rende dc groolstc, in het legengeslelde geval zijn zij de kleinste (1). 
Alleen als k O \s (alzoo in dc ongedrukte vczellaag en in dc 
doorsneden, alwaar K M = O is) worden dc vier lakken der kromme 
aan elkander gelijk, wanl alsdan is «,„ = ± 5; de kromme koml dan 
volkomen met die in figuur 12 overeen cn dc assen der «,„ maken vol-
gens vergelijking (XIV) hoeken van 45° met cenc walerpassc lijn. Is 
daarentegen s = O (hetgeen bijv. aan de boven- cn de onderzijde van 
den balk en in de doorsnede, waar hel moment der uitwendige krach-
ten het grootst is, plaals vindl), zoo is J [k ± k); cenc van deze 
waarden (in dit geval in de vcrlikale rigling) is alzoo ?i„, = O cn dc 
andere (in horizontale rigling) wordl k; men verkrijgt dan slechts 
twee slingers (figuur 15). 

Wegens de onderstelling van geene normale krachten tusschen dc 
vezellagen is dc stand der kromme allijd zoodanig, dat dc gemeen-
schappelijke raaklijn aan vier takken (in figuur 14 de lijn NN) 
vertikaal staal. 

Berekening van gesmeed ijzeren l-balken met even groole flenzen 
en dunne middelribbe. 

Berekening van gesmeed ijzeren balken in hel algemeen. — Volgens 
dc nieuwere proeven zijn de grenzen der veerkracht bij spanning en 
drukking voor het gesmeed ijzer zeer nabij even groot en zijn ook 
de volstrekte vastheid en de afscheuringswcdcrsland op weinig na aan 
elkander gelijk; men kan alzoo, waar die drie krachicn (spanning, 
drukking en afscheuring) in aanmerking komen, de grootste loe le 
laten belasting voor elke van deze drie even groot nemen. Indien alzoo 
dc onderslelling van geene normale kracbten tusschen de vezellagen 
behouden blijft (2), zoo kan volgens ^^ 7 en 8 de groolstc normale 
kracbl (spanning of drukking) in eenig punt wel grooter doch niet 
kleiner dan de aldaar werkende afschenringskrachl worden, cn men 
zal dus allijd bij de berekening van den wederstand der ijzeren balken 
de grootste normale kracbl moeten beschouwen; namelijk dc grootste 
waarde van «,„, volgens (XV) 

= . . . (XVII) 

(I) Vergel i jk t men deze waarde me t ( X I I ) , zoo is a lgemeen : 

^vnarbij men te letten heeft dat u en p niet tot hetzelfde v l a k , m a a r tot 
v lakken , die onder l ing eenen hoek van 4.')® v o r m e n , behooren , dewijl de 
oorsprong der hoeken in ( X I I ) en ( X V I ) 4.')'' onder l ing verschilt. Dit 
in acht nemende , kan men uit de k r o m m e voor p (figuur 12) die voor n 
(figuur 14) v i n d e n , als m e n dc eerste 4.')» doet draaijen cn dan dc voer-
stralcn, al naar het tecken van p , me t i k ver lengt of verkor t . 

(I) De gedaante dezer k r o m m e kan men aannemen als alleen af te 
hangen van de be t rekk ing der beide waarden van ;i,„, of van de stel l ing 
dier beide assen tol den hor izon. Volgens vergel i jk ing ( X V ) is namel i jk 
dc be t rekk ing : 

V ' + ( ¥ ) • 
[ ' - K T ) ' — 1 

dc vergel i jking ( X I V ) in a a n m e r k i n g g e n o m e n : 

I 4 - cos 2 a i 
I — COS 2 XLL' 

Voor cenc gegcvene stelling der assen is dus de k r o m m e geheel 
bepaald. 

(2) W a a r o m deze onderstel l ing bij balken mag aangenomen w o r d e n , i.'» 
reeds in cenc noot op § 6 aangewezen . 
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waarin k uit (II) cn .v uil (IV) is Ic berekenen. Üe doorsnede, alwaar 
deze waarde van bel grootst is , is de plaals der breuk ol" bet 
brekingsvlak, en deze alleen komt bij dc berekening van den 
wedersland in aamnerking. 

IHaals der hreuk bij X-balken. — In de T-doorsneden licel'l dc al-
sebcinMngskracbl wegens de geringe dikle der middelribbe eenen ge-
wigligen invloed. Deze doel zich ook gevoelen bij de bepaling van het 
brekingsvlak, daar dit in hel algemeen niel zoo als bij andere balken 
in dc bovenslc ol' benedensie vezellaag maar in de middelribbe le 
zoeken is. Neemt men namelijk in aanmerking, dat, binnen de gewone 
grenzen der werkelijkheid, de dikle der llenzcn in vergelijking met de 
geheele boogie van den balk, even als de dikle der middelribbe in 
vergelijking met dc breedle van dc Hens, gering zijn, en dat laatst 
genoemde almeting in de rigting der hoogte dezellde blijft, zoo kan 
men zich, zonder berekening, overtuigen, dat aan de einden der 
middelribbe, daar waar zij aan de llenzen sluit, zoowel de normale 
kracht k als de afscheuringskracht s weinig van hare grootste waarde 
in de doorsnede afwijken (die eigeidijk respectievelijk aan de beide 
uilersle en in de ongedrukte vezellaag plaats heell); lerwijl in de 
llenzen (wegens hare groote breedte) de kracht s veel kleiner is, en 
k in de middelribbe naar do ongedrukte vezellaag gaande kleiner 
wordt. Men kan derhalve, lellende op de vergelijking (XVI!), allijd 
hel element der middelribbe grenzende aan de /lenzen als hel 
mcot bezwaarde punl der doorsnede en dus als brekingspunt 
beschouwen. 

Grondformule voor berekening der l-balken. — Om de vergelijking 
(XVII) op hel zoo even aangewezene brekingspunt te kunnen loe-
passen, moeien vooraf de daartoe betrekking hebbende waarden van 
k cn s afgeleid worden. In de vergelijking (II) kan men daartoe 
als naauwkeurig geimeg (\ergeliik figuur lü) 

slellen, en even als in g 4, als men de middelribbe buiten reke-
ning laat, 

waarin n den inhoud der doorsnede van elke der beide llenzen 
voorstelt. Alzoo is 

_ K M 
(XVIIl) 

Verder is, volgens g 4, nabij 

(XiX) 

alzoo volgens (XVII) 

waardoor de grootste normale kracht in de dwarsdoorsnede in functie 
der afmetingen van die doorsnede en van dc wijze van belasting 
uitgedrnkl is. Men kan deze vergelijking ook gebruiken om eene 
van de hoofdafmetingen der doorsnede i l o f t e berekenen, als de 
overige afmelingen, de belasting cn de grootste/oe/e/rt/c/niormale 
kracht op de vierkante eeidieid (spanning of drukking) gegeven 
zijn. Is namelijk: 

K de grootste loc le lalen belasting van het materiaal, en men 
stelt deze waarde iu plaals vau in de vergelijking (XXj cn lost 
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daaruit H of b op, naarmate men H of i berekenen wil, zon 
vindt men 

II 
. K . M \ , . . . (XXI 

r , A ' U ' K M 

Voordeeligste betrekking van b en fl. — Onder al de betrekkingen 
van b en n uit de beide voorgaande vergelijkingen is dat stel van 
ŵ aarden in zoo verre hel voordeeligste, hetwelk de geringste hoe-
veelheid materiaal voor den balk vereischl. De daartoe betrekkelijke 
voorwaarde is 

^l f l - { -bh = mininnun; 

men verkrijgt daardoor eene tweede betrekking lusschen b en I I , 
waardoor beide waarden geheel bepaald worden. Stelt men daartoe 
in de laatste uitdrukking voor n zijne waarde uit (XXII), waarin 
dan b alleen veranderlijk is, dan geefl dc afgeleiile vergelijking 

of volgens h gerangschikt 

. (XXIII) 

alzoo cenc vicrdemagtsvergelijking, die in elk bijzonder geval in 
getallen is op te lossen. Is dan b gevonden, zoo wonlt f l door 
(XXII) bepaald. 

Bijzonder geval, waarin 11 = 0 is. — Uit de vergelijking (XXII) 
heefl men dan 

en uit (XX 

A A • ' 

J = 0 (2 ) . 

(XIV) 

Men kan dan dc nnddelribbe zoo zwak nemen als uit een praklisch 
oogpunt raadzaam is. 

Berekening van prismatische balken. — IVij niet zeer groote dragl-
wijdte neemt men gewoonlijk, wegens de gemakkelijkere vervaar-
diging, zoowel de llenzen als dc middelribbe overal even zwaar. 
Men heeft dus voor dat geval de llenzen te berekenen voor ile 
L'roolsle waarde van K M en dc middelribbe voor de grootste Q D 

waarde van \\. 
Ligt de balk aan beide einden vrij (niet bevestigd), zoo is bij 

eene gelijkmatige belasting daar, waar KM een ma.ximum is, allijd 
U = 0 , zoodat n uit vergelijking (XXIV) kan bepaald worden. De 

(1) Het momen t der ui twendige krachten is daar , waar K = : 0 is, altijd 
een m a x i m u m ; vandaar deze bepal ing. 

(2) Belde ui tkomsten waren vooraf tc verwachten . Dowijl voor U = o 
geene nfschcuringskrachten bes taan , zoo heef t men uit ( X V I I ) : 

zoodat do grootste kracht , Voor al dc vezels, do horizontaio normaio kracht 
is. Theoret isch is het in dat geval het voordeeligst als het materiaal tot dc 
flenzen to gobruikeu (vandaar b = 0) . O m echter de dwarsdoorsnede dezer 
laatsten tc v inden, heef t men slechts in ( X V I I I ) A ' in plaats van fc te stellen 
en daaruit fl op te lossen. Men vindt dan hetzelfde nis in ( X X I V ) . 

,.rootste waarde van U ontslaat boven de steunpunten, alwaar 
lOI = O is, alzoo volgens (XXIj 

K m a x . (XXV) 

Draagt de balk op lusscbenpuntcn, zoo is gewoonlijk aldaar 
zoowel KM als 11 een maximum, en kan men I I en b door (XXII) 
cn (XXIII) bepalen. 

Bijzonder geval: de balk aan de einden ondersteund en gelijk-
matig belast. — De prismatische vorm is in dil geval in zooverre 
tlieoretisch juist, dat, bij doorgaande gelijke dwarsdoorsnede der 
llenzen, dc berekening ook eene gelijkmatige dikle voor dc middel-
ribbe geeft. Stelt men namelijk: 

(j de belasting op de lengte-eenheid, en 
/ de dragtwijdte (figuur 17), 

zoo is de t-roolsle waarde van KM in het midden 

cn alzoo volgens (XXIV) 

cn 

TlTh 

Voor eene andere willekeurige dwarsdoorsnetle M (liguur 17) is 

U = (]x. 
Kveiieens volgens (XXI) met de waarde van a uil (XXVI) na lierleidim 

b = 2Kh' 
(XXVIl) 

onafhankelijk van x, zoo als men ook uil fXXV) verkrijgt als men 
daarin voor U dc hierbij behoorende waarde ij l in plaals stelt. 

Berekening der geklonken verbindingen. — De kracht, door de 
klinkbouten over te brengen, is blijkbaar gelijk aan de kracht, die 
bij eenen niet uit deelen zamengcslelden balk door het vlak moet 
worden overgebragt, hetwelk de plaats der klinkbouten inneemt. 
Hieruit laat zich dus de krachl, op eiken klinkboul uitgeoefend, 
berekenen in functie van zijnen afstand lot den opvolgenden, en 
omgekeerd nit dien afstand de middellijn van den bout. 

Voor horizonlale naden, zoo als bij voorbeeld bij de verbinding 
eener plaatijzeren middelribbe met de fienzen, komt alleen de af-
scbeuringskracht in rekening. De grootte dier kracht is op de 
lengte-eenheid van den naad volgens (XIX) 

S - - (XXVIII) 

/v = 
b Iv M 

h il 

Dezelfde vergelijking geldt ook bijna voor de deelen der verllkale 
naden nabij de ongedrukte as. Daarentegen ondergaan deze naden 
i» de nabijheid der llenzen in hel algemeen ook eene normale 
kracht. Hij de llenzen zelve is deze krocht op de eenheid der lengte 
van don naad volgens (XVIII) 

Ue totale aldaar werkende krachl op de lengte-eenheid van den 
naad is de resultante uit A' en S , of wel 
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1/ ( 
Dat men de afmetingen der dwarsdoorsneden naar gelang van 

de verzwakking, door dc klinkgatiMi veroorzaakt, moet vermeer-
deren , spreekt van zelf. 

§ 10. 

Voorbeeld der berekening van eene plaatijzeren brug. 

Voorstel. — De brug zal uit Iwee openingen, door een middenpenant 
afgescheiden, bestaan, iedere opening wijd 100 voet (1). Dc brug 
is beslemil om een enkel spoor, ruslende op twee liggers van ge-
slagen ijzer, te dragen; elke ligger 10 voet hoog, hebbende over dc 
lengte eene gelijkmatige dwarsdoorsnede. 

Hel gewigl van den ligger op de lengte-eenheid kan men naar 
aanleiding van dergelijke liggers op 10 centenaars stellen, tersvijl 
de grootste belasting op 20 centenaars op den strekkenden voet 
kan gerekend worden, zoodat de strekkende voet van eiken ligger 
15 centenaars te dragen heefl. De grootste toe tc laten belasting, 
hel zij spanning, drukking of afscheuring, is 100 centenaars op den 
vierkanten duim (2). 

De berekening der afmetingen wordt hier gemaakt: I". voorliet 
geval dat de brugligger niel onafgebroken over het middenpenanl 
doorloopt, maar aldaar is afgebroken en elk deel zijnen last af-
zonderlijk draagl; alsmede 2". voor het geval van eenen door-
loopenden ligger. 

Berekening voor hel geval, dat de ligger op het middenpenant 
is afgebroken. — Dc vergelijkingen (XXVI) en (XXVH) zijn bier 
toepasselijk. Neemt men den duim als lengte-eenheid, en den cen-
tenaar als gewigts-eenhcid, zoo heefl men: 

1.5, 1= 1000, /.•= 100, h=: 100. 

Men vindt alzoo: 

n 
I..") X 1000» 

8 X 100 X lUO 

.{) X 1000 

18.75 vierkante duim. 

•vwv 3 3 
b - = — duim = - linie. 

2 X100X100 -JO 4 

Deze laatste afmeting is te gering om in dc werkelijkheid aan-
genomen te worden; in plaals daarvan kan men als geringste 
bruikbare dikle nemen 2 liniën (3). 

De klinkverbindingen der ribben met de llenzen, alsmede de 
naden der middelribben, hebben het meeste te dragen bij de steun-
punten. Aldaar is 11 = 750 centenaars, alzoo volgens (XXVHI) op 
eiken strekkenden duim van den naad 

S = 7.5 centenaar. 

(1) Dc Wur tembergschc voetmaat ( 1 ' = 1 0 " = 1 0 0 " ' = 0 ' ' . 2 S 6 . ' ) ) is in 
deze §§ a a n g e n o m e n ; doch wegens de ger inge a fwi jk ingen der voetmaten 
in andere la iu len , zal he t berekende voorbeeld ook voor die voetmaten 
k u n n e n d ienen . Voor do gewigtcn is de duitschc tolccntenaar (50 ki lo-
g rammen) als eenheid g e n o m e n . 

(2) I e aangcnomenc grootste belasting komt ongeveer overeen met die 
door aaneengesloten zware locomotieven. Do too te laten belasting van het 
ijzer is ongeveer } van dc grens der veerkracht , of j van den weders tand 
bij het doorbreken . 

(3) Het is als een nadeel der plaatijzeren liggers in vergel i jking mot dc 
tralicliggers tc I jcscbouwcn, dat men veeliijds dc dikle der middelr ibbe 
zwaarder moet nemen dan de berekening aanwijs t . 
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iNceiiit men nu de klinkhouten 0 liniën dik en dc verbinding zoo 
als in figuur 18, Ie weten zoodanig, dat elke bout in twee vlakken 
of met twee zijner doorsneden wederstand biedt, dan verkrijgt men 
ter bepaling van den afstand e midden op midden der klinkbouten : 

of 

7.5 6 ' = : } x 0 . ü 2 ; r x l 0 0 

e = 7.5 duim. 

Deze berekening is ook toe te passen voor de bouten, die de 
flenzen in de lioeken verbinden; wel is waar weerstaan zij sleclits 
in één vlak of met ééne doorsnede, maar er zijn twee rijen naast 
elkander. Hetzelfde geldt omtrent de vertikale naden der ribbe 
(figuur 10) nabij de steunpunten , en wel over de geheele hoogte (1). 

Nabij het midden van den balk kunnen de bouten in de horizon-
tale naden, even als in de vertikale, nabij de ongedrukte vezel, 
verder van elkander gesteld worden (omdat de afscheuringskracht 
kleiner wordt); daarenlegen moet die afstand verminderen nabij de 
flenzen, omdat daar ook normale krachten in rekening komen. In 
het midden van elke opening en wel nabij de llenzen is (de wijze 
waarop i l bepaald is, in aanmerking genomen) de normale kracht 
K op den vierkanten duim in zulk eenen naad en alzoo op den, 
.strekkenden duim: 

A' 0.2 k = 20 centenaars. 

De alscheurende kracht is aldaar gelijk nul, alzoo dc afsland 
der bouten: 

^ = — - X 2 Ö — = 

Voor eenen vertikalen naad in hel eerste of vierde gedeelte der 
lengte, alwaar 

\\ = -}ql = rib, K i M = ^ = U0G25is , 

heeft men volgens (XXVIII). 

8 = 3.75 centenaars, 

cn voor dc flenzen, volgens (XXIX) 

0.2 X l-<Ofi2.'5 

alzoo de resultante op den strekkenden duim 

|/(3.75- - f -152 )= 15.5 centenaars; 

en daaruit naaj de voorgaande berekening voor den afsland der 
bouten: 

'̂ = 3.0 duim. 

In al dc vertikale naden (behalve dc reeds hicrvorcn berekende 
boven dc steunpunten) kunnen de afstanden evenredig toenemen. 

Voor dc flenzen alleen is eene versterking der afmetingen wegens 
dc klinkgatcn noodig, dewijl voor dc middelribbe dc dikte reeds 
merkelijk grooler genomen is dan dc berekening aanwees. 

(1) Strikt genomen zon, in ile nnbijlieid der ongedrnkte ns, de nfstnnd c 
iets k le iner , ongeveer gelijk nnn 0 du im, k n n n e n genomen worden, omdnt 
a ldaar de afsdicuringskTuclil iels gvoolcv is 4) ; dit is hier verwaarloosd. 

[ 1 8 G 1 -

Berehening voor het geval, waarin de ligger over de beide 
openingen onafgebroken doorloopt.—huWm dc steunpunten in dezelfde 
horizonlalc lijn zijn gelegen, en dc ligger zonder belasting vol-
komen regt is, hetgeen hier wordl aangenomen, zoo is in dc 
doorsnede nabij het middcnpenani zoowel K M als 11 een maximum, 
zoodat de berekening voor die doorsnede moet gemaakt worden. 
i\Ien beeft aldaar met behoud van de vroegere beteckcnis der 
letters en dezelfde eenheden voor maat cn gewigt: 

= = 1 8 7 500, (1) 
H = = 037.5. 

Herekent men uit (XXVIII) met deze waarden, en K = 100, 
h z=z 100, dc waarde van b, dan vindt men 

^ = 0.22 duim 

en met deze waarde uit (XXII) 

23.17 vierkante dinm. (2) 

Voor de berekening der klinkbouten heell men nabij het mid-
denpenant, volgens (XXVIII) 

S = O.-i centenaars, 

waaruit voor den afstand van dc klinkbouten, 7 liniën dik, in de 
horizontale naden, alsmede voor de klinkbouten in dc vertikale 
rijen, allijd volgens dezelfde rekenwijs, gevonden wordt: 

e = 8.2 duim. 

Hij dc llenzen heefl men volgens (XXIX) 
0.22 X 187.')00 , 

^ = T o ü X 23717 

alzoo voor dc resultante per strekkenden duim aan de einden der 
vertikale naden. 

1/ (0..iï -+. 17.8») = 20.1 centenaars. 

De niiddelribbc wordt door de klinkbouten met .yV of nabij met 
J verzwakt; men zou bare dikte in plaats van op2.2op2.G liniën 
kunnen stellen (3). 

(1) Voor de lengte / is hier de lengte van den ligger, dat is / = : 1000, 
g e n o m e n ; eigenlijk is, daar he t middenpenant voorzeker eenige dikte 
hee f t , deze l)erekening niet volkomen ju i s t . De d rukk ing in elk van de 
uiterste s teunpunten hij eenen gel i jkmat ig belasten ligger is van den 
geheelen las t ; hierop is de berekening van K .M gegrond, (Vert . ) 

(2) De waarden van b en n z i jn , gelijk men ziet, grooler dan die, in 
het vorige geval gevonden . Älen behoeft daarui t niet te besluiten, dat de 
doorgaande liggers nieer mater iaa l vere ischen , want do hier gevondene 
afmet ingen zijn alleen in de nabijheid van het middenpenant noodig; nnnr 
de einden ter weerszijde gaande , kan men door van den prismatischen vorm 
af te wi jken , zoowel ü als b doen a fnemen . Doch daarbij bedenke men 
dat de hier gemaak te be reken ing van K M en K prisnuuische balken 
onderstelt en alzoo dio berekeningen eenige verbetering vercischen. 

Zoo als bekend is, kan men ook door het middelste steunpunt iets lapci-
tc n e m e n , of den balk eenige spanning door doorbuiging n a a r boven te 
geven, de waarden van K JM en li en alzoo ook de afmet ingen der dwars-
doorsnede nabij het middenpenant verminderen . (?) In allen geval gevende 
doorloopende liggers veel meer weerstand en st i j fheid bij onvermijdelijke 
stoolen en toevallige schuddingen . 

(3) Om die verzwakking te ve rmi jden , zou het voordeelig zijn dubbele 
r i jen k l inkbouten te n e m e n . 
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lüj al de overige deelen zou men dc klinkbouten zoowel in de 
horizontale als in dc vertikale rijen verder van elkander kunnen 
stellen. De berekening dier afstanden, naar de hier aangewezen 
oriindïlagen, heell geene zwarigheid. 

DUBRELW'lCllKENDE POMP DOOIi II. IIAMMER 

{Séweizerischü PoUjkchdsche Zcitschrift, 1600, I l c f t 2 und 3, S. 33.) 

(Plaat 3 , figuren 17 cn 18.) 

Figuur 17 van plaat 3 vertoont deze pomp in lengtedoorsnede, 
figuur 18 in dwarsdoorsnede. /I is dc pompcyrmder, U de klepka-
iner, die met den cylinder uit éé-n stuk gegoten is, C dc kruis-
vormige klepzctel van rood koper, op welken de twee zuigkleppen 
ab en dc twee drukkleppen cd door middel vau scharnieren beves-
ligd zijn. Dl)' zijn twee kanalen, die den cylinder A met deklep-
kaïner D verbitulen. E is de opzuigbuis, F de persbuis, G de 
zuiger met zijne aan beide zijden van den cylinder in pakkingbossen | 
loopende zuigerslang II, die met tusschenkomst van cenc koppel-
stang door eenen moleur gedreven wordt. 

Het kenmerkende van de 'zamenslelling van deze pomp is ge-
legen in het aanbrengen van de twee paren kleppen in ééne kamer. 
Zij is daardoor, in vergelijking met andere zamenstellingen, niet 
weinig vereenvoudigd, gemakkelijker tc vervaardigen en vooral voor-
deehger wal betreft toezigt en onderhoud. De kruisvormige klepzctel 
C, welke in dc cylindrisch intgeboorde klepkamer U naauwsluilend 
past, deelt deze in vier kamertjes v, .r, g, z, welke met den iiomi)-
cyliuder in verbinding zijn en wel v door dc zuigbuis /i", i.'door de 
persbuis y en door dc kanalen D en D'. Dc kleppen c, (/ 
ziju door middel van scharnieren op c bevestigd cn van rood koner. 
Dc klepkamer D is door de deksels e, e gesloten; aan hel deksel 
e' is de opzuigbuis ge.schroefd. 

De gang der pomp is uil de aHicelding ligt na tc gaan. Dcweeg! 
zich de zuiger in de rigting van het pijltje in figuur 17, dan zal, 
nadat zich dc zuigklep b geopend heell, hel water tiil de buis IJ 
door de klepopening b en hel kanaal lY iu den cylimler treden en 
ile pomp zuigt; tegelijkertijd drukt aan deii legenovergcslelden 
kant van den zui;̂ cr hel vroeger opgezogen waler door hel kanaal 
l), opent de klep c naar de persbuis F, en zoo gaat de werking 
voort. Dc kleppen openen en sluiten zich bij al dc vervaardigde 
pompen zonder eenig slaan of stoolen. 

Voor het geval dat de pompklop verstopt geraakt, ondigt of op 
eenige andere wijze miklaar niogi zijn geworden, ligt, na hel weg-
nemen van het cenc ileksel e, de klepkamer opeii, cn heeft men 
alle vier de klejipen bij de hand, hetwelk bij de meeste andere 
pompen niel het geval is Heell men, zoo als in gevallen, waarin de 
pomp niel lang kan stil slaan, is aan te bevelen, een stel kleppen 
in voorraad, ilan is binnen korten tijd de gebrekkige klep door ceuc 
lUidere vervangen. 

Voor goede sluiting zijn in de vier vleugels van den klei>zetel 
gleuven ingesneden, welke met .strooken gomelastiek worden gevuld; 
ilo deksels e, e' hebben daarineile overeenkomstige verheveiihedeii, 
til ook hier wordt de sluiting door belegsels vau gomelastiek ver-
kregen. 

De pomp werkt met 18 lot 20 dubbele slagen in de minuut. 
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Verscheidene proeven, met pompen van deze zamenstclling ge-
nomen, geven gemiddeld 78 len honderd nuttig cll'ect. 

OVEIl HET IN LITTHAUEN GEIHIUIKEIJJKE WINNEN, 

DUÜKKEN EN ZAMKNPtCliSEN VAN TÜKF, DÜÜll DEN 

JJEKGMEESTEll W. LEO. 

{Schwcizcrischc Poljjtcchiuscha Zcitschri/t, 18G0, I l c f t 2 ttnd 8, S . 09.) 

De schrijver vestigt cr dc aandacht op, dat dc meestespoorweg-
directiën, wanneer zij iu plaats van wkes zamengepersten turf als 
brandslof bezigen en zelf den turf bereiden wilden, aanmerkelijke 
voordeden zouden verkrijgen, cn geell voorts dc hier volgende be-
schrijving van de in Litlhaucn gebruikelijke lurfbereiding, welke 
men, als niel mei zooveel kosten van eersten aanleg verbonden als 
de handelwijze van t̂ hallelmi en die in het Ilaspelvccn (1), zich lot 
voorbeeld zou kunnen stellen. 

In Litlhaucn worden de veengronden met dc noodige gruppen 
voorzien cn van de uit veen, planten en wortelen beslaande boven-
korst bevrijd; vervolgens wordl zij m e t e e n zeer eenvoudig ploegmes 
8 lol 10 duim (Oi-l.2 tol Ool.25) diep met slechts 2 duim (0'-'l.052) 
breede voren doorploegd, herhaaldelijk met houten eggen gelijkge-
maakt en gekeerd, cn dc lurfmassa op deze wijze klein gemaakt 
en gedroogd. 

Na behoorlijk tc zijn uitgedroogd, wordt de drooge, zuivere turf 
met wiiikarrcn in magazijnen gebragt en aldaar met een eenvoudig 
2 centenaars (1 ned. centenaar) zwaar heiblok in vormen gestampt 
en de blokken oji I van de diepte van den vorm te zamcngepersl ; 
zij worden zoo vast, dal zij met dc zaag doorsneden ofmctdcbijl 
bebouwen kunnen worden, zonder af te brokkelen, en geene verdere 
droogiiig noodig hebben; zij hebben eene donkerbruine schitterende 
kleur, en, wat hel voornaamste is, in dc in den zomer gevulde 
magazijnen kan gedurende Jict geheele jaar gearbeid worden. Men 
heell bij deze bereiding geen afval ; met de weggenomen bovenkorst 
worden dc achlereenvolgcns ontstaande iliepc turfgroeven weder 
aangevuld cn daardoor tol bebouwbaren grond, of, stuwt men het 
waler op, later weder op nieuw lol turfveen gemaakt. 

Het beiiloegen van den veengrond, gelijk ook hel vervoer van hel 
gedroogde veen , geschiedt, gelijk van zelfsjireckt, slechls bij gunstig 
weder en het wordt gedurende bet goede jaargetijde op den veen-
grond zelf in de open lucht gestampt. De proef, of de veenaarde 
de behoorlijke droogte bezit, die tol hel stampen noodig is, beslaat 
gansch eenvoudig daarin, dal zij in de bami zich niet tot een 
vasten bal laat kneden, maar bij hel nedervallen op den grond 
weder tol stof uiteen valt. 

Hel vormen van 1000 sluks lurllegels, met inbegrip vau het 
wegnemen van de bovenlaag, hel eggen, het droogen, het stampen 
en hel opstapelen der veeumassa of van de gestample blokken, komt oji 
2 Thaler (/•3.53) tc .staan; 30 blokken hebben 2 teerling voet(ül 
leerling duim) inhoud en IGO pond (80 ned. pond) gewigt, en ge-
vidgelijk komt 1 ccnleiiaar geperste, gedroogde turf, met inbegrip 
van alle aanleg- en andere kosten, slechts op -t Silbergrossihen 
(/'0.232) le staan. 

( l ) Zie Ciltrdsrh, IS'ö-U'.'iO, Mr.dzijde 140. f.r.fl.) 
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Het stampen is xoo eenvomiig, ilat (laari)ij zcei jonge lieden en 
vrouwen mede werkzaam kunnen zijn, en, daar liel zonder ophou-
den liet gansche jaar door gcschieilt, kost het minder, dan wan-
neer hel geihireiidi' hel grootste gedeelte van het jaar moesl stil 
staan. Aan een heihlok worden vijfarheiders gebezigd; een ai heider 
vult den waterpas lieweeghaivn vorm eii hreiigl tlien onder het 
heiblok; zoodra de tiirrii'gel is vaslgeslaiiipt, verwijdert hij den 
vorm van het werkblok en breiigl dien hoven een schuin gesteld 
.̂ luk paklinnen; de gevormde tegel vall uil den vorm daarnp en 
rolt daarlangs in eene ilaaroiider slaande kar; een Iweeile arbeider 
schiet toe, lediĵ t de k.ir in eene achter de hei geplaatste kast, 
grijpt de inliisschen met gevormde tegels gevulde kar, schuill de 
geledigde in hare plaals, haall de gevulde weg en slapi'll de lurven 
op; drie arbeiders trekken hel heiblok. Dil blok loopt lusschen twee 
leijers; aan zijne ijzeren as^eii zijn ijzeren ntllen bevestigd; de ge-
goten ijzeren kern van het blok is mei eene h<niteii bi'di-kking he-
kleed, maar steekt 5 duim (0<'l.l.']) uil ; lusschen de hoiilliekleediiig 
en de kern zijn eenige higeii zooileder aangebragt, len einde bij 
het neilerkomeii op deii vorm hel Icriigsiuilcn Ie vermiiidercn. 

De vorm is van gegolen ijzer, goeil glad nilgesh^pen, opilat de 
tegels er gemakkelijk uil vallen. Dm hel vullen vau dt; ka l̂ mei 
liirl' genrikkelijker te maken, dient eene schuin oploopende phmk. 
De builen de hnuleii hekleeding uiMekende ijzeren kern moet 
zeer naauwkeurig in deii duim (l)'l.l.'{) diepen vorm passen; de 
turlinassa, welke den geheelen vorm vult, wordl met drie ol'vier 
slagen van het heiblok tol op duim (Ü''l.(ir)-2) !e zamen geslampi; 
de (!ersle slag wordl sledils zachlje.s, maar de volgemle slagen 
met alle kr.iclil i;egeven, Ken c.rlicitler onhangl gemiddehl 10 
Silbcrgrosscheii (/•()')'.)) daags aan arbeiil.sloon, en de ploeg van 
ilrie arbeiders moei dadelijks ll)ÜO turlleiiels vervaardigen; de 
arbeiders venbieleu liiiii I .on volgens viijwilligc overeeiikomsl onder 
elkander cn v\isseleii evenzoo elkander voor de. verschillende werk-
zaamheden al'; een pI(M>g vervaardigt in u(ll) werkuren oOOOOI) 
lurrtegels of 20 tol 000 ceiileiiaars (10 lol 12,">00 ned. cente-
naars) gepersteii turf: naar geiai.g vau de grootte der magazijnen 
knimeii daarin een ot' meer heislelliiigeii v.orden gepl;ial>f. 

De lurrmagazijnen zijii zeer eenvmidige van hout opgelrokken 
gebouwen, met 8 lot 10 el (•'<•'•1.8 lol O el) hooge, uit wilgen lak-
ken gevlochten waiidcii; hel opvoeren en uilstorlen van de lurven 
geschiedt vau hoven door eene opening in den voorgevel van hel 
met siroo gedekte ilak. Is hel magazijn geviihl, dan worden de 
openingen iu ilen gevtd iu.>gelijks met slroo gedekt; de ingang voor 
<le aibeiders, waardoor ook de gevormde turven worden wegge-
voerd , is o|) den lufgaiifii grond. 

Tot het vormen vnn den gepersleii liirf wordl alleen de beste, 
aardachtige, aan de bruinkolen vrij nabij komende lurfgelieziud ; oidv 
bruinkool, naiiielijk dt' aardaihligi\ wordl op geheel gelijke wijze 
geperst en gi.'i;l'l insgelijks eene vasie, zeer hriiikhare briiiidslof, maar 
de biniiikoleii kimnen sleclih tol op j van ileii vorm wonleii te 
zamcngepersl 

|)cze gansche handi'lwijze g.i.ïl met zeer weinig ko>leu .epiiard, 
en de magazijnen en lieislellin-eii, eenmaal o jy r ig t , duren ver-
scheidene jaren; de gevormde turven zijn zeer \a t en kunnen zeer 
ver vervoeril worden zoiiilor Ie hn.'keii; zij zijn ook voorlrellelijk 
geschiki voor verkfdmg, eii geven cciie zeer .schoone, vasie kool. 
Deze peiMuri' en zijne kobn i.nnnen de sleenkolcu volkomen v̂ •l•vl\ll• 
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gen en lot alle technische doeleinden gebezigd worden; deturfzelf 
verliest door de verkoling nog ^ van zijn volumen, maar ook aks 
ruwe lurl'is hij lot hel stoken van locomotieven en op stoomschepen 
met hel grootste voordeel te gebruiken. 

DYNAM(>.MI<:TI:U VAX IÏOUIJDOX. 

{Schwcizcrische Pohjtcchiischc Zciischrift, 16G0, ilcft -1, S. 77.) 

(1'nat 3, fiKurcn 19—21. ) 

De inrigting van dezen dyn.nuomeler berust op de eigenschap 
der schroefraderen vau eene zijdeliiigsche drukking uil te oerencn. 
welker groolle alhankelijk is vau den min til' meer schuinen sland 
der landen, maar die in ieder geval iu het bijzomler evenredig is 
aan de grootte der krachl, welke overgedragen wordl. liet werk-
tuig, helwelk in Iiguur 10 in opstand, iu Iiguur 20 iu |ikillen grond 
voorgesleld is. beslaat uil Iwee evenwijdige horizoiilale assen, riis-
liïiide iu panneu, welke aan een voelsliik van gegolen ijzer ver-
boiideii zijn. Klke van deze heide assen is voorzien van een rad 
met schroervormig gesneden landen, eii mei eene riemschijr, mei 
wiggen er vasl aan verhomlen. Over de eene schijf loopt de drijf-
riem, van de andere wordl de beweging, insgelijks door een riem, 
veriler overgebragl. De as van het rad ,1 loopt vrij iu hare pan-
nen; ten einde eene verschiiiviiig in ile rigling van de lengte te 
voorkomen, loopen hare uiteinden bovendien lu.><.schen twee vaste 
pimleii. De as van het rad IJ daarenlegen heell lange lappen, en 
kan iu de rigling zoo veel verschoven worden, als de grootere 
breedte van hel rad .1 toelaat. 

liet uiteinde der as van het rad U is voorzien van eene stalen 
puilt, die midden tegen de veer /•' aau drukt ; naar gelang van d, 
grootte der kracht, die gcmelen moet worden, bestaal ileze laatste 
uit een of meer bladen, liet midden vau deze veer, die door middel 
vau de armen ( i , voorzien van scharnieren, aan het voetstuk 
is verbonden, is door ecu kleinen arm A' verecnigd met den wijzer 
/ , wellis uileiude deii verdeelden boog //doorloojit. De kleine ver-
biiidingsslaiig A' is zoo ingerigt (figuur 21), dat zij gemakkelijk eeu 
weinig korter of langer gemaakt kan worden. Dit geschiedt Idkeii 
male, wanneer eene andere \eer ingezet en de wijzer opnullerug-
gebragt moet worden. 

Wanneer men met dezen toestel hel gedeelte van den arbeid vae 
den moleur of krachlmachine wil melen, helwdk door een vau de iî  
beweging gebragle werkliiigen of arbeidMiiachinen verbruikt wordl, 
plaatst meii ilieii iu dier voege op deii grond, dat de beweging van 
eene liggende werkas gemakkelijk, door middd van eeu riem, op 
de schijf ll vau den d\naiiioiiieler, eii ofdv wederom, vau de s( hijf 
C \an dez(!n, op hel werktuig, dal men onderzoeken wil, kan over-
gedr;i!:t n worden. 

Zooiira hel ilrijfrad .1 begint Ie draaijen, verwijdert zich de wijzer 
/ uil hel milpiml, en beweegt zich zoo ver voorwaarts, tot dal de 
drukking iu de rigling der leiigle van de as van hel rail IJ in 
e'.eiiwii:! is met de spanning ib.'r veer. (iedmvnde den regehnaligeii 
gaim dl r arbeidsmachim; zal de wijzer/, met slechts geringe schoiii-
mdingen , op dit zelfde pinil slaan blijven, en zoo doende de groolle 
van de overgedragen krachl aanwijzen. 

Deze aauw'ijzing wordl opgeleekend, en ook hel aantal omweii-
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telingen, dat de schijf C in de minuut maakt, waargenomen. Het 
product dezer beide getallen, door 00 gedeeld, geefl den door de 
arbddsmachinc verbruikten arbeid, iu kilogrammelers per sccunde. 
De indeding van den hoog II werd gevonden door dc bewegende 
kradit op dc sdiijf C te laten werken, en aan/) een vang met een 
hefboom aan te brengen, die achterecnvolgens met Y c r s c b i l l c n d c 
gcwiglen werd bezwaard. 

Dü zeer eenvoudige inrigling van dezen dynamometer, bet gemak 
in het allezen, cn dc eigenschap dat hij ook lol bet meten van 
grootere krachten kan gebezigd worilen, zonder het gebruik van ccnc 
zeer sterke veer tc vcreischeii, geven aan dil werktuig zeer belang-
rijke voordeelen boven vele andere dergelijke toeslcllen. 

0 V K 1 Î D E I T l T D A M r i N G , D O O R I I U I N E T , 

ingénieur der bruggen cn wegen. 

(Annales des Ponis cl Chaussées, 18C0, S o p t c m b r o c t O c t o h r c , p . 150.) 

In eene nota van den hoofdingenieur Valles, in de zesde aflevering 

der Anmiles van 1850, wordl de aandacht van de ingenieurs ge-

vestigd op ccnc tegcnslrijdigheid, welke zou worden waargenomen 

iu dc uitdamping van dc door hel kanaal van Dourgondië door-

sneden landstreken. 
Overal, waar tol heden toe waarnemingen zijn gedaan, heeil 

men bevonden, dat dc hoogte van het prisma van uitdamping grooter 
was dan die van hel prisma water, dal in den vorm van regen 
en sneeuw was neèrgevallen. Volgens Duleau bedraagt dcjaarlijksdic 
verdamping te Darijs l'̂ l.SO tol l'l.óO, tegen Oel.50 tot 0^'llh) ge-
vallen regen; volgens Drony is de hoogte van het uitdampings-
prisma te Dome 2«l.ï30, cn die van het gevallen regenwater aldaar 
naauwelijks een derde gedeelte van dal cijfer. 

Volgens dc nota van den heer Valles blijkt daarentegen nit dc 
gemiddelden van dc van 1830—1815, dus gedurende zeven jaren, 
gedane ineteorologische waarnemingen, dal langs hel kanaal van 
Hourgondië, cn wel te 

St..lean-de-Losnc, op 185 cl boven dc oppervlakte der zee, 
Dijon w 210 » » » )> i> » 

cnteDouilly » 400 » » » >» i> » 
de gevallen regen dc uitilamping overlrell 

Ik voeg cr bij, dat de van 18-15 tol 1852 gedane waarnemingen 
aantomien, dat hetzelfde verschijnsel zich blijll voordoen. Ken 
uittreksel van die proeven, betrekkelijk Dijon, wordt hieronder 
medegedeeld. 

Jaren. 
Hoogte van hel prisma van 

Jaren. 
den gevallen regen. uitdamping. 

d. d . 
18'iO 0.755 0.077 
1817 0.080 0.071 
1818 0.()70 0.030 
'1810 0.502 0.000 
1850 0.038 0.812 
1851 O.021 0.525 
1852 0.812 0.050 

Totalen . . . 1.780 1.010 
1'icmidddden. . 0.()83 0.003 

De betrekking van dc uitdamping tot dc hoeveelheid regen was 
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dus als 07 : 100; van 1830 tot 1815 was zij als 8 3 : 1 0 0 ; bijge-
volg is de gemiddelde verhouding over hel geheele tijdvak van 11 
jaren, 1830-1852, als 00 : 100. 

Vergissingen in dc waarnennng zijn hier niel aannemdijk, zoodal 
men lol het besluit moet komen, dal in de aan hel kanaal van 
Dourgondië gebezigde tocstdlen dc uitdamping geringer is dan dc 
hoeveclheid gevallen regen. 

ï\Iaar kan men nu hieruit, op bet voetspoor van den heer Valles, 
besluilen, dat de ingenieurs, bij hel bepalen der rigling van bet 
kanaal, hel gduk hebben gehad, eene streek Ie doorsnijden, waar 
een minimum van uitdamping becrscht? Ik geloof van neen, en, 
wal meer zegt, ik ben geneigd aan te nemen, dat de afwijking, 
welke men in de te Dijon, Douilly enz. verkregen uitkomsten meent 
op te merken, slechls schijnbaar is. 

Diegenen, welke zich met waarnemingen betrekkelijk dc uil-
daniping hebben bezig gehouden, bepalen zich dikwijls alleen lot 
het geven van cijfers, zonder juist op te geven, onder welkeomslan-
digbeden deze verkregen zijn. Want moge de hoevcelheid water, 
die op een zeker punt van de aarde valt, ook voldoende bepaald 
zijn en gcmelen kunnen worden mei ccnc naauwkeurigheid, — 
welke slechls albankdijk is van dc meer of mindere volmaaklhcid 
van den daartoe gebezigdcn udomcler (regenmeter), — zoo is het 
toch duidelijk, dat de hoogte van het prisma water, hetwelk op 
ecu gegeven punl in den een ol anderen toestd verdampt, niet alleen 
van dc meteorologische omslandigheden, maar ook van den vorm 
en dc afmetingen van hel gebezigde bekken zal afhangen. DIaalsl 
men, gedurende ccnc sterke hilte, twee met water gevulde vaten, 
van zeer ongclijken vorm en inhoud, naast elkander, dan zal hel 
water iu het kleinste het meest verwarmd worden en dc verdamping 
daarin hel sterkst wezen. In het ondiepste cn naauwstc vat zal 
de invloeil der wanden zich het meest doen gevoelen, en , daar deze 
afneemt naarmate het volumen waler vermeerdert, zoo kan men 
;i priori beshiileii, dat in ecu procf-bassin, onder overigens gdieel 
gelijke omstandigheden, de uitdamping bet geringst zal zijn, wan-
neer hel bekken hel grootst is. 

Aan bet kanaal van Hourgondië geschieden dc proefnemingen 
in kommen, van minstens 2 el zijde; wdnig waarnemers echter 
hehben zulke groole bekkens lot hunne hc.schikking, cn ziedaar 
dc reden van de door hen verkregen hooge uitihnnpings-cijfers. Toen 
ik in 1850 aan het kanaal van Dourgondië werkzaam was, had ik 
tc Dijon, naast hel groole bekken van 2 d zijde, een kleiner van 
0''1.30 in hel vierkant laten maken. Den Islen Mei begon ik beide 
kommen gdijktijdig waar te nemen, en zette dit gedurende die 
geheele maainl, om de drie dagen geregeld voort. 

Op den 31 sten wees het groole bekken cenc uitdamping aan 
van 0.08S el, 
en hel kleine van 0.131 » 

verschil . . ."dO-ir» d. 
Dc kromme rijnen in de hicrachler volgende figuur stdlen dc gedu-

rende die maand gedane waarnemingen voor cn geven een iluiddijk 
overzigt van het gebedc verschijnsel. De ordinaten der getrokken lijnen 
komen overeen met de bij iedere waarneming in elke van de kommen 
gevonden werkelijke waterhoogten; dc ordinaten der gestippelde 

j lijnen stellen dc verschillen voor van de eerstgenoemde mei de 
hoogten van den gevallen regen; die verschillen wijzen bijgevolg 
de uitdamping aan. 

8 
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oc kromme lyu, voorstclleutlu ile waterhoogten iu hei groote Ijckkcn, werkelykbg iedere 
waarneming gevonden j 

nd kromme lijn der waargenomen hoogten, verminderd met de hoogte van het prisma 
gfvullen water; 

he en t/" overeen!;omstigc kromme lijnen voor het kleine bekken; ^ 
g ordinaten voor het kleine hekken; 
h ordinaten voor het groote bekken. 
.Nll. Voor de kromme iynen, betrekkelijk lol het groote bekken, ryn al de ordinaten met 

Ocl.OÜ verminderd. 

Die vergelijkende proefnemingen, over liet geheele jaar 1851 
voortgezet, hebben de volgende uitkomsten opgeleverd: el. 

Hoogte van het prisma gevallen water 0.02 
« 1) )> » van uitdamping, groot bekken 0.52 
rt » rt «t » tl klein » 0.71 

Alzoo was, voor het jaar 1851, de betrekking van de uit-
damping tot den gevallen regen, volgens de waarnemingen in het 
groote bekken, als 81 :100 , en volgens die in het kleine, als 
119: 100. 

Op grond van het bovenstaande meen ik dus te mogen aan-
nemen , dat, ten einde het kanaal van Honrgondië geen uitzondering 
meer make, het voldoende is, elders de hulpmiddelen voor de 
waarneming behoorlijk te kiezen. De waarnemingen aan het kanaal 
van Hourgondië moeten ons tol het besluit leiden, dat de werkelijk 
aan de oppervlakte eener groote natuurlijke watermassa plaats 
hebbende uitdamping veel geringer is, dan de in het klein ge-
nomen proefnemingen zouden doen denken. 

in dezelfde nota geeft de heer Valles als zijn gevoelen op, dat 
men, in het algemeen en à priori, de gemiddelde verhouding van 
de uitdamping tot den gevallen regen, bij benadering, op 1''1,33 zou 
kunnen slellen. Mij neemt aan, dat er evenwigt bestaal tusschen 
de boeveelheid water, welke aan de oppervlakte der zee verdampt, 
en die, welke als sneeuw en regen op de geheele oppervlakte van 
den aardbodem va l l { l l , met andere woorden, stelt men de opper-
vlakte der aarde = O, de hoogte van de uitdamping inzec=:ü , 
en de gemiddelde hoogte van het op onze planeet vallend regen-
water = 11, dan '/OU men, met in achtneming, dat de zee onge-
veer drie vierde gedeelten van de oppervlakten der aarde beslaat, 
moeten hebben : 

: Ï01I = I I() , waaruit U = > II = 1.33 x H. 

Zon bel evenwel niet naauwkeuriger zijn aan le nemen, dat. 

I) Hij ilezc oudcrstclling verwaarloost men do uitdamping op het vaste land. 

[1801-

aangezien hel volumen water van den oceaan waarschijnlijk niet 
merkbaar verandert, er c\enwigt moet bestaan tusschen het ver-
loren en het aangevoerd water, dal is: lusschen het verlies, veroorzaakt 
door uitwaseming, cn de aanwinst, voortvloeijende uil den regen, 
welke in zee valt, en uit de hoeveelheid waler, welke door de 
rivieren wordt aangevoerd, welke laatste eene functie uitmaakl 
van de hoeveelheid sneeuw- cn regenwater op het vaste land? Steil 
men de hoogten van den gevallen regen in zee en op het land 
achtervolgcns II en 11', dan zal men hebben: 

= waaruit volgt: 

U = Il-f--^11'. li 

De coëfticient a. stelt dan de verhouding voor tusschen de hoe-
veelheid waler, die door de rivieren naar zee stroomt, lot die, 
welke op het land valt, en verandert natuurlijk naar gelang van 
de geologische gesleldheid, den slaat van bebouwing, den breedte-
graad enz (1). 

Kenige waarnemers in Frankrijk hebben zich bezig gehouden met 
het bepalen van dien coëfiicient voor dc kleigronden van het lia/t 
(Ie l\'\uxois. De hoofdingenieur Collin vond 0.05. 

De hydromelrische coimnissie van Lyon bepaalt hem, — op grond 
van de uitkomsten van gedurende zcvcti jaren (18-U lol 1850) te 
Trevoux gedane waarnemingen betrekkelijk den afvoer der Saone,— 
op 0.53 voor hel geheele bassin dier rivier. Voor bet bassin van 
de Garonne boven Marmande, zijnde eene oppervlakte van 5 mil-
lioen bunders, vindt de hoofdingenieur Baumgarten voor dc betrek-
king lusschen het afgevoerd en het gevallen water 0.05. 

Eindelijk zou de bedoelde coëHicient, volgens eene door den beer 
Belgrand in de Aimales van 1852 geplaatste memorie, voor de 
Seine, boven Parijs, 0.28 bedragen. 

De ondoordringbare gronden in hel oosten van Frankrijk geven 
dus slechts 0.05 van bet ontvangen regenwater aan de rivieren 
terug, terwijl 0.35 door onmiddellijke uitwaseming aan de opper-
vlakte van boomen en planten, en door opzuiging van den bodem 
verloren gaal. Hel door de bovenste lagen van do aardkorst ojige-

(1) Hetgeen do schrijver hier zegt omtrent de veranderl i jkheid van den 
coëfficiënt k , en verder dat eeidge waarnemers zich met de bepaling van dien 
hebben bezig gehouden , k a n tot misvat t ing aanleiding geven. 

.3 
is eene evcnwigts-vergel i jking voor het oppervlak dor aarde in zijn geheel', 
zij heeft dan alleen z in , wamieer men onder « do verhouding verstaat van 
het w a t e r , dat door alle rHeren (jezamefdijk naar zee s t roomt , tot dat , 
hetwelk op het geheele vaste land valt. Die coüflicient is voor een tijdperk 
van genoegzamen d u u r , zoo als hier verondersteld word t , s tandvas t ig ; hij 
is verder bl i jkbaar voor peen dadeli jke bepaling vatbaar . De waBrncmingeii 
van de verhouding van het door de rivieren afgevoerde tot het gevallen 
w a t e r , voor enkele r i v i e r b e k k e n s , moge al eene bijdrage leveren , oni 
misschien eenmaal tot eene benaderde kennis van K to kunnen g e r a k e n , zij 
l ec ren , zoo lang zij op zich zelve s t a a n , omtrent dien cocllicient nog niet.«; 
en zeker is do p o g i n g , welke do schri jver iets verder d o e t , om de vermoede-
lijke waarde tc s c h a t t e n , zeer gewaagd. Maar ook o m g e k e e r d , nl ware a 
b e k e n d , zoo zou nog de vergel i jk ing 10 = 1 1 - } - - I I ' slechts kuunen aan-

geven wat gemiddeld over het geheele oppervlak der aardo geschiedt , en 
dit gemidde lde , opgenmakt uit gevallen , dio zoo zeer ui teen loopen, zou, 
voor de beschouwing van ieder van doze in het bi jzonder, slechts van 
geringe waarde kunnen zijn. (Tlcd.) 
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zogen water wordl, door dc werking der capillariteit, naar de opper-
vlakte leruggcvoerd, om daar te verdampen of door de wortels 
lier gewassen le worden opgeslurpt. 

Zooals uil hel boven opgegeven cijfer voor dc Seine blijkt, is de 
hoeveelheid water, welke in doordringbare bodems naar de rivieren 
terugvloeit, nog veel geringer. Het grootste gedeelte wordt door den 
Ijodem opgeslurpt en vormt eensdeels, bij het ontmoeten van ondoor-
ilringbare lagen, de gewone bronnen, en anderdeels de onderaard-
sclie wellen, zooals die, waaruil de artesische put van Grenelle 
gevoed wordt; somwijlen vloeit hel ingezogen water, tengevolge 
van de helling der grondlagen , van hel eene naar hel andere bassin 
over, en gaal alsdan wel voor hel oorspronkelijk bassin verloren, 
doch keerl weder in den oceaan terug. 

Met inachtneming van de bovengenoemde omslandigheden, meen 
ik te mogen aannemen, op grond van de bij de uitgeslrekle bek-
kens van de Saône, de Seine en de Garonne gevonden cijfers, dal 
lie rivieren in Frankrijk niet meer dan 00 len 100 van de hoe-
veelheid water, welke in de voedingbassins nedervall, naar de zee 
terugvoeren. 

Daar nu Frankrijk op een' gemiddelden breedtegraad is gelegen, 
cn deluchtsgesteldheid er, len gevolge van de nabijheid van de zee, 
vochtiger, cn dus de uitilamping minder slerk moet wezen dan in 
meer oostwaarts gelegen landstreken, zoo schijnl het mij toe, dat 
wij de waarde van 0.00, als geldig voor het geheele vaste land en 
als een maxinmm van den coëllicienl x kunnen beschouwen, waar-
door wij verkrijgen: 

Ü = H-}--^ ir of U = 11 4-0.20x11'. 

Er zijn mij geene waarnemingen bekend ter bepaling van de be-
trekking tusschen H en H', doch ik ben zeer geneigd lol de ver-
onderstelling dat 11, de in zee vallende regen, aanmerkelijk minder 
moet z'yn dan H', de gemiddelde hoeveelheid waler, die op hel 
vaste land vall. 

Telkens, wanneer eene vochtige luchtlaag eene verlaging van tem-
peratuur ondergaat, waardoor zij belet wordt den opgenomen water-
ilamp ojigelost te houden, ontstaat er regen; deze verlaging kan 
door verschillende oorzaken ontstaan, hetzij door den onmiddellijken 
invloed van dat gedeelte der aarde, waarover dc vochtige lucht-
stroom zich beweegt, hetzij door hel ontmoeten van een anderen 
stroom, die door het heenstrijken over dikwijls zeer ver verwijderde 
streken is afgekoeld. 

Boven den oceaan is de temperatuur veel gelijkmatiger dan op 
het vaste land; als wij den-lOsten parallel in hel noordelijk halfrond 
\olgen, dan vinden wij dal op 10" westerlengte, dal is op onge-
veer halfweg tusschen Europa en Amerika, de gemiddelde warmte-
graad, van .lanuarij tol .lidij, afwisselt van 10" lol 20", alzoo mei 
een verschil van 10® 

Op 20° westerlengte verschillen de lemperalurcn 
van 12 .̂5 Int 20", verschil l^ö 

Op den nieridiftan van Harijs, van 8" lol 25" . ^ 17® 
Op 20® oosterlengte vau 0®5 tol 23o75 . . . » 17®25 
Op 40® oosterlengte van 5" tol 25® . . . . n 20® 
Tusschen Azië en Amerika is het verschil van temperatuur nog 

v'cel geringer dan hoven den Allanliscben Oceaan, en bedraagt van 
Ho® wesler-tot 100® oosterlengte, op den 'iOslen parallel, inden 
''cgel slechts 5®, en somtijds zelfs nog geene 3®. 

öó 

In het zuidelijk halfrond, waar de oppervlakte der zeeën , in ver-
gelijking met de uitgestrektheid van hel vaste land, veel grooter is 
dan in het noordelijk, is de temperatuur ook zeer gelijkmatig; zij 
verandert van Januarij tot Julij : 

Op 100® westerlengte van 10® tot 15®, verschil 5®, 
» 120® M » ll®5 » 15®, » 3®5, 
I. 80® » « 8®7 15®7, rt 7®, 
.) 40® » « 11® .) 20®, O®. 

Op den meridiaan van Parijs van 8®3 tol 15®, verschil G®7 , 
1) 40® oosterlengte » 12® » 15®, » 3®, 
« 80® .) .) 10® » 15®, n 5®, 
« 120® » » 8® » 10®2, « 8®2, 
« 100® )) 1) 7®5 17®, » 0®5, 

Uil deze gelijkmatigheid van lemperaluur boven de oppervlakte 
der zee volgl, dat de over den oceaan heenslrijkende luchlslroomen 
minder aan al koeling zijn blootgesteld dan op het vaste land; op 
hel land ontstaan daarenboven de regens menigmaal door de 
afkoelende werking van plaatselijke luchlstroomingen, welke een 
gevolg zijn van den lopograjilnschen loesland, en lager medege-
deelde cijfers zullen, naar mijne meening, hel bewijs leveren, dat 
jiiisl die plaalselijke slroomen een grooten invloed op de hoeveel-
heid vau den regen uitoefenen. Op zee, daarentegen, bestaat die 
laatste oorzaak tol regenvorming niel. 

Wanneer in Frankrijk de wind uil zee waait, dan voert hij zeer 
sterk mei waterdamp bezwangerde luchtlagen met zich mede, 
welke — daar de algemeene warmtegraad in hel westen en vooral 
langs de kuslen, door de nabijheid van de zee, weinig veranderlijk 
is — slechts eene geringe afkoeling ondergaan. De minste tem-
peralunrs-verlaging, echter, doel uil die vochtige luchlstroomen den 
regen neèrvalleii; bij gevolg zal hel in die streken dikwijls, doch 
in kleine hoeveelheden, regenen. 

Naar hel oosten wordl dc invloed van de zee op de lemperaluur 
minder; hel terrein wordt bergachtiger, en de bergketens, de 

! Vogesen, de Jura en de Alpen, veroorzaken door hunne ligging vele — 
I door het heenslr'ijken over de sneeuwvelden —dikwijls zeer koude 

luchlslroomen. Ofschoon nu de door de zeewinden aangevoerde 
^ lucht, in die streken gekomen, eenigzins van hare vochtigheid 
1 verloren zal hebben, zoo zal zij eene veel sterkere afkoeling on-
^ dergaan dan in het wesleii ; hel zal er dus minder veelvuldig regenen 

dan in de kustlanden, doch (;cn enkele stortregen zal dikwijls eene 
verbazende hoeveelheid water aanbrengen. 

Laat ons thans nagaan of het hier gestelde door de uitkomsten 
, der meleorologische waarnemingen bevestigd wordt, 
i Frankrijk wordl verdeeld in vijf hoofdklimaleii, als: 

het noord-oostelijk {cliinnl Vosgien), 
I f noord-westelijk {climnt Séfuinlcn), 
' » zuid-westelijk (clhmil (iiroudni), 

» zuid-oostelijk {climnl Hhodanieii), eu 
» zuidelijk kliinaal {climnl Mèdilermnéen). 

Volgens den heer Martiiis bedraagt de jaarlijksche gemiddelde 
hoeveelheid regenwater in die klimaten achlervolgens: 0''l.08,0'-'1.55, 
0''l.580, 0':l.05 en O''b05; uit die cijiërs blijkt reeds, dat de ge-

' vallen regen in de bergstreken der Vogesen en Alpen hel aan-
zienlijkst is. 

i In het noord-oostelijk klimaat vindt men voor den gevallen regen 
I de volgende cijfers: 
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el 
Ic Nancy (38-jarig(! waariiciniiig) 0.57, 
» Melz (O .. ,, ' ) 0 . 5 8 , 
i> Mülilliauscn (8 d ^ ) O.lö, en 
)) Genève (30 » » ) 0.7ü 
Ook hier is de iioeveeiheid in de hergkinden het grootst. 
In het znid-westehjk klimaat heel't men: 

cl 
te Dordean.v (Oi-jarige waarneming) 0.558 en 
» Pau, aan den voet der 1'yreneeën, i.080 
Op den 30sten Mei l8-il werd in laatstgenoemde plaats 0<'I.0.i8 

regen opgevangen in 2 nren en 30 minuten. 
liet sterkst evenwel is de invloed der bergen merkbaar in het 

zuid-oostelijk klimaat; de gemiddelde hoeveelheden gevallen regen 
bedragen daar: 

el 
m het westen (gebergten van midden-Frankrijk) cn oosten 

(Jura cn Alpen) 0.050 
te Lyon 0.77G 
» Macon (10-jarigc waarneming) 0.870 
» Bourg (O .) » ) 1.172 
» Joycusc hl de vallei der Ardèehc (25-jarigc waarneming). 1.300 
.> Viviers 0.000 
rt Syam, in de Jura 1.030 
.> Privas 1.270 

In dat klimaat neemt men ook de zwaarste stortregens waar; 
tc Cuizeaux in de Jura viel, vóór de overstroomingen van 18i l , 
0''l.27 regen in 08 uren; tc Joycusc den Oden Augustus 1807,0''l.25 
en den Oden October 1827, 0»'l.702 in 22 uren, en tc Nantua werd, 
tijilens dc overslroomingen van 1850, 0'''.15 regenwater in 21 uren 
opgevangen. 

In het klimaat der Middellandschc Zee eindelijk hebben wij: 
el 

te Marscillü (20-jarige waarneming) 0.512 
« Toulon (32 « « ) 0.505 
n Nhnes (17 n ,, ) O.O-iO 
» Avignon (21 » » ) 0.508 
» Alais, bergland (30 » « ) 0.001 
» Montpcllier ( lü » t o 0.770 
» Careassomic 0.728 

Kunnen wij thans, op grond van bovenslaanile gegevens, niet be-
sluilen, ilal ile groole algemeene windslroomen minder invloed op 
dc hoeveelheid van den regen uiloerenen dan de plaatselijke siroo-
men, die uil de topographische gesteldheid des lands ontstaan? En 
als wij zien, ilal de plaatsen, waar in Frankrijk het minimum van 
regen valt, IJordeaiix en Xantes zijn, zou het dan tc gewaagd zijn 
le veronderstellen, dat de gemiildelde hoeveelheid regen in volle 
zee, waar de oorzaken tot regenvorming nog aanmerkelijk minder 
zijn dan aan dc kusten, geringer moet zijn ilan op hel vasle laml? 

Tol onze bovengevonden rormulc Ü II H-0 .20 X 11' teriig-
kcerende, zien wij: ilat de jaarlijks aan de oppervlakte van eene 
natuurlijke watermassa, zooals de oceaan, plaats vindende uitdamping 
minder zal zijn dan de geniiddelile hoeveelheid regenwater op hel 
vasle land, zoodra slechts 11, de in zee vallende regen, kleiner is 
dan gedeclle van 11', dc hoeveelheid regenwater op hel land. 
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D E V E U I I O O G I N G D E R B E D D I N G V A N D E N . VO, B E N E D E N 

O S T I G L I A , EN V A N D E A N D E U E I l I V I E U E N V A N I T A L I Ë , 

D I E IN D E A D K I A T I S C I I E Z E E U I T L O O P E N . 

{Aumlcs des Fonts et C/iaasst'"«, 18G0, Novcmbre ct Dccembre, p . 283 . j 

(Plaat 5.) 

De Do doet zich boven Ostiglia voor als dc rivieren met ver-
anderlijke beddingen van alle andere landen. Zijn bodem vertoont, 
gelijk Lombardini opmerkt, cenc zeer veranderlijke golvende lijn. 

De aard en dc belangrijkheid der aanslibbingen kunnen door 
bijzondere omstandigheden kortstondig veranderen, zoo als door-
hel vellen der bosschen op de bergen, dc alsnijding van sterke boglen 
der rivierbedding, enz., doch over hel geheel ondergaal de bodem 
boven Ostiglia geene merkbare wijzigingen. 

Alles wal door Lombardini na een zeer naauwgezcl onderzoek is 
aangetoond, is eene geringe verhooging van den laagwatersland bij 
Bondeno over een tijdvak van vier tot vijl' eeuwen, en bij Sermide 
en Ostiglia in de twee laatste eeuwen, doch deze gedeeltelijke en 
weinig beduidende verhoogingen slaan in geene de minste belrek-
king tol dc belangrijke algemeene verhooging van den Do, die, volgens 
het gevoelen, dat wij thans onderzoeken, dc bedding dezer rivier 
boven de haar omringciule landen zou verheven hebben. 

De Do blijII ter diepte van 3cl.50 lot O el volkomen door deze 
vlakten ingesloten, gelijk dit door de onderzoekingen van Lombardini 
voldingend is bewezen. 

Het is derhalve zeker, dat dc Do boven Ostiglia nimmer de 
verhoogingen heeft ondergaan, waarvan men spreekt, en dal mets 
van hetgeen door Drony gezegd is op dil gedeelte van den loop 
van den Do betrekking beert. 

Doch geheel anders is het gesteld met hel gedeelte van den Do, dal 
beneden Ostiglia de groole lage vlakte doorsnijdt, die zich van daar 
tot aan de Adriatische Zee uitstrekt. Drony heeft gedacht, dat de 
bedding van dit gedeelte der rivier zich verhoogde, en aan deze ver-
hooging beert hij dc verhcfting van den waterspiegel toegeschreven, 
die nu gelijk zou slaan met de daken der huizen van Ferrara. 

Drony heeft niet gezegd, en het is van belang dit op te merken, 
dat de bodem van den Do hooger ligt dan het omliggend terrein; hij 
spreekt van dc oppervlakte van het water, en wel naar alle waar-
schijnlijkheid van dc oppervlakte van hoog waler. Ook omtrent dil 
punt heeft men dus aan de woorden van Drony eene verkeerde uit-
legging gegeven. 

Aangaande den bodem der rivier blijft geen de minsle twijfel be-
staan. Over dc geheele lengte van het beneilengedeelle van den Do, waar-
van wij spreken, ligt dc bodem niet alleen beneden de uiterwaarden 
igolènes), die allijd hooger liggen dan de door dijken beschermd 
wordemle binnenlanden, maar zelfs beneden deze binnenlanden. 

Aan Lombardini zijn wij dc inlichtingen verschuldigd, waardoor 
de zaak duidelijk wordl niiccngezel, namelijk opgave van do hoogten 
der uiterwaarden en der bmnenlanden, gelegen tusschen dc monding 
van den Danaro en de zee, boven den waterstand van den Do van 
den 22slen Se|)lember 1813. 

Te Donie i.agoscuro stond op den 22slen Scplendicr 1813 het water 
Ot-'l-iO boven gewoon laag water en D'l.02 boven den laagst bekenden 
waterstand, namelijk dien van 1817. 

Geen enkel punt van het binnenland ligt beneden gewoon laag 
water, en daar dc diepte in dil gedeclle van den Po zeer grool is, 
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zoo zelfs dal er tusschen den gewonen lagen waterstand cn den 
builcngcwonen van 1817 een verschil van D'l.52 beslaal, zoo is het 
klaar, dat de bodem der rivier veel lager ligt dan de omringende 
binnenlanden. 

Wat dc hooge waterstanden betreft, deze zijn natuurlijk hooger 
ilan de uilgeslrektc vlakke landen, waardoor het heiiedengedeelle 
van den Po loopt. 

Lombardini heeft in eene verhandeling over den Po een profiel ge-
geven, dal doel zien, hoedanig het tc dezen opzigte bij Ferrara 
tjesleld is. (Zie plaat 5 , liguur 2). 

Dit profiel, dat beneden Ferrara genomen is, strekt zich uit van 
den ouden Po di Volano tot aan Poule Lagoscuro. 

Over ongeveer dc helft der lengte aan de zijde van den Po ili 
Volano is het terrein hooger dan over de andere helft aan dc zijde 
van Poule Lagoscuro. 

Indien men het terrein, dat het digst bij den Po di Volano gelegen 
is en dal kunstmatig schijnt opgehoogd le zijn, uitzondert, dan 
ligt hel hoogste terrein, over cenc lengle van 2010 el, gemiddeld 
5cl70 boven dc oppervlakte der zee. 

Op dit terrein is de stad Ferrara gebouwd. 
Lombardini beschouwt dal t e r r e i n als den ouden natuurlijken oever 

van den Po, en hel l a g e r gelegen,aan de zijde van Poule Lagoscuro, 
waarin zich belangrijke laagten bevinden, zou volgens hem vroeger 
een gedeelte hebben uitgemaakt v a n dc tegenwoordige bedding dezer 
rivier en door indyking daarvan geseheiden zijn. 

Oj) dit profiel zijn door lijnen de l a a g s t e waterstanden, zoo mede 
die van hel hoogwater van 1830, aangegeven. Dc cijfers, die de 
waterstanden aanwijzen, zijn geringer aan de zijde van den Po di 
Volano dan bij Poule Lagoscuro, uithoofde bet profiel daar eindigt 
op een punt, dat O kilometers meer benedenwaarts gelegen is. 

Hij laag waler bedraagt het verval 0̂ 1.00 per kilometer cn bij 
hoog water O'-l. 11, zoodat het verschil in boogie lussehen de twee 
uiteinden van het profiel in hel eersle geval 0''I.8I en in bel tweede 
geval OL'I.00 moet bedragen, hetgeen ook door de figuur wordl 
aangegeven. 

Uit een en ander blijkt, dat de laagwaterlijn gemiddeld 3̂ 1.05 
lager en de hoogwalerlijn 5''1.15 hooger gelegen is dan hel terrein 
b'ij den Po di Volano, waarop ilc stad Ferrara gebouwd is. 

Lombardini vermeldt bovendien dc bijzonderheid, dat bij den 
liüügen waterstand van 1830 h e t w a t e r slechts 2'-'l.75 hooger gestaan 
beeft dan de bestrating van het p l e i n voor de hoofdkerk van Ferrara. 

In een en ander is niels buitengewoons gelegen. Overal en in alle 
landen liggen, even als le Ferrara, de l a g e vlakke landen boven laag 
cn beneden hoog water. 

Maar, zegt men, de Po vertoont de bijzonderheid, dal de hoog-
walerlijn tegenover Ferrara aanmerkelijk is geslegen, en dil schrijft 
men aan de verhooging van zijne bedding toe. 

Het is boven allen twijfel verheven, dal het water bij Ferrara 
tegenwoordig hooger stijgt dan in vroeger lijden. In 1705 steeg 
licl bij Poule Lagoscuro slechts 0i-'1.82 boven den laagsten water-
stand, terwijl hel bij dc vloeden van 1830 en 1857 zich 8el.58 
Jaarboven verheven heeft. 

Hierbij moeten twee zaken in aanmerking genomen worden: _ 
1°. de hoogte der groole vloeden boven den laagslen waterstand cn 
2®. de hoogte van laatstgenoemden. 

Dc Incïbovou u\edcgcdceldc opgaven hobbea belrekking op de 
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eerste van deze twee zaken. Zij bewijzen, dat, hoedanig ook dc laagste 
waterstand geweest zij, de hoogte der groole vloeden bij Poule 
Lagoscuro belangrijk is toegenomen. 

De oorzaak dezer loencming in boogie is volkomen bekend; 
Lombardini heeft haar in zijne gc.scliriften over dit onderwerp meer-
malen aangewezen. Zij slaat in niet hel minste verband lol den aard 
en de veranderingen van den bodem, maar is gelegen in de ver-
beteringen , welke de bedijking van den Po heeft ondergaan. Vroeger 
waren deze d'ijkcu, die, gelijk op de kaarl zigtbaar is, zeer uilge-
slrektc vlakten beschermen, laag en slecht onderhouden. De hooge 
vloeden veroorzaakten allijd dykbreuken, ten gevolge waarvan veel 
waler uil de rivier over dc aangrenzende vlakten stroomde cn door 
deze wcgstrooming werd natuurlijk ecu belangrijke invloed op den 
waterstand in het benedengedeelte van de rivier uitgeoefend. 

Na den vloed van 1705 is men begonnen eenige dijken te ver-
beleren en le verhoogen, zoodat in die van hetCremoncsche, welke eene 
lengte van 80 kilometers hebben, sedert dien tijd gecnc enkele 
doorbraak meer heeft plaals gehad. 

Langzamerhand heeft men de overige dijken mede verbeterd en, 
naar gelang men hiermede vorderde, werden dc doorbraken zeld-
zamer en bare gevolgen minder belangrijk, doch naar die mate 
vermeerderde nalnurlijk ook dc boogie der vloeden, en dit heeft tol 
aan 1830 voortgeduurd. 

Sedert 1810 zijn er geene doorbraken meer ontstaan in de dijken 
van den Po, van Cremona op den linker- en van de monding der 
Enza o|) den reglcroevcr lol aan zee. Ook is dc hoogte der vloeden 
sedert dien lijd niet meer toegenomen. 

Er heeft dus in dc hoogte der vloeden van de Po, boven den 
laagsten waterstand, in de omstreken van Ponte Lagoscuro en Fer-
rara, eene trapsgewijze vermeerdering plaals gehail, waarvan de 
oorzaken volkomen bekend en geheel onafhankelijk zijn van de 
veranderingen, welke de bodem van de rivier mogl hebben onder-
gaan. 

Zijn echter de bodems der rivier en ile laagwatersland allijd in 
denzelfden loesland gebleven, of zijn zij verhoogd? 

Een feit speelt in deze zaak cenc groole rol en is zelfs, gel'yk 
later zal blijken, de eenige oorzaak van de wijzigingen, welke de Po 
in hel benedengedeelle van zijn loop ondergaat. Het is namelijk 
de voortdurende verlenging van den Po naar de zeezijde, veroorzaakt 
door de stoll'en, welke hij afvoert. 

Prony beeft deze omstandigheid aangetoond, en naar zijne schal-
ling zou sedert lOOi het strand bij de monding telken jare 150 
lot 200 voel zijn vooruitgegaan. 

Lombardini heeft omirent dit punt niededcelingen gedaan, die 
vrij wel met de sclialliiig van Prony overeenkomen ; hij neemt aan, 
dal van 1000 lol 1800 hel strand tusschen diï mondingen van den 
Po der Levant en van den Po della i\laëslra jaarlijks 01 cl breeder 
is geworden. 

Midden door deze aanslibbingen heeft de Po zijne bedding ver-
lengd, en deze verlenging is ten gevolge van de boglen, welke die 
rivier maakt, grooter dan de verbreeding van het strand. 

Lninbardini beeft aangeloond, dat sedert IGOl de bedding van den 
Po jaarlijks 132 el langer is geworden. Wanneer de monding eener 
rivier zich meer en meer zeewaarts verplaatst, ilan neemt de water-
spiegel in (lil nieuw gevormde gedeelte harer bediling nooilwendig 
ecnc zekere helling aan. Waar zich vroeger de monding bevond, 
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staal derhalve hel waler thans hnogcr dan eertijds, en tengevolge 
daarvan neenil hel water bovenwaarts van dil |iinit over eene zekere 
lengte ook een hoogeren staml aan. 

iJe verhooging van den waterspiegel van hel pnnt, waar zieh 
vroeger de monding bevond, wordt in de rigting naar boven lang-
zamerhand geringer, Üe waterspiegel neemt eene nieuwe hellmg aan, 
die zieh in zeker punt met de vroegere vereenigt, op een alsland 
van de monding, afhangende èn van het oorspronkelijke verhang 
der rivier èn van de verlenging der bedding. Hoven het ontmoetings-
punl dezer twee kronnne lijnen ondergaat de toestand der rivier 
geenerlei verandering, doch tusschen dit punt en de zee wordl de 
gewone walerstaiul overal hooger. 

Üeze verhooging kan op somnuge punten zeer belangrijk zijn, 
vooral bij rivieren, die zich, even als de Po, zoo ver in zee uitstrekken. 

Uit bewijsstukken, wiilke door Londiardini iu zijne geschriften 
omtrent dit onderwerp zijn medegedeeld, weel men, dal de Po 
sederl 1500 omstreeks 2-2 kilometers langer is geworden. 

Vóór de Xllde eeuw stroomde de Po, benedenwaarts van de mon-
ding van den Panaro, inet in de tegenwoordige bedding. Hij liep toen 
voorbij Kerrara, door de bedding, welke men nog tegenwoordig den Po 
della Ferrara noemt, en verdeelt zich daar in twee takken. Po di Volano 
en Po di Primaro genaamil. 

Üeze twee lakken \an den Po, die nog bestaan, doch door welke 
het waler dezer rivier niel meer naar zee stroomt, omvatten de 
lagunen van (iomacchio. 

Hoe was, in zeer oude tijden, de gedaante van de oevers der Adri-
atische Zee en de ligging der mondingen van den Po'.MIieromtreiit 
bezitten wij geene enkele z e k e r e aanwijzing, en zullen wij ook geene 
veronderstellingen maken, doch zeker is het, dat de aanslibbingen, 
die zich vóór de monding van den Po hebben gevormd, en waardoor 
de verlenging van de bediling dezer rivier is ontstaan, niel enkel 
van lateren tijd dagteekenen. 

Ju oude tijden waren de stolVen, die door den Po naar zee werden 
gevoerd, ongetwijfeld niet van zooveel belang als tegenwoordig, aange-
zien toen, ten gevolge van de onvoldoende indijking, een gedeelte ilier 
stollen over de omringende vlakten verspreid werd, en bovendi''n 
vele kale bergen toen met bosschen waren liedekt. 

Ferrara moet toen veel digter bij de monding van den Po gelegen 
hebben dan tegenwoordig, en zelfs dan in 1500 (1). 

Ponte liagoscuro ligt thans 78 kilometers van de A"hiatische Zee 
verwijderd, terwijl deze afstjind in 1500 slechts 51') kilometers bedroeg. 

Uil de leiigtedoo!snede van den Po blijkt, dat, op tien afstand van 
50 kilometers van de monding, de gewone waterstand 2fl.I)0 hooger 
is dan de zee, lerwijl bij Ponte Lagoscuro de waterspiegel zich 
tegenwoordig •['''.7i boven de zee verheft. 

Kr bestaan geene zekere gegevens hoedanig het lengteprofiel van 
den Po door de verlenging der bedtling is gewijzigd geworden, doch. 

( I ) IiOml»!ii(liiil is van u ï c c n i n g , iliit in zeer ondc tijilcn rcgts vnn den 
To di V o l a n o , !»ij Mede lana , een lak der rivier be-taan l ieef t , die door 
nanslil)bing de landtong gevormd l icef t , waarover tlians de weg van 
Comaccliio loopt , die de L a ^ n n e n doorsni jdt , In de l a n d t o n g , die zich 
even vo'o'r Commachii) van do voorgaande scheidt cn die in de r igt ing van 
Ilellocchio loopt , ziet hij het spoor van nog eenen anderen t a k . 

Deze meening van den uit.'-tckcndcn itatiannschcn ingcnicnr komt overeen 
met hetgeen wij cezc d hciihcn omtrent de tiitwcrpselcn vnn den P o cn 
de l igging van zijne m o n d i n g , in vroeger l i jden. 
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welke onderstellingen men ook omtrent deze veranderingen moge 
aannemen, zeker is het, dat door deze verlenging de gewone water-
stand bij Ponte Lagoscuro sederl 1500 vrij belangrijk in hoogte is 
toegenomen, en hel niel onmogelijk is dal deze verhooging zelfs 
twee ellen beilraagt. 

Üe verliooging van den waterspiegel bij gewonen waterstand is 
echter niet de eenige uitwerking, die bij Ferrara door de verlenging 
van den Po is teweeg gebragt. 

Heschoiuven wij den toestand van den Po bij hoogen vloed. 
Wij zien alsdan, dat er bij de monding geene verhooging van den 

waterstand merkbaar is, en dat op zekeren alstand van de zee zich 
een punt bevindt, waar de invloed ophoudt, zoodat de helling der 
waterlijn van dit punt af tot aan zee alsdan veel sterker is, dan 
bij den gewonen waterstand der rivier. Het profiel (1) van de water-
standen van Poule Lagoscuro af tol aan zee bij hoogen en bij ge-
wonen waterstand (plaat 5 , liguur 4), toont dil ten duidelijkste 
aan; de twee waterlijnen beginnen op zeker punt elkamler te naderen 
en vereenigen zich aan zee. 

ĵ ombardini is van meening, dat het punt, waar de twee water-
lijnen beginnen zanien te loopen, tegenwoordig bij Ponte Lagoscuro 
gelegen is. 

Hij vloed staal hel water bij Ostiglia en Sermide hooger dan bij 
Ponte iiagosciiro, hetgeen door Lombardiiii daaraan wordl toege-
schreven , dat de Po bij deze jilaatsen zeer scherpe bogten maakt. 

Volgens het profiel (|daat 5, liguur 4) zou men moeten aanne-
men, dat de twee waterlijnen elkander bij Zocca beginnen te nade-
ren, doch hel is mogelijk, dat de verhooging van hel water daar 
ter plaatse door de eene of andere bijzondere omstandigheid ver-
oorzaakt wordt en, daar Lombardini omtrent dil onderwerp bijzondere 
kennis bezit, meenen wij zijn gevoelen ten deze te moeten om-
helzen. 

Of de nadering der waterlijnen bij Poule iiagoscuro, dan wel 
bij Zocca aanvang neemt, zeker is het dat thans bij vloed hel 
water bij Ferrara zijne grootste hoogte bereikt. 

Daar in vroeger tijden de monding van de Po veel digter bij 
Ferrare gelegen was, moet het punt, waar de lijnen van gewoon en 
hoog waler tol elkander beginnen te naderen, natuurlijk toen ook 
bovenwaarts van Ferrara gelegen hebben, zoodat bij die slad de 
hoogte van het waler bij vloed toen minder was dan tegenwoordig 
en wel des te geringer, naarmate men tot vroegere tijden opklimt. 

Uit hel voorgaande blijkt derhalve: 
1. Üat de Po zieh door de omringende lage landen eene bed-

ding heell gevormd en dat op geen enkel punt zijne bedding 
hooger dan het omringend terrein gelegen is; 

2. Dat bij de hooge vloeden de hoogte van den waterstand van 
den Po bij Ferrara sedert de vroegste tijden voortdurend is toege-
nomen , en dat deze verhooging alleen een gevolg is van de betere 
bedijking en van de verlenging zijner bedding, en 

1). Dat de verlenging der bediling van den Po op twee wijzen 
invloed uitoefent oj) den waterstand bij hooge vloeden. Vooreer.'it 
wordt daardoor het lengte-j)roliel bij laag water gewijzigd en de 
hoogte van den waterstand in hel benedenste gedeelte der rivier 

(I) Dit profiel is pcmaakt naar dc gegevens , die voorkomen in het verslni: 
van L o m l m r d i n i , over den vloed van den 31s!cn Octoher tot den 2dcn 
Novemijcr ISó!). 

ecnigzins vermeerderd; en ten tweede hel punt, waar de profielen 
van hoog en gewoon water beginnen zamen te loopen, meer zee-
waarts verplaatst. Feu en ander verklaart volkomen de wijzigingen, 
welke de hoogte van den waterstand bij hooge vloeden in het be-
nedengedeelte van den Po en voornamelijk bij Ferrara heeft ondergaan. 
Om die veranderingen te verklaren was hel niel noodig de loevlugt 
te nemen tol de onderstelling, dat de bedding der rivier door 
aanslibbing werd opgehoogd, eene onderstelling, welke door niets 
wordl geregtvaardigd. 

Dat de verhooging van den bodem van den Po door de indijkingen 
zou zijn veroorzaakt, is, zoo als Lombardini teregt opmerkt, eene 
omstandigheid, geheel in strijd met de natuurlijke wetten, welke 
lie rivieren met veranderlijke beddingen beheerschen. 

Door indijking wordt tle doorsnede eener river verminderd en de 
hoogte van den waterstand alsmede de snelheid vermeerderd. In 
ccne ingedijkte rivier moeten dus, door de meerdere snelheid van 
het water, de zich daarin bevmdende stollen gemakkelijker door-
gevoerd worden, dan in eene niet-ingedijkle, In elk geval zal door 
indijking de aanslibbing niet vermeerderen. 

Indijking heell tol doel, de stollen, die door de rivier worden 
medegevoerd en die zich anders gedeeltelijk over hel omliggend 
land zouden verspreiden, in de bedding der r i v i e r terug le houden, 
terwijl daardoor le gelijker lijd hel water bij hoogen stand meer snel-
heid verkrijgt, zoodat die stollen, hoewel menigvuldiger, gemak-
kelijker naar de monding worden gevoerd. 

De grootste veranderingen, welke door de indijking van den Po ver-
oorzaakt worden, hebben derhalve aan zijne monding plaats en deze 
veranderingen zijn op hare beurt de oorzaak der wijzigingen, welke de 
rivier in haar benedengedeelte ondergaat. 

Alle veranderingen in den waterstand van den Po worden dus volleilig 
verklaard door de verbetering van zijne dijken e n de verlenging van 
zijne bedding, terwijl zijn boilem nergens eene buitengewone ver-
liooging ondergaat. 

Met de Ftsch is dit, naar men zegt, niel hel geval. 
Deze rivier ligt werkelijk voor een gedeelte hooger dan de haar 

omriniïende landen. 
Deze eigenschap bezit echter de Flsch niet alleen ; zij wordt ook 

aangelroHeii bij den Heno en de meeste andere r i v i e r e n , die, zonder 
overgang, uil de bergachtige streken in de uitgestrekte kiist-vlakte 
tier Adriatische Zeo stroomen. 

De lengte-profielen van de Elsch (plaat 5 , figuur H) en van den 
Heno (plaat 5 , figuur I) (1) toonen dit ten duidelijkste aan. 

Op korten afstand van het punt, waar de Ftsch in de vlakte 
stroomt, is hare bedding hooger dan hel aan hare regterzijde ge-
logen terrein en wel tot voorbij Piacenza over eene lengte van 
omstreeks GO kilomeli.'rs. Aan hare linkerzijde daarentegen is het 
terrein overal hooger dan hare bedding, uitgezonderd bij de om-
streken van Legnago over een afstand van ongeveer 10 kilometers. 
Haar benedengedeelte ligt over eene lengte vau omirent 70 kilo-
meters aan beide zijden vrij die|) onder hel omringend terrein. 

Ook de Heno is daar, waar hij in de vlakte komt, gelijk met of 

(1) Het profiel van dc Ktsch is vervaardigd naar gegevens van I ,ond)ardini , 
dat van den IJeno is get rokken uit het openhaar gemankt verslag der 

' ï 'ct ingen, welko in 1844 - 1 3 1 5 , onder dc leiding van den inspecteur-
generaal UvigUcnti, zijn gedaan. 
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hooger dan de omliggende velden gelegen, lol op eene lengte van 
ongeveer 30 kilometers; daarna wordt hel bed lager ilan hel land 
en blijll aldus over een afstand vau omstreeks GO kilometers, 

Üeze beide rivieren hebben niel altijd in de rigting geloopen, 
welke zij thans volgen. 

Volgens Lombardini heeft de Ft.sch eertijds voorbij Cucca, Cologna, 
Montagnana en Fste gestroomd en zich in 580, ten gevolge van eeniï 
groote overstrooming, eene nieuwe bediling gevormd — waarin zij 
tegenwoordig nog loopt — in het laag en moerassig terrein, dat 
tusschen haar cn den Po gelegen is. 

De Heno liep vroeger langs Mirabello, Vigarono-Mainarda en 
Porollo, om zich verder in den Po te ontlasten, die toen nog langs 
Ferrara stroomde. Nadat de Po zijne tegenwoordige bedding had 
gekozen, liep de Heno in de moerassen van Horgo cn verliet deze 
door een aantal uitwatering.skanalen. 

In 1770 heeft men den Heno afgesloten van de moera.̂ sen, waarin 
hij zijn waler ontlastte en hem ingedijkt lot aan den Po di Primaro, 
welke rivier sedert dien tijd van dil punt af hel benedengedeelte 
van den Heno geworden is. 

Van deze twee rivieren licctl dus de eersie plotseling hare oude 
bedding verlaten en zich cenc nieuwe in lager gelegen terrein ge-
vormd, terwijl de tweede, welker bedding tc midden van cenc uilge-
strekle bijna horizonlalc vlakte liep, is ingedijkt geworden. 

Het gevolg hiervan is geweest, dat de beddingen dezer rivieren 
in de uitgestrekte kustvlakte der Adriatische Zee aanvankelijk zoo-
danig van helling veranderden , dat daarin nalnurlijk wijzigingen 
moesten plaats grijpen. 

In zoodanige omslandigheden oudergaan dc beddingen der rivieren 
belangrijke veranderingen; hier worden zij lager en daar weder 
hooger, tot dal zij overal ccne natuurlijke helling verkregen hebben 
en het water regelmatig en geleidelijk kan wegslroomen, zonder 
dat daarin versnelling of vertraging plaats heeft. 

Wanneer op deze wijze dc bediling eener rivier eene naluurlijkc 
helling verkregen heeft, wordt haar loe.̂ tand , volgens de uitdruk-
king der Italiaansche ingenieurs, standvastig [slablc). 

Hierdoor moet men echter niet verslaan, dat de bedding geheel 
onveranderd blijll. Zij ondergaal wel is waar geene belangrijke 
wijzigingen meer, doch voortdurend ziet men zaudverplaalsingcn, 
waardoor dc diepte op zeker punt steeds gewijzigd wordt, doch 
deze kleine zandverplaalsingen hebben geen den minsten invloed 
0|) den toesland van de bedding in hel algemeen. 

Uit het voorgaande, volgt, dat de verhonging van een gedeelte der 
beddingen van de Ftsch enden H(MU) boven het aangrenzend terrein niet 
door indijking veroorzaakt is. Deze is alleen onlstaan doordat de helling 
der beddingen dezer twee rivieren plotseling is veranderd en bij de 
intrede in de kustvlakte der Adriatische Zeii te gering was. Daar 
alleen hebben zich de beddingen dezer rivieren opgehoogd en deze 
ophooging heell opgehouden, zoodra de helling zich naar hel regime 
der rivier gcwijzigil hadden. 

Wij hczitten geene bescheiden omirenl de Ftsch en kunnen niet 
zeggen of de verhooging der gedeelten, waarvan wij spreken, nog 
voorldiiurl, dan wel heell opgehouden, doch men kan wel aan-
nemen, dat het laatste het geval is en de toestand dezer rivier, 
welke nu gedurende twaalf eeuwen in hare tegenwoordige bedding 
heell gestroomd, thans slahle is, 

.Met den Heno, eerst sedert 1770 ingedijkt, is dil niel het geval, 
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(laar de vcrscliillciulo in 1801, 1818, 1830 en 18.15 bewcrkslei-
ligilc jicilingcii hebbeii aaiigcloond, dat op zekere punten voort-
durend veranderingen plaals liehheii. 

l)ij gelegenheid van de jieiiingcn van 18il—184') heeft de 
inspecteur-geueraid llrigiienti niet alleen de verkregen uitkomsten 
van 1801, 1818 en 1830 aangehaald, maar bovendien die van 
eene peiling van 1701 vermeld, welke vóór de bovenaangehaalde 
indijking van 1770 heell jilaats gehad. L'il deze peilingen blijkt, 
dat van 1701 tot 1815 de bedding van den Ueno Ie Casa del 
Dosso, het punt waar de indijkingen van 1770 aanvang nemen, 
U'l.0.i8 is verhoogd en te Traghetto l'^UO'i. 

Deze verhoogingen hebben echter niet trapsgewijze en regelmatig 
plaals gehail. 

Te Casa del Dosso was in 1801 de bedding 0''I.ÏU3 liooger dan 
in 1701 en in 1818 was deze verhooging weder tot op 0«'1.308 
verminderd. In 1830 bedroeg zij daar ter plaatse 1<-'I.087 en in 1815 
nog slechts l<'l.0i8. Uit de bewerkstelligde metingen blijkt niet, 
hoe veel in 1801 de bedding te Traghetto sedert 1701 in hoogte 
was toegenomen, doch men kan evenwel volgens de bestaande 
aanleekeiiingen aannemen, dat de bodem toen nagenoeg dezellde 
hoogte heell gehad als in 1815. In 1818 was de bedding echter 
K'l.730 en in 1830 2''I.105 hooger dan in 1701, terwijl zij van 
1830 tol 1815 weder tot op k'l.213 is verminderd en de verhooging 
tegenwoordig nog slechts 1''1.102 bedraagt. 

Deze afwisselende verhoogingen en verlagingen ontstaan, naar 
alle waarschijnlijkheid, door de verplaatsing van zandplalen, ter-
wijl bovengenoenule cijfers doen vermoeden, dat de verhooging der 
bedding van den Ueno reeds m 1801 voor hel grootste gedeelle had 
opgehouden. 

Sedert dit lijdstip is zij nog wel toegenomen, doch in geringe 
mate. 

De inspecteur-generaal Ilarilari, die als hoofdingenieur de werken 
aan den Ueno heell Itesluuid, heeft, in een in 1858 uilgegeven 
geschrift, als zijn gevoelen doen kennen, dat de bedding van den 
Ueno llians genoegzaam, zoo niet geheel, stahic is, welk gevoelen 
geheel met de hierboven opgegeven uitkomsten overeensleml. 

Deze gedeeltelijke verlioogiiig van bediling is geene bijzomlerlicid, 
welke mon alleen bij de Ktscli en den Ueno aantreft : zij lieeA bij 
vele snelslroomende ri\ieren plaats oj) het punt, waar deze in vlak 
terrein komen. 

Vele rivieren der .\Ipen doorloopen de vlakten langs ingedijkle 
beddingen, die dikwijls meer dan dén el hooger dan het aangren-
zend terrein gelegen zijn. 

In de vallei van de IsiM-e Irefl men hiervan vele voorbeelden aan. 
Kr is dus geene enkele omslandigheid aanwezig, noch in de 

verhoogingen van zekere gedeelten van de Kisch en den Ueno, noch in 
de veranileriugen van den toesland van hel benedengedeelle van den 
Po, die de mecuing kan steunen, dal door ile indijking van rivieren 
de verandering en verhooging van de beddingen wordt begmistigd. 

Op hel slroonigebied vaiidenUo, even als overal elders, ondergaal 
de b o d e m eener rivier, zoodra die s/rt/̂ /t'is geworilen, geene verande-
ringen meer, zoolang haar algenieene toestand onveranderd blijlt, 
en er worden dan voorldm'end bijna evenveel stollen naar zee afge-
voerd, als er in de rivier worden gebragl. 

Ontslaat er eenige sloornis in den toestand eener rivier, bij 
voorbeeld, indien er veranderingen ^̂ orden gcbvagt in de plaatsen, 
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waar de naar de rivier toestroomende stotlen zich ophoopen, of 
indien er groote ontginningen in losse gronden worden bewerkstel-
ligd, dan kan er eene wijziging in den aard en de grootte der aan> 
zandingen plaals grij|)en, maar na verloop van eenige jaren, al 
naar gelang van de grootte der plaats gehad hebbende veranderingen, 
wordt de loeslaml der rivier weder stable. 

Op het slroonigebied van den l'o doet zich een leit voor, dal men 
onaangeroerd laat en dat evenwel de aandacht overwaardig is, 
namelijk de hooglu der bedding van eenige snelle stroomen boven 
lie vlakte, welke zij doorloopen. 

Deze omstandigheiil is vroeger niel in bet oog gevallen, doch 
uil de waterpassingen der sjioorwegen is zij ten duidelijkste gebleken. 
Deze verhooging is vooral zeer merkbaar in de hooge zuidelijke 
vlakte, aan den voel der Appenijnen. 

De oorzaak hiervan ligt voor de hand. Deze rivieren, die niet 
door meren loopen , voeren stollen mede, die zich ter plaatse, waar 
zij uit de bergen in de vlakte slroomen, nederzetten, en daar een 
meer of minder langen kegel vormen, waarin het water zich een 
weg gebaand lieelï. Over de gansche lengte dezer aanzandingen is 
de bedding dezer rivieren dus hooger gelegen dan de aangren-
zende vlakte. Ook hier is dus ile verhooging der beddingen 
geenszins door indijkingen veroorzaakt. 

llelangrijk zou het zijn, de gedaante dezer aanzandingen, zoo 
meile de wijze, 'lioeilanig zij zich gevormd Injbhen , Ie onderzoeken 
en hare lengte, breedte en hoogte te bepalen, daar de uitkomsten 
hiervan zouden kinmen strekken, om hel belangrijk vraagstuk betrek-
kelijk de vorming en de verplaatsing van zandbanken op te helderen. 

(lediu'cnde eene reis, welke wij in die streken gemaakt hebben, is 
het ons niel mogen gelukken inlichtingen in te winnen, die ons 
in staal stellen hieromtrent iets met zekerheid mede Ie deelen. 

Hel vermelde feit bewijst, dat in vele opziglen hel slroomgebicd 
van den Po belangwekkende aanwijzingen kan verscliallen en dat 
die rivier voor de ingenieurs nog lang een uitgebreid veld van 
nuttige onderzoekingen zal zijn. 

De indijkingen van bovengenoemde rivieren zijn nog niel zeer 
oud. Wij kunnen het lijdstip van den aanleg dier ver.schillende 
dijken niet opgeven, en weten alleen dat ilie van Secchia eerst in 
1300 zijn gemaakt geworden. 

Vóór den aanleg van die dijken verspreidden zich de stollen, welke 
de rivieren uit de bergen medevoenlen, over de vlakten, die zij door-
liepen en op ileze wijze zijn tlic gronden langzamerhand opgedroogd 
en in den toestand gebragl, waarin zij zich tegenwoordig bevinden. 
Men is niet eerder lol de indijking overgegaan, dan nadat de lage 
vlakten genoegzaam waren opgehoogd om met goeil gevolg bebouwd 
Ie kunnen worden, nadat Z'j, volgens de zegswijze van de italiaansclic 
ingeniein's, rijp waren. 

Lombardini merkt liicronilrenl zeer verstandig aan, dal het een 
groot ongeluk voor deze streken zou geweest zijn, iiulien men deze 
rivieren te vroeg had ingedijkt. 

Volgens zijn gevoelen worden ook de dijken, die Ihans langs den 
Po, bij zijne monding, worden aangelegd, te vroeg aangelegd. De 
stollen, die door de rivier worden afgevoerd, gaan nn alle naar zee, 
in ))laats dat zij zich over de vlakten bij ile monding verspreiden, 
zooilat deze groinlen zich niel kunnen ophoogen, maar de bedding 
der rivier verlengen. 

Mei deze schrandere bedenkingen van den kundigen ingenieur, 
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\̂icns werken zooveel licht over deze gewiglige onderwerpen ver-
spreid hebben, eindigen wij deze verhandeling. Zij levenïn een 
nieuw bewijs, dat hel aanleggen van dijken met zeer veel zorg 
en oordeel behoort te geschieden, en leveren wederom eene bijdrage 
lot hetgeen men reeds vroeger heeft kunnen leeren uil de be-
schouwing der liydraulisclie werken van Italië. 

NIEUW' STELSEL VAN V E U P L A A T S K A U E BRUG VAN DEN 

P K I N S A . DE r O L I C i N A C . 

{Nouvelles atituiks de la Construction, .luillct 16G0, pajj . 93.) 

( r i imt 3 , figuren 2 ' J - 2 5 . ) 

Onlangs heeft men aan het station van la Villetle proeven ge-
nomen met eene verplaatsbare brug, uitgedacht door den heer de 
Polignac, en bestemd tol het spoedig vervangen van spoorwegbrug-
gen, welke door ongevallen of andere oorzaken oid)rnikbaar zijn 
geworden. 

Hel door den heer de Polignac aangeboden ontwerp is door den 
algeineenen raad der bruggen en wegen goedgekeurd, en uitgevoerd 
door de heeren Oppermann en Marini, ingenieurs-constructeurs. 

Hel aanzien van de brug heell eenige overeenkomst met dal der 
amerikaansche Town- of traliebrnggen, doch zij verschilt van deze 
geheel, vooreerst en hoofdzakelijk in haar beginsel, waardoor een 
grooter wederstandsvermogen wonll verkregen, en ten tweede daarin, 
dal zij geheel is zamengesteld uit op de vereischle lengte gezaagde 
balken, zonder eenige iidieepingen of lasschen. 

In alle amerikaansche bruggen worden de liencdfn- en boven-
liggers van denzelfden draagwand op onveranderlijken afstand van 
elkander gehouden door kruisstaven, welke legen de liggers zijn 
vastgebout. In het nieuwe stelsel, daarentegen, zijn aan weerszijde 
van de beneden- en bovenliggers, dus op eenen afbtand, gelijk aan 
de breedte van den ligger, kruizen a a aangebragt, en in do ruimte 
lusschen die kruizen loodregte stijlen bb, welke dienen lol hel 
onderhonden van den afstand lusschen de boven- en de beneden-
liggers, en met welke de snijpunten c c der kruisstaven door 
Ijouten verbonden zijn. 

Deze loodregte stijlen zijn op 2 el van elkander, en de kruizen 
zijn eveneens om de 2 el aangebragt, zoodanig, dat elke bovenligger 
van el lol el ondersteund wordt door de vertikale ribben en door 
ile bouten, welke den ligger lusschen ile twee rijen kruizen vast-
knellen. 

KIke ligger beslaat uil twee zijdelings tegen elkander gelegde, 
011 door ijzeren bouten stevig met elkander verbonden stukken hout, 
van gelijke afmelingen. 

Üe tegenover elkander staande loodregte stijlen aan twee hij elkan-
'ItT behoorende draagwanilen zijn aan hunne onder- en boven-
einden verbonden door twee horizontale dwarsribben dd, en hel 
•it-'heele slehul wordt nog versterkt door overdwars geplaatste St. An-
'Ines- of windkruizen, welker uiteinden op de dwarsribben zijn 
vastgL'bout, nabij de plaals, waar deze aan de loodregte stijlen be-
vestigd zijn. 

De windkruizen zijn om den anderen slijl, dat is op afstanden 
1 el, aangebragt. Naast de tegenover elkaiuler geplaatstelood-

•̂̂ gte stijlen, bij welke geen kruis is, dus ook van i lol i el, 
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zijn op hun plat gelegde ribben ee legen de bovenliggers vastge-
bout, ter instandhouding van den afstand lusschen de twee draag-
wanilen; alleen aan den middenstijl zijn zij aan weerszijden, en 
zoowel boven als onder, aangebragl. 

Kindelijk zijn horizontale St. Andrieskruizen onder de beneden-
liggers geplaatst, ten eiinle de stijfheid der brug ook in horizontale 
rii^tin'' te bevorderen. ö ö 

De geheele brug is van denneidiout, met uitzondering van de 
kruisstaven, welke van eikenhout zijn. 

De hoofdafmetingen der brug, van eene spanning, zooals thans 
bejiroefd is, zijn de volgende: 

Lengte Insschen do sleimpunten 20''l.00 
r.i'heele lengte 23<.'l.00 
Hoogte van het bovenvlak van den boven-lol hel onder-

vlak van den benedenligger 2̂ :1.85 
Afstand lusschen de vertikale stijlen 2el.00 
Alstand lusschen de uiterste bouten van een kruis. . 2''l.00 
Ureedie der brug, lusschen de twee rijen lengteliggers, 

midden op midden gemeten I«̂ l.50 
De afmelingen der zamenslellende deelen zijn als volgt: 
Lenuleliuiiers van 2 mei bouten lei-en elkander beves-D Bö O 

tigde ribben, zwaar 0;1.30 bij 0''l.30 
De L-roolste lengte van elke rib 8i'l.00 

ö o 

Vertikale Stijlen,. . . lang 2'!l.25, zwaar 0«'1 15 bij Ocl.30 
Dwarsrihbe.i, . . . . » 2ol.20, » 0>-1.10 .. Oei 30 
Staven der St. An-

dries-kruizen, » 2''l.50, » OH. 10 » 0^1.30 
Kruisstaven, . . . . » 2^1.00, « Ofl.lO i» 0>'l.30 
Op de boven- en legen de benedenliggers zijn spoorstaven 

r n i l s ) bevestigd, waarvan de eerste lol den overgang der treinen, 
en de laatste tot het op hare plaals brengeji en stellen van de 
brug dienen. De lange bonten, welke door een ligger en 2 kruizen 
ter wederzijde heengaan, zijn 0'l.70 lang lusschen den kop en de 
moer en hebben O'l.Ol middellijn; al de overige schroefbouten 
zijn 0«'1.0-25 dik. 

De beschreven brug is aan eene reeks van |)roefnemingcn onder-
worpen geworden , welker nilkomslen de hechtheid van haar zaïnen-
slel voldoende hebben aangetoond. De voor de be))roeviug uilgekozen 
plaals was aan hel station van la Villetle, nabij de gordelbaan; 
afzonderlijke sporen waren naar de brug gelegd, voor de benoodigde 
locomotieven en wagens. 

Alle waarnemingen werden, viervoudig vergroot, aangewezen door 
middel van eenen wijzertoestel, welke door een stelsel van hef-
boomen in beweging werd gebragl, en waarop men tegelijkertijd de 
doorliniging en de door eenen snel overgaanden trein veroorzaakte 
horizontale schudding of schonimermg kon allezen. De geringe breedte 
der brug deed voor belangrijke zijdelingsche bewegingen vreezen, 
doch de proeven hebben deze vrees niet bevestigd. 

De evenwijdig aan de as der brug en loodregt geplaatste wijzer-
|ilaal was aan twee oj) geringen afstand van de brug stevig inge-
heide jialen bevestigd en kon, door middel van om de palen ge-
bragle beugels met spanschroeven, in haren stand geregeld en legen 
de palen aangedrukt worden. 

De doorbuigingen werden door eene horizontale, en de zijdeling-
sche schommelingen door eene vertik.de wijzernaald aangewezen; 
de spillen dier wijzers waren lood'-egt oji het vlak der wijzerplaat, 

O 
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('11 op 0''l/28 alslaiuls van elkander in dezx'lfde loodlijn gelegen. 
De alslaiidun van de nileinden van den doorbnigingswijzer lol aan 

zijne spil bedroegen en 1 el (belrekking 1 :1) . Dc doorbui-
gingen werden door dc volgende inrigting op den wijzer overge-
bragl: eene liorizonlale en loodregl op de lungle-as der brug ge-
jilaalste Oi-'l.Oi liooge T - i j z e r e n staaf, kon zich vrij bewegen oni 
eene vasle as, welke achter de wijzerplaat, door middel van een 
ijzeren winkelhaak en horizontale en vertikale schoren, onbewege-
lijk aan die plaat bevestigd was. Deze staal' steunde met een 
van hare uileinden, dal daartoe was omgebogen, op Oi;l.25 
alslands van het midden der brug, tegen een stevig aan de 
dwarsribben vastgebout stuk iioul, en was zoodoende onwrik-
baar met de brug verbonden. Hel andere einde der staaf rustte 
op hel achtereind van den doorbuigingswijzer, op O'ïl.Sr) af-
slands van het draaipunt; de afstand van het aanrakingspunt 
van de staaf met den wijzer, tol aan de as der slaaf, was ge-
lijk aan dien van laatstgenoemde as tol aan hel aanrakingspunt 
legen de lengte-as der brug. De minste doorbuiging van de brug 
hail eene draaijende beweging van de staaf om hare as ten gevolge 
en deed het aanrakingspunt van de staaf met dun wijzer rijzen; 
hierdoor daalde het amiere uiteinde van de naald en wees, op 
eeuen op de plaat aangebragten verdeelden cirkelrand, naauwkeurig 
(Ie (loorbuiging aan. Door een aan hel uiteinde der staaf opgehangen 
gewigt werd de doorbuigingswijzer op het nulpunt van den rand 
in evenwigt gehouden, zoolang de brug onbelast was. 

De zijdelingsche bewegingen werden niet minder naauwkeurig 
op de wijzerplaat afgelezen. Kene horizontale staaf van T - i j z e r , van 
dezelfde afmetingen als de vorige, was op Ü'"I.125 uil het midden, 
eii loodregl op de lengte-as, der brug, stevig met bonten bevestigd. 
Deze staaf werkte op eenen horizontalen, elleboogvormigcn hefboom, 
die om eene aan de wijzerplaat verbonden as bew(;egbaar was en 
waardoor de beweging op de vertikale wijzernaald werd overge-
bragl; de afstanden van de uiteinden dier naalii lol aan hare spil 
waren 0''U8 en (.K'l.7:2 (belrekking 1 : 1 ) , zoodat elke zijdelingsche 
schudding van de brug viervoudig vergroot op de plaat werd aan-

wezen. 

IJilkomsten der gedane proefnemingen: 
1. Overgang van eenen vierwieligen spoorwagen, beladen niet 

spoorstaven , zich snel bewegend: 

(jelieel gewigt 15 000 pond 
(lemiddelden der waarnemingen: 
Doorbuiging O'I.OOüO 
Zijdelingsche beweging onmerkbaar. 

-2. Overgang van twee vierwielige wagens niel sjioorstaven, in 
liiiijke om^landiglicden als boven: 

Ceheel gewigt 21000 pond 
(lemiddelden: 

1 loorbuiging 0''1.()|.'J 
Zijileliiigsche bew(;giMg onmerkbaar. 
;{. Als bij \\\ 2: 
lieheel gewigt ilO 000 pond 
riiMUiddelden: 
Doorbuiging O'-I.OIT) 
Zijdelingsche beweging omnerkbaar. 

4. ()\erg.iMg van e(jne ze>wieligi' locomotief, met grooter snelheid 
do vüüvjinande. Hol verdient opmerking, dat de last slechts over 
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een derde gedeelte van de oppervlakte van de vorige proef verdeeld was; 

Geluiel gewigt 20 000 pond 
Gemiddelden: 
Doorbniging OfLOla 

Zijdelingsche beweging zeer gering. 
5. Overgang van eene locomotief als de voorgaande, welke 

twee wagens sleepl: 
Geheel gewigt 5ÜOOO pond 
Gemiddeld: 
Doorbuiging Ool.02l 

Zijdelingsche beweging zeer gering. 
Het geheele gewigt der brug bedraagt, met inbegrip van de 

spoorstaven, 25 000 pond, alzoo een weinig meer dan eene ton 
(1000 j)ond) per strekkende el. 

De kosten beloopen f 21)*Jö of ongeveer f 127 per strekkende 
cl. Deze prijs verschilt aanmerkelijk van dien der gewone ameri-
kaansche bruggen, omdat er de gewone houtverbindingen bij ver-
meden zijn. 

Door het nieuwe stelsel van beweegbare brug van den heer de 
Polignac is men thans in staal gesteld, de afgebroken gemeen-
schap over een' spoorweg ten spoedigste te herstellen, want de 
brug onderscheidt zich door haar gemakkelijk vervoer en den 
korten lijd (3 uren), waarin zij gesteld kan worden. 

Deze voordeelen zijn z(ier belangrijk, en de nieuwe brug zal 
ongetwijfeld, zoowel in lijd van vrede, lot herstel van door over-
slroomingeii veroorzaakte onheilen, als in oorlogstijd, bij het snul 
vervoeren van legerkorpsen, de grootste diensten bewijzen. 

DE FUNDEUINO DKR GEHOUWEN VAN IIKT TIIUUINOEK 

SPOORWEG-STATION NABIJ LEIPZIG. 

(Uit het Zeitschrift für Ihmwesm ovc rgcnon ie t i in der CiviUugeuieur y 
I S G l , Uand 7 , H e f t 3 , IJlt, uud Nütizblatt, S . 35.) 

Het bovengemeld slation moest worden aangelegd oj» een moeras-
sig, door vele sloolen doorsneden terrein; in hel zuidelijk ge-
deelte werd slechts onder een' 3 l o t l voel (O'̂ I.Sf) lol |cl. 11)) diepen 
veenbodem en eene leemlaag van 1 voet (0''l.285) dikte — en in 
het noordelijk gedeelte eerst op 10 voet (2cl.8.'J) diepte — een 
vaste zandgrond aangetron'en. Daar nu het terrein nog 8 lol O 
voet (2''l.2ü lol S '̂l.óö) moest worden opgehoogd, zoo zou lid 
funderen van dit uitgestrekte slation op den vasten zandbodem 
aanzienlijke kosten veroorzaakt hebben; men heeft daannn, in na-
volging van hetgeen elders met goed gevolg is geschied, van 
eene zandfimdering gebruikt gemaakt. 

De v(;enlaag werd, ter diepte van 4 lot 5 voel (ii'I.K] lol 
en Ier breedte van 20 voet (2''1.83) meer dan de dikte der muren, 
uitgegraven, de sleuf drooggelegd en Ier hoogte van het g r o n d w a t e r 
met zuiver en gelijkkorrelig zand gevuld, welke zandlaag daarna 
met 'i mans handheijen stevig werd aangestampl en begolen. 
Vervidgens werd daarop, aan beide zijden I voel (0''l.28;i] 
builen de Ie maken muren nilslekende, eene 1 voet (Of'.283l 
dikke en aangestampte belonlaag met grove steensinkken anng<'-
bragt, de sleuf lol legen hel beton aangeaard, en hierop hel miiin-
werk opgetrokken. 

1862.] 

Volgens genomen proeven kon men eene zetting van 10 duim 
(0cl.2i) verwachten; deze vertoonde zich ook werkelijk, doch iets 
sterker (0i'1.2r)). Jammer was hel, dat er ook buiken in de front-
(iHiren ontstonden, waardoor men genoodzaakt was een groot ge-
Jcclte van deze af te breken. Desnielhigeustaande was de uilslag van 
ileze funderings-manier zoo gunstig, dat men besloot de overige ge-
bouwen op dezelfde wijzo te funderen. 

Hij hel onlvangst-gebouw heell men, lot het aanstampen van hel 
beton, gebruik gemaakt van kunslheijen, met H lot iOO pond zware 
blokken, en eene valhoogte van 10 lot 12 voet (2l'1 83 lol .']«l..iO); 
en aan de belonlaag onder de torens en poorten is eene zooveel 
noodig meerdere breedte gegeven. 

Dit gebouw met de wachtzalen beslaat 10183 vierkante voet 
(3005 vierkante el); de fundering heeft 8 000 Thlr. ( f l i cn 
hel geheele gebouw 130000 Thlr. (/•228800) gekost. 

A:\I E IUK A A NSCII E STRA AT- SPOORW I:G EN . 

(Uil The Knginecr o v e r g e n o m e n in liet Zcitschri/'l des Archiircten- uud 
Ingcmeur-Vercitis jTir das Künvjreich llmnorcr ^ ISCO, Hef t 1 , S . 1J2. ) 

De straat-spoorwegen of zoogenaamde paardenbanen zijti, bij eene 
goede zamenslelling van de sporen, voLslri;kt niel hinderlijk voor 
hel overige verkeer in de siralen, 1'ij de in vele amerikaansche 
sleden zeer in zwang gekomen siraalbanen heefi men als nieuwslen 
spoorvorm aangenomen een plallen band van 8 duim (O'-UD) 
breedte en J tot J- duim (0''1.009 lot 0"l.012) dikte, welke aan de 
builenzijdc voorzien is van eenen opslaanden rand, hoog 1 duim 
(0''l.021) en dik 1} duim (0'^l.0i2). 

De spoorslaven liggen op sirckhoulen, welke in de zandbedding 
van hel plaveisel der straat rusten; dit laatste ligt aan de huilen-
zijde der baan o|) gelijke hoogte met de bovenzijde van den op-
slnamlen rand, doch, lusschen de spoorslaven, met het platte ge-
deelte. De wagens hebben 1 kleine raderen van ongeveer 2 voet 
(0''1 5S) middellijn, welke over de opslaande randcMi loopen , in dier 
vo(?ge, dat hunne llenzen even vrij blijven van den ))lallen hand. 
Terwijl nu, door deze inrigting, de spoorwagens vonr hel uit hel 
ï-pnor loopen beveiligd zijn, rijden de gewone voertuigen zonder 
eenige moeile over de sporen heen en weder, en maken z(dfs zeer 
dikwijls van het vlakke gedeelte gebruik, daar het rijden hierover 
nalmnTi)k veel gemakkelijker is dan over de slraalsteenen 

r.ij de oiilmoeling van een' spoorwagen mol een gewoon rijtuig 
';an dit laalsie gemakkelijk uitwijken, terwijl hel, in dezelfde rig-
'iiig rijdende, de zwaardere spoorwagens meestal voor zal blijven 

I'»ij de nieuwen; spoorwegwagens loopen de wielen meestal om aan 
lii'l wagen>tel bevestigde assen, bij welke iiirigling minder trck-
l̂ rachl verei.M'lil wordt, dan wanneer de raderen met de assen ver-
'jouden zijn. De bodem der voertuigen is slechts 12 duim (()''1,2'.)) 
'"̂ vi'ii dl» spoorslaven verheven; aan elk uiteinde is dwars over den 
wngcii (.'en sniiil, door eeii ijzeren hek omgeven balkon of plale-
l'̂ iiiie aangeliragt, waarop de j)assagiers zich van heide zijden 
'"'govon kunnen. De deuren of porlieren zijn, (.wen als bij een 
tjCwniien omnibus, aan de smalle zijden; de plale-forme, welke 

ilo p,aarden gekeerd is, wordt altijd door d.'U koetsier iiige-
"• '̂iien, die, met de kruk van een slevigiMi remtoeslel naast zich, 
'̂ lïiaiiile den wagen besliiuri; de tegenover liggende jilate-forme 
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wordt door de reizigers gebruikt. Het rijtuig houdt zoo dikwijls 
stil, als verlangd wordt, en is voorzien van eene bel, waarvan de 
draad in de lengte langs den wagen loopt, xoodal de conducteur 
(die gedurende hel rijden de vracht ophaalt) e n e l k passagier steeds 
het teeken lot ophouden kan geven. Vele reizigers evenwel stijgen 
in- en uit onder hel rijden. 

Dij eene snelheid van bijna 2 duitsche mijlen in het uur kan 
de wagen, door aanwending v a n den remtoeslel, op 50 voel (I H.00) 
afslands, en bij geringere vaart, op eene halve wagenlengte, lol 
slaan gebragl worden. De rijtuigen zijn 7 voel (2el.01) hoog, en 
in den regel voor 2 t , somwijlen echter voor nog meer personen 
ingerigt; boven op zijn kleine zitplaatsen gemaakt. Met de gewone 
hellingen rijdt men met eene snelheid van l-J- duitsche mijl in 
hel uur. 

De rijtuigen voor personen rijden in groolc s l e d e n dag en nacht; 
de goederen echter worden op bepaalde lijden vervoerd. In breede 
siralen zijn voor den heen-en lerugrid dubbele banen gemaakt, 
doch in smalle slrat(;n slechts cnk(!le; het spoor voor het verkeer 
in legeng(;slel(le rigting wordt alsdan in eene naburige evenwijdig 
loopende straal gelegd. 

Het verkeer op deze wx'geji is verbazend levendig. In het jaar 
1858 vervoerden de straat-spoorbanen in New-York en Hrooklvn 
niel minder dan 31000 000 personen. 

In Londen zou de aanleg van de reeds sedert lang ontworpen 
paardenbanen op zeer goede grimden zijn aan Ie bevel(.'n; de 
plaalselijke gesteldheid en een ingeworteld vooroordeel hebben echter, 
tol heden toe, onoverkmiKdijke hinderpalen aan de uilvoering in 
den weg gelegd. 

HET OPIiUIMEN VAN IJS IN DE UIVIEU Dl', WEICHSEL DOOR 

MIDDKL VAN RUSKRUID, IN FEIUJUAlllJ EN .MAAR'I 1800. 

lArchif für dit' Oßzierc dos l:öni(jUvh prcussisrhim Artillerie- und 
Inijemcur-Curps^ ISfiO, 2cs l lo f i . ) 

( l I . I L R O C I I K L L , L . K. lus t . I . ) 

Gelijktijdig met den bouw der spoorwegbruggen over den 
Weichsel werden er belangrijke ri\ierverbel('ringen uitgevoerd, len 
einde deze werken Ie beveiligen; de Îroomshreedte van den Weichsel 
werd (laarloe gebragl op eene normale maal van 100 pruissische 
roeden (377 el). 

Deze werken waren op het einde des jaars 1850 tol op ongeveer 
eene halve mijl beneden Dirschan gevorderd. Deneden dil verbeterd 
riviervak onlslond, len gevolge vnn englen, een ijsdam bij Dalschau, 
waardoor hel drijlijs over eene lengte van I J mijl (O uren gaans) 
zoozeer werd opgestuwd, dat de ijsmassa eene hoogte bereikte van 
12 a 10 voel ( i ä 5 el) boven den spoorweg bij Dirschan. 

In deze zoo dreigende omslandigheden werd door de koniidJijke 
r(!gering de hulp van een kommando van hel I sie balaillon pioniers 
uit Danizig ingeroepen, be>laande uil Iwee onderollicieren en 12 
pioniers onder bevel van den eersten hiilenanl-ingenieur Klefeker, 
len einde Ie beproeven, den ijsdam, door hel aanleggen en doen 
springen van kleine mijnen op Ie ruimen. 

l)ij eene eerste proelneming bleek het, dal de uilweiking dezer 
mijntjes in zoo verre onv(ddoeude kon genoemd worden, dat wel 
is waar de zamenhanii der ijsmassaas verbroken werd, maar dal 
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ilü door do wcrkin;^ van licl luiskruitl losgcinaakte ijsscliollcii niet 
))c)joor]ijk )jL'j)cdüi)\vaarls koudon al'drijveii. M.'ii iiioost er ilorlialvo 
Ine beslnilon, Ie dien eiiiilo een kanaal in liet ijs Ie opeiieii; men 
l)ejjoii dil werk iii de naiiijlicid vaii ileii nieuwen uiond van den 
Dantziger-Weiclisel in de OüS(zee, die (HilslaiWJ is l̂ ij de doorbraak 
van 1810, bij Nenlahr. 

Op den li Uien Jainiarij 1800 werd er, onder de leiding van den 
injj'enienr van den walerslaat GersdorI', bij XenCalir, met ((00 burger-
arbeiders begonnen aan bel maken van een kanaal in bet ijs, ter 
breedte van 8 roeden (UO el); terwijl bet konnnando pioniers de 
losgemaakte ijsmassaas door middel van mijntjes in stukken deed 
s))ringen. i)en 5den Tebrnarij was men biermede reeds over eene 
Jeuylo van bijjia Iwee jjiijleji (ongeveer nnr gaans) bovenwaarts 
tol iiotbebude gevorderd, toen de ijsscliollen, die door den bevigen 
wnul van de oeverranden losgeraakt waren, enkele verstoppingen in 
dit kanaal veroor/aaklcu en bel in verband tncf invallo/idu vorst vn 
dikke sneeuw weder gebeel verstopten. 

Kr beersclilen toen zulke geweldige snecnwslornien dal de arbeid 
geheel gestaakt moest worden en bet eerst den lOilen Febrnarij 
mogelijk was, dien weder op te vatten; er verliep eene maand, 
eer men er in slaagde, den ijsdam zeiven op te ruimen. 

liet maken van bet kanaal geschiedde op de volgende wijze: 
Kenige met de gesleldbeitl der rivier zeer goeil bekende baken-

mcüslcvs en srbippcrs gingen vooruit om het kanaal af te bakenen 
in de rigting van den sterksten stroom. Gedurende de uitvoering 
van bet werk bleek bel zeer voordeelig Ie zijn, eerst deceneheiri 
van bel kanaal Ie opctieii en daan/a mei <le andcYe Ie volgen, 
ibiwijl men alsdan de losgemaakte schollen beter kon doen afdrijven. 

Kr werden derhalve door eene volgende aldeeling arbeiders in de 
aangeduide rigting drie evenwijdige voren of kielen, elke een voel 
(ruim Ocl.3) breed en vier roeden (ruim 15 el) van elkander ver-
wijderd, in bet ijs met ijsbijlen uitgehouwen. Het ijs uil de voor 
td' kiel werd naar beneden gedrukl en onder de ijskorst geschoven 
of wel opgehaald, lol dal zich dc waterspiegel blank in de voren 
vertooj)de. 

Daarna werden op '.I tol A roeden (Ool..i, II0I.3 lol 15 el) 
ouderlingen afstand, naarmate van de sterkte van het ijs, midden 
(usscben voornoemde voren eti in bel verband de galei» wor liel 
aanbrengen der buskruiillailiugen nitgebouweu. 

Deze gaten hadden in doorsnede den vorm van een gelijkzijdigen 
driehoek, waarvan één der hoekpunten stroomopwaarts gekeerd 
was en welks zijden eene lengle van !2i voet (omstreeks Ot'1.80) 
hadden. 

Hel stuk ijs, dal uil het gal kwam, werd benedenwaarts daarvan 
geplaatsl. Op die plaatsen, waar het ijs opeengeschoven en dc 
lengle van dejj sleel der ijsbijl (IcUJG) niet meer toereikende was, 
wenl de tol bet aaidjrengen der buskruidlading gevorderde opening 
voltooid met sloutbeitels, aan een 10 tol Ï20 voel (5 tot OPI.II) langen 
steel bevestigd. Tot bet uilliouwen van zulk eeji gat iti gezond eii 
glad, meestal meer dan een voet dik, ijs, werden '2 tol IJ minuten 
lijd vereischt; in hol opeengeschoven ijs daarentegen, waar dc 
(indersle schollen zich (hkwijls iii eiMie looilregte stelbng bevonden 
en er gedurende b.'t werk steeds nieuwe schollen kwaiuen aan-
drijven, (hkwijls 1 lot '2 uren. 

He buskruidhulingen voor de inijnljos werden aangevoerd uit het 
l.on iiklijk arlillei'ie-dcprit te Danizig, deels in lecilingvonnigc uil 
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vuren planken met bouten nagels ineengewerkte kistjes, deels in 
zakken van grof linnen. In de eerste bevond zich eene ronde 
opening tol hel aanbrengen der bouten mei brand-as gevulde buis, 
die tol de ontsteking van bel buskruid moest dienen ; bij de laalslc 
was de buis in den mond vaii den zak vaslueboiulen. 

Om elk kislje was kruiselings een sterk louw geslagen, waaraan 
zich aan eene zijde van het kistje eene lis, lang l voel, bevond; 
de kistjes en de zaliken waren in kokend pik gedompeld, zoodal 
zij volkomen walerdigt waren. De kistjes hebben bet voordeel, dat 
hel daarin bevatte buskruid gelijkmalig verbrandt, en het nog 
groolere, dat zij hij het vervoer niet zoo ligt beschadigd worden 
als de kruidzakkeu. Deze zijn echter veel gemakkelijker te vervoc-
ren en in de meeste gevallen beter en met minder gevaar onder bel 
ijs te plaatsen dan de kistjes; de zakken hebben evenwel het na-
deel, dal de beschadigingen, die aan het pik-omhulsel bij bet vervoer 
worden loegebragï, zeej- Jigt oj)tijdige ontbrajidingen kunnen ver-
oorzaken. 

De ladingen bedroegen 2 , 3 en 5 pond (0.035, 1.30 en 2.34 
ned. pond); die van 2 pond bevonden zich alle in kisljes, die van 
3 en 5 poml voor Iwcc derde van het aantal in kisljes en voor een 
derde in zakken. 

De buizen waren ile gewone buizen, welke men voor de bomineii 
gebruikt en de gemiddelde lijd, gedurende welken zij, in rust zijnde, 
hramlden, was 20 secunden; een tijdsverloop, dal volkomen 
toereikend is voor de veiligheid van hem, die de ontsteking aaii-
hrengl. 

Van 0858 jnijnljes, die er onlsloken werden, hebben er slecht 
10 geweigerd. Hij allen was de sas in de huis begonnen te branden; 
bij velen was de buis geheel uilgebrand, zoodat in dit geval misschien 
de lading vocblig geworden was. liet vcmior der fnel buskruid ge-
vulde kisljes of zakken g(!schiedde hel doebnaligst in kisten, omdat 
alsdan bel pik-omhulsel bel minst leed. Dil vervoer had over hel 
ijs met bandsleden plaats. 

Dc lont bleek steeds toereikend om de buizen te ontsteken, en 
bij sneenwjagt of regen werden er als voorzorg altijd Iwee brandende 
lonten gereed gehouden, zoo dat bet niet nooilig was van meer kost-
bare ontstekingsmidilelen gebruik Ie maken, in enkele gevallen, al> 
cr cc))ige mijnljes gelijklijdig moesten ontstoken worden, was ook 
eenvoudig strijkzwam, aan eeneu wilgentak bevestigd, volkomen 
toereikend. 

Tot bet aanbrengen van een niijnlje werd als gereedschap ver-
eischt: een bouten slang, een dwarsbalk en een bootshaak. 

Dc slang had bij de vroegere ijsmijnen in bel jaar 1855 e e n e 
lengte van l-l lot 10 voet (•i''l.-i0 tol 5 el) bij eene zwaarte van 

lot 3 duim (O'-'.Oi tot 0''1.08); hij was voorzien van eene ge-
smeed ijzeren punt van 2 voel (0''l.03) lengte en ] duim (0''1.013) 
dikte, aan welker uiteinde zich een oog bevond, om bel kruiselings 
om hel kistje gebonden touw daaraan te bevestigen. I'.ij een veel-
vuldig gebruik en bel berbaaldelijk gevorderde reglbnigen dezer punt 
ontstond er weldra gebrek aan deze stangen. Na eenige p r o e v e n 
bleek bel, dal eene aan bet benedeneinde eener bonten slang aan-
gebraglc iida-eping voldoende was om hel afglijden van bet, 011) 
hel krnidkislje gelunulen, touw gebeel Ie voorkomen. Drooge stangen 
braken door den schok der ont|iIolling spoedig af; groene wilgen-, 
berken- of eikeiihouten slangen bleken veel duurzamer te w e z e n . 
Knkele groene wilgenlnmlen stangen, van 1 i \oct (l''l.40l len|jle011 
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IJ duim (Oül.Oi) dikte, weerstonden 300 ontploflingen, zonder dal 
/jj oid)ruikbaar werden. 

De dwarsbalk, die met dc slang lot een kruis verbonden en oj) 
ilc oppervlakte van hel ijs gelegd werd, len einde de bnskruidlading 
op dc bepaalde diepte Ie houden, was uilgekeepl tol hel ontvangen 
lier stang, die er door middel van eeneu klos met twee schroeven 
legen weril vaslgeklemd; deze verbinding was zeer spoedig te be-
wcrksldligoji, zeer deugdzaam, en bleek in gezoiul ijs, bij eene 
slroonisuelheid van [»'l.25 tot 1»'1.50, zeer doelmatig te zijn. In hel 
opeengeschoven ijs echter, alwaar de bnskruidlading niet aan dc 
werking van den stroom was blootgesteld, was een 3 lol l voel 
lange knuppel, die op de bepaable hoogte was vastgeboiulen, toe-
reikend om de diepte, waarop zich dc lading beneden de ijsopper-
vlakte bevond, aan te looiien. 

Ken onderonicier en drie man waren belast met hel aanbrengen 
van elk mijntje. l bevestigde de lading aan de bouten slang, 
bragl den dwarsbalk in de vereiscbte stelling en hielp den onder-
ollicier de lading in de gemaakte opening brengen, door m(;l het 
acblereinde der slang zijne bewegingen Ie volgen. N". 2 droeg zorg 
voor de loul en was belast met hel ontsteken der lading. 3 
onderzocht de opening in het ijs met den bootshaak, opdat de bus-
krnidlading zoiuler letsel kon naar beneden gesloolen worden, en 
haalde terstond na dc ontploHing de slang op, vóór dal zij door 
den stroom kou medegevoerd worden. 

Nadat hel kistje mei eeneu eenvoudigen knoop aan hel beneden-
einde der slang bevestigd cn de laatste door dc vorige onlploirmg 
losgemaakte schol aan bel drijven was, nam de onderollicier hel 
verkapsel van dc buis af en kommandeerde: «(ieef acht!» Daarop 
moesten alle manschappen, met uitzondering van n®. \ en n°. 2 , 
ongeveer 20 pas acblernilgaan en vatte n". 1 het achtereinde der 
slang aan. Op bel nu volgend koimnaudo: uVuur!« deed 11°. 2 de 
buis vmu- vallen, de onderollicier en n". l braglen dc in looilregteu 
>tand geplaatste slang snel, maar toch ook voorziglig, onder Ijelijs 
en duwden haar zooveel mogelijk loodregl naar beneden, lot dal 
de dwarsbalk op hel ijs lag; voor welken balk men reeds vroeger 
eene kleine geul bad uilgebouwen, ten einde hem vast te doen 
liggen. Daar de buis 20 lol 30 secunden brandde, zoo bleef er voor den 
oiulcronicier en n". 1 lijd genoeg over, om zich zonder overhaasting 
te kunnen verwijderen. Men kon zeer goed uil den weg gaan voor 
enkele stukken, die wal verder geslingerd werden, zoodal niemand 
eenig leisel bekwam. Als er een njijjjijc weigerde, werd de lading 
na verloop van 1J- minuul met een langen bootshaak opgehaald, 
en, indien bet bleek ilat hel vuur uitgedoofd was, weggenomen. Het is 
nooit gebeurd, dat er dan nog eene oiilplo/Iing plaats bad. In bet 
opeengeschoven ijs gebeurilc het eenige malen, dat er op hel oogeu-
lilik dal ile reeds ontstoken lading naar beneden gebragl werd , 
nieuwe ijsschollen naar hoven kwamen en zoo hel naar beneden 
iliiweu onmogelijk maakten. In dergelijke gevallen, wanneer de onl-
[iloning dus boven den ijsspiegel zou jdaals liebbeu, gaf de onder-
ollicier een teeken van waarschuwing aan de inanschappeu, opdat 
7ij verder zouilen achteruitgaan, ten einde niet door de weggesliii-
î enle sliikke/J boni geli\>el>l Ie worden. 

Zoo eenvoudig als bel was, de lading in glad, gezond ijs aan 
te brengen, zoo moeijelijk was dit in hel o|ieengeschoven ijs. Het 
uitbreken van een enkel gal kostte bier dikwijls verscheidene uri-ii 
on inenigmalen gelukte het in 't geheel niet, of wel ecrsl na eeiien 
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hoogst vcrmoeijenden en langdurigen arbeid, om de gaten geheel 
van dc ijsschollen te zuiveren, welke de stroom telkens in hel gat dreef. 

Dikwijls moest het gal, door den bijzoiideren vorm der opeen-
geschoven massaas, in verschillende riglingeu gewend worden, zoo 
dal uien er eerst een ledig kistje eenige malen in moĉ t op- en 
neder bewegen, len einde de ontstoken lading terstond in dc Iie-
hoorlijke rigting te kuiinen brengen. In het sneeuwijs was hel mecslal 
in 'l gebeel niet mognlijk eene regt doorgaande opening te verkrij-
gen; er werd alsdan een zak met buskruid met touw stevig aan dc 
slang vastgebonden en op deze wijze met geweld door dc weekc 
nmssa sneeuwijs gcsloolen. Het uiibouwen der gaten in deze soort 
van ijs bepaalde zich lol het maken van een gat in dc bovenste 
12 lol l-t duim (0<'l.3() lot Oi'l. iO) dikke ijskorst ; daarna werden 
er de volgende lagen uilgescbepl en eindelijk werd er mei eene 
bootshaak eene opening gemaakt, die toereikend was, om dc aan 
de stang gebonden lailing naar beueden te drukken. 

De mijntjes hadden alleen dan eene volledige uitwerking, alsdc 
zijdelingsche voren in de rigting van hel kanaal voltooid en van de 
losgemaakle stukken ijs volkomen gezuiverd waren. Daar, waar deze 
voren nog niet waren uitgehouwen , b. v. bij bet verbrijzelen van 
groote oever-ijsschollen, die bet kanaal verstopt hadden, was de 
uihu'rking óf geheel ojivoldoemlc, daar er slechts een trcchler ge-
slagen werd, van welken ecifige spleten straalsgewijs tusschen gc-
lijkmiddelpuutige scheuren, bij wijze van ecu spiuncweh uitliepen; — 
óf wel de scheuren verdeeldeji de ijsmassa in zulke onregclmalige 
en mecslal zoo groote stukken, dal elk van deze weder afzonderlijk 
door nfijuljes in stukken moest geslagen worden. 

Het voordcel der voren bestond voornamelijk hierin, dat zij de 
uilwerking der mijnen begrensden. Men kan deze uitwerking in 
gezond ijs op de volgende wijze voorstellen: eene watermassa, be-
grensd door een bolvormig oppervlak, wordt opgeheven en drukt 
tegen de daarboven gelegene ijskorst; is nu deze ijsvlakte zeer groot 
en ver nilgeslrekt zomler bepaalde grenzen, dan strekt zich 
dc uitwerking kringvormig naar alle zijden uil; is dc ijsvlakte 
echter, nabij genoeg, door twee evenwijdige voien of kielen be-
grensd, dan bepaalt zich de uitwerkifig ook slecbis lol de hrcedlo 
dezer strook. Hoe dieper daarbij dc lading werd aangebragt, des 
te verder strekte dc uilwerking zich uit, iles te minder werd echter de 
gctrolVcnc ijsvlakte aangetast. Hoe flaauwer dc helling was, onder welk»; 
dc lading naar beneden geduwd werd (dus hoe minder diep zij 
geplaatst was), des tc geringer was ook dc omvang der uitwerking ; dc 
ijskorst werd in dit geval echter sterk gescheurd en de ijsbrokken 
werden in zeer grooleu getale en zeer boog naar boven geslingerd, 
liet bleek spoedig, dnl eene zooilanige wijze van dc lading aan te 
brengen de beste was, bij welke kleine stukken naar boven geslin-
gerd werden; ilil was hel geval bij de lading van 5 pond op 10 
lot 11 voet, bij die van 3 pond op 8 voet en bij die van 2 pond 
op 5 tot O voel diepte 

Hij gezouil ijs bepaalde zich dc uilwerking op dc oppervlakte, 
bij een ouderlingen afstand der voren van 8 roeden (30 el), voor 
d(! lading van 5 pond gemiddeld lot 72 vierkante roeden (ruim 
1000 vi(n-kantc ellen), bij die van 3 pond gemiddeld tol 50 vier-
kante roeilen ((unstreeks 800 vierkante ellen) en bij die van 2 poml 
gcmiibb'ld van 40 tot 45 vierkante roeden (570 tol 040 vierkante 
ellen). I'e uilwerking der ladingen van 2 ej) 3 pond was dien-
volgens bij gezond ijs en bij eeneu onderlingen afstand der voren 
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van 8 roeilen volkomen toe re ikend ; bij opeengosr i iovcn ijs is ecl i lcr 
(ie o iu ler l ingc afsloiul van 4 roeden tnssci ien de voren a ls n iax innni i 
aan te n e m e n ; lieell d e i j smassa e e n e meerde re d ik le dan 8 v o e l , 
zoo Ijelioorl ile a f s t and lol u roeden verminderd Ie w o r d e n . Hier-
n a a r regelt zicli ook de a is lan i ! der galen voor ile mi j i i l j e s , die in 
hel a lgemeen even veel moet b e d r a g e n , als de breed te der tusschen 
de voren begrepen s t rook . 

Zoo regelmatig als de nilwerking in gezond ijs was, zoo moei-
jelijk was zij in opeengesclioven ijs te berekenen. Het gebenrde 
menigmaal, dal de dikle van bel ijs bij elk mijntje verscbillend 
was; de sterkte cn de omvang van de verschillende schollen, de 
wijze van opeenschniving, de aanvniling van de Insschenrnimlen 
mei sneenwijs, waren zoo verschillend, dal twee op gelijke die|tle 
en met gelijke ladingen aangelegde mijnljes de meest verschillende 
nilwerking vertoonden. Over hel algemeen bleek hel iltielmalig Ie 
wezen , bij hel opeeengeschoven ijs de ladmg niet zoo diep aan te 
brengen als bij hel gezonde ijs. Men kon hier niet lol bepaalde 
regels beslnilen, nog veel minder dan bij het sneenwijs. IVij dit 
laalsle werd de massa soms door de onlploiling nog vaster ineen-
gedrnkl; de bovenste 1-2 lol l i dnim dikke ijskorst werd wel is 
waar opgeheven en schenrde, maar de aCgeschemde ijsbrokken waren 
zoo vast aan deze zamengedrnkle, alle werklnigen door hare week-
heid trot>erende, massa verbonden, dal men dikwijls lol hel weg-
halen van schollen van 3 lot 4 vierkante voelen (.'»D lol iO vier-
kante palmen) oppervlakte lol 40 man toe moesl gebrniken, die 
deels aan ankertouwen trokken en hel werk verder mei helboomen 
voorlzelleden. Wanneer de bovenste ijskor.̂ l eens uil den weg gernimd 
was, zat de geheele massa sneenwijs, die zich daaronder bevond, 
nog onbewegelijk vast en schenrde eerst al', als zij aan den hevigen 
slroom geen weerstand meer kon bieden. 

Er werd in den regel n o g groole k r a c h t s i n s p a n n i n g ve re i sch l , 
om de losgcmaakt(ï i j sschol len Ie doen aldr i jvei i . Kr w a r e n s teeds 
een aan la l m a n s c h a p p e n a a n hel w e r k , o n u l e s c h o l l e n op Ie licHen 
en voort te s c h u i v e n , m e t van zwaa r i jzerbes lag voorz i ene , O voel 
(l'-I.OO) l a n g e , h e f b o o m e n en boo t shaken . 

liet was, ten einde verslop])ingen lo voorkomen, dringend 
noodig, geene schollen Ie laten afdrijven, ilie grooUir waren, dan 
de halve breedte van hel kanaal, zooilal een groot gedeelte der 
schollen nog in kleinere slnkken moest geslagen worden ; 0 lot S 
man stelden zich te ilien einde op eene ri j , en rammeiden er gelijk-
tijdig met de hefboomen op los, zoodat de schol dikwijls na t) lol 
10 slagen schenrde. De schollen werden ook doorgebroken, door 
bel gelijktijdig .«springen van de manschappen op debepaalde plaats der 
scheuring. Sneeuwijs moesl in afzonderlijke sirooken verdeeld, en 
strook voor strook opgeligl en aan hel afilrijven gebragl wortleii. 

Twee reildingsboolen volgden steeds hel werk, len einde zoowel 
de manschappen, die met de schollen afdreven, oji Ie nemen, als 
wegdrijvende haken, enz., terng te halen. Wanneer groole afdrij-
vende schollen nog in stukken moesten geslagen worden, legden 
deze booten aan hel bovenslroomwaarlsche gedeelte daarvan aan, 
teneinde, nabel onisleken van hel laalsle mijnlje, de pioniers Ie 
kunnen ojinemen cn medevoeren, lïovendieii volgden nog twee 

r̂oolere booten de meest bovenwaarts arbeidenden, len einde hen 
van nnniilie en rescrve-gereedscha))|)en Ie voorzien. 

Ten einde de door de vorst veroorzaakte verslojtpingen van nieuw 
\js iii de sleuf of geul, zoo als bij 15ohnsack en iNenlahr, op Ie 

[ 1 8 G 1 ~ -

rnimcn, werden er nog cenige oude booten opgesleept en heen en 
weder gesclionnneld. Zij hadden van de scherpe kanten van hel ijs 
veel te lijden en werden voor hel grootste gedeelte onbruikbaar. 

i\a eenen zeer moeijelijken arbeid bereikte men mei hel kanaal de 
Ï^lonlaner-Spilze; hel werd Ihans over zijne geheele lengte, totdat 

' de ijsgang begon, opengehouden. 
! Deze bad plaats nadat het water begonnen was Ie wassen en 
I nadat hel ijs hier en daar opeengeschoven was; het dreigende 

gevaar van dijkbreuken en overslroomingen werd door eenen regel-
maligen afloop geheel afgewend. Toen later hel water in Dolen, na 

; het smellen der sneeuw, aanmerkelijk rees, vond hel den Weichsel 
en de iS'ogat vrij van i js , zoodal de vloeden huimen natuurlijken 
weg naar de Oostzee konden volgen, zonder eenige schade te ver-
oorzaken. 

liet kanaal was in het ijs uilgevoerd, over eene lengte van 8j 
duitsche mijlen (omstreeks Gl2 kilometers), en had gevorderd van 

: hel jiionier-konmianilo: lOOi ladingen van jiond, 2401 van ö 
' pond en IIOOO van 5 pond; derhalve in hel geheel: 1)808 ladingen 
' of mijnljes. liet heeft aan zijne moeijelijke beslemniing, liet af-
' wenden der gevaren, die eene uilL'eslrekle landstreek bedreigden, I ' ö e ' 
[ Op eene uitstekende wijze voldaan. 

OVF.R D K N W E D K U S T A N D VAN V E K S C I I I L L K N D K I I O Ü T -
S O O U T E N T K G K N W U I X G I N ü , D O O l i I I O U N I C E A U , 

hoofd-mjcnicur der brwj^cn cn ivcgcn. 

{Amales des Ponis et ChmisstU-s, I8G1, Janv ie r ct F c v r i c r , p. 101.) 

Hij liet doen cn nagaan van berekeningen cn beschouwingen 
aangaande houtconslruclir'n had ik gebruik te n)aken van den 
wederstands-coëlTicienl van het roode pruissische deimenhoul legen 
wringing. 

Daar ik dezen coëflicicnl in geen van de mij bekende werken cn lijd-
schriflen vond, was ik verpligi dien uil rcgislreeksche proeven 

I af te leiden. Aan deze proeven heb ik levens de thans in de bonw-
I kunde meest gebruikelijke houtsoorten, en wel het ijpenhoul, hol 
I eikenhout, bel gewone en bereide beukenhout {liclre injeclc) en 
, het roode pruissische bont, onderworpen. De uilslag dier proef-
: nemingen en de uil deze afgeleide coëllicienten zullen hier worden 

medegedeeld. 
De gebezigde toestel is lioogsl cenvoiidig cn bestaat uit twee 

schragen en eene verdeelde schijf. In den bovensten dwarsbalk van 
eene van de schragen is eene opening van 0''l 01 in hel vierkant 
gemaakt; de balk is I e dezer plaatse ter wederzijde voorzien van 
een beslag van plaatijzer, dat de genoemde opening vrijlaat. 

in deze open ing werd eene s laaf van het Ie onderzoeken hout , 
Oöl.O4- hoog en b r e e i l , gelegd en door een met twee mocr-
boulen bevest igden h a r d h o n l e n k a p onbewege l i jk op h a r e plaats 
g e h o u d e n . 

liet andere eind der slaaf werd gesloken door eene vierkante 
opening van 0''I.04 zijde in hel midden van de verdeelde schijf. 
Ook deze opening was I e r wederzijde door een ijzerbeslag, dat 
juist de slaaf doorliet, versterkt. Hel uileinde der slaaf aan deze 
zijde was cylindervormig afgewerkt cn ruslle in e e n e halfronde uit-
holling in de tweede schraag; deze uilhoHing was met een houten 
kap bedekt, onder welken de slaaf echter vrij kon ronddraaijen. In 

z a a n i 

Je werkin 

koord eenige 
O 

181)2.] 

eene groef om den omtrek der schijf was een dun cn zeer buig- | 
malen gewonden; dal koord ontrolde zich onder ; 

van hel toenemend gewigl, waarmede eene aan hel 
uileinde hangende schaal belast werd. 

Zoodoende bleef de helhoomsarm iler belasting even lang, zijnde 
deze lengte, of de straal der schijf, van hel hart der in haar 
miilden beve.MigdevStaaf tot het miilden van het koord, l)''l.r). De 
lengte der slaaf, gemeten van den bovenkant der schraag met de 
vierkante opening, lot hel midden van de groef in de schijf, was ^ 
I lied. el. 

lüj de proeven werd de meeste zorg gedrgen, dat de schijf niel 
schrankte, en dal noch deze noch de schaal met ile poolen der schraag, ; 
waarin zich de halfronde opening bevond, in aanraking kwam. 

De eenige wrijving was die van hel ronde uileinde der staaf 
in de uilholling der s c h r a a g , welke wrijving evenwel, uithoofde van ; 
den langen helhoomsarm van de belasling, van weinig belang was. 

Aanvankelijk werden proeven genomen door de belasting achter-
eenvolgens slechts met één pond te vermeenleren. Daar men echter 
bevond, dal hel, bij dezelfde houtsoort, eene gelijke uilkomsl gaf, 
of men vijf pond mei opkliinming van één pond dan wel in eens 
0]) de schaal plaatste, deed men, om tijd Ie winnen, dit laalsle; 
nabij de bivkingsbelasting vermeerderde men echter de belasling 
slechts mei één pond te gelijk. 

Alle houtsoorlen loonden deze .standvastige wel, dat voor de eerste 
ponden de grootte der wringing in dezelfde verhouding met de 
belasling aangroeit. Alzoo gaf de roode pruissische den, van O lol 

pond, voor ieder pond steeds een graail wringing. 
Voorbij ileze grens groeide de wringing in sterker verhouding aan 

dan de belasling. Dij de andere houtsoorten was de grens der 
belasling, binnen welke die evenredigheid plaats vond, veel minder 
dan '25 pond, namelijk bij den ijp slechts tol op IT), bij den eik 
lol op 10, bij den beuk lot op 15 en bij den rooden noorweegschen 
den tol op 20 pond. Hieruit volgt, dat de vezels van het dennen-
liout het minst door wringing aangetast worden. 

Kvenzoo hebben al de onderzochte honisoorlen deze standvastige wet 
gevolgd, ^ .schaal slechts lol op een tiende van hel brekings-
gewigl belast was, de slaven bij het wegnemen van de belasling onmid-
dellijk haren oorspronkelijken vorm hernamen. Zoo gaven i pond bij den 
prnissischeii rooden den eene wringing van A graden en, hoewel deze 
belasling langen lijd in de schaal bleef, hernam de slaaf onmid-
dellijk baren eersten vorm, zooiira de 4 pond verwijden! werden. 
Kenige houtsoorten hebben, zonder merkbare vervorming, eene 
groolere belasling verduurd. In hel algemeen hernamen zij niel 
meer onmiddellijk den eersten vorm, wanneer de belasling lol hel 
vijfde van hel brekingsgewigi opklom. 

De breuk wordt reeds geriiimen lijil door eene merkbare vervor-
ming voorafgegaan. Hut oogenblik, waarop de verbreking van den 
ouderlingen zamenhang der vezels aanvangt, is niel met juistheid 
Ie bejialen; men zou kimnen aannemen, dal dit geschiedt, zoodra 
de wringing in .sterker verhouding ïoeneenil dan de belasling. In 
de toepassing is dit trouwens van geen belang, daar men zich hier wel 
Nvachl van het hout aan ceiic krachl I e onderwer|)en, welke nabij 
komt aan die, bij welke de vezelen verstoord worden. 

Ook heb ik den weilersland onderzoidil van eene .staaf rooil 
prnissiscii dennenhout van 0''l.04 in hel vierkant, die uil vier 
kleine staafjes, ieder Üt-'I.02 in hef vierkant, was zamengcsleld. Deze 

waren zuiver vlak g e s c h a a f d , aane.en gespi jkerd of gepend en met 
goed aangesp iede b . iml jes , waarvan de onder l inge a f s tand 2 palm 
b e d r o e g , aan e l k a n d e r ve rbonden . De wr ing ing groeide vrij eenpar ig 
a a n , tol de belas l ing A pond b e d r o e g , en wel van tot A graden 
per pond . Voorbij deze g r ens n a m zij zeer snel t o e , en het b r e k i n g s -
gewigi was s lechts de helft van dal voor even g r o o l e , doch uil één 
s tuk bes t aande s laven. De hoek van wr ing ing bij de b rek ing was veel 
meer dan het dubbel . In de b o u w k u n d e past m e n b indlen , die op eene 
derge l i jke wijze uil verschi l lende onde r l i ng goed bevest igde deelen zijn 
z a m e n g c s l e l d , voor groole ove r spann ingen met helze l lde ve r t rouwen 
loe als ba lken van gel i jke a f i n e l i n g e n , die ui l één s tuk be .s laan , en 
zulks me t goed gcAolg. ü i t he l zoo even gezegde ziet m e n , d a l , 
w a a r a a n w r i n g i n g luoel w e d e r s t a n d geboden w o r d e n , de eers te bij 
lan- 'c na niet dezelfde s te rk te bezi t ten als de laa ls le . ö 
Proeven aamjaande den wederstand van verschillende houtsoorlen 

tegen wrinijhuj, genomen op 5 , 7, 15 en 10 November 1851). 

Henaming der houtsoort. 

Afinelingen. 

Doorsnede. 
O 
Tf3 
O 

"3 O 

Sf3 

= O 

O 
JL 
râ • — 

5 

Hoode pruissische den 

0.04x0.04 1.00 

pond 
•il 
40 
30 
30 
30 
40 
41 
41 

Totaal . 

Gemiddeld 

314 ;301 

IJp 

30 50 

0.04x0.04 1.00 

Totaal . 

Gemiddeld 

Kik uit noven-Normandie . 
» u 
1) » 
» O 
D O 

n )> 

30 
34 
30 
30 
35 
34 

115 
83 

115 
111 
130 
101 

ib) 

211 i 0 5 5 

10.04x0.04 1.00! 

Totaal . 

Gemiddeld 

109 

35 81) 1 
31) 00 

/ 32 1)2 l 
35 75 

1 32 01) 
20 11 

190 :.i:i2 1 

32 72 

(e) 

(а) Vnn O tot 2b pond f;ecft ieder j)ond een graad w r i n g i n g ; van 25 loi 
30 ve rmee rden zij niet \ ' ' 2 0 per p o n d , cn van 30 lot 40 pond met 2" 25» 
per pond. 

(б) Vun O tol 15 pond geefi ieder pond l o 3 0 ' wr lnging . VoorliiJ deze 
grens groeit zij in sterker verhouding aan dan do belasl ing; 20 pond geelt 
a t ' ' , 25 pond 52". 

(0) Van O lol 10 pond geeft ieder pond 1 ' '24 ' w r i n g i n g , van l ü t o t 15 , 
l » 3 0 ' , van 15 lot 2U, 2® 12 ' ; 25 pond geven 15». 
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C 
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Buiianiiiig der lioiilsoort. 
Mineliiigen. 

Itoorsiiede. 
CJ 
Tfj 
IJ 

I 3 
.5 A co 
= = 

nondi 
1 Gewone beuk. . \ 40 110", 
2 » » 30 103 
8 
4 

)) 
» » 

>> U.OlXÜ.Oi l.OO 39 150 ( 
140 

5 » » . . . j 42 120 
0 » » I 28 90 

Totaal 185 743 

Gemiddeld 37 124 

1 Bereide beuk . . 27 90° 
2 )) « • . . 2i 80 
3 I) » . • . 0.04x0.04 1.00 29 75 
4 » n i 30 100 \ 
5 » » 25 40 

Totaal 141 409 

Gemiddeld 28 82 

\ Iioode noorwecgsche den . ) 23 70 
2 t » » . j 32 05 
3 1» i> 1 0.04x0.04 1.00̂  24 05 
4 n » ^ • 1 20 50 
5 i> » » 10 29 

Totaal 121 279 

Gemiddeld 24 50 

Boodc prnissische den. 1 
r 1 ) 

1 Slaaf van 0.04x0.04, nit | 1 
vicrstaaljes,elk 0.02x0.02, '0.04x0.04 l.OOi 
zameng esleld . . • • • 19 120 i 

2 1) i> . . . 22 130 

Totaal 41 202 

Gemiddeld =̂0 131 

[1861-. 

I Voor elke van de zes, in voorgaande lafel vermelde, iionlsoorlcii 
I liel» ik de ooi-lTicienlen voor den helrekkelijken wedersland legen 
1 wringing en die voor den wedersland legen breking door wringing 
i berekend. Navier noemt de eersle (1 en de Iweede T , en bepaalt 
1 bnnne waarde uit de volgende Ibrmnlen: 

(rf) 
. _ Ca P U 3 P U 

i» 

waarm : 

( f ) 

(a) 

(d) V a n O tot 15 pond pecft ieder pond l o2S ' wr inging . Voor in j deze 
grens groei t do laatste snel ler aan; 20 pond geven 33®, 30 pond G5'. 

(c) Van O tot 10 pond geeft ieder pond 1 ' '24 ' wringi j ig . Voorbi j deze 
grens groeit zij sneller aan ; 20 pond geven 35°. 

(J") V a n O pond tot bet brekingsgewigt w a s de wr inging 10 40' a 2® 
per pond. 

(ff) Van O tot 10 pond is de wr ing ing 3 h 4» per p o n d , d u s g e n d d d e l d 
3* 30 ' . Voorbi j dezo grons groeit zij sneller a a n . 

a de lengle der staaf, en b de zijde der vierkatile dwarsdoorsnede. 

e de wringingsboek, d. i., de boek, door de middellijn der uiterste 
doorsnede doorloopen, 

R de liefboomsarm der kraebt \\ die de wringing veroorzaakt, 

G de wringingsmodid, zijnde voor iedere bonisoort in het bijzon-
der een stamivaslige eoëHieient, welke den betrekkelijken 
wederstand legen wringing aanwijst, 

T een coelftcient voor den wederstand tegen breking door wringing. 

Door in de formulen voor de letters de in de proeven voor-
komende waarden te snbslituëren verkrijgt men voor de onderzochte 
houtsoorten, wanneer men de el als lengteëenheid aanneemt: 

a = 1 

b = 0.04 

K = 0.50. 

De belasting P en de hoek 0 zyn voor ieder geval verschd-
lend (2). 

Voor G en T verkrijgt men de waarden, in de tafel aan den voet 
van deze bladzijde opgegeven: 

(1) Is do waarde van O in sex.igesimale graden u i tged ruk t , dan moet 
men baar in do formule vervangen door dit aantal graden, vermenigvuldigtl 
met TT 

(2) l ü j de berekening van T is voor P het brekings-gewigt g e n o m e n , 
en bij d ie van G , voor - de standvast ige v e r h o u d i n g , die a a n v a n k e l i j k , 

voor een klein gowigt op de s c h a a l , tusschen dit en den wringingsboek 
bestaat. (i«ea,) 

Boode 
prnissische 

den. 
IJp. 

Eik nil 
Boven-

Normandie. 
Gewone beuk. Bereide beuk. 

Boode 
noorweegsche 

den. 

Bundel, bestaande 
uil staatjes roodc 
prnissische den. 

G = 08 933 300 45 072 200 48 827 800 45 072 200 48 287 800 30 020 800 19 210 900 

T = 1 292 882 1 100 270 1 000 034 1 220 370 928 100 795480 079 500 

18G2J 

Om de waarde dier coëfiicienten le verifiëren heb ik ze gebezigd 
ler berekening van de grootte van den wringingsboek C en het brekings-
rrcwigt van eene slaaf dennenhout van 0»-d.0.i bij OL-I.O-i door-
knede en 0''l.5, dat is half zoo lang aJs dc slaven, die aan dc 
liicrvoór vermelde prooven onderworpen waren. P)ij gelijke belasting 
liOMit dan de hoek ö overeen met de helll van dien bij de gedane 
proeven. 

lict brekingsgewigt is helzelfdc. 
Deze uitkomsten werden door dc genomen proeven bevestigd, 

zooals het volgende tafeltje aantoont: 

Benaming der houtsoort. 

Boodc prnissische den . . 

Afmetingen. 

Doorsnede. 

t o 

to O 
f l l f \ ^^ : iL̂  O Ci 
J J 

el pond 

0.50l 45 

V JL to 

• S l CJ c 

Totaal . 

Gemiddeld 

31 ) 

100 

40 28 

((/) l?ij liet begin geefl ieder pond een halven graad wr inging . 

ik heb vervolgens proeven genomen met slaven van 0«1.25, of 
van het vierde der lengte van de eersten, en bevonden dal dil 
brekingsgewigt zeer goed met de uitkomsten der formule overeen-
kwam. Met den wringingsboek Ô was dit evenwel niet het geval; 
(leze had het vierde moeten zijn, doch was het derde van dien bij 
(Ie eerste proeven, zoo als men uil het volgende lafeltje zien kan : 

Benaming der houtsoort. 

Boodc prnissische den 
n n n 
)> i> » 
» » I) 

el 

0.04x0.04 

cl pondj 

42 

0.25 

27" 
25 
20 
18 

Totaal 175 90 

Gemiddeld 44 23 

n 
« .s 

ia) 

(c) 

(а) Bij don aanvang geeft ieder pond een weinig meer dan »'> wr ing ing ; 
35 pond geeft 15". 

(б) G pond geeft 2°; 12 pond geeft 5"; 20 pond geeft 10». 
(c) G » » 2»; 12 " /' 4»; 20 " " 1 0 ® . 
((/) G . . 2»; 12 « « 4"; 25 « « O». 

Ik heb mij dit verschil hierdoor verklaard, dat dc volkomenc in-
sluiting van de vierkante uileinden der slaaf in dc schraag en in 

09 

de schijf een des Ie guns t ige r invloed op den weders land h a d , 
n a a r n j a l c dc s taaf kor ter was. ('/) 

Eindelijk heb ik slaven van 2 el lengte aan dc proeven onder-
worpen, cn bevonden dat dc uilkomsten, voor zooverre hel den hoek 
ö en dc waarde van G' betreft, zeer wel met de vorige overeen-
kwamen. 

De waarde van T veranderde cn was geringer, dewijl dc staaf 
van 2 el lengle, ten g e v o l g e v a n h a r e te groote lengte (vijftigmaal de 
zijde der vierkanlc doorsnede), behalve van de w r i n g i n g , ook eene 
doorbniging onderging en hierdoor verzwakte. 

In verband met het voorgaande meen ik, dat men dc boven gegeven 
coëllicienten als voldoende naauwkeurig voor de toepassing be-
schouwen kan, zoolang namelijk de zijde van de vierkante doorsnede, 
of, hij eenigen anderen vorm van deze, de zijde van dc tot een vierkanl 
herleide doorsnede, minstens tien en hoogstens dertig maal in dc 
lengle begrepen is; deze g r e n z e n omvatten trouwens de gevallen, die 
het meest in de toepassing voorkomen. 

Is aan de eerste voorwaarde niel voldaan en 
dc lengle nnndcr dan liemnaal de zijde der vierkante doorsnede 
is, zoo beeft men meer dan voldoende sterkte; aan den andcrcti 
kant zal men eene dwaling begaan, indien men de minderestcrklc 
eener staaf, welker lengle meer dan dertig maal de zijde van hare 
vierkante doorsnede bedraagt, niet in aanmerking neemt (1). 

bedraagt dus 

(1) De bijdrage van den heer Bouniceau is van b e l a n g , d a a r omtrent 
den wederstand van he t hout tegen wr ing ing nog slechts betrekkel i jk weinig 
proeven genomen z i j n , cn bij zeer vele schri jvers eene onjuiste voorstell ing 
d ienaangaande v o o r k o m t , die gegrond is op de onders te l l ing , d a t 0 gelijk 
is aan het | van den clasticiteits-modul. De theorie der veerkracht ige lig-
chamen , zoo als die door Navie r on twikke ld i s , leidt werkeli jk tot dergel i jk 
bes lu i t , maar slechts voor l i gchamen , die in alle r igtingen dezelfde veer-
kracht h e b b e n , en bovendien is ook zelfs voor dit geval de g r o n d s l a g , op 
welken die ui tkomst bij Navier b e r u s t , volgens latere onde rzoek ingen , op 
zijn minst zeer onzeker . Op het hout, dat zeer ver af is van aan de voor-
waarde van geli jke veerkracht in alle r igt ingen te vo ldoen , is die ui tkomst 
zeker in gecnen deele van toepass ing; zij geeft hier veel te groote w a a r d e n . 
Van d c G = 4 0 0 000 000 voor bet eiken- , en 433 000 000 voor het dennen-
h o u t , die men bij Morin (lic^sistance des i i i a ló ta i ix , 1853, p. 443) aan-
treft , is het bezwaarl i jk aan te n e m e n , dat zij w e r k e l i j k , zoo als Morin 
o p g e e f t , de uitkomsten van proefnemingen zijn. Die waarden zijn niet minder 
dan he t achtvoud voor het e iken- , cn minstens het zesvoud voor he t 
d e n n e n h o u t , van dio van Boun icean ; zij komen daarenboven veel te nabij 
aan he t f van den clas t ic i te i t s -modul , om niet eenigzins het vermoeden to 
wettigen , da l zij werkeli jk oorspronkeli jk uit dezen afgeleid z i jn . Overigens 
dient gezegd te worden , dat do waarden van 0 van den heer Bouniceau 
vrij verre beneden dc ui tkomsten van andere dadeli jke proefnemingen 
bl i jven. Zoo vond Bevan , volgens eene opgave, ontleend aan Salzenborg' 's 
J'ortn'if/c nier Maschimibau , voor : 

engclsch e i k e n h o u t , 84 400 000 
e i k e n h o u t , gemidde ld , GG 000 000 
rood b e u k e n h o u t . 89 700 000 
wit beukenhou t , 1 10 000 000 
noorwecgsch d e n n e n b o u t , 47 200 000 
v u r e n h o u t , 54 000 000 

(Ucd.) 

10 
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CLAUKS MEUWK IIYDIIAULISCIIE DOKKEN, TOT I IET IIEU-

STELDEN VAN SCIIEVKX, NAIU.I I.ONDEN. ])0(J11 DEN 

WATEKSTAATS OI'ZIGTEU SCHAAF TE GII-IIOUN. 

(Zciischrift des Architeclcn- uml Imjcnicar-Vcrcins für das Königreich 
Hannover, Ib'Gl , l i e f t 1 u . 2 , S . Tj^.) 

(riuat O, figuren 1-7.) 

iXailal (Ie werkluig-lahrikaiil Armstrong, tc iXcw-Castle upon 
Tync, zijne nieuwe nilviniling, om water onder ccnc sterke druk-
king tot Ijcwcegkraclit aan tc weiulen, in het jaar 1810 voor het 
eerst praktisch had toegepast, is deze kracht, op velerlei wijzen, 
tol hel ophijschcn en nederlatcn van zware lasten uit cn in schepen, 
hel hewcgen van sluisdeuren en hruggen, cn het van stapel 
laten van groote schepen, gebezigd. Onlangs nog zag ik haar, 
niet alleen hij den aanleg van nieuwe havens in Engeland, op 
eene uitgchrcide schaal toepassen, maar zclls oudehcl-inrigtingcn, 
die vroeger door stoondiracht of menschen-handen gedreven wer-
den, voor de toepassing van deze nieuwe krachl veranderen, 
of door geheel nieuwe hydraulische toestellen vervangen. 

Dat men echter nog altijd hier cn daar, hij den houw vau 
ineuwc helWoestcllen, de stoomkracht ziet gebruiken, daarvan is 
de oorzaak alleen tc zoeken in de aanzienlijke kosten van het 
Armstrongschc octrooi (dat is van de vergunning tol hel loepassen 
van het octrooi), welke tle aanleg-kosten van het werk zelf aan-
merkelijk ^erzwaren. 

Dc Londensclic ingenieur Edwin l̂ lark heeft genoemde hydrosta-
tische kracht thans, volgens ccnc verbeterde wijze, benuttigd, lol 
hef geheel nit het waler ligicii van de grootste schepen, om ze 
vervolgens Ic kunnen herstellen. Deze nieuwe methode, welke ik 
eenigzins nader zal beschrijven, is .slechts ccnc volmaking van de 
reeds langer in Amerika bestaande zoogenaamde hydraidischc dok-
ken, zoodat ik eerst dc im-igling dezer laatste korlelijk zal me-
dedeclen, waardoor de overwegende voordeelen van het nieuwe, 
hij dc Ncw-Thamcs-Graving Docks (nieuwe herstellings-dokken aan 
den Theems) gebezigde octrooi zooveel te beter in het oog zullen 
.<pringen. 

Dc beschrijving der amcrikaanschc inrigling is ontleend aan een 
klein geschrift van Daniel Stevenson, over de amcrikaanschc inge-
mem-kunst, dc andere meiicdeeling berust op dc door mij hij 
de reeds in werking zijnde iXcw-Thames-Oraving Docks gemaakte 
aanteekeningen, waarbij dc secretaris van dc maatschappij, welke 
hel werk beeft uitgevoerd, dc heer Samuel Sidney, mij, met groote 
voorkomendheid , behulpzaam is geweest. 

Dij dc amcrikaanschc inrigling wordl hel schip geplaatsl op 
cenc soort van gezonken vlol, en hiermede loodregt uil hel waler 
geheven. Het vlot hangt aan vecriig kettingen, twintig aan elke 
zijde, welke over ijzeren rollen loopen, en met hunne boveneinden 
hevcsligd zijn aan eenen horizonlaal liggendcn houten balk, die 
met ile zuigcrslang cener hydraulische pers verbonden is. 

Wordl mi de zuiger door waterdruk in beweging gebragt, dan 
deelt bij die beweging aan den balk mede, wtdke op zijne bcuri, 
de kellingen .«̂ panl, en vervolgeus hel vlot, met hel zich daarop 
heviiulende schip, langzaam tot den waterspie;;el opheft. In dc op 
plaat O, figuren O cn 7 , gegeven schels zijn de beginselen 
dezer hulranlischc hef-inrigtiiig voorgesteld; figuur O stelt een 
lengte-opstand, cn Iiguur 7 den toestel van achteren gezien voor; 
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a is het vlol, h wijst dc kellingen aan, die over dc vaste rollciu 
loopen cn aan dc balken d bevestigd zijn. 

De gegoten ijzeren jiers-cilinder i s , ten einde hem volkomen 
onbewegelijk tc maken, geheel ingemetseld; de stabiliteit van dii 
gedeelte van den toestel is dan ook van het hoogste belang, omdat 

I dc veiligheid van hel hangende schip grootcndccis daarvan aHian-
I kclijk is. De middellijn van den cilinder bedraagt buitenwerks 
I 28 duim (Ool.7l), binnenwerks 12 duim (Oi-'l.aO); de trek-ol 

zuigerstang is 10 voel (;i<'1.05) lang en 11 duim (0''1.28) in 
middellijn. 

Is het schip tol dc gevorderde hoogte geligl, dan worden cruil 
de zijmuren schoren onder den balk geschoven, waardoor dc zuiger 
van een gedeelte van den last van het vaartuig ontheven wordt. 
Na adoop van dc herstelling Irekt men eerst die schoren van onder 
den balk weg, cn laat daarna, door het openen van de afvocrkle|) 
des cilinders, bet schip weder langzaam zinken. Een sloom-wcrktuig 
van O paardckrachlen, met hooge drukking, perst het water in 
den cilinder, cn tol hel ligten cn weder laten zakken van een 
schip worden in hel geheel niet meer dan vier werklieden ver-
eischl. Dc tc Ncw-York bestaande toestel is slechts ingerigt voor 
vaartuigen van ten hoogste 800 ton inhoud; bij ligt dc schepen 
tot op 10 voel (3cl.0ü) hoogte, heigeen ruim voldoende is , daar 
bet verschil van eb en vloed te Ncw-York, in dc .springtijden, niel 
meer dan 5 voel (lel.52) bedraagt. 

Als hoofdgebrek van deze inrigling kan men aanmerken, dal 
zij voor niet meer dan één schip tc gelijk dienen kan, cn, zoo 
lang dit niet geheel hersteld is, geen ander kan heUen, zoodat 
bet stoomwerktuig, gedurende dikwijls vrij lang tijdsverloop, geheel 
nmet slilstaan. Nu zou men, wel is waar, dc zaak kunnen ver-
beteren, door verscheidene gelijksoortige dokken naast elkander tc 
bouwen, cn deze beurtelings door dezelfde machine tc laten bedienen, 
doch hierdoor zou het gebrek nog niet op zulk ccnc eenvoudige 
en min kostbare wijze verholpen zijn, als dil thans hij de dokken 
nabij Londen geschied is. Ook zon dc locpassing der amerikaansche 
constructie voor grootere sehepen, die tevens aamncrkelijk hooger 
geligl moeten worden, waarschijnlijk op zwarigheden stuiten. 

Dij de nieuwe hydraulische dokken aan den Theems plaatst 
ujcn het schip op een ijzeren bak of pont en ligt hel hiermede 
boven water; daarna laat men het water uil den hak wegvloeijen, 
en daar deze sterk genoeg is zamengesleld, om bet vaartuig naar 
cenc andere, voor dc herstelling geschikte plaats tc vervoeren, zot» 
kan men, met een enkelen hydraulischcn toestel, het ccnc stibip 
na hel andere ligten. 

De bcschryving van dc afbeeldingen zal de verschillende bewe-
gingen, die tot het ligten van een schip vereischl werden, duide-
lijker maken. 

Figuur 5 stelt de situatie tier New-Thames-Oraving Docks 
voor; zij liggen naast dc Vicltiria-Lontlon-Docks, tloch zijn 
door eene amlerc maatschappij aangclegtl. Zoo als tle ligging 
aantoont, zijn zij alleen van tle zijtic tier Vicltnia-Docks toe-
gankelijk, tloch tic maatschappij der nieuwe herslellingstlokken zorgt 
voor hel tloorschullen der sehepen , cn betaalt de tiaarop valleiitle 
oiditislen. Aanvankelijk scheen tle groote afslantl lusschen tle city 
en tle Vicloria-tlocks een groot bezwaar tc zijn, maar in de laatste 
jaren is het vertier zoodanig gestegen, dat men verpligl isgcwccsl 
nieuwe magazijnen vt)or koopwaren, naast dc dokken, tc bouwen. 
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Wel is waar heeft de sleetls toenemende handel van dc groole 
l ioof t l s l a t l des brilschen rijks het meeste daartoe bijgedragen, doch 
een gedeelte van dien vooruitgang kan ook veilig aan tic aclivileit 
,|er maatschappij worden toegcschrcven. Twee spoorwegen cn talrijke 
s l o o m b o o l e n voorzien thans in dc gcineenschap van tic dokken 
niet hel middenpunt des wcrcltlhantlcls. De plaats voor dc her-
stcllings-dokkcn is dus goed gekozen, hoewel de lagere prijzen 
van de terreinen op grooten afslantl van Londen ook wel eenigen 
invloed op die keuze zidlen hebben uilgeocfeiul. 

Aan dc noordzijtlc van hel bandcls-bassin, waar het geheel tloor 

aardglooijingen ingesloten is, heeft men een zijkanaal gegraven, 

dat een rcgten bock met den bassin-oever vormt, cn, voor de ge-

meenschap langs dien oever, aan zijne monding van cenc vlotbrug 

is voorzien. 

Figuur 3 is eeu platte grond van het kanaal op cenc grootere 

schaal voorgesteld; hel beval tevens den hydraulischcn toestel, 

lot het ligten tier schepen, waartoe tic bodem tol op 28 voet 

(8cl.51) onder tien gewonen waterspiegel der Vicloria-dokken is 

nitgegravcn. 
Dit kanaal beeft gemeenschap met cenc kleine kom of bassin , 

waarlangs zich de zoogenaamtlcnatte tlokktmc(figuur ;>) bevinden, 
hcstemd tol het opnemen van dc vaarluigen, natlal zij geligl zijn. 
De ponten zijn namelijk zoodanig zamengeslcltl, dat zij , met een schip 
belast, niet meer dan 5 voel (lcl.52) diep gaan, zoodat gemelde natte 
(lokken slechts O voet (lcl.83) behoefden te worden nilgegravcn, 
hetgeen hun aanleg buitengewoon gemakkelijk cn weinig koslbaar 
maakte. De maatschappij beeft voorticcrsl niet meer tlan acht zulke 
natte dokken, een weinig brectler dan de ponten cn bijgevolg 
ongeveer 00 voet (18^1.30) wijd, tloen graven, doch hcefl zich de 
mogelijkheid eener uitbreiding van den ganschen aanleg voorbe-
houden, tloor aankoop van een terrein van 20 acres (meer dan 8 
bunders). 

De hydraulisclic hcf-inrigting bestaat uit twee evenwijdige rijen 
van 10 gegoten ijzeren kolommen, elke lang 00 voet (l8ol.30), 
met ccnc buitenwerkschc middellijn van 5 voet (lel.52), welke on-
geveer 12 voet (3i'l.00) diep iu tien bodem van het kanaal staan. 
Zij zijn in elke rij 20 voet (ö' UO) m i d t l e n op mitlden van elkander 
verwijderd, terwijl de afstand tusschen de rijen 02 voel (18el.00) 
bedraagt. 

In Iiguur 3 is een plan, in figuur 2 een lengte-opstand, met 
cenige van de midden-kolommen in doorsnede, en in figuur 1 eene 
dwarsdoorsnede van tien hefloeslel voorgesteld. 

Zoo als uil tle doorsnede over dc 1 midden-cirmders in figuur 
ij i jkt, bevat elke kolom cenc hydraulischc pers, welker zuiger 

10 duim (0'1.25) mitltlcHijn cn 2.") voet (7''I.I.>0) slag hcefl; tic boven-
zijde vnn tien pers-cilinder ligt gtdijk met den gewonen wal er-
spiegel. Aan bet bovenciml van elke zuigerslang is eene slerke 
•Iwarsstaaf h vau gt.'smeed ijzer bevestigd, welke zitli iu twee 
daartoe in het bovenste gcileellc der kolommen aangebragle sleuven 
op en neder kan bewegen. Aan deze dwarsslaaf is, tloor niidilel 
van trekslangen, een gesmeed ijzeren draagbalk opgehangen, be-
slaande uit twee slaaf-ijzeren liggers c , zoo als zulks in Iiguur 1 
Ic zien is. Deze dubbele draag- of binilbalk is 08 voel (2l>l.7-i) 
l'iDg, reikt tlwars over bet dok tot aan hel mitltlen van tic legen-
overstaande kolom, en is daar, geheel op gelijke wijze, aan hel 
''ovcneintl van dc slang der watcrpers opgehangen. Op bovcnge-
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melde wijze zijn dus dc 32 kolommen twee aan twee door twee 

dwarsliggers verbonden, welke, om hel zoo tc noemen, een groot 

roosterwerk vormen. 
Wanneer nu dit rooslerwcrk op tien 28 voel (8el.51) diepen 

bodem is netVgczonkcn, en ineii hel water onder sterken druk onder 
dc zuigers der persen laat werken, tlan kan men al dc 10 tlraag-
balken, en met ben een daarop geplaalsl schip, uit het water 
hellen. Evenwel wordl het vaartuig niet onmiddellijk op dc draag-
balken geplaatst, maar op ccnc plaat-ijzeren pont of bak d , die, 
lol steun voor hel schip, van een bouten raamwerk voorzien i s , 
en waarvan de grootte zich naar die van het tc ligten vaartuig regelt. 
Eerst brcimt men den bak boven dc balken en laat hem, tloor het ö 
openen van tle 12 in den bodem aanwezige schuiven of kleppen, 
tol op tien vloer van het dok zakken; daarna wordt het schip 
tusschen dc kolommen gehaald, en tle pont, door middel van dc water-
persen zoo hoog geheven, dal de kleine dwarsbalken of stapelblokken 
e (Iiguur 1) dc kiel aanraken, waarna aan wctjrszijden dc wiggen/", 
met aan dc tegenovergesteldc zijtle boven water reikende kettingen, 
tegen hel schip worden aangetrokken, ten einde hel zijdelings 
zoodanig tc ontlerslcuncn, dat het zonder gevaar boven water ge-
heven kan worden. Later kan men, zoo als uit tle dwardoorsncdc 
figunrte 1 zien is, nog zoovele zij.schoren aanbrengen, als noodig 
blijkt tc zijn. Dc bak ledigt zich bij bet boven water komen van 
zelf, tloor tle geopende bodeuikleppcn, welke daarna gesloten wor-
tlen. Laai men nu de draagbalken weder op den bodem van hel 
dok zakken, dan drijft de pont met het vaartuig op den water-
spiegel. 

Op dc bcschrcvcn wijze kan men een schip van 18 lot 20 voet 

(iVl.öO tol ü''l. 10) diepgang, met behulp van ccnc slechts 1 tof u voel 

(|i'I.22 lot |cl.53) diepgaande pont, in ongeveer 10 minuten vlol 

maken. Het wordl vervolgens gebragt naar een van de natte dokken, 

waarlangs zich tle loodsen cn werkplaatsen tier scbecpstimmcrliedcn 

cn smetlen hcvinden, zoodal dc herstelling onmiddellijk kan aan-

vangen. 

Dc dubbele rij kolommen van den hefloeslel beeft ccnc lengte van 

meer tlan 310 voet (101 cl), welke voor dc grootste koopvaarders, 

natuurlijk met nitzondering van den Greal-emleni, voldoende is. 

Ten cintle eene volkomen gelijkmatige beweging van al tic zuiger-

stangen tc verkrijgen, of, mei andere woorden, te zorgen, dat dc 

bovenvlakken der draagbalken steeds een horizontaal vlak vormen, 

zijn dc hvdraulische persen in drie van elkander onafhankelijke groe-

pen verdeeld. 
Die, welke tot dezelfde groep behooren, zijn mei elkander ver-

bonden, zoodat, wal deze ontlerling aangaat, dc volkomen gclijk-
heitl vau drukking gewaarborgd is, terwijl tle tlrie groepen zelve 
op zoodanige wijze gcsleltl zijn, tlal tle aangrijpingspuiilen der 
kracht, als het ware, een grooten driehoek vormen, waarop de 
pont met haren last, het schip, rust; daariloor kan ieder hoekpunt 
van tien driehoek, onafhankelijk van de beide andere, zooveel 
rijzen of zakken , als bij hel ligten noodig blijkt tc zijn. Hef zoo-
genaamde kleppcn-gehouw, vanwaar men den waler-loevocr naar 
de buizen der persen regelt, ligt op het plankier nevens tle kolom-
men en is in figuur 1 afgebeeld. De letters a, /;, c en d stellen 
dc kleppen voor, de drie groepen zijn tloor .1, /ien aangeduid. 
Dc aanvoerhuizen van bet slooinwerkluig komen in dc kasten .1, 
Jj en C voor de groepen, en uil tlezc gaan weder dc kleinere 



liijpcu naar ile afzonderlijke cilinder-persen uit, en wel 10 uit dc 
iniddenkasl .1, en 8 uit elke van de beide andere 11 en 6'. 

De lot ééne groep beboorende afvoer-pijpen bebben in elke kast 
eene gemeenscbappelijke klep, waarmede zij allen tegelijk geopend, 
of, bij slilstand van den toestel, gesloten kunnen worden, in welk 
laatste geval bet overtollige water door middel van eene afvoerbuis 
wordt afgelaten, liet kleppengebonw is aan de naar bet dok toe-
gekeerde zijde geheel van glazen wanden voorzien, ten eiiule de 
gelijkmatige beweging der draagbalken, welke door de boven aan 
de stangen bevestigde ilwarsstaven wordt aangewezen, te kmmen 
overzien. Tevens is de indeeling der drie groepen op de kolommen 
duidelijk aangewezen iloor cijfers, welke men uit het kleppenhuis 
kan allezen; de kolommen zijn met de zwart gekleunle mnnmers 
1 tot 8 geteekend, en wel 8 op een blaanwen, 8 andere op een 
rooden, en dc 10 overige op een witten grond. Nog hebben al de 
uit elke kleppenkast naar de afzonderlijke persen geleidende buizen 
eene klep, welke afgesloten kan worden, waimeer eene van de 
persen niet gebruikt wordl, hetgeen bij kleine en middelbare schepen 
meermalen voorkomt. Zoo waren, toen ik hel ligien van een schip 
bijwoonde, slechts hydraulische persen in werking. 

De kleppen der buizen zijn weder met dezelfde gekleurde num-
mers gemerkt als de daarbij behoorende kolonunen, zoodat hierin 
geene vergissing kan plaats hebben. Om den opzigler in het 
klepjiengebouw evenwel het overzigt over de met de verschillende 
groepen overeenstemmende stangen gemakkelijk te maken, is aan 
de uit hel gebouw zigtbare zijde van twee kolommen in elke r i j , 
nevens de sleuf voor de dwarsstaven, eene schaal aamjebragt. ' a O 

Deze schaal beeft de bovenzijde van de plankieren tot nulpuiit 
en is vandaar tot op 25 voet (7el.02) hoogte in vierde gedeelten van 
voeten (Oel.070) verdeeld. De opzigler kan dus met het meeste gemak 
nagaan of de dwarsstaven der stangen hetzelfde nunnner op de vier 
schalen teekenen en daarnaar den watertoevoer in elke groep naar 
behoefte regelen. 

Om le kunnen beoordeelen of de pont waterpas op de draag-
balken geplaatst is en zich gelijkmalig verheft, zijn aan de hoeken 
vier 20 voet (O'-'I.IO) lange verdeelde maallatten gesteld, welker 
ludpunt met de bovenzijde van hel dek der pont overeenkomt. 

De persen worden gedreven door eene schoone horizontale stoom-
machine, met Cornwallsche ketels, van 50 paardekrachlen; zij 
werkl met expansie en met 1 pompen, 2 aan elke zijde, waar-
door bij eiken zuigerslag een gelijkmatige wateraanvoer verkregen 
wordt. 

liet waler wordl onmidtlellijk in de aanvoerbuizen der persen 
gepompt; o|t het machine-gebouw bevindt zich, voor geval van 
nood, een waterreservoir, dat door hel werktuig steeds gevuld 
wordl gehouden. 

Den lOden Mei van dil jaar zag ik een groot schip van 1 iOO 
ion ligien. Hiertoe werden slechls 11 draagbalken vereischt, zoodat 
met meer dan 22 hydraulische per.<en in werking kwamen. Ik moet 
hierbij doen opmerken, dat zich op dien oogenblik slechts dat ééne 
schip in hel dok Ier berslelling bevond, waardoor men het Insschen de 
kolommen kon laten liggen. Daar nu de doorvaart door het kanaal 
naar de natte dokken niel open behoefde te zijn, had men een van de 
draagbalken door middel van de pers boven waler geheven; deze 
balk werd thans, door het sluiten van de daarmede overeenko-
mende , geheel üllcen door de persing vau hel water in zijnen 
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stand gehouden en diende lol gemeenschapsbrug tusschen de beide 
kanten van hel dok. 

Hij het hellen van het .schip ging men volgenderwij ze tc werk: 
de pont lag drijvende Insschen de kolommen; door hel openen 
van 8 van de 12 kleppen in den bodem, vulde zij zich in 15 
minuten tijds geheel met waler en zakte tot op de draagbalken. 
iNa verloop van nog 15 minuten waren de draagbalken en de poiii 
zoo diep gezonken, dat er, volgens de maatlatten aan de hoeken, 
10̂ - voet (5cl.03) water boven stoml. 

Nu eerst werd het schip, dal in dc Victoriadokken voor het 
kanaal gereed lag, bijgesleept. Eerst werd dc vlotbrug over den 
mond van het kanaal weggedreven, onder het door middel van 
legenwigten opgeheven vasle gedeclle; deze brug, welke slechts 
voor hel verkeer langs den oever der Victoria-dokken dient, is op 
de silualicschcts niel afgebeeld. Aan dc tegenovergestelde zijde 
van het kanaal zijn op de plankieren rol- en meerpalen, ter be-
vestiging van de scheepskabels, geplaatst. 

In anderhalf uur was het schip tusschen de kolommen cn boven dc 
pont gebragt; daar het gekoperd moest worden, waren alvorens 
dc kielblokkcn in de pont met bladkoper belegd. De juiste ligging 
van hel schip werd door sterke lallen uil de plankieren bepaald, 
cn met behulp van vier takelluigen bewerkstelligd. 

Vervolgens deed men de pont tot onder het schip , en daarna 
bciilen gezamenlijk ongeveer 3 duim (O'-'l 070) rijzen, waartoe een 
tijdsverloop van 5 minuten tijd noodig was. In dc volgende 17 mituilcii 
werden dc wiggen /', figuur 1, tot slcim van den romp van het schip 
aangetrokken. Daarna werkten de hydraulische |)crsen op nieuw eii 
hieven hel geheele zamenslel in 28 minuten zoo hoog op, dat hel 
bovenvlak der jiont zigtbaar werd. 

Dewijl het nu bleek, dat de kiel van het .H-liip nog slechts 
ongeveer half aanwezig was, poosde men 2 minuten, om het 
slechte gedeelte der kiel beter le ondcrstemicn en hgtte ten slotte 
pont en schip zoo boo^, dal eerstgenoemde haar water verloor eii 
de bodemkleppen gesloten konden worden. De manomeler van de 
hydraulische persen leekende toen 15 eng. ponden drukking op den 
cirkelduim {per circle inch) (1). De geheele bewerking geschiedde 
zoer gemakkelijk en zonder de minste stoornis. De draagbalken 
vertoonden somwijlen in de verschillende groepen een verschil in 
boogie van O tot 8 duim (0''I.15 lol 0''l.20), doch dil werd 
door ilen opinerkzamcn opzigler steeds len spoedigste vcrelfend. 

In bet geheel had men dus 3 uren tijds gebruikt om ccn groot 
schip in bet dok tc brengen , doch aangezien dien morgen geen 
ander behoelde geligt te worden, had men voor alles ruim lijd 
genomen. Neemt men dit in aanmerking, dan kan men geloof 
slaan aan hel beweren der maalschappij , dat zij in 2 uren de 
grootste scbcjien, zooals de lUmalaya bij voorbeeld, geheel kan 
dokken, cn dat in eenen dag 8 lot 10 gewone vaartuigen geligt, 
onderzocht en weder vlot gemaakl kunncn worden. 

Voorts is hel niel le ontkennen, dal deze drijvende ponten, lol 
hel herstellen, kalfaten en koperen van schepen, vele voordeeion 
boven andere stelsels van dokken opleveren. 

( l ) 15 eng. ponden avoir du po ids , of G.7ó ned. ponden op dc opper-
vlakte van eenen cirkel , waarvan de middellijn is l eng. du im of U''.0254, 
hetwelk overeenkomt met ongeveer 1.34 ned. pond op den v ierkanten ned. 
du im . (Ver t . ) 
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Vooreerst vereischt dc aanleg van zoovele drooge dokken, als 
noodig zyu tot bet herstellen van een even groot getal schepen , 
a a n m e r k e l i j k hoogere koslen, dan de bouw van dc hydraulische 
hefinrigling met hel overeenkomstige aanlal ponten, De drooge 
dokken (iloor sluis- of schipdeuren afgesloten) behoeven tegen-
woordig, voor dc grootste schepen, cenc diepte van 2 i voet 
(]el.31) onder den waterspiegel, cn vorderen dienovereenkomslig 
lioogc koslen voor den vloer, de zijmuren en dc walerkeering. 
Zijn zij gunstig gelegen, zoodat men het schip bij vloed in bet 
ilok kan brengen en al het waler mcl de ebbe kan laten alloopcu, 
dan beeft men alleen het nadeel van bet tijdverlies, begrepen 
tiisscben hoog cn laag waler; in het Icgcngcsleldc geval heeft men 
nog een stoomtuig noodig lot het uitpompen van bet waler; met 
welke bewerking, bij groote dokken, minstens allijd 2 lol 3 uren 
verloren gaan. Dc hiermede gelijkstaande verrigting bij ilen hef-
tocstel, namelijk het ligien zelf, kan gemiddeld in een halfuur 
of in een weinig langer tijdsverloop geschieden. N o g duidelijker 
springt dil voordeel in liet oog in die wateren, waar geene ge-
tijden heerschen, cn bij gevolg de geheele bocvcclhcid water uil 
hel drooge dok moet worden gepompt. Verder heerschl in dc 
ilroogc dokken steeds cenc dompige, vochtige almosphcer, terwijl 
op de ponten de vrije en frissche lucht kan toetreden. Dc muren 
van de cerstvcrmelde dokken worden , ter vermindering van de 
aaidcgkosten, natuurlijk zoodanig gebouwd, dal zij zooveel moge-
gelijk lol den vorm van het schip naderen, waardoor hel nadeel 
ontslaat van eene, vooral in den winter, bij bedekte en nevel-
achtige dagen, vroeg invallende duisternis, ter plaatse waar gearbeid 
moet worden. O o k dit gebrek bestaat bij drijvende ponten niet, 
waarbij nog gevoegd kan worden, dat de teer- cn verwlagen 
in de open lucht sneller droogen dan tusschen dc vochtige muren 
van een dok. 

Twee nadeelen schijnt dil nieuwe stelsel evenwel te bezitten. 
Wanneer het vaartuig in een van de natte dokken gehaald is, dan 

komt hel bovenvlak der pont overeen met die der smalle zijmuren, 
un het ligt dns geheel, zonder eenigen steun, in de open lucht. 
Zou er nu, bij bevigen slortu, geen gevaar voor omvallen kuimen 
ontslaan, daar bet schip alleen van onderen uit legen zijdelingsche 
bewegingen kan geschoord worden? In gewone gevallen cn bij stil 
weder, zijn de wiggen f , figimr 1, voldoende, en bij verschillende 
geligtc schepen zag ik ook geene andere stukken aangebragt. 
Uil figuur 1 blijkt ook, hoe men, lot meerdere veiligheid, het 
schip op de pont schoren kan, cn stelt men dan verder nog 
stukken op den kant van het kleine dok, dan kan voorzeker eene 
'sjroote slabiliteil verkregen worden, doch het blijft de vraag of zij 
voldoende zal wezen (1). 

Ken tweede gebrek, dat mij bij den hydraulischen toestel, in 
vergelijking met de gewone dokken, opgevallen is, beslaat daarin, 
dal men de kiel van het schip, waarop gewoonlijk het gansche 
gewigl drukt, niel zoo gemakkelijk ontlasten kan. Hij bet schip, dal ik 
den lOden Mei zag ligtcn, was bij voorbeeld slechts een derde gedeelte 
van de kiel onbeschadigd gebleven; hel overige gedeelte was geheel 
al'̂ 'csplinterd, doordien het vaartuig bij storm over eene klip ge-

il) Vergelijk hiermede Uittrvhsels 18")8—59 , n". 1, bladzijde 2!), waar 
eene korte beschrijving van dc toen in aanleg zijnde nieuwe hydraulische 
Jokken voorkomt. (Ven.) 
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dreven was. In dil cn in soortgelijke gevallen zal de herslclling 
welligt moeijelijkheden kumien opleveren. Hij een gewoon droog 
dok kan men alsdan het schip gemakkelijk op dc zijmuren steunen; 
hier echter zal dil niel zoo eenvoudig kunnen geschieden, daar 
men alleen van onderen slcunschoren kan aanbrengen. Welligt 
schijnt hel echter bezwaarlijker dan bet in de praktijk werkelijk is. 

Ten slotte doel zich dc vraag voor, wal er geschieden zal , 
wanneer, heigeen lot de mogelijkheden behoort, bel water in het 
bassin der Vicloria-dokken lot op den sland van de eb in den Theems 
alliep. Alsdan zouden de ponlen zich in de nalle dokken aan ilen 
grond zeilen; bleven zij hierbij onbeschadigd, dan zonden zij weder 
met den waterstand in de groole dokken rijzen, doch, wanneer, 
ten gevolge van storm of andere oorzaken, cenc van de ponten lek 
werd, dan zou hel weder ligien met het schip uit de slechls I) voet 
(lcl.83) diepe kleine dokken een belangrijk oponthoud veroorzaken. 

Tegenover deze weinig beduidende tegenwerpingen, die tegen 
het nieuwe stelsel zijn in te brengen, bezit hel de volgende we-
zenlijke voordeelen: 

1. Men is onafhankelijk van hel getijde, cn kan ledige ongeladen 
schepen, ten allen tijde, zoowel bij dag als bij nacht, uil het 
water ligien en onderzoeken. 

2. liet aldus geheven schip wordt zonder spoorslaven of sleep-
helling [ohne Schienen oder Slip) naar het natie dok gevlot, waar 
het boog en droog, en gelijkvloers met de loodsen en werkplaatsen, 
ligt. Vooral bij bel teeren en verwen geell de vrije toetreding der 
lucht groot voordeel. 

3. Ecnc enkele hydraulische hefmrigling, met daarbij behoorend 
stomnluig, is voldoende om een willekeurig aantal schepen le ligtcn 
en in de hersleHingsdokken te brengen. 

A. Hel gevolgde stelsel van ligien en vervoeren van de schepen 
maakt het onwaarschijnlijk, dat zij door eene ongelijkmatige on-
dersteuning zouden kunnen lijden, cn 

5. Dc aanwending van gegoten ijzeren kolommen voor de water-
cilinders geeft de middelen aan de hand, om deze nieuwe inrigling 
op elke plaats, onafhankelijk van de gesteldheid van den bodem 
of van het waler, zoowel in rivieren met als zonder eb cn vloed, 
toe tc passen, daar dc ijzeren cilinders, met behulp van zamcn-
geperste lucht, in iedere soort van grond, rotsgrond welligt uitge-
zonderd, kunnen worden ingezonken. 

Daar deze aanleg le Londen, aan den Theems, nog geheel nieuw 
is, zoodat ik dan ook de eerste proeven bijwoonde, zoo heeft de 
maatschappij nog slechts twee ponlen gereed, maar nog vier m 
aanbouw, welke binnen kleine kaden aan den oever van den 
Theems iiiccngcklonkcn worden. Voorloopig zal zij slechts zeven 
zulke ponten doen aanmaken, welk gelal echter altijd gemakkelijk 
vermeerderd kan worden; dc acht natte dokken zijn reeds alle 
aangelegil. 

(lelljk ilit in Engeland bij den aanbig van groole dokken meer-
malen het geval is, zoo verschaft ook hier de maatschappij alleen 
den hefloeslel en dc dokken, terwijl bijzondere scheepsbouwers 
voor eigen rekening dc herstellingen uitvoeren. 

Daar dc bouw der New-Tliaiues-riraving Docks thans heel'l aan-
geloond, boe uilnemcnd de waterdruk geschikt is lol het hellen 
van de groolsic schepen, zoo wil men reeds beproeven deze kracht 
op nog grooler werken loc te passen; ik bedoel bel ontwerp, om 
dc schepen aan de beide uiteinden van de landengte van Suez 
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floor in'uKlol van i lorgcli jkc liyilranliselie l ic f inr ig l ingcn te l iglen en 
op Ijreede s p o o r w e g - w a g e n s le p l a a l s e n , len einde alilus den aan leg 
v a n een k a n a a l geheel Ie k n n n e n vermi jden . 

IIF.T SrUINGKX VAN DF. LOCOMOTIKr N''. G45 , 01' DKN 

ZUIDKLUKEN STAATS SrOOIlW'Eü NAHIJ LAII iAClI . 

D Ü O l i M. I I I E N E I I , raad en mpectcuv van de k. k. 
(jcncralc iuspccüe, 

{Zeitschri/t des oestcrreicJdschcn Ingenieur-]'crciues, J u l i 18G1 , S . 147). 

(Plant 7 .) 

Het springen van vasie ol' loeomolief-stoondielels is eene van die 
gehenrlenissen, welke, — ofschoon gelukkigerwijze slechls zelden voor-
komende, — meestal hoogst treurige gevolgen hehhen, en de opmerk-
zaandieid niel alleen van het publiek, —maar vooral van de technische 
personen, welke met de zoo uitgebreiile toepassing der stoondiracht 
UI betrekking staan, daarom zoozeer tot zich trekken, omdat uit 
hare oorzaken de middelen of voorzorgen kmmen worden afgeleid, 
om ze in het vervolg, zoo mogelijk, te voorkomen. 

De hier medegedeelde ontplolling was ilaareuboven in geheel haar 
verloop zoo eigenaardig, dal er naauwelijks een tweede soortgelijk 
geval bekend zal zijn. 

De locomotief n°. Gi5 (vroeger bekend onder den naam van 
.lavarnik) werd, gelijktijdig met 25 andere, volkomen aan haar 
gelijk, in de werktuigfabriek van (lünther le Wiener-.Xeustadt 
gebouwd, en in hel jaar 1850, voor de opening van hel gedeelle 
der baan, over den Harst-berg, van kaibach naar Triest afgeleverd. Zij 
werd daarna gedurende ongeveer 5 jaren gebruikt, zoiuler, — even-
min als eene van de andere gelijktijdig vervaardigde locomotieven, — 
ooit de minste aanleiding tol bezorgdheiil le geven, lerwijl een na 
de onlplolling ingesteld onderzoek bewezen heeft, dat er vóór hel 
springen ook niel hel geringste gebrek aanwezig was. 

De vermelde gelijksoortige locomotieven zijn gebouwd naar hel 
stelsel van Kngerth, met de waterkislen aan weerszijden van den 
ketel, G gekoppelde drijfwielen van 1 voeten (1''I.2G) middellijnen 
•i loopwielen onder den tender, en berekeml voor een vermogen 
van 18000 centenaars (1008000 nederlanilsche ponden) bruto, op 
eenen regteii horizontalen weg, bij eene snelheid van 3 mijlen 
(2-2 of 23 kilometers). 

Van den 3den Februarij tot den 14den Maart 18G1 was de 
locomotief n». Gi5 in de werkplaats te Laibach in reparatie, ge-
durende welken lij<l de raderen afgedraaiil, eenige kelel-jiijpcn 
ingestoken, en sommige gedeelten van het bewegings-mechanisnnis 
herstekl werilen, lerwijl daarenboven de geheele machine aan een 
naauwkenrig onderzoek onderworpen werd. Nadat zij op den Llden 
Maart c-edurende 'li uren tol ile reserve- en slations-diensl le 

<3 

Laibacil gebezigil, en zij daarbij gebleken was volkomen voor de 

dienst geschikt te zijn, — werd zij als locomotief in voorraad ter 

zijde gesteld, en toen den Ssten Aprd de locomotief van den ma-

chinist Nowak in reparatie l:wam, werd hem n"'. G i5 aangewezen, 

met den last, om haar op den Oden April voor den goederentrein 

n". 184 in gereedheid te plaatsen. 

Op den Oden Aprd, na 5 uiu'des morgens, werd de machine door 

den stoker .lersche gestookt, waarbij hel peilglas slechts 3 duim 

(0-'V08) wn'cv \cekende. Nadat dc inachiuist verschenen, en er 

[ 1 8 6 1 -

genoegzaam sloom voorhanden was, om zich in beweging te kunnen 
stellen, werden met de reserve-locomotief de in den weg staande 
wagens verplaatst, en reed de locmnotief n°. G.i5, tegen 8 uur 
's morgens, uil het stookhuis, door eenige spoorwisselingen, naar 
hel kolenmagazijn, werd daar van brandstol en water voorzien, 
en vervolgens voor den op ilen weg naast de loods opgestelden 
trein n". 184 geplaatst. Na het vertrek van eenen voorafgaanden 
goederen-trein, ten 8 uur 4 i miimten, werd nog een wagen uit 
den trein n". 184 door de wisselplaats in de loods gebragl, en van 
dil tijilstip al stoml de locomotief stil voor den trein, lol aan diens 
vertrek len O uur 55 minuten. 

Gedurende dit geheele tijdsverloop van rust heefl niemand van 
hel aanwezige personeel gezien, dal de machinist de op de loco-
motief aanwezige voedings-pomp in beweging gebragt heefl, hetgeen 
in alle gevalle, door het sterke geruisch opgemerkt zou zijn ge-
worden. Alleen gedm-ende de verplaatsing van den eenen wagen 
in de loods, was de linker-pomp in werking, hetgeen de wachter 
der spoorverzelling aan de geopende proel-kraan bemerkle. Men 
kan dus als zeker aannemen, dat, gedurende den geheelen tyd van 
stilstand, geen water bijgepompl is, en dal hel bijponipen, tijdens 
de verplaatsing, voor het gevidd houden van den ketel niet vol-
doende was. 

Op den bepaalden lijd reed de trein af, en moest uit den toe-
stand van rust eerst tot eene regelmatige snelheid gebragt worden, 
en daarbij een boog van 25l> (474 el) straal, en ongeveer 250® 
(474 el) lengte doorloopen. Dientengevolge moest de maehiinst 
met tamelijk gevulde cilinders rijden, waardoor hij veel stoom ver-
bruikte, terwijl hel vuiu', door dc werking van de blaaspijp in 
den schoorsteen, ccne buitengewoon hevige hitte begon tc ont-
wikkelen. 

(ledurende dit gedeelte van den rid, van hel station tol aan den 
kruisweg in de Lattcrmans-allee, heeft niemand opgemerkt, dat de 
machinist de proef-kraan eener pomp geopend heefl, hetwelk in 
dc eerste plaats ilen conducteur en den wachter op den goederen-
wagen, van welke de eerstgenoemde links, cn dc laatstgenoemde 
regts op de trede van den voorsten wagen stond, — had nu)clen 
opvallen, daar zij van deze standplaats bet spuitwater moesten 
zien cn meermalen zelfs eenigcrmalc bespal konden worden. Ook 
zijn de verklaringen eensluidend, ilal de veiligheisklep slechls on-
beduidend beeft afgeblazen, zooilal er geene overmaat van stoom 
voorbanden was. 

Na het passeren van genoemden kruisweg is de conducteur in 
den wagen gestegen, waardoor hij niets verder heefl kunnen waar-
nemen, doch naauwelijks een paar minuten daarna sprong ook 
reeds de ketel. Na dc ontploirmg vond men dc linkerpomp geopend 
de regler gesloten. ' 

De uitwerking der ontploning was zeer eigenaardig. Terwijl bet 
loop- en drijfwerk van de locomotief, met do aan beide zijden van 
den ketel geplaatste waterkislen, — naar evenredigheiil zeer weinig 
beschadigd, — slechls derailleerde, en in dien toestand met den 
trein nog over eene lengte van 23® (1301.00) voortliep, — werd 
dc kelel, — welke zich bijna loodregt uit zijne ligging verhief, 
cn de sleunsels van het raam, benevens den buizenwand van den 
rookkasl, bij de gaten voor de buitenste buizen, afrukte, — onder 
een hoogen boog, schuin over de telegraafdraad, tot op een al'stand 
van 70® (150 el) voortgeworpcn, —waarnaar hij voor hel wachters-
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huis 11°. 342 in omgekeerde ligging ncdervicl, den voorsten koepel 
met de stoompijp en eenige andere deelen in uitgcwoelde gaten 
achlerliet, zich daarna nogmaals ophief,--over de 10 voel (3<̂ I.1G) 
hooge pomp van hel wachtershuis, zonder haar le beschadigen, 
hccnvloog, — vervolgens 18® (34<'1 13) verder op nieuw ncdervicl, 
cn wel vrij naauwkenrig in zijne vroegere ligging cn rigting op 
hel onderstel bleef liggen, waarbij het voorste open gedeelte cenig-
zins plat gedrukt, cn benevens de rand van de vuurkast, slechts 
een weinig in den grond gewoeld werd. Gedurende zijne vlugt had 
dc ketel zich, — zonder merkbaar uit hel verticale vlak zijner 
vroegere rigting I c wijken, — met verbazende snelheid om z'ijn 
zwaartepunt gedraaid, waardoor de bovenste rij buizen, — welke, 
door het ombuigen bij het afrukken van bet deksel, ook van den 
achlersten buizenwand los geworden was, — door dc middelpunt-
vliedende kracht, met zulk ecu geweld, door de scheur van den 
voorsten buizen-wand, naar builen werd geslingerd, dal verschei-
dene buizen als door een werktuig gegroefd cn blank afgcstroojit 
waren, terwijl een der buizen op 250 klaflcrn (474 el) afstand 
teruggevonden werd. 

Deze dubbele beweging, de regllijnigc cn ronddraaijende, is daaruit 
tc verklaren, dal de ketel, bij het begin der ontplolling, van buiten 
bijna onbeschadigd en in zijn geheel bleef, terwijl dc wand van 
dc vuurkast daarentegen, boven dc stookdeur aan den rand door-
brak, cn het gehcelc deksel als ccne klep, tot tegen den huizen-
wand werd omgebogen, waardoor dc rigling der ontplofling naar 
onderen gekeerd werd cn dc ketel door den terugstool, — welke 
niet in het zwaartepunt, maar aan het achtereind des ketels werkte, — 
opgeheven, en le gelijkertijd eene ronddraaijende beweging voort-
gebragt. 

Dij onderzoek van den kelel is hel gebleken dat, — terwijl alle 
overige gedeelten met eene dunne korst van ketelsteen overlrokkcn 
waren, — het deksel daarvan geheel zuiver was; verder waren 
eenige ijzeren moeren van ankerboulen afgerukt, cn glanzend blaauw 
aangeloopen, en verscheiden buizen van de bovenslc r i j , digi tegen 
den buizenwand, verbrand, een bewijs, dat hel deksel door gebrek 
aan water gloeijcnd was geworden. 

Ofschoon tijdens het stoken hel peilglas 3 duim (0''1.08) teekendc, 
en cr alzoo ongeveer de normale waterstand voorhanden was, zoo 
is, — waarschijnlijk, gedurende den langen stilstand, en ook door 
het allalen van den stoom tol hel verwarmen van bet tender-
water, daarna bij het verplaatsen van een der wagens, en eindelijk 
gedurende den rid uil hel station en door dc boog, — zooveel 
water verbruikt geworden, dat hel deksel vrij werd; toen nu het 
vuur, tengevolge van de werking der blaaspijp, eene zeer hevige 
hitte ontwikkelde, werd hel deksel gloeijcnd, door het daaropge-
volgde bijpompeii kwam het waler in aanraking met het gloeijendc 
ijzer cn veroorzaakte zoo doende dc onlploHing. Of hierbij alleen 
plotselinge overvloedige sloomvorming, of ontbinding en gas-onl-
wikkeling jilaats hadden, is uil dc waarnemingen niet af tc leiden, 
liet laatste schijnl inlusschen veel grond van waarschijnlijkheid tc 
licbben, als men in aanmerking neemt, welke geweldige kracht er 
oogenblikkelijk noodig is, om eenen 200 centenaars (11200 pond) 
7-warcn kelel, — alleen door een cxccnlrischen stoot, len gevolge 
van dc uit middelpunlige der uitbasting, — van zijne bevestigingen 
los tc rukken, zonder hel onderstel mede tc nemen, cn in een 
'•oog tol op een afsland van 70 klaflcn (150 cl) voort tc slingeren. 

iö 

De zich op dc locomotief bevindende machinist cn stoker werden 
(de laalsle over dc tclcgraal-leiding) tot op ongeveer 12 klaller 
(22^1.75) op de weide gesvorpen, en sterk door den heclcn sloom 
geschroeid, doch overigens niet gekwetst, zoodal hunne volkomen 
genezing te vcrwachten is. Het gras der weilanden is aan beide 
zijden door bet uitstroomende gas of den stoom, geheel verzengd, 
cn afzonderlijke onderdeelen van de machinc zijn in verschillende 
riglingen in het rond geslingerd. 

Dc plaat 14 bevat: 
cenc situalie-leekening, op welke dc geheele weg, van het sland-

punt naast hel stationsgebouw tol aan het punt van onlploHing, 
cn dc ligging van den kelel, na hel springen, zijn aangegeven; 
ccne délail-siluatic, waarop zijn aangeduid, de gederailleerde trein, 
de verbrande gedeelten der weide, de rigting van den kelel in zijne 
vlugt, en dc punten, waar dc afzonderlijke deelen, en dc beide 
gekwclslc personen gevonden zijn; verder, een slandgezigl van den 
trein, met dc ligging van den ketel, nabij het wachlershuis cn de 
baan, waarbij evenwel wordl opgemerkt, dat hier slechts dc laagst 
mogelijke boog is aangewezen, lerwijl dc ketel waarschijnlijk een 
veel hoogeren beschrcven heeft, daar de in de aarde voor het 
wachlershuis gemaakte gaten, een bijna verticalen inval doen ver-
moeden; eindelijk, ccne doorsnede over den vuurhaard, met do 
bcschreven verbinding van hel deksel na dc onlpIoHnig. 

Ten slotte dient nog Ic worden aangemerkt, dal de machinist 
cn stoker, uil hoofde van hunnen locstand, nog niet gehoord konden 
worden, zoodal mogelijk uit hunne latere verklaringen, nog eenige 
nadere berigten, ter aanvulling van dc geschiedenis van het ge-
beurde, verkregen kunnen worden. 

Weenen, 15 Mei I8GI. 

I OVER LUCIITVEUVEUSCIIING IN GESLOTEN RÜI.MTEN. 

I (Zeitschrift des ocsterreichischcn Ingenieur-Vereines, September läGI , 
S. iG7.) 

In ecu opstel van G. II. von Winiwarter, in hei boven aan-
! gehaalde tijdschrill, komt een uillreksel voor uit het werk die 
I Physiologie des lüglichen Lebens von George Henry Lewes, aus 
[dem Englischen übersetzt von .1. V. Garus. Leipzig, 18G0, 1, 
! hetwelk wij belangrijk genoeg achten om bet insgelijks hier mede 

te deelen. Dc opnierking ga vooraf, dal men hier geen geneeskun-
dige verhandeling heeft tc verwachten, maar dat het gewigt van 
ccne doelmatige luchtverversching in onze woonkamers in bet alge-
meen hel onderwerp van bescbouwing uitmaakt 

«Dat duizenden de slagloll'ers zijn geworden van de algemeen 
heerschende onwetendheid met betrekking tol de noodzakelijkheid 
van ccne doelmatige lucbtvervcrscbiiig, kan uit een enkel voor-
beeld blijken. 

«In het kraamvrouwcngeslicht Ic Dublin kwamen in den loop 
van vier jaren op 7G58 geboorten 20i 1 sterfgevallen van pa.̂ -
geboren kinderen, van 1 tol 15 dagen oud, voor; dit getal ver-
minderde plotseling gedurende een gelijk tijdvak tol 270, nadat 
men ccn nieuw stelsel van luchlvcrvcrschin? had ingevoerd. Der-
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lialvc waren niccr tlaii 2000 sterlgcvallcn, tl. i. céii op de drie ge-
lioorlen, noodwendig iiel gevolg van de sleelile ventilatie. In 
Kngeland ziet men meer en meer hel gewigl van eene goede 
hifhtverversching in, hoewel er daaromtrent nog steeds eene on-
verschilligheiil lieersdit, die, uil gehrek aan elementaire kennis 
ontstaan, het geduld op de jiroel' stelt van hen, die hervorming 
weusihen; maar hel is tremig te zien, hoe hier te lande zelfs 
lijn I.ieschaalde mannen len eenemale ongevoelig sehijnen te zijn 
met heirekking lol het groolc gewigt van versehe lucht. De Duil-
scliers zitten uren lang in lage, overvolle vertrekken, die zoo 
opgevuld zijn met tabaksrook, dal men bij het bimienkomen zelfs 
zijne vrienden niet herkennen kan; de dampkring is door de zamen-
werking van hel ademen, den slechten tabak, de uitdamping van 
organische zelfstandigheden, de verrolting van op den bodem lig-
gende stollen en hel stoken van eene ijzeren kagchel zoo be-
dorven, dal hel op den eersten aanblik bijna onmogelijk schijnt 
daarin te ademen. Zelfs in hunne eigene huizen ademen de Duil-
schers eene heete, dompige lucht m, welke een Kngelschman naar 
een open ven>lcr reikhalzend doel uilzien. liet is waar dat men na 
verloop van eenigen lijd aan die lucht gewoon raakt, men gewent 
zelfs aan de lucht van eene met rook gevulde kroeg! Hij het 
binnentreden schijnt hel onmogelijk, hel er gedurende slechts tien 
minuten uil Ie houden, in minder dan tien minuien is helechter 
zeer dragelijk geworden en binnen een half uur merkt men er 
bijna niets meer van. Verlaat men het vertrek voor een paar 
minuien en keert men dan weder daarin terug, nadat men versehe 
luchl heeft ingeademd, dan bemerkt men wederom de giftige ge-
steldheid van den damjikring; (iien zal echter op nieuw daaraan 
gewoon worden en daarin geheel vrij schijnen Ie ademen. 

Was die dampkring werkelijk niet schadelijk? üf hadden onze 
zintuigen zich als slapende schildwachten gedragen en verzuimd 
ons voor hel gevaar Ie waarschuwen? Om deze vraag te beant-
woorden, willen wij vooreerst een paar proeh)emingen van Claude 
Dernard omtrent den invloed van bedorven luchl mededeelen. 

Ken in eene glazen klok opgesloten spreeuw, die voortdurend 
dezelfde luchl inademt, zal daarin langer dan drie ure voortleven; 
maar brengt men na verloop van hel Iweede uur d. i. op een 
tijdstip, waaroj) er nog lucht van voldoende zuiverheid voorhanden 
is, (lat die sjireenw nog langer dan een uur kan ademen, een 
tweeden, gezonden spreeuw in de klok, dan zal deze bijna terstond 
sterven. De lucht, welke voor hel ademen van den eersten spreeuw 
voldoende zoude zijn, verstikt den tweeden. Wordt de eerst be-
doelde spreeuw na verloop van hel derde uur, wanneer hij zeer 
zwak is, uil de klok genomen, dan keert hij tol zijne vroegere 
vrolijkheid lenig; heeft hij genoegzame krachl herkregen om op 
nieuw rond Ie vliegen en wordt hij nu nog eenmaal in den be-
dorven dampkring teruggebragt, dan zal hij terstond sterven. Kene 
andere proefneming geell eene dergelijke uilkomst. Ken spreeuw 
w erd in eene glazen klok ojigeslolen; na verloop van ongeveer ander-
half uur is hij nog vrolijk, ofschoon blijkbaar lijdend; nu wordt 
er een Iweede spreeuw bijgeplaalst; binnen nagenoeg tien minuten 
IS deze dood, terwijl dc andere, zoodra hij bevrijd wordt, vrolijk 
in de rondte vliegt. 

Up menschen kan men niel even als ojt dieren proeven nemen; 
vaak echter levert het toeval (d' wel een ziekte-geval dc gelegen-
lieid lol hel doen vwii proefnemingen, voor het door ons beoogde 
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doel. Wal wij zoo even omtrent vogels hebben medegedeeld wordt 
bevestigd door helgcen aan twee jonge vrouwen overkwam. 

Deze bevonden zich in een vertrek, dat door een met kolen 
geslooklen kagchel werd verwarmd. Eene van haar stikte en viel 
bewusteloos op den grond. De andere, welke aan een lyphus-
koorts leed en tc bed lag, wederstond de gilïige werking van den 
dampkring, zoodal zij nog in slaat was tc roepen, tol er hulp 
kwam ojulagen. Deide herstelden, maar dc gezonde vrouw, die 
aan den invloed van dc schadelijke lucht was blootgesteld geweest, 
had daardoor eene verlamming in den linkerarm behouden, die 
langer dan zes maanden aanhield. Wij verkrijgen dus hier, even 
als bij dc vogels, dc zonderlinge uitkomst, dat de vergiftigde in-
vloed van eene bedorvene lucht door een zwak, ziekelijk gestel 
beter wordt verdragen dan door een gezond krachtig ligchaam(I). 
Deze schijnbare paradox kan echler zeer goed physiologisch worden 
verklaard. 

Kven als in dc woningen van arme lieden, zoo ook in de be-
dorven luchl van cenc kroeg, zien wij, dal diegenen, die den tijd 
hebben om er zich aan Ie gewennen , die luchl zonder blijkbaren 
hinder inademen, ofschoon ieder, die binnen treedt, voelt, dal 
de lucht bedorven is; en wijl men zich aan die lucht gewent, is 
men van meening, dat er geen schadelijke invloed het gevolg 
van kan zijn. Dit is een zeer gevaarlijk zelfbedrog. Voorzeker kan 
men zich aan hel inademen van bedorven lucht zoo zeer gewen-
nen, dat men daarin gemakkelijk kan verblijven; maar len kosle 
waarvan en op welke wijze? Alleen door eene onderdrukking van 
lieverlede van al de werkingen der stofwisseling. In dezen onder-
drukten loesland wordt minder zuurstof opgenomen en derhalve 
ook minder zuurstof in den dampkring overgebragt. Kene bedor-
vene lucht zal voor de ademhaling van (3en onderdrukt gestel nog 
voldoende zijn, gelijk zij geschikt zou wezen voor de ademhaling 
van een koudbloedig dier. 

Op deze wijze is de paradox j)hYsiologisch verklaard, maar 
levens zien wij in, hoezeer wij ons zouden bedriegen, als wij 
wilden aannemen, dat bedorven luchl onschadelijk zou kunnen 
zijn, wijl wij ons daaraan hadden ijewcnd. Voor hen, die eene 
zoodanige lucht inademen, is het eene gelukkige omstandigheid, 
dal het gestel spoedig in zulk eene mate wordt gedrukt, dat de 
luchl door hen kan worden ingeademd, maar niemand zal looche-
nen, dftt zoodanige invloeden schadelijk zijn, vooral wanneer zij 
bij herhaling voorkomen. Voorzeker bezit het menschelijk orga-
nisme eene verwonderlijke veerkracht, waardoor het in slaat is, 
zich in afwisselende omslandigheden tc schikken; maar eene dik-
werf herhaalde verlannning der natuurlijke werkingen moet nadeelig 
worden en zelfs op den langen duur doodelijk. 

OVKIi DE liEKLEKDING VAN STOOMriJPEN DOOIi 

DI{. TRAWS VARRENTRArr. 

{SchwcizcriscJic poh/tcchuischc /citschri/'t, ISGI , Hef t I , S . 4.) 

De Sociêlé induslrielle de Mühlliouse heeft proeven doen nemen 
om te onderzoeken, welk oordeel men door het bekleedcn van dc 

(1) Dit verschijnsel liecft zich bij clc laatstelijk voorgevallen onheilen in 
ilü kolenmijnen ten voile bevestigd. (Vert . ) 

1802.] 

sinompijpen door mindere condensalic van den sloom verkrijgen kan. 
Kr is gebleken, dat in de omslandigheden, welke zich bij het nemen 
van de proeven voordeden, en bij e e n e lempcratuur der lucht, afwis-
selende van — lol 8° Celsius, in eene slooingeleiding, beslaande uit 
gegoten ijzeren buizen van o brunswijksche duimen (12 centimeters) 
nnddellijn buitenwerks, en bij een stoomdruk lusschen 1 i- en 2 
dami)krlngen, op de 100 vierkante voeten in het uur, als dc 
stoompijp onbedekt bleef, zich 40.3 pond w a t e r condenseerde, maar 
.slechts l i.;{ pond, wanneer dc piip behoorlijk in siroo gewikkeld 
was (dal is 2.84 kilogrammen per vierkante meter in het eerste en 
0.88 kilogrammen in het t w e e d e geval). Ceene van de andere wijzen 
van bekleeding, die onderzocht werden, leverde betere uilkomsten 
op dan de behoorlijke omwikkeling met stroo, maar geen der 
;in(ler(! stiiiid, bij zorgvuldige uitvoering, zeer verre bij haar len 
achl(!r(Mi. 

Uit hovenslaande opgave laai zich berekenen, dal, alsdesloom-
spannmg in eene geleiding van ongeveer 3000 vierkante voelen 
(24i vierkante el) oppervlakte gemiddeld twee danijdvringen be-
draagt, en de ))ijpen niel bekleed worden, er jaarlijks ongeveer 
liOOO cenüMiaars (löOOOO kilogrammen) goede sleenkolen meer 
verbrand, en ongeveer 1000 lol 1500 Ihaler meer vioor hrandstoHen 
uitgegeven moeten worden, dan wanneer men de geleiding zorg-
vuldig bekleed had. 

Herschel raadt aan hel sIroo, waarmede men de i)ij]ien omwik-
kelen wil, ongeveer 21 uren lang in eene matig geconcentreerde 
aluinoplossing Ie doen weeken. Het stroo blijft daardoor veel 
langer goed. 

Kene andere goedkoopc, duurzame en aan te hevelen wijze van 
(imwikkeling is deze, dal men sliwdcabels vlecht, deze dik met 
magere klei bestrijkt, om de jiij|) heenwikkelt, met eenigzins vellere 
klei overdekt, glad slrijkl en aan de luchl laat droogen; daarna 
den sloom in de pijp toelaat, zoodoende de klei volkomen droogl, 
de opjiervlakte vervolgens met heele leer beslrijkl, mei geleerd 
papier glad beplakl, en eindelijk nog eens mei leer overslrijkl. 
Met aanbrengen van deze hekleeding levert wel eenige moeile 
o|), maar, wanneer men naauwkeurig op de beschrevene wijze tc 
werk gaal, duurt zij ook zeer langen lijd. 

WaniK̂ er sloom van zeer hooge spanning door huizen wordt 
'geleid, dan houden geen van alle bekleedingen, welke r(;gl-
Mreeks om de buizen gelegd worden, zelfs niel die van dik vilt, 
hel Oj) den duur uil; iiuni bezigt dan veelal bu i z ( !n van klei, welke 
eenigzins wijder zijn dan de geleidingsbuizen, zoodal er lusschen 
beide eene hudillaag blijft. Deze buizen zijn in de rigting van de 
leiigle gespleten, of wel men neemt ze zoo wijd, dal ze over de 
llenzen uesclioven kunnen worden, en omwikkelt ze mei klei en O 

Mroovlechlen, en deze laatste nuM leer en papier, zoo als boven 

;iezeg(l i<. 
r.ij de proef Ie Mühlliauscn was het warmle-verlies bij deze 

kostbare omwikkeling nog grooler, dan bij regl.Mreeksche bekleeding. 
Keiie andere zeer praktische en ligi uitvoerbare beschulling wordt 
f'P de volgende wijze aangehragl. l\len buigt lange ijzeren platen 
van geschikte breedte in den vorm van eene u en hangt dieder-

( v̂ijze om do ï-toombiiizen, dat zij van onderen en aan dc zijden 
I Iwee duim van de buizen afstaan, nadat men ze vooraf van binnen 
1 <-'11 huiten mei in terpentijnolie opgeloste asphall tweemaal beslre-
I heefl; de eene plaal laat men altijd 3 duim ((>1.071) in 

7 0 

de andere schuiven. Van boven zijn dc platen minstens 4 duim 
(Ot-'I-O'.).')) hooger dan dc stoompijp. Voorts vult men dc ruimte 
lusschen de plaat en dc pijp hel besl met witte ligtc turfasch of 
met dun schaalhout, hetwelk men door eenige door de tJ-vorinigc 
plaat geslagen spijkers vaslhechlen kan. Zulke bekleedingcn zijn 
zeer ligt en dinu'zaam, daar hel asphaltvernis zells op plaatsen, 
waar vele oxyderende invloeden werken, voor het roesten behoedt; 
zij kunnen gemakkelijk hij alle horizontale en weinig hellende 
leidingen gebezigd worden cn kosten niet meer dan houten kasten, 
die zwaar zijn en niel goed digt gehouden kunnen worden en 
eerder duurder dan minder kostbaar zijn, wanneer men slechts 

' eene dunne soort van jilaatijzer van dc juiste afmetingen gekozen 
• heefl. 
i Hij deze gelegenheid zij herinnerd, dat, wanneer men door 
' looden buizen sloom of hel condensatie-walcr leidt, hetwelk vaak 
: zeer doelmatig en hel minst kostbaar is, men niet moet nalaten dc 

horizontaal liggende gedeelten met eene plank tc ondersteunen en 
van 2 lol 2 voel met een draad daarop vast te binden, en bij 
langere loodrcgle buizen van 2 lot 2 voet eeii dro|)pel lood er 
op Ie soldeeren, ten einde ze daar ter plaatse aan eene lat oj) tc 
kunnen binden. Hierdoor zal men het anders onvermijdelijke door-

i bni'̂ en en uitr(ïkken der looden buizen vermijden, hetwelk anders ö 
doorgaans spoedig het onbruikbaar worden veroorzaakt of minstens 
zeer nadeelige vernaauwingen en verzamelplaatsen voor het waler 
doet onlslaan. 

r.ij lange sloompijpen is de uilzelling bij het warm worden 
en de daarop volgende verkoeling ee>ie gestadige oorzaak van hel 
bederf der plaatsen van verbinding. Wel wordt daarop overal gelet, 
maar vermelding verdient eene in den laalsten lijd veelvuldig ge-
bezigde inrigling, die alle vroegere schijnl te overlrellen. ï\len hangt 
de buizen in kellingen of in u-vonnigc ijzeren slaven op en 
voegl o|) verschillende plaalsen een lensvormig ligchaam van dun 
plaat-ijzer of koperblik in. Daartoe schroeft men op eene der llenzen 
van het eene einde der buis c e n c zeer llaauw gewelfde ronde ijzeren 
plaal van 2 lol 3 voet (0«1.57 lol 0''l.80) middellijn, welke inhei 
midden, 1er wijdie van dc stoompijp, doorboord is. Op het einde 
van dc andere buis, welke voor de voorlzelling der geleiding dient, 
wordt eene even zoo groolc ronde plaal geschroefd, die echter niet 
eenvoudig lensvormig is gebogen, maar met twee goH- en ring-
vormige binnen- en buitenwaarlschc boglen voorzien is. Deze beide 
schijven worden aan hare randen digt aaneen geschroefd of ge-
klonken en vormen alzoo eene vlakke lens. Hij de uitzetting der 
geleidiugsbuis door de warmte komt het midden der eene schijf 
nader aan dal der andere, bij dc afkoeling verwijderen zij zich 
van elkander, zoodat aan de buizen geen geweld gedaan wordt 
en alleen de veerkracht van hel lensvormige ligchaam in werking 
is. Men gcefl aan de geleidiugsbuizen zoo mogelijk eene kleine 
helling van de uilzeltingslens naar de beide zijden, maar nien 

; moet die niellemin van eene kraan voorzien, om hel waler, dal 
j door verdigting van sloom onlslaan is, Ic kunnen aÜappen. Men 

voorkomt hier de afkoeling hel gemakkelijkst door dulibel vill over 
de gansche lens Ic naaijen. 

U 
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ALM S ALGEMEENE SCIIKOEFSLEUTEL. 

(Vit het Zwceilscli van li. TL'KLKY, l)erj;-in;renicur fc "Aimncborg, over-
genomen in der CiuUhujeuieur, 15GI, Heft I , S. 31.) 

(I'huit G, figuren S—11.) 

Wij ilccleii hiur eenu i)üs('iirijviiig un afljceliling ineilc van ceiicii 
door den bonwniüoslür Alm iniXorland uitgevondenen zoogenaamden 
algemeenen schroefsleulel, welke wegens zijne verimfiige zamen-
stelling en zijne veelsoorlige toepassing algemeen verdient bekend 
te zijn. De liguren 8 (ot 11 van jilaat O stellen liem op een vierde 
van de ware grootte en in versi-billende standen voor. De sleulel 
bestaat uit twee deelen, bet eene a met eenen stee! van de ver-
eisebte lengte, en het andere h, dat zich in eene spleet, die in het 
eerste deel aangebragt is, kan bewegen. Dj den stand, in welken 
zich beide gedeelten in de liguren 8 en O ten opzigte van elkander 
bevinden, kan eene zeer kleine moer daarmede gegrepen worden, 
en daarentegen vindt eene des te groolere in de opening plaats, hoe 
meer men den haak h achteruitzet, als in liguur 10. De sleutel is 
hier voorgesteld als dienst doende bij hel inschroeven; de beweging 
volgt hierbij de rigting van hel pijltje; wil men hem lol het los-
schroeven bezigen, dan keert men hem om en draait naar de 
tegenovergestelde zijde. Men kan hem ook lot het uittrekken van 
.spijkers als eene lioefsmidstang of als eene koevoet gebruiken, 
(figuur 11) en ook in een anderen ligt te begrijpen stand, bij het 
aanleggen van een band om een rond vat. 

OVEIi DE AAianVERKICX AAN HET KANAAL SALNT-MAIITIN 

TE i'ARlJ.S. 

(l'il Ie Génie imluslrid, Tonic X X I , ii°. 12.'), overgenomen in der 
Cirilinfjenieur, IfcGI, Heft •», S. '-MI.) 

Hij de uitdieping van hel kanaal Saint-Marlin tussclien den 
ljubonrg du Temple en de Üaslille zijn meer ilan 80 ujillioen teer-
ling ellen grond te graven en weg te voeren, en deze werkzaam-
heden worden met buitengewonen spoed voortgezet, zoodal eene 
mededeehng omtrent dü daarbij gevolgde wijzen van behandeling 
niet onbelangrijk Ie achten is. 

Kr worden namelijk bij het vervoer van de aardmassaas verschil-
lende stelsels gevolgd, waarbij voor een deel slechts dierlijke, doch 
nverigeiis meer werktuigelijke kracht wordt aangeweiul. 

De eerste handelwijze is de njeest algemeen gebruikelijke, ofschoon 
zij den moeijelijksten en meest iiigesjiannen arbeiil vordert, en 
daarbij de minste uitkomsten geeft, alzoo de kostbaarste is. Wij 
bedoelen het vervoer langs een steil hellend vlak, waarop een man 
een geladen kruiwagen naar boven werkt, en daarbij door Iwee 
arbeiders ondersteund wordt, tlie met een ledigen wagen langs 
hetzelfde hellend vlak afdalen en een touw vasthouden, dat over 
eene aan het boveneind van het hellend vlak geplaatste rol loojil 
en aan den geladen wagen bevestigd is. 

liet hellend vlak beslaat uit zware planken, en als de liellingshoek 
grooter is dan «'i.>, wordt ilaarnevens een houten trap aangebragt, 
waarover een arbeider telkens ledig teriigkeerl. 

Zooiira een beladen wagen boven aan het hellend vlal: is aan-
gekomen, maakt een werkman hem van hel louw los, en brengt 
hem, in den tijd dat een ledige wagen aan liet louw wordt ncer-
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gelaten, eenige ellen ver om hem ledig te storten, en keert er 
mede naar hel hellend vlak terug. Ileneden zijn middelerwijl andere 
arbeiders met hel afsteken en opladen van grond in daartoe gereed 
slaande kruiwagens bezig, en zoodra de ledige wagen beneden 
aankomt wordt in zijne j)laats een gevulde aan hel touw beve.s-
ligd, een der arbeiders klimt den trap op en begeeft zich naai-
den boven staanden ledigen wagen, waarop men weder van voren 
af aan begint. 

Deze wijze van vervoer vordert een getal van 5 of O arbeiders. 
Zijn G man daarmede bezig, dan wordt ongeveer in de minuiil 
1 wagen naar boven gewerkt, hetwelk in 10 arbeidsuren daags 
hoogstens 000 wagens oplevert. Zijn er slechts 5 maii voorhanden, 
zoo wordt er naar evenredigheid minder werk geleverd, namelijk 
ongeveer 500 wagens daags. 

Dij het groote bassin van de nie de la Tour zijn eenige hellende 
vlakken van '15® met 10 arbeidslieden iiigerigl. Daarbij zijn beneden 4 
kriiijers bezig met hel loswerken en opladen van de aarde en het ver-
voer tol aan het hellend vlak, 1 man voor het naar boven brengen van 
den gevulden wagen, en I man, die ledig den trap opklimt; voorl.-̂  

2 man om den ledigen wagen neer te laten en eindelijk 2 man 
boven aan het hellend vlak om den gevulden wagen weg te voeren 
en uil te storten en daarna den ledigen wagen, die weder moet 
afdalen, vast te maken. Deze 10 arbeiders leveren gemiddeld 10̂ 1 
wagens in hel uur. Deze arbeid komt dus nagenoeg overeen mei 
den reeds opgegevenen. 

Hoe meer wagens naar boven worden gevoerd, des Ie meer 
arbeid wordl van den werkman gevorderd, die met den ledigen 
wagen afdaalt en ledig naar boven terugkeert en ongetwijfeld i> 
zijn werk het zwaarste. Daarom zou de verdeeling in ploegen van 
5 arbeiders geschikter zijn, dan die in ploegen van O, wijl daar-
door voor het verriglen van denzelfden arbeid minder afstand be-
hoeft te worden afgelegd, en derhalve de arbeider, die ledig naar 
boven gaat, minder vermneiil wordl. Overigens S|)reekl liet van 
zelf, dal ile arbeiders elkander moeten alwisselen. 

Men kan het bedrag van den verriglen arbeid l.ierekenen als volgt: 

De gemiddelde hoogte, waarop de aarde moet gebragl worden, 
bedraagt 8 el; aanvankelijk is, wel is waar, die hoogte iels ge-
geringer, wanneer men jias met hel uitdiepen van het kanaal be-
gint, maar zij wordl gaandeweg grooter en bedraagt op den bodem 
des kanaals 10 el. Nu heell elke wagen 0''l.5 breedte, 0^.25 
diepte, 0''l.05 lengte van boven en 0''l.50 lengte van onderen, alzoo 
0.072 leerling el iidioud en derhalve zal de vulling ongeveer 8:') 
nederlandsch pond wegen, daar hel gewigl van eene leerling el 
vasten grond ongeveer 1700 pond, en het gewigt van gestörten 
lossen grond nagenoeg § daarvan bedraagt. 

Daar nu verder het gemiddelde gewigl eens mans op G5 jiond 
Ie stellen is, zoo heeft de arbeider die den vollen wagen opwaarts 
duwt ongeveer 150 pond voort te bewegen. De beide arbeiilers, 
welke ledig aan het touw nederdalen, wegen 2 X 1)5 1110 pond 
en hebben alzoo minstens 20 pond te verjilaatsen of bij 8 el slijg-
hooglii U'iO elpondeii arbeid Ie verriglen. 

Heeft de opstijging in 20 secuiiden plaals, zoo bedraagt ge-
durende dien lijd de arbeid van zulk eenen werkman in de 
secunde 

IGO 

Ï ö > r 2 

= 8 elponden. 

1802.] 

De arbeider, welke dan weder ledig naar boven gaal, verrigt 

in dien tijil, welke op 20 seeunden kan geschat worden, eenen 

veel grooteren arbeid, daar hij zijn eigen gewigl 8 el hoog moet 

opliellen. Zijn arbeid bedraagt: 

0 5 X 8 
20 

= 20 elponden 

in de secunde, of ongeveer viermaal zoo veel als die van eenen 

arbeider aan de kruk. 

Hieruit volgt, dat dezelfde man gedurende den balven tijd van 
zijnen arbeid driemaal zooveel arbeid verrigt, als men gewoonlijk 
van een inenscbverlangt, namelijk gemiddehl O tol 7 elponden in 
de secunde. Men schal den arbeid van eenen man, die ledig 
eenen trap opklimt, gewoonlijk op 05x0 . 15 = 11.75 elponden, 
maar wanneer de arbeiiler bij het vervoer van grond niet sneller 

s 
wilde uaan, dan zou hij — = ruim 53 seeunden tijd noodig 

^ 0.1 j 
hebbben en hel werk derhalve slechts ongeveer half zoo groot zijn 

als hel werkelijk gedane. 

De werklieden, welke grond afsteken, dien opladen en voort-
kruijen, zijn minder zwaar bezig, maar verriglen toch, wanneer 
zij met den vermehlen spoed werken, veel meer werk, dande ge-
wone daglooners. Zij leveren elk gemiddeld 10 tot 12 leerling el 
met lossleken, vullen en vervoeren tot aan den voet der helling, 
terwijl men anders slecbis 5 lol O leerling el rekent, afgestoken 
en ojigeladeii, doch zonder vervoer. Zoo miltig is het een werk 
aan te besleden bij de teerling el. 

Aanvankelijk ontvingen deze werklieden 0.0, thans 1 frank 
voor ile leerling el uitgegravene massa. Volgens dit loon zou hel 
daggeld voor iederen man 5 frank bedragen, indien eene ploeg van 
I) arbeiders dagelijks 30 teerling el uilgiaaft; maar ileze aamner-
kelijke uitkomst is als een maximum te beschouwen, hetwelk 
slechts bij uitzondering worill bereikt. 

Hen tweede stelsel, nagenoeg eene navolging van het eerste 
maar op groolere schaal, hetwelk bij den bouw der vestingwerken 
van 1'ar'ijs werd toegepast, bestaat in het loodregt ophijschen iler 
geladene wagens, door midilel van een paard, hetwelk beurtelings 
aan twee louwen gespannen worilt, welke zich over katrollen be-
wegen, die boven de beiile pullen zijn aangebragt. 

Aan het boveneind van iederen pul bevinden zich twee man, 
van welke de een den vollen wagen losmaakt, en daarna dien, 
welke door den anderen arbeider is uitgestort, wederom aanhaakt, 
en levens de uitgestorte aarde moet ellenen op de uilstorlings-
plaats, welke van 1 tot hoogstens 10 el van daar verwijderd is. 
Men heeft alzoo boven 2 X 2 of 4- arbeiders, beneden 1 paard en 
1 knecht en bovendien i lot 0 man voor hel afsteken van den 
grond en hel vullen en aanhaken der wagens noodig. 

De verrigle arbeid bedraagt gemiddeld 1 wagen in de 2 minuten 
voor iederen pul, of in bet geheel 1 wagen in de minuut, hetgeen 
met overeenstemt met den boven opgegeven' arbeid van hetzellde 
i;etal werklieden, als de wagen dcnzelfdeii inhoud heeft. Want liiei 
zouden '.) man en een paard niet meer aibeids verriglen, dan O 
man bij bet vorige stelsel; doch hmnie inspanning is ook veel 
geringer, rij hebben meer tusscheiipoozen van rn>t, en kunnen dezen 
arbeid langer uithouden dan de arbeiders bij hel eerste stelsel, 
hetwelk groote oefening en aanzienlijke ligchaamskracht vereiscbt. 
Oeze lieden verdienen 0.35 frank arbeidsloon in het uur. 

81 

Natuurlijk zon een paard ook groolere lasten kunnen optrekken 
wanneer men in plaals van wagens bakken van grooteren inhoud 
bezigde, even als bij den aanleg der vestingwerken van Parijs, doch 
deze inrigling zon wegens het horizonlale vervoer aan het hoogste 
en hel laagste ptinl voor bet beoogde doel niet geschikt zijn (1). 
De kruiwagen is daarvoor juist bijzonder geschikt, lerwijl groolere 
bakken eerst overgeladen zouden moeten worden. 

De dagelijks geleverde arbeid bedraagt volgens het bovenstaande 
30 teerling el, en de kosten daarvan worden berekend als volgt: 

8 arbeiders togen 3.5 franken 28.0 franken 
l knecht bij het paard 3.5 
1 paard » 

te zamen . . . . 35.0 franken 
alzoo iets hooger dan voor denzelfden arbeid, door 0 werklieileii 
bij hel eerste stelsel geleveril. Vidgens deze berekening is dit .stelsel 
niel voordeelig, want het levert bij een gelijk getal werklieden in 
denzelfden tijd minder w e r k ; het verdient echter aanbeveling wegens 
de ligllieid en goedkoopheid der inrigling, waarom hel dan ook bij 
de uilgraving van een gedeelte van het groote bassin lusschen de 
rue de la Tour en den faiibourg du Temple is toegepast. 

Het derde, voorzeker meer volmaakte stelsel beslaat in de aan-
wending van eene soort van noria of emmerkelling, welke door 
een verplaatsbaar stoomluig van ongeveer 3 paardekrachlen gedreven 
wordt. Deze ketting heeft slechts weinig helling. De emmers zijn 
van plaatijzer, hebben eenen inhoud van 40 lol 50 nederlandsclie 
kannen en bevinden zich ééne el van elkander; zij zijn echter zelden 
geheel, meestal slechts half gevuld en somtijds zelfs geheel ledig. 
Zij bewegen zich met eene snelheid van 0''1.2 lol 0t-'l.3 in de secunde. 
Naar mate zij beneden aankomen worden zij door arbeiders met ile 
schop gevuld, terwijl anderen den grond losmaken en nog anderen 
hem tol bij de noria aanbrengen. Hoven worden z'ij op eene schuiii> 
alloopende ijzeren tafel geledigd, en van deze vullen daartoe be-
slemile arbeiders daaronder staande wagens, lerwijl nog andere ze 
wegvoeren, uitstorten en ledig lerngbrengen. 

liij iederen ennnerketling rekent men gewoonlijk 8 tot 10 man 
aan hel boveneind en nog meer in de groef. Wordt de ketting zoo 
bediend, dal hij A kruiwagens in de minuut kan vullen (hetgeen 
ongeveer met 12 gevulde emmers gelijk staat), dan heeft men 
daartoe 20 man noodig, en men verkrijgt eenen arbeid van 1 
teerling el in 5 minuien, of van 12 leerling el in hel uur. 

Meer arbeid zou, nietlegcnslaande hel vermogen van hel stooiih 
tuig, bij de aangewezene omstandigheden moeijelijk te verkrijgen 
zijn, dewijl er vele storingen, zoo als door water enz., voorkomen 
Overigens komt deze arbeid overeen met een vermogen van slecl.ls 

12 X 1700 X 10 , , , , 
— — — o./ü paardekrachl, 

GO X co X 75 ' 

als men hel gewigl van eene teerling el grond op 1700 ned. 

l)ond en de stijghoogte tot op 10 el stelt; diensvolgcns zou er 

met het sloomluig ook meer arbeid te verkrijgen zijn, als men h"i 

personeel doelmatig vermeerderde. 

(I) Men 7.ou.lc cclitcr zonder hezwniir liet zoo kunnen inrigten , <lat 
twee of meer kruiwagens tegelijk opgelicïclion \vcr<lcn, wnantoor liet lio-
rizontalc vervoer geenszins bcinoeijelijkt venl. 

(Iteil. van dir Civilinfjcnivn ,] 
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Kn toch is dit slelscl voordediger dan de vroeger vermelde, 
Zells in weerwil van de mindere inspainiing die het vordert. Üe koslen 
bedragen per dag: 

voor 2ü man tegen 3.5 Tranken 70.0 franken 
n den stoker 3.5 » 
>> brand-, smeer- en poets-stollen, enz. . . 12.0 » 
» oprigling, onderhoud en vernieuwing van het 

stoomtuig enz 0.5 » 
05.Ô lianken 

en daar de uitgraving 120 teerling el per dag boilraagt, zoo 
komt 1 teerling el op ongeveer 0.8 Trank te staan. Konile men 
met hetzellde werktuig bij het iluhbele getal werklieden 180 tot 
200 teerling el verwerken, dan zouden lie kosten jier teerling el 
zelTs tot 0.0 oTO.05 Trank verminderen. 

r»ij deze inrigting bestaat eigenlijk de gansche moeijelijkheiil 
daarin, dat een regelmatige en aanhoudende aanvoer en vulling der 
emmers moet plaats hebben. iMenschen zijn echter geene werk-
tuigen; als hun getal te groot is, staan zij elkander iu den weg 
en daardoor gaat tijd verloren; zijn zij daarentegen le gering in 
getal, dan worden zij spoedig algemat. 

Een vierde stelsel is door Cavé en Claparède aan de hand ge-
daan, en bestaat in het gebruik maken van werktuigen tot hel 
aTgraven, alsmede voor het horizontaal en het vertikaal vervoer. 

Een der bij het kanaal Sainl-Martiii opgerigle stoomtuigen is 
eene soort van baggerwerktuig, hetwelk aan de eene zijde, in plaats 
van menschenhanden, den grond aTgraaft, en boven het water oT 
den kant der ingraving opliell, en aan de andere zijde deji grojul, 
zoodra hij aankomt, op twee beweegbare blailen zoiuler einde, 
of sirooken, die uit ijzeren plalen met scha mieren beslaan, nit-
schndt. Deze strooken vervangen de kruijers; zij bewegen zich in 
tegenovergestelile rigling en schudden de daarop liggende aarde op 
eene andere dergelijke dwars daarvoor geplaatste strook uit, welke 
ze op hare beurt in de cfnfners van eenen zwaren kelliïJg zonder 
i;ind uitstort, die ze eindelijk in de hoogte brengt. 

De laatstgemelde emmerkelling wordl weder door een afzonder-
lijk werktuig gedreven en schudt zijnen inhoud uil in eenen 
koker, waaron<ler eene groole ))e\ve<.'gl)are lafel i-s aangebragt. 
De rigting van deze tafel kan niet slechts naar goedvinden ver-
anderd worden, umv men kan ook bare lengle regelen, naar 
gelang van den afstand, op welken de opgehevene aarile moet 
worden nilgeslorl. 

Deze beide krachtige stoomtuigen, welke elk op een vermogen 
van 10 paardukracblen geschal worden, verriglen dus alle werk-
zaamheden van afgraven, aanvoeren, ophijschen en leegslorlen eu 
er zijn daarbij slecbis een paar opzigters noodig, lot verplaatsing. 
besturing en regeling. 

In onzen lijd, waarin het algemeen streven daarop gcrigt is, 
om den mensch meer en meer van allen handenarbeid le bevrijden 
m beni alleen door zijn verstand aan de maatschappij dienstbaar 
te maken, zullen deze werktuigen ontwijfelbaar eene veelvuldige 
toepassing vijjden en wehlra h'ij alle groote openbare werken wor-
dtin gebezigil. 

liet is jjog niet wel mogelijk, het vermogen vau deze werk-
tuigen naauwkeurig op te geven, daar zij door het opstijgen van 
waler terslond in zeer moeijelijke omstandigheden gebragl worden; 
\nlusscl\en deelen wij hier de uilkomslen mede van eenige waarne-

l l S G i -

mingeii, welke wij den 3den April ilezes jaars (1801) gezamenlijk 
met verscheidene uitstekende ingenieurs hebben gedaan. 

De meest opmerkelijke toestel is die, welke onder de overdekking 
in werking is. Daar hij slechts op de beide 10 el van elkamlei 
afilaande wanden van den put kan worden gesteund, rust hij op 
een grool raamwerk van ijzeren liggers, welke uil platen en hoek-
ijzers van 1 tol 5 streep ilikte vervaardigd zijn. Dit raamwerk kati 
zich zoowel overlangs als overdwars voor- en achterwaarts bewe-
gen, zoo als noodig is. 

De enniierketting der baggerinrigting kan verschillende iiellingen 
aaimeineii en zoo diep als men verkiest svorden algelalen. Dc 
emmers werken even als de beitels eener schaafmachine; zij snijden 
den grond aan den buitensleii rand en van 1er zijde af, lerwijl 
zij eene halve omwenteling maken om de as van den Ironnnel, 
over welken zij zich heenbcwcgen, aii daar de kelling gelij.'ilijdtt 
zijwaarts wordl gedreven zonder zijne eigenlijke beweging zonder 
einde al' le breken, zoo vult zich iedereenm/er langzamerhand jnel 
den pas afgestoken of reeds losgemaaklen en nedergevallen grond. 

De zijdelitigsche beweging bedraagt Jninslens 1 el in de twee 
minuten en de snelheid iler emmers of bekers bedraagt 12 lot 15 
ellen in de in'mnnl, hetwelk nainnrlijk alhangl van de zwaarte 
der lading. Somlijds bedroeg de snelheid 20 el of meer, hetwelk 
/net lü lot 12 omwonlelingen van den Irommel en jnet 20 tot 21 
einmervulliiigen in Je minuiil overeenkomt. 

Do emmers hebben eeneij aanzienlijken inhoud, zoodat zij 88 
leerling palm aarde kunnen bevallen, llekenl men derhalve slechb 
dal zij gemiddeld half gevuld zijn, tlan kunnen zij bij 20 el snelheid 

4 0 x 2 0 x 0 0 = .iS(.K)0 leeiinig palm of .18 leerling el 
groj)d in hel uur nilgraven; rekent men de vulling op drie vierde, 
zoo is het bedrag 72 teerling el in het uur. 

Cavé en Claparède verzekeren »lal er, builen storing, in 10 uren 
700 lot 800 teerling ellen aarde kunnen worden weggeruimd. Hij 
bel werk iu de rue de la Tour is wel is waar die uilkomst nou 
niet verkregen, daar er zich vele zwarigheden opdeden, doch wan-
neer zy slecbis half zoo grool is mag dit toch reeds zeer bevre-
digend genoemd worden. 

iMet de andere stelsels vergeleken zou er reeils een voordeel be-
slaan, wanneer ilagelijks slechts 300 leerling ellen verwerkt werden. 
Immers er worden voor de bediening der beide groole werktuigen 
slechts 15 of 10 werklieden gevonlerd, voor het opzigt over en hel 
opstellen van de werktuigen, de verlenging en verkorting van de 
beweegbare bladen der bagger-inrigliiig en van de helwerklnigeir 
het regelen van de helling der einmerkeltingen, hel ver.schuiven 
van den wagen of hel raam, als het baggerwerktuig zijne grootste 
verlenging bereikt heeft, en eindelijk voor het op zijde werpen dei 
afgevallene aardklompen. 
Ivekenl men nu de koslen voor 10 man op elk 3.5 

franken per ilag 50 franken. 
2 stokers le^en -1 franken 8 

1 280 ned. pond steenkolen (•! pond per paarden-
kracht in het uur op 32 jiaardenkrachlen en 10 
uren) legen -1 franken de 100 poinl 50 » 

Smeer- en poels-maleriaal 8 <» 
Koslen van onderhond en her-̂ teiling 20 
lleiilen en delging van het kapitaal van den aanleg. 32 »• 

le zamen . . . 18U iVanken. 

1802.] 

Jan zullen de arbeidskoslcn van eene leerling cl 0.0 frank bedragen, 
waaronder begrcjien is hel afsteken van den grond, bet vervoer 
over eeneti alsland van 12 lot 15 el lol aan hel hefwerklnig, het 
opvoeren ter hoogte van 10 tol 12 el, eu het uitstorten binnen 
eenen kring van 8 (ol 15 el alslands. 

I'edraagl de opbrengst 400 leerling ellen daags, zoo komen de 
kosten op minder dan 0.5 frank e)i bij 500 lol 000 teerling el 
opbrengst op 0.40 lol 0.35 frank de leerling el. 

Alen kan derhalve van de loepassing van ilergelijke locstellen bij 
uitgebreide aardwerken eene aanzienlijke besparing verwachten. Het 
opslellen en weder afbreken is natnmiijk moeijelijker en kostbaarder 
dan bij de inrigting voor gewonen handenarbeid, maar de werk-
tuigen verdienejj de voorkeur, omdat van de werklieden minder 
gevorderd wordl en er toch eene zoo groole uitkomst wordl ver-
kregen, dat bij groole werken de kosten van de ojirigting rijkelijk 
vergoed worden. 3 

1)K 1)111.1 VENDE SrOOmVEG Or IIKT VKEU ÜVEU DE FOUTn 
EN OVEIl DE TAY. 

(77ic Cm'l Knijinccr and ArchitecCs Juuninl, June 18GI , pag. 171 —172.) 

Den lOden April 1801 werd in de vergadering der leden van 
llie Institution of Civ'il Emjineers een opstel voorgelezen over den 
drijvenden spoorweg op hel veer over de Korlh en over de Tay. 

De daarin beschrevene werken werden gemaakt in verband met 
de spoorwegen van Edinburg, Herlh en Dinidee, len einde eene 
onafgebrokeuc gemeenschap tusschen Kdinburg en hel len noorden 
van de Tay gelegene land te verkrijgen, waariloor goederen, en 
zoo noodig ook reizigers, overgezet zouden kunnen worden, zonder 
de wagens te verlaten. 

Eene van de grootste moeijelijkheden bestond in hel verschil lus-
schen hoog en laag water, dal bij springtijden gemiildeld 10 eng. 
voelen (li'l.88) bedraagt. Verschillende ontwerpen werden hiervoor 
gemaakt. Kenigen stehlen voor om de wagens door hydraulische 
of anders door sloomkranen op le ligten eu neer le vieren; maar 
dil werd als ecu te langzaam middel beschouwd, en men vreesde 
dat de wagens er door zouden kuunen beschadigd worden. In 
een ander ontwerp werden balken van 100 eng. voeten (30 el) 
lengte voorgesteld, waarvan het eene eind mei een scharnier aan 
den wal, en hel ander eind aan eenen bak verhouden was, die 
incl vloed en eb zou kunnen rijzen en dalen; maar de opene lig-
ging van hel veer zou alsdan den aanleg van kostbare jiikkeu en 
hoofden ler beschutling noodzakelijk gemaakt hebben. 

He aan hel Korth-veer uitgevoerde werken zijn aau de oost- of 
zeezijde de aanleghoofden le Ciranton, eu te Hurntishnul eene 
slecphelling, geheel van massief metselwerk en hellende I op 0. 
Op deze helling werden spoorslaven geplaatst, langs welke een 

v̂igvorinige zware ridwagen kan bewogen worden, wiens bovenvlak 
Meeds waterpas blijll Hcze wagen is 05 eng. voelen (20 ned. el) 
3̂iig en 21 eng. voelen (0''l.4) breed, bestaat uit een houten raam-

werk, en heefl in de rigling van de lengle vier hoofdbalken, waarin 
spoorstaven ingelaten zijn. 

Oe wagen rust op vicr-en-lwintig gegoten ijzeren wielen, van 
eng. duim (0>d.702) middellijn, met eene Hens in het midden 
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van de velg, ten einde zc 1er weerszijde gelijk op dc spoorslaven 
te doen dragen. 

Aan de waterzijde van ilezen wagen zijn door miildel van bal-
scharnieren {(inivcrsnl jo'intn) vier plaalijzeren Irogbalken {troufjh' 
girders) (1) bevestigd, len einde den afstand tusschen den wagen 
en hel schip te over.spannen. 

Deze balken worden opgeligl en neergelaten door middel van 
twee krachtige handlieren, rustende op eene boven den wagen 
verhevene stelling, omstreeks hel midden van zijne lengte. 

De lot dit ligten vereiscble kettingen gaan paarsgewijze om de 
trommels der lieren en vandaar over kraanarnien naar hel uiteinde 
der balken; aan het andere eind iler kettingen zijn legcngewiglen 
opgehangen. Ten einde den wagen te belelten van de helling af te 
loopen, ingeval de haalkelling mogt breken, zijn op de helling 
twee heugelijzers gelegil, waarin pallen werken, die aan de assen 
der wielen bevestigd zijn. 

Om scharnieren beweegbare stalen punten zijn aan de uiteinden 
der Irogbalken eu aan de landeinden der hoofdbalken van den sleep-
wagen bevestigd, opdat de overgang der goederenwagens van en 
naar hel schip zonder schok geschiede. De balscharnieren der trog-
balken bestaan in eenen bout of spil van 3J- eng. duim (0''1.080) 
middellijn, waarvan hel dikkere miildelste gedeelte bolvormig is 
afgedraaid, en juist in eene overeenkomstige bus of kussen past. 
Deze ronde bus is in twee helften, elke met eenen uilslekendcn 
kraag en llenzen, die door de aan den wagen bevestigde platen 
aaneengebonden en levens aan deze met bouten verbonden zijn. 
De oj)eningen in de bus, waardoor ter weerszijde hel cilinder-
vormige deel der spil steekt, zijn slraaLsgewijze uilgeilraaid, len 
einde deze laatste zooveel vrijheid van beweging le geven, dal de 
uiteinden der Irogbalken zes voel (I''l.820) heen en weer kunnen 
gaan, om hel slingeren van het vaartuig le volden. 

Een vaslstaanil stoomwerktuig van 30 paardekrachlen, gelijkende 
op eene locomotief zonder wielen, is op den wal geplaatst om den 
sleepwagen op le halen of neer le laten en om de goederenwagens 
van hel vaartuig af le trekken. 

Op de krukas bevindt zich een roiulsel, helwelk op een tandrad 
werkt. Op de as van het tandrad zijn drie Ironnnels bevestigd, 
waarvan er een overeenkoml met hel midden van elk der k'i<le 
sporen en waarvan de ilerde midden lusschen de beide andere 
geplaatst is. Deze trommels, van 2 eng. voet 10dnim (ü'l.804) nnd-
dellijn, hebben breede llenzen, die rondom met bout bezel zijn, 
waarom een gc.sineed ijzeien wrijvingsband geslagen is, om als ren» 
le dienen. Door de verhouding van hel rondsel lol het tandrad tj 
geven 70 omwentelingen van de krukas 35 onjwenlelingen van de 
trommels, lerwijl door verilere rondsels en raileren ile rol, waarom 
de ketting van den hellingwagen gaal, in denzelfden lijd slechiN 
3^ omwentehng maakt. Het gewigl van den wagen bedraagt ongeveer 
70 eng. (on (7M20 ned. pond); hij beweegt zich jnel eene snel-
heid van 18 eng. voel (5<!l.480) in de iiiimml de helling op en af. 

Het (ol het vervoer der goederenwagens over de Korlh beslonjiie 
stoomschip, de Leviathan, Is door H. Napier gebouwd. Hel is gehen 
van ijzer, lang 172 eng. voel (52.125 ned. el), breed 51 eng. 

(1) Dit zijn gewone kokerbalken, doch zonder hovenplant, dus va:i 
boven geheel open , vanwaar dc naam tr()g!)alk of {rouijh-ijhul-r. 

(Vort.) 



84 

voel, 3 iluiin (lG"I.53r)) over cn 34 eng. voel (10''1.303) tusschen 
ile selieprailei'cn, cn 11 eng. voel (3''l.3r)3) liol. Geladen is de 
diepgang OJ- eng. voel (lel.OTO), ongeladen 4 } eng. voel (|cl.448). 

Hel .scliij) Nvordl door Iwee werklnigen, van de onder den van naam 
steejile-euDines Ijekendc soort, cn van een gezameidijk vermogen 
van 210 paardekraehlen, voortgestuwd; elk werktuig drijtl afzon-
derlijk een scheprad. 

Hr is op hel dek voor drie rijen wagens plaats; de uilersic wagens 
zijn op iedere lijn gedurende den overlogl onderstopt. De gebezigde 
spoorslaven zijn, even als die van hel Granlon-landhoofd, de zoo-
genaamde omgekeerde hrugslaaf, wegenile 53 eng. jionden op de 
strekkende yard (20.203 ned. ponden oj) de strekkende el); zij 
zijn zoover in de langscliecpshalken ingelaten, dal haar hoveidvanl 
met het dek gelijk is. 

De werken Ic Granton en Durnlisland, aan de Forih, waaronder 
de helling, de sleepwagen , hel landwerkluig cn het raderwerk 
begrepen zijn, kosten 10 000 pond sterling (omstreeks /" 118000) 
en de Leviallian met zijn loebehooren 10 220 pond sterling (ruim 
/ lOl 000). 

Gedurende zes maanden, van Januarij tol Julij 1800, beliepen 
de gezamenlijke oidioslen om het \\cvk [(i (\n}\'cn {uwrhiiu) expemes) 
708 pond sterling (ruim Z'0000) voor hel landwerkluig, de helling, 
enz. en 1305 pond sterling (/'15 500) voor hel schip. 

Gewooidijk maakt de Levinlhan op hel elmaaal 4 of 5 heen-en 
lerugtoglen; hij kan iederen keer derlig lol vijf-en-dertig wagens over-
brengen. üp deze wijze werden gedurende de zes laatste maanden 
37 0I(S wagens de Korih overgezet. Voor den ovcrlogl,ecn afstand 
van üi eng. mijlen (8852 el), hesleedl zij zes-en-lwintig minuten; 
het laden en lossen geschiedt in vijf lol acht minuien. 

Aan het Tayveer werden eenige veranderingen ingevoenl, die de 
ondervinding geleerd had noodig te zijn. De sleephelling belt hier 
1 op 8 en beslaat uit houten balken oj) eene paalfundering. De 
hiugle van den overlogl is slechts | eng. mijl (1408 el). Hel 
.•>chip, de Xupicr, is lang 140 eng. voel (i2.''107), breed 40} 
eng. voel (12'!l.42) over cn 22 eng. voel (0.''1705) tutschen de 
schepraileren; hel wordt door twee schonnnelende werktuigen, 
ii» zameii van 112 paardekraehlen, voorlgestusvd. Op hel dek zijn 
Iwee rijen spoorstaven, en is plaats voor vijftien wagens. Hel 
.Nchip maakt zes of zeven heen en lerugtoglen daags en vervoert 
m ilicn lijd gemiddeld honderdtachlig wagens. De gezamenlijke 
oidvustcn van helling, wagen, landwerkluig cn railerwerk be-
ilragen 8800 ponil sleHing (ongeveer /' 104 000), en die van het 
schi]), de Xapicr, 0182 pond sterling (ruim /" 108000). 

AI deze werken werden door den ingeniein- Donch ontworjien, 
en onder zijn opzigt door den schrijver van dit opstel, William 
Hall, uilgevoerd. Hel overbrengen over de veeren is door de heeren 
Anderson gepacht. 

Ti.'U slollc wordt de opmerking gcmaaki, dal de drijvende spoorweg 
met voordeel overal kan toegepast worden, waar de onkosten van 
eene vaste brug of tunnel onoverkomelijke bezwaren (ipleveren, of 
wiiar de scheepvaart niet door eene brug mag gestremd worden, 
zon als in hel Mersey- en het llrislol-kanaal en in straal Dover. 
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OrMERKINGEN I lETREKKELIJK HET VERVAAUDIGEN hN 

ZAMENVOEGEN VAN SrOOUSTAVEN. 

{The Civil Ewjiuccr aml Architect's Journal, Juiic 18GI, pag. 177.) 

De hieronder medegedeelde opmerkingen komen voor aan hel 
slot van de onlangs verschenen tweede uitgaaf van hel werkje: 
lUidimcnlarif and praclical instruclions on Ihc Science of lliulwün 
Conslruct'wn, uitgegeven te London, bij John Wealc. 

Hel is in Engeland geen gebruik om de spoorslaven van boven 
met cenc laag staal te bewerken, zoo als men dit op eenigzniü 
uitgebreide schaal in de Vcreenigde Stalen van Noord-Amerika, 
zonder goed gevolg, gedaan heeft, dewijl hel harde staal van het 
zachtere ijzer afschilfert. Hel is evenwel niel onwaarschijnlijk, dal 
pnddelslaal {puddled steel) of hallslaal, hetwelk vele eigenschappen 
van hel ijzer met die van hel slaal vereenigl, zoo vast op de slaaf 
kan gerold worden, dat dit afschilferen niel plaats grijpt. Door 
deze bewerking zouden waarschijidijk de kosten der aldus van boven 
met slaal bekleede spoorslaven niel meer bedragen, dan die van 
enkel ijzeren, daar voor gelijke sterkte en stijfheid minder materiaal 
zou benoodigd zijn. 

Wal de spoorslaven betreft is het tegenwoordig streven hooid-
zakelijk gerigl oj) cenc betere verhouding van doorsnede en op eene 
betere hoedanigheid van het ijzer. .Men heeft langen lijd onder de 
kojipen der spoorstaven 12 eng. Ion ijzer |)er eng. mijl, Ier waarde 
van 140 pond sterling verspild (7775 ned. pond per kilometer lei 
waarde van /'lOU), alleen omdat men zulk slecht ijzer gebruikte, 
dat het aan de kanlen afbrokkelde. Al het voor spoor.slaven be-
.stemde ijzer behoort Iweemaal zoo goed bewerkt te worden, als 
thans gebruikelijk is; schoon hierdo{)r de kosten met een derde 
zullen stijgen, zal de dimr van hel ijzer meer dan Iweema.d 
zoolang zijn. De ondervinding heeft dit herhaaldelijk bewezen. Oji 
de cngelschc spoorwegen worden in dit opzigl met krachl verbete-
ringen ingevoerd; cn sommige spoorwegbesinren betalen voor httn 
ijzer meer dan het dubbel der marktprijzen van het gewone staalljzei. 

Alleen met eene deugdelijke verbinding der spoorslaven, waardooi 
zij, als het ware, eene onafgebrokene slaat vormen, kan een 
spoorweg geschikt geacht worden, om mei voordeel een druk ver-
keer te verduren. Stoelen of ncnlen dlleen zijn onvoldoende, daai 
de grond zelf, waarop zij rusten, aan verzakken onderhevig i.v. 
Hel is ondoenlijk lage jieervormige spoorstaven stevig te verliinden; 
iedere min kostbare inrigling, waardoor de vereischie stijfheid zon 
worden verkregen, zou de noodige veerkracht missen. 

Voor hooge spoorslaven is de vischlasch (//'ó'A-yoi/)/) waarschijnlijk 
de goedkoopste, eenvoudigste cn dutirzaainsle. De hooge sjioorslaaf, 
vooral wanneer zij een deel van hel Sandwich-stelsel (1) uitmaakt, 
is een hoofdbeslanddeel van den be>len sjiodrweg. Inderdaad liesli>l 
hel Sandwich-stelsel de keus van spoor^laafverbindingen, door bel 
gebruik der vischlasch in haren ecnvondigslen vorm te veroorloven. 
deze alleen is voor hel stelsel ge:chikl. 

Nog dient in acht genomen te worden, dat zelfs tle voortretie-
lijksie spoorslaaiVerbindingen geene vergoeding kunnen versciiaileii 
voor gebrekkig aardwerk of onvoldoenden waterafvoer,, voor eene 
ongeschikte bovenbelasting, kleine, ongelijke en vergane ligger.̂ . 

(1) Dit stelsel licsiaat lifiofil/.akclijk ilaarin, dat de sjidorilaaf tusscliCii 

(Kcd.) tv.'ce strckschc liggers gekneld ligt. 
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011 zwakke cn gebrekkige spoorslaven. Wil men goede cileno wegen, 
die een gemakkelijk vervoer met groole snelheid en geringe kosten 
van onderhoud toelaten, dan moei ieder onderdeel zoo volkomen 
gemaakt worden, als de weienschap en de ondervinding het 
aanueven. 

ONGELUKKEN Or SrOOIlWEGEN. 

(7Vic Cli'il Engineer and ArchitccCs Journal, Jidy 18Ö1 , png. 212.) 
(l'laut 8 , figuren 1—8.) 

De periodieke verslagen der bij hel spoorweg-departement aan-
gestelde inspecteurs, over de ongelukken, die op de spoorwegen 
voorvallen, zijn hoogst belangrijke stukken, niel alleen ilewijl zij 
ile zekerste en beste inlichtingen aangaande de oorzaken dier on-
heilen geven, en daardoor de middelen aanwijzen, om ze in het 
vervolg te voorkomen, maar ook dewijl zij dienen om de besluur-
ilcrs der maatschappijen hunne verpliglingen tegenover het publiek 
tc herinneren, en hen aansporen, die verbeleringen in te voeren, 
welke door zulke rampen bewezen worden noodig te zijn om aan 
liet spoorwegverkeer die veiligheid te geven, welke men hel regt 
beeft te vorderen. 

De verslagen, loopendc over de laatste zes maanden van 1800 
en over de eerste twee maanden van dit jaar (1801), vermelden 
vier en vijftig rampen, waarvan sommige met groot verlies van 
levens gepaard gingen, en, hoewel zij als toevallige ongelukken 
{accHlent!̂ ) zijn omschreven, is ileze benaming op de meeste daarvan 
niel toepasselijk, die toch door achteloosheid of door gebrek aan 
de noodige voorzorgen veroorzaakt werden. 

Van deze vier en vijftig zoogenaamd toevallige ongelukken werden 
negen en twintig veroorzaakt door hel legen elkander loopcn van 
treinen, hetwelk bijna altijd aan strafbare roekeloosheiil o( onop-
leltendlieid kon geweien worden; negen werden veroorzaakt iloor 
hel derailleren van de locomotief of de andere wagens, gewoonlijk 
len gevolge van gebreken in de zamenslelling der werktuigen; acht 
werden veroorzaakt door hel springen van de wielbandiMi; slechts één 
door het breken van eene as, en evenzoo slechts één door het breken 
van een van de wielen, terwijl nog twee ongelukken veroorzaakt wer-
den, hel eene door hel breken van eenen gegoten ijzeren brugligger, 
hel andere door het bezwijken van eene houten viaduct. 

Die ongelukken , welke uil eene gebrekkige zamenslelling der 
baan zelve of der locomolief voortkomen, zijii afgescheiden van die, 
welke door roekeloosheid of verkeerde behandeling veroorzaakt 
worden; en het onderzoek naar hunne oorzaken is daarom zoo 
leerrijk, dat het de middelen doet kennen, om lol verbetering en 
volmaking van het spoorwegmalerieel te geraken. 

Wij zullen het eerst die ongelukken beschouwen , welke door het 
derailleren der wagens zijn veroorzaakt. 

in twee gevallen, namelijk op den London- cn Hlackwall-npoor-
Nveg, en oji den Norlh-Weslern-spoorweg nabij den IVimrose-hill-
Innnel, was dit derailleren aan de Ie geringe sjioorwijdtc in de 
boglen loe te schrijven. Kapitein Tj ier , als rapporteur over hel eerste 
geval, merkt hieromtrent op: olk schrijf dit ongeluk loe aan de 
tc geringe spoorwijdle in zulk eene scherpe bogt.» Kolonel Volland, 
die hel tweede geval onderzocht, zegt: «Ik ben overtuigd, dat de 
lo geringe spoorwijdle bij hel begin cener scherpe bogt, zonder 

85 

dat tevens de builenslavcn hoogcr lagen, cenc voldoende oorzaak 
was, dal hel wiel naar builen over de spoorstaven heen liep. » Aan 
den anderen kanl dient evenwel erkend te worden, dal in beide 
gevallen eenige wagens de spoorslaven aan de binnenzijde verlieten. 

De toestand van den weg zeiven, die geen genoegzame vastheid 
had verkregen toen hij in gebruik kwam, is in twee gevallen 
(Ic waarschijnlijke oorzaak van het derailleren der wagens oj) 
den Sonlh-Western-spoorweg. Lene andere keer was hiervan, 
op dezelfde baan, eene gebroken spoorslaaf de oorzaak. De laalsle 
was omgekeerd, en Kapitein Tyler trekt in het algemeen tegen 
het gebruik van omgekeerde dubbele spoorstaven Ie velde. « De na-
deelen,« zegt hij, «die met hel gebruik van dergelijke spoorslaven 
vergezeld gaan, wegen zwaarder dan de bezuiniging, die zij zouden 
kunnen geven. Het bovensle deel der slaaf, na afgesleten of beschadigd 
te zijn, past niel goed meer in de bedding der stoelen, terwijl hel 
onderste t ieel door de drukking in de stoelen altijd min of meer 
beschailigd en ongelijk wordt en de staaf zelve, na gedurende ver-
scheidene jaren aan de werking van verschillende krachten weèr-
slaan, en welligt eene zekere zetting in ééne rigling verkregen Ie 
hebben, wordl aan eene veel zwaardere proef onderworpen, wanneer 
krachten van eenen aiulereii aard, in tegenovergestelde rigling van 
de vorige, op haar te werken.» Hel niel behoorlijk seinen was de 
oorzaak van het ileraillercn van eenen trein, 1er plaatse waar ile 
werklieden I w e e spoorslaven hadden weggenomen; en in de twee 
overige gevallen was hel toe Ie schrijven aan het bezigen van eene 
voor de dienst niel geschikte locomotief en aan hel breken van 
eene draaiscliijf, uit slechle nialerialcn vervaardigd. 

Dij hel onderzoek naar de oorzaken der door hel springen van 
de wielbanden tewceggebragte ongelukken, wijzen beide iiK-̂ ipecleurs 
herhaaldelijk op de onvoldoende en gevaarlijke wijze om de banden 
met klinknagels Ie bevestigen, daar de breuk bijna allijil bij dii; 
nagels plaats heeft; en beiile dringen op de aanneming van eene 
der nie.uwere uilvindingen aan, om de banden aan hel wiel te 
bevestigen, zoniler die door hel maken van gaten voor de klink-
nauels te verzwakken. Verschillende anieeldinL-en van de vele mei ö ö 
dal doel gemaakte (tnlwerpen werden doorben gegtïven, en zoowel 
kajiilein Tylcr als kolonel Volland stpreken met lof over bet stelsel van 
den heer Deallie. Aangaande dit belangrijk onderwerp nemen wij de 
volgenile opmerkingen over, uit het verslag van kajiilein Tyler om-
Irenl een ongeluk, dal den -iden -lanuarij 1801 op ile Glialham- en 
Dover-lijn bij Siltingbourne voorviel. Wij voegen daarbij eenige 
schetsen van tie bij die gelegenheid bijzonder vermelde stelsels 
van de heeren Heallie en Diirke, benevens van eenige iloor kapitein 
T\ler voorgestelde verbeleringen. 

«Kr yijn verschillende manieren om de wielbanden aan IKÏI wiel 
op voldoend.' wijz(; te bevesligfüi, zonder dal men ze door galen 
voor de klinknagels behoelt Ie verzwakken, en om ingeval van 
breuk te belellen dat zij van bel wiel afspringen. Dij gelegenheid 
dal ik een verslag uitbragl over een in hel laalsl van 1800 bij 
Toltcnbam voorgevallen ongeluk, heb ik hieroj) gewezen, en gaf 
ik afbeeldingen van een oj> eenige wegen aangenomen stelsel van 
bevestiging. Het zij mij vergund, hierbij eenige schetsen van amlere 
stelsels Ie voegen; en ik merk dienaangaande op, dal zij len volle 
de aandacht van de opzieners bij hel malerieel der verschillend(! 
sponrwegmaatschappijen verdienen, omdat zij alle o|) beginselen 
beruslcn, die, behoorlijk toegepast, geheel dc ongelukken kunnen 
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voorkomen, die nu zoo vaak, voornamelijk bij koud weder, plaats 
vinden, en die, zoo als bij bet door mij bedoelde geval, veroorzaakt 
worden door dat de gebroken wielbaiulen van ile wielen der loco-
motief, des temlers en der andere wagens afs|)ringen. » 

«Ken blik op de scbetsen is voldoende om te doen zien, dat in 
al de voorgestelde stelsels de band zwabiwstaartsgewijs aan bet wiel 
bevestigd is, en bij slecbts eene wordt de band door klink-of andere 
bouten verzwakt, liet was de lieer Heattie, die bet laatste bij locomotief-
wielen voorstond, daar bij meende dat de zware last, dien deze te 
dragen hebben, het noodzakelijk maakt, aan de velg een zoo breed 
mogelijk drageml oppervlak op de banden te geven, en dal bet niet 
verkieslijk is dit te verminderen, alleen met bel doel om eene gele-
genheid ter bevestiging van den band aan de binneiizijdü der velg, 
op lie wijze zoo als hij zulks bij wielen van andere wagens doet, te 
verkrijgen. Ten einde aan laatstgenoemde wielen den band te beves-
tigen, draait dc heer Heattie daarin eene groef .1, (iguur waarin 
bij op eenige plaatsen IJ IÎ IJ, figuur 1, spijeu steekt, op welke ver-
volgens het ui'stekcnd deel C, iiguur van den band neèrgehamerd 
wordt. De heer Sturroch, die op den Cireat-Norlbern-spoorweg deze 
handelwijze op uitgebreide schaal toepaste, vond hel noodzakelijk 1er 
weerszijde van dc plaats, waar dc bami gelascbt is, een spij Ie 
plaatsen als meerdere zekerheid legen het afspringen, ingeval van 
breuk ten gevolge van eene gebrekkige Ia>cb. Het is klaar, dat dc 
band tusschen de spijen D /> l i niet zoo goe<l met de velg ver-
bonden is als bij eene doorgaande wijze van bevestiging het geval 
wezen zou. 

«In het door den beer Heattie voor locomotiefwielen aangenomen 
stelsel bevestigt bij den band aan de buitenzijde der velg door 
midilel van eene groef, die om eene uilstekende nok der velg past, 
en aan tic binnenzijde, om de hierboven vermelde redenen, door 
middi'l van bouten, die hij op korte afstanden van elkander, van 
den binnenonilrek der velg, door deze en in den band schroeH. 
Dc door den heer liurke voorgestelde wielband is in den in figuur ü 
afgebeeldeii vorm gerold, daarna gelascbt, zuiver afgedraaid, ver-
volgens heel gemaakt en op dc gewone wijze om de velg gekrompen. 
Hierna op nieuw afgedraaid zijnilc, wordt het gedeelte M tot 
gloeihitte gebragl, en langs den geheelen omtrek legen de velg iieêr-
gebauierd. AI de hier vermelde manieren om den band aan bel 
wiel I e bevestigen zijn verre weg beter dan de tot nu toe nog 
algemeen gebruikelijke, en wanneer op de keuze van materialen 
behoorlijk acht gegeven en de wijze van bewerken naar den eisch is, 
kan ieder van haar beschouwd worden, voldoende waarborgen voor de 
veiligheid te geven. De in dc figuren 1 , 5 en O voorgestelde manieren 
zijn het eenvoudigst, en hebben de meesle kans van in algemeen 
gebruik I e zullen komen. 

('Hel nadeel, dat in het oog van enkelen daaraan verbonden is, 
beslaat in de onmogelijkheid om den bami, nadat hij eens ombel 
wiel bevestigd geweest is , er ter herstelling of inkorting af tc nemen 
en in zijnen eersten toestand er weiler om te brengen ; doch dit 
nadeel is bij lange na niet van zooveel gewigl, als men oppervlakkig 
wel zou zeggen. 

«Ken van beiden, of de veiligheid moet iii meerdere of mindere mate 
opgeoHerd worden, of een meer ingewikkeld stelsel van bevestiging, 
zoo als «lie van de heeren iMansclI en Hrolterbood, moet aange-
nomen worden. 

vKu iii de werke l i j khe id k o m e n , w a n n e e r behoorl i jk breede^vlel -
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banden om wielen van goede zamenstclling bevestigd zijn, df 
gevallen, waarin herslellingen moeien gedaan worden, die de ahieming 
der banden vorderen, zoo zelden voor, dat zij gerusl builen be-
schouwing kunnen gelalen worden, cn bovendien zal een losgeraakte 
band, na op nieuw om dc velg gekrompen te zijn, binnen korten 
lijd weder los geraken. Ken dergelijk werk is dc moeite niet waardig, 
cn wanneer een goede wielband bij den aanvang op doorgaande 
wijze behoorlijk bevesligtl is, zal hij afslijten lot hij geheel onbruikbaai 
is geworden, zonder dat er nog gevaar bestaal voor breking oj 
voor het van het wiel afspringen van den baiul. 

«In mijn oog bestaal bel wezenlijk nadeel dezer wijze van be-
vestiging in de mogelijkheid eener onvolkomenc sluiting tusschen 
den band en de velg, of wel in het reeds van den beginne welügi 
niet volkomen evenwijtlig zijn der zwabiwstaartsgewijs tegen elkandei 
sluitende oppervlakkeu, of anders in tic mogelyke vervorming van 
den band door uitspreiding ten gevolge van de drukking en de slijting, 
hetwelk, naarmate bij duimer wordt, verergert, en waardoor de 
bevestiging boe langer zoo minder zeker wordt, juist dan, wanneer 
zij zoo volkomen mogelijk zou moeten zijii. Om dc mogelijkheid 
dezer gebreken te voorkomen, stel ik de in de iiguren 7 en 8 afge-
beelde wijze van bevestiging voor, die, voor alle wielen geschikt 
zijnde, Ic allen tijde meerdere waarborgen van veiligheid geelt, 
en niet alleen lol het laatst toe voldoende blijft, maar zelfs des 
te zekerder wordt, naarmate de band door afslijting dunner en bol 
wordt. Hij de toepassing van deze wijze moet dc baud, nadat hij 
op de maat afgeilraaid is, bij O, figuur 7, gegroefd en dc velg ter 
weerszijde van eeneu uitslekeiideu rand voorzien zijn. He band moet, 
bij hel aanbrengen om bel wiel, niet heeter zijn dan voor eene 
behoorlijke krimping vereischl wordt, daar, als bij door overmatige 
hitte Ie veel uitgezet is, de groef O niet om den uitslekendeii 
rand der velg Z(m jiassen. 

Kicjuur 7 verloonl het wiel — nadat de baud er om heen ireschoven, ö C ' 

cn figuur 8 — nadat het gedeelte Q van den band om den rand 
aan de binnenzijde der velg neergehamenl is. 

Hoewel men in hel algemeen meer bevreesd is voor een los om 
het wiel zittenden band, is toch een zoodanige hel gevaarlijkst, 
die door de bnilengcmeene s|ianning, waarin bij ten gevolge van eene 
tc zware krim])ing om dc velg verkeert, geneigd is om bij een' 
bevigen schok, 't zij door eene niet behoorlijke zamenvoeging dei 
spoorstaven, 'l zij door een ongelijk geileeltc van den weg veroor-
zaakt, in stukken tc springen. Dit is de band, die den bcldersten 
klank onder den hamerslag van den opzigter der wagens geeft, en 
die hem vaak hel grootste vertrouwen inboezemt; iloch daarentegen 
moet juist voor dezen baud bet meest gewaakt worden, als zijnde 
bet bedoelde ou'jteluk door eeneu zoodaniuen veroorzaakt. 

o c 

Maar wanneer zelfs een band om hel wiel in eeneu toestand 
van tc groote spanning gebragl is, kan eene breuk geene gevaarlijke 
gevolgen hebben, indien de bami op eene van de door mij aangegeven 
wijzen om dc velg lievestigd is, waardoor de stukken verhindenl 
worden van het wiel af tc sjiringen.» 

Hij bet behandelen ilezer soort van ongelukken laten de inspec-
teurs zich in kracblige bewoordingen uit, over de nalatigheid van 
dc bestuurders di;r maatschappijen in hel nemen der maatregelen 
van voorzorg, die dc treurige ondervinding getoond beeft, zon 
dringend nooilig te zijn. In zijn verslag over een den 14den-lanuarij 
1800 op den Greal-Western-spoorweg voorgevallen ongeluk, geef! 
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kolonel Volland zijne veronlwaardiging hieromlrenl in de volgende 

bewoordingen te kennen: 

«Het is niet in 'l minslc bezwaarlijk om dc renitocslellen 
zoo krachtig te maken, dat de inacbiiiisl den trein in miniler 
dan een vierde van dien afstand zou kuimen gestopt hebben; 
maar de hoofdbeambte der Great-Weslern-spfiorwegniaatschappij, 
uven als die der andere maatschappijen, bekreunt zich niet om | 
wenken van dien aard, en brengt geene verandering in het eens 
uevolgde stelsel aan; zij schijnen liever dc kans te willen loopen 
van zware sommen te moeten betalen, zoowel aan schadevergoeding 
voor ongelukken, als voor schade aan hun eigen loopeud materieel, 
dan eenige verbetering in dit opzigt in te voeren. 

<f\Vare dit breken van den wielband 'snachts voorgevallen, zoo 
zou de conducteur er niets van bemerkt hebben, de reizigers 
hadden het niet aan de baanwachters kunnen iloen weten ; en al 
neemt men de mogelijkheid van hel laatste aan, dan is hel nog I 
Iwijfclachtig of dc wachters cr den macbiuist van zouden hebben 
kunnen vcrwitligcn, en dc gevolgen waren verschrikkelijk geweest. 

«Ik vrees dat dc hoop op verbetering ijdel is, en weel dat het 
voor eeneu rijksinspecteur nutteloos is, dc aandachl op dergelijke 
zaken te vestigen. 

« Had men uil ongelukken iets willen leeren, zoo zouden hieromtrent 
met alleen op één , maar op de meeste spoorwegen in Kiigeland 
verbeteringen ingevoerd zijn, zooals dit reetls op enkele lijnen met 
betrekking lol eene betere bevestiging der wielbanden gedaan is ; 
maar bij die voorbedachte vasthoudendheid aan een zoo ellendig 
>telsel zouden de verslagen der rijksinspecleiirs even goed niet 
iiilgebragt kunnen worden, dewijl hun eeuig nut daarin schijnt te i 
beslaan, dal zij den slagtoifers der siioorwegoiigelukken of hunnen ! 
vertegenwoordigers een vasten grond geven, om er hunnen eisch j 
tol schadevergoeding op te vestigen.» 

Op de uoodzakelijkheid eener gemeenschap tusschen de passagiers i 
en den baanwachter en tusschen dezen eu den machinist is vaak 
gewezen ; want hij vele gelegeiibeden zouden, indien dergelijke 
gemeenschap bestond, door tijdige waarschuwing, de onheilen 
voorkomen zijn. Hieromtrent zegt kolonel Volland : «Het is zeer Ie 
betreuren, dal de wel niet den een' of ander' persoonlijk verant-
woorilelijk stelt voor zoodanig verzuim.» 

Tevens dient opgemerkt te worden, dal bet breken der wielbanden, 
in al de vermelde gevallen , gedurende de strenge vorst in den 
laatslen winter plaats had, waardoor bet metaal inkromp en minder 
in staat was cenen schok te wcèrstaan. 

Hel door het breken van cenen gegoten ijzeren brugligger ver-
oorzaakte ongeluk viel op den Midlaud-spoorweg, den 20sten Sep-
tember, bij de brug te Ambergate voor. Ken zware goederenirein 
liep met eene snelheid van 11 eng. mijlen in het uur over dc 
brug, toen de macbinist plolscling bemerkte, dat de locomotief uit 
bet spoor liep en dat er slecbts twee wagens achter den tender 
bevestigd bleven. Op dal oogenblik begreep hij hiervan de reden 
niet, daar dc weg niet iuslorlte. De oorzaak van de breuk van 
'lezen ligger wordt op dc volgende wijze door kapitein Tvler be-
•Hbreven : 

• De brug, die op deze wijze bezweek, was oogenschijulijk van vol-
doende sterkte en bestond uit zes gegoten ijzeren balken, rustende 

gemetselde hoofden. Daar zij voor dubbel spoor was ingerigt, droegen 
Je vier boofdliggers ieder eene spoorslaaf, cn de Iwee biiileiisle de leu-

ningen. Dc brug was ongeveer dric-cn-twinligjaren geleden nieuwge-
bouwd, doch in den loop van verleden jaar, naar ik nieeu, warende 
buitenste liggers verder van elkander gelegd dan oorspronkelijk hel 
geval was, daar men ondervonden had, dal zij nu en dan door 
de voorbijgaande wagens aangeraakt werden. De vloer, die er loen 
bijgevoegd werd om den weg te dragen, bestond uit dwars ge-
legde oude spoorstaven, onder den naam van Harlow-rails bekend, 
die mei asphall cn ongeveer T) eng. duim (0''l.l'27) ballasl be-
dekt waren en waarin dc houten dwarsliggers, die de stoelen en 
de spoorslaven moesten dragen, op dc gewone wijze gelegd werilen. De 
Harlow-slaven rustten op dc binnenllenzen der hoofdbalken, doch 
pastien niet zoo naauwkeurig als noodig zou zijn, wanneer gelet 
wordt op de wcnschelijkbeid om het steunpunt zoo digi mogelijk 
bij dc staande rib der balken te verkrijgen. 

«Hel gewigl der voorbijgaande treinen werd door de laag asphall 
en ballast slechts gebrekkig op de Darlow-slaven gelijk verdeeld, doch 
hoofdzakelijk door die enkele gedragen, op welke dc houten 
dwarslii^uers rustten. De hoofdbalken waren niet door bouten onder-o o 
ling verbonden, maar bleven gedeeltelijk door hunne bevcsligiiig 
aan dc hoofden , gedeeltelijk door de dekstukken van gehouwen 
steen, die tusschen hen en dc buitenste balken lagen, in hunne 
plaats. Dc twee middelste balkeu lagen digi legen elkander aan, 
en de afstand tusschen ieder paar, dat het spoor droeg, was iets 
meer dan 10 eng. voel (IK'I.O.')), zijnde dc builenkaulen dezer 
balken ongeveer eng. voel (l>'l.70-2) van dc zijden der spoorslaven 
verwijderd. Dc balken waren 21) eng. voel 2 duim (S^.SO) lang, 
van boven geheel regl en overspanden eene opening van 23 eng. 
voet (7 el). Hunne hoogte was 2 eng. voel | duim (0';1.01ü8), 
de doorsnede der lopllens bedroeg eng. vicrk. duim (125.8 vierk. 
ned. duim), die der bodcmileus 10 vierk. eng. duim (258.051» 
vierk. ned. duim) cn die der staande rib ongeveer 50 vierk. eng. 
duim (322.57 vierk. ned. duim). 

«Stelt men dat de balken geheel gaaf zijn , dan kan van iedercn balk 
de brekingsbelasling in het midden op HO eng. ton (1)1 l i O ned. 
imiid) gerekend worden, en van elk jiaar dier balken, met de 
belasting over de geheele lengte gelijk verdeeld , op 300 eng. ton 
(305 7liO ned. pond). 

«De zwaarste locomotieven der iMidland-maatscbappij, waarvan 
er eene in hel onderhavige geval voor den trein zich bevond , 
wegen, geheel voor de dienst gereed, 31 eng. ton (311110 ned. 
pond) en hun tender 18 eiig. ton (18 288 iied. poiid), makende 
Ie zameii een totaal gewigl van 10 eng. ton ( iO 78 i ned. pond) 
OJ) eene wielbasis van 3i)| eiig. voel (ll''l.05) lengte, gemeten van 
de as der voorste wielen van de locomotief lol die der achterste 
wielen van den tender. 

«Deze belasting evenwel drukt alleen over eene spanning van 
23 eng. voet (7''l.0l), daar de afitaiid van de hoofdas van dc 
locomotief lot die der voorste wielen van den tender 2 i j eng. 
voel (7»̂ '''.511) meet. Waren dus de balkeu volkomen gaaf gegoten, 
zoo zou dc brug, len opzigte van de grooLste totale bebMing van 
ongeveer negenvoudige, en len o|)zigle van de grootste rollende 
belasting van ongeveer clfvondige sterkte gewLC t̂ zijn, nadat eer-t 
driemaal hel gewigl van bet evenredig deel van den bovenbou'.v 
van bet berekeml uiter^te draagverniogeu zoiule zijn afgelrokken. 
Inderdaad zijn de balken van zwaardere afmermgeii, dan die, wdl-o 
bij de tegenwoordige spoorwegbruggen voor even groote spanningen 
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aangenomen wonlen, en is ook tie verliomling van de doorsnede i 
dt!r topllens lot die der bodemllens grooler dan men tegenwoordig 
aanneemt. 

« De balk, die be'/Aveek, bevmul zicb aan de noordzijde der van Derby 
naar Xorinantun gaande lijn , en de breidv bad op '.] eng voet 8J-
duim (l'I.I.'}) — ongeveer een zesde der spamiing — van bet 
westelijk brnggenlioold plaats, (iaat' zijmie, bad de balk op dit pnnl 
v(!el sterker dan in bet midden moeten zijn, maar bij onderzoek 
bleek bij zeer gebrekkig te zijn geweekt. Van de balve zijde der 
boveidlens, waarop ile liarlow-staven, en dns de weg zelf rustte, was 
slechts (»ij vierk. eng. dnim ( DJ.5 i vierk. ned. duim) der doorsnede 
gaal', liet is onmogelijk te zeggen ol'dal gebrek, toen debalk|)as 
gegoten was, reeds in die mate bestnnd , dan wel of bet, in den 
beginne betrekkelijk gering zijnde, door bet langdurige verkeer 
zoozeer verergerde.« 

De viadm'l in den Whilehaven-spoorweg, die bezweek zonder 
echter eenig ongeluk tc veroorzaken, was rei-ds voor eenigen lijd 
verdacht van in eenen verganen toestand te verkeeren. Kapitein Tyler 
verwerpt het gebruik van bout voor viaducten, dat, volgens hem, 
dan alleen aangewend moet worden, wanneer groote spaarzaamheid 
een boofdvereischte bij den bouw is. 

Van de negen-en-lwintig ongelukken, die uit botsing van treinen 
voortkwamen , kumien meer of minder stralbare roekeloosheid en iia-
latigbeiil besclionwd wordeiulc oorzaken le zijn. Vijf ilaarvan trotfen 
pleizier- en e.vtratreineii, die altijd zeer gevaarlijk zijn , en in een 
geval kwamen twee jileiziertreinen o|i den Laiicasliire-en Vorkshire-
spoorweg met elkander in aanraking door bel breken van eenen 
ko|)|ielkeltiiig, terwijl de trein tegen eene helling opging. 

Op de beboelh! aan bijzonder krachtige remloestellen, om de 
tremen sneller tot stilstaan te brengen, wanneer een liiiider|)aal op 
de baan zigtbaar is, werd vaak door de inspecteurs in dringende 
bewoordingen gewezen, en wij zullen dit kort overzigt van hunne 
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wel zou denken. Die gevallen, welke aan den Doardol Trade wur-
den medegedeeld, beloopen waarschijnlijk niet eens hel tiende ge-
deelte van die, welke plaats grijpen, terwijl gelukkig de meeste IIIKI 
geen verlies van levens of verminkingen gepaard gaan. Hoewel niet 
ollicieel, zijn mij toch gevallen bekend, waarin wagens los geraakten 
en slechls op korten afstand voor een passagiertrcin door eene 
nagezondenc locomotief werden opgevangen, en andere, waarin, 
door de tegenwoordigheid van geest der stationschefs en wachters, 
wagens, die dc helling alhepen, uit hel hoofdspoor zijn gevoerd 
en van den weg af omgeworpen. Door het plaatsen van stations ()|) 
bellingen zijn in den loop van twee jaren en bij slechls twee van iliu 
voorvallen 25 personen gedood en 127 gewond, en ik vertrouw, dal 
eene dergelijke opoil'ering van mciiscbeiilcvens en zoovele vermin-
kingen voldoende zijn ter regtvaardiging van de iiispecleurs, als deze 
het niet goedkeuren, dat er halt|)laatsen zijn op bellingen , waarover 
de wagens door de zwaartekracht kunnen alloojien. Kn, beliondeib 
goedkeuring van hel bestuur, vermeen ik, dat, ingeval de andere 
inspecteurs deze mijne meeiiing ook loegedaan zijn, aan alle spoor-
weg-maatschappijen medeileelmg behoort gedaan le worden, dal in 
het vervolg geen stations op zoodanige hellingen zullen goedge-
keurd worden.» 

oordi;e Lie verslai;en besluilen met het vtdu-eiide, uittreksel uit 
dal van kolonel Yollaiid over de botsing van twee plei/.ierlreinen, 
waarin hij op de bedoelde noodzakelijkheid met des le meer nadruk 
aaiiilringt, nu sterke hellingen bij den spoorwegbouw hoe langer 
zoo meer voorkomen. 

«Kr is nog een ander punt, dal meer in hel bijzonder ile pliglen 
dt.T inspecteurs betreft en waaro|) zij, volgens mijn oordeel, op-
merkzaam bebooren gemaakl le worden, leder jaar vermeerderen de 
spoorwegi.'ii met sti.'rke hellingen , en daar de wetgeving bel niet 
noodig beeft gijoordeelil aan den Hoard of Trade bet loezigt op hel 
>poorwegverkeer loe le vertrouwen, maar diens tiissclienkomst tol 
de voor bet vervoer nog niet geo|)ende wi!gen be])erkt, en ook 
de spoorwi'giiiaalM'bapiiijen vrij algemeen geen acht slaan op de 
nu en dan door den Itoard of Trade gedane aanmaningen lol het 
invoeren vau meer kraiditige toestellen, van een middel van ge-
meenschap liissclien den machinisl en de baanwachters, van een 
remtoeslel aan bel einde van iederen trein, enz., ilieiil besli>t te 
worden of de iiispecteiirs, die toch enkel en alleen op de ver-
eiscblen der openbare veiligbeid bebben le lellen, niel geregligd 
/ouden zijn, om, bij bet inspecteren van nieuwe wegen, zoodanige 
lialtplaatsen af te keuren, die op bellingen geplaatst zijn, van 
welke ile wagens alleen door de zwaartekracht kunnen alloopen. 

»Ibd loHiikken van bevcMigde wagens, en bet zich in Iwee en 
meer deden scheiden van treinen gebeurt minder zelden dan men 

Voor dat dit rapport over spoorweg-ongelukken lot ons kwam, 
hadden wij inzage van de teekening en be.M lirij ving der ijzeren 
veiligbeiils voetplaat voor sjioorwegen van dim beer Wriglit {lled-
})l((le iim sdfelji milwiiu), zijnde eene oj) ilen kant van de spoor-
staven bcvcsligtle en verscheidene eiigelscli(! duimen boven baar 
uitstekende plaal {siifelij Iwrlj) (1), die bet aan ile wagens on-
mogelijk zou maken le derailleren. Ook zouden de ongelukken, 
len gevolge van het breken van wielen , assen of wielbandi;n kun-
nen worden voorgekomen door een zoogeiiaamdeii üfe-ijuard ol 
vasten renitoestel, die, op genoemde plaal [kcrh) neervallende, 
niel alleen den wagen ondersteimen maar levens krarhldadig 
medewerken zoude tot het tloen ^tilsla.ni van de treinen. Hetwijfeld 
kan het niet worden, dal door eene inrigtiiig van dien aard vele 
ongelukken zouden voorkomen worden , maar di; groote onkosten 
zijn een hinderpaal voor hare aaimeming. Voor één eng. mijl 
(1000 ned. el) enkel S]ioor rekent men, dal de (uikosteii 2-128 pond sl. 
(20130 gulden) zouden bedragen, en dal de loe|ias îng der sufuly-hcrb 
op bouten liggers vtmr niel minder dan 1127 pond sl. (13521 gulden) 
per engelscbc mijl zou kunnen worden tol stand gebragt. Voor cenc 
algenuïciic invoering van Wrigbi's inrigling I estaat dus weinig 
hoop, hoewel zij op bruggen, hoogten, viaducten en iu scherpe 
boglen , zonder groote onkosten , met voordeel zou kmiiien toegepast 
worden. Het is evenwel de vraag, of niet bet beginsel eein-r veilig-
lieidsslede [sufcln-slcdye) op de gewone spooi>laven zou kiimieii 
toegepast worden, waariloor de wagen, wanneer eene as of een 
wiel breekt, eenige duimen lager, veilig op een va>l sleimpimt 
zoude neèrvallen, in plaals van, met groot gev.iar voor de jiâ -
sagiers en schade voor de aiulere wagens, geheel om te kantelen 

(1) Kcrbstune of ook wel cenvonilig/.'iri is »te eiigcl'.clic benaming vnn den 
ccn weinig boven <le trottoirs der straten nilstekenden trottdirlmnd, vanwaar 
dc heer Wright waarbcliijnlijk den naam vnn sii/vtif-kcri \uw/.'\\nc voorge-
stclJo boven dc s|)00rstavcu uitstekende plaat ontleend heeft. (Vcrt.) 
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UITTUEKSEL UIT EEN ONDERZOEK AANGAANDE DEN 

WEDERSTAND VAN MET WATER TEGEN DE HEWE-

GING VAN SCHEPEN, DOOK W. J. MACQUOIIN 

KANKINE ( 1 ) . 

{The Civil Euijincer md ArchilecCs Joumd, Oclober 1S61, pag. 294.) 

bad er geen verlies aan arbeid door de w r i j v i n g plaals, zoo zouden 
de omringenile waterdeeltjes met z o o d a n i g e snelheid achter bel scbi|> 
aan.sluilen, dat de hierdoor l e w e e g g e b r a g t e voorwaartsche drukking 

i juist gelijk zou zijn aan die, welke bel voorscbi|i in tegeiiovcr-
gestelde rigling oudervindl. 

Deze besclioiiwiiigen leidilen schrijver dezes lol het onderzoek 
Deze verhandeling is een kort overzigt der uitkomsten van een , van de llieoric der wrijving van de waterdeeltjes tegen den bodem 

onderzoek betrekkelijk den wederstand van bel waler tegen debe- van bet schip, waarbij de verschillende snelheden, waarmede hel 
weging van schepen, berustende oji de proefondervindelijke gegevens, i waler op verscbillende punten cr langs glijdt, in aanmerking zijn geno-
m hel jaar 1857 door den heer James H. Napier aan den schrijver men, en beschouwd zijn als af tc hangen van dc jilaats dier punten 
verstrekt. Deze uilkomslen werden in 1858 voor hel eerst in toe- en van den vorm van hel schip. Hij dit onderzoek neeml hij slechls ééne 
passing gebragt, om van te voren het voor schepen benoodigde , en wel de volgende onder.slelling aan: dal de beweging van hel 
vermogen ter voorstuwing tc bepalen. i water, door de wrijving langs den bodem veroorzaakt, zich slechts 

Al dc wiskundige bijzonderheden van dil onderzoek hier lever- ! tot eene, iu verhouding tol de afmetingen van het schip, zeer 
inelden, zou veel meer lijd vorderen, dan billijkerwijze aan eenige ' dunne laag uitstrekt. 
in dc vergadering ingekomene verhandeling kan worden gewijd. Deze onderslellmg laat toe, om, met behulp der algemeene wellen 
Deze mededeeling beval dan ook slechts cenc algemeene beschon- ; voor de beweging der vloeistof, de verhouding van de snelheid, 
wing der voorge.stane theorie, e e n e v e r m e l d i n g der uil baar afgeleide j waarmede dc waterdeeltjes in eenig punt langs den bodem glijden, 
praktische regels, om vooraf le bepalen welk vermogen vereischt | tot die van bel .schip, als eene wiskundige hmctie van de jilaats 
wordl om een gegeven schip mcl eene bepaalde snelheid voort te ! van dat punt en van den vorm van hel schip voor le slellen. Uil deze 
stuwen, een uiltreksel van eenige vergelijkingen tusschen de uit- | functie is een zekere integraal afgeleid, die den arbeid aanwijst, be-
komsten dezer regels en die van waarneming, eene bepaling, bin- i noodigd om de wrijving langs het geheele natte oppervlak le over-
ncn welke grenzen deze llieoric toejiasselijk is, en eindelijk eenige j winnen, terwijl bet schip eenen bepaalden afsland, bijvoorbeeld een 
nlgcmccnc beschouwingen dienaangaande. | engelschen voet allegl, en aan dien arbeid moet natmuTijk de ver-

1. Mfiemeeue hcscJmwinf) der theorie. schip, tegen de wrijving van 
iet water in, voort le stuwen. Hel wiskundig onderzoek is lang-

Dal de wrijving van het water tegen de zijden van het schip een 
belangrijk deel uitmaakt van den w e d e r s t a n d is reeds lang algemeen 
erkend. Om bare grootte te bepalen deed reeds kolonel l'eaufoy vele 
waarnemingen op modellen. Na hem stelde, iiu eenige jaren geleden, 
de beer Hawksley eene formule voor den tegenstand van vaartuigen 
voor, die uil drie termen bestaal, waarvan twee de drukking der 
vloeistof tegen het voor- en acbterschi|t voorstellen, en dus van den 
\orm van deze en van de ingedompelde doorsnede op het grootspant 
afliangen, terwijl de derde lerm, die de wrijving moet aanwijzen, 
met het nalle op|)ervlak van bet schip aangroeit. Ook de heer 
nourne is iu zijn werk: on the Screw propeller van gevoelen, dat 
de wrijving een element van den legeiisland van schepen is, hel-
welk niet zoozeer van de ingedompelde doorsnede als wel van den 
natten omtrek afhangt. 

Hel verdient evenwel opmerking, dat, m alle voorgaande beschou-
wingen aangaande de wrijving, de snelheid, waarmede de water-
doeltjes langs de zijden van bet schip glijden, als ongeveer gelijk 
aaii die van hel schip zelve cn als op alle punten gelijk aange-
nomen is; terwijl zij inderdaad op verschillende punten van den 
bodem verschillend zijn moet, d. i. op enkele kleiner, op andere 
daarentegen grooler dan die van hel schip, en gemiddeld des le 
grooler naarmate de vorm van het schip minder scherp is. Van de 
vergelijking der waarneming met ecnc llieoric, welke deze verschillen 
niet in rekening brengt, zijn nimmer afdoende uitkomsten le ver-
wachlcii. 

Ook verdient bel opmerking, dat de meerdere druk der vloeislot 
legen het voor.ste deel van het schip, vergeleken met dien legen 
bet acbterdeel, slechts een middellijk gevolg der wrijving is, wanl 

( I ) Ingezonden in de in het jaar 1801 te Manchester gehouden verga-
'cring \mi the British Association for the odamcimcnt of Sacuee. 

dradig en omslaglig, en voor cenc meer uilvoerigc mededeeling be-
stemd. Ook zijn de juiste eindfornmies zeer ingewikkeld; zij waren 
ecbler gemakkelijk door andere van meer eenvoudigeii vorm le ver-
vangen, die voor het beoogde doel voldoende naanwkeurige uil-
komslen geven. 

Hij het vergelijken der uitkomsten van deze formule met hel ver-
mogen, zoo als dit op schepen, welke zicb met eene bekende snel-
heid bewegen, mcl den iiulicateur werd waarg(;nomcn, bleek dat 
het geheele ter voorsluwing vereischie vermogen op rekening der 
wrijving kon gebragt worden, zoodat er van dil vermogen niets 
overbleef voor hel overwinnen van eenigen meerderen druk, voor dan 
achter, boven hel meerdere dat door de wrijving zelve veroorzaakt 
wordl, en hetwelk reeils in de formule voor het vereischie vermo-
gen ter overwinning van de wrijving opgenomen is. 

1 1 . Brahtische regel lot hel bepalen van het vermogen, benoodigd 
ter voortstuwing van schepen met Irochoidale of 

ongeveer Irochoidale waterlijnen. 

De eerste regel, die in eenen voor de loepassing niel te mge-
wikkelden vorm verkregen werd, is de volgende: «De wederstand 
van een scherpgebouwd schip overtreft dien van een, met dezelfde 
snelheid, en in een kanaal van dezelfde lengte en gemiddeld natten 
omtrek slroomend water, met cenc grootheid, die evenredig is aan 
de verhouding van het vierkant der grootste breeille lol hel vier-
kant der gezamenlijke lengte van het voor- en acblerscbip. » 

Den gemiddelden natten omtrek verkrijgt men dooroj) de teekening 
den omirek van het ingedompelde deel voor verschillende op gelijken 
afsland geplaatste spanten le melen, cn het arilhmetisch ge-
middelde tc nemen. In algebra'ischen vorm voorgesteld, is deze 
regel : 
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I I- (-l , " ' " ' x 
' ' - - i r ' - H ' + T v ) (1) 

wnariii : 
r» lie tegenslaml van hel schip in engelsche poiulen. 
J. de geheele lengte op de lastlijn, in voeten. 
L̂  de gezamenlijke lengte van voor- en achterschip in voeten. 
I) de grootste hreedle in voelen. 
(i de gemiddelde natte omtrek in voeten. 
îTî =3.11102 =0 .87 . 
V de snelheid van het .<;chip in voelen per secnnde. 
(] de versnelling der zwaartekracht per secnnde of 3'2.2 voeten. 
w hel gewigl van 1 teerling voel zeewater, ongeveer = 01 en-

gelsche ponden. 
f een wrijvingscoëllicient, die, voor ijzeren schepen, wier huid 

zich, zoo als hij proellogten, in zindelijken en gladden slaal he-
vindt, gerekend kan worden 0.0030 ol ongeveer evenveel als die 
van water, dat zich met groote snelheid in gegoten ijzeren pijpen 
beweegt, te bedragen. 

Oe formule (I) leidt tot: 

Vereischl vermogen, in paardekrachten, volgens den iudicalenr, 

/JUÜ Jcfwvi . ,, / , TT« li»\ h fxo «J 
55Ô 

waarin /<• dc verhouding van het totale indicatenr-vermogen lol het 
nuttig cllect aaudiiidt, zijnde in haar zoowel de wrijving der werk-
tuigdeelcn als de slip van den voortsluwer opgenomen. Dc gemid-
delde waarde is 1.0, dus voor schepen m zindelijken toestand ge-
middeld 0.00570. 

Dc voor de praktijk meesl geschikte fornnde is die, waarin dc 
snelheid V in engelsche zeemijlen (knoopen of hxoh) per uur ge-
geven is. Zij is als volgt: 

Vermogen in paardekrachten, volgens den iudicalenr 
VS 

zijnde 

hierin 

550 X 2.7 _ 1 I 5 
~ ~ ÏTf 

ouLfcvcer : 

(111) 

(IV) 

/ . / '= 0.00570 gesteld, 

0 = 20000 migevcer (1). 

Deze regel werd, mei een uil waarnemingen op bestaande 
schepen afgeleiden coëllicicnt van tegenstand, voor hel eerst in 1858 
toegepast om van te voren hel aan het werktuig te geven ver-
mogen voor een locn in aanbouw zijnd vaartuig {ihe Admiral) te 
be îalen; men bevond bij den op den lldcu .lunij 1858 gehouden 
jiroeftogt (waarvan de bijzonderheden met eene teekenmg van hel 
schip aan het Committee of the Ikitish Association on Steamship 
Performance gezonden zijn), dat hel waargenomen vermogen sleehts 

van het vooraf berekende verschilde, zijnde het laatste 75<S, en 
het eerste 711 paardekrachten, en dit, nicttegenslaande//jc .D/wi/r«/ 

; i 8 0 1 -

' in zijne verhoudingen veel van de schepen verschilde, uit welk 
verriglingeu de coëllicicnt was afgeleid. 

.̂ lel helzclfdc goed gevolg is de gegeven regel op latere door 
den heer .1. D. Napier gebouwde stoomschcpcii toegepasl. 

III. Meer al()emeene refjel tot het bepalen van het vermogen 
ter voortstuiuing van schepen. 

De in het vorige hoofdstuk gegcvcne regel is algeleid uit een 
wiskundig onderzoek, dal op den Irochoïdalen vorm der waterlijnen 
berust ; hoewel hij met voldoende naauwkeurigheid op schepen, welke 
dien type nabijkomen, kan toegepast worden, ontstond dienaangaand(.' 
eenige twijfel en moeijelijkheid, voor zooverre het schepen betreft, 
die van den bedoelden vorm aamncrkelijk verschillen. Daarom is 
de regel onder eenen anderen vorm gebragt, die, hoewel gelijke 
uitkomsten als de oorspronkelijke gevende, meer geschikt is ter 
toepassing op schepen, welker waterlijnen van anderen vorm zijn. 
Dc verandering bestaat daarin, dal voor «de grootheid, die even-
redig is aan dc verhouding van het vierkant der groolste breedte 
tol hel vierkant der gezamenlijke lengte van het voor- en achter-
schip» in dc formule gesubstitueerd is «eene grootheid, die even-
redig is aan het vierkant van de koorde van den gemiddelden hoek 
van ingang der waterlijnen » ; met de benaming van bock van ingang 
van eene waterlijn is bedoeld de hoek tusschen twee ter weerszijden 
van dc langscheepsas aan de waterlijn getrokkene raaklijnen, en 
wel ter plaatse waar de helling der waterlijn op het door dc kiel 
gaande verlikale vlak het grootst is; de gemiddelde waarde moet 
ojigcmaakt worden uil eene reeks van op onderling gelijke afstan-
den getrokken waterlijnen, 

lil algebraïschcii vorm ter ncdcrgesteld, is dc formule 

= = . . . (V, 

zijnde Ô dc gemiddelde hoek van ingang en de beteekenis der overige 
termen als in het vorige hooldsluk. 

Stelt men kortheidshalve 

zoo hcefl men: 

Vermogen in paardekrachten volgens den iudicalenr 

(VI) 550 X 2'J 

V3 
ivii) 

IV. Vergelijking der theorie met waarnemingen. 

(I) Voor L , G , L , en li in nieters, de snelheid V in knoopen, cn het 
indicatcur-verinogen in paardekrachten, is C zeer nuhij 1850. (Ked.) 

Dc beste wijze om dc uilkomsten der theorie met die van regt-
slreckschc waarnemingen te vergelijkcu, is, om uil de gegevens der 
laatste voor ieder geval dc waarde af te leiden van den algc-
meenen coëllicient van tegenstand, kf, of van den dceler ('., die 
omgekeerd evenredig aan den coëllicicnt is; indien dc zoo gevon-
dene waarden onderling niet meer vcr.schillen, dan verklaard kan 
worden door dc gewone kleine afwijkmgen in de goede werking 
lier werktuigen en van den voortstuwer, en door den toestand, 
waarin zich de bodem van bet schip bevindt, zoo kan men aai\-
nemen, dal de thcovie op gezonde beginselen berust. 
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Daar bij zoodanige vergelijkingen eene inzage der scheepsteeke-
uingen een vcreischte is, kan hel geene verwondering baren, dat 
volledige opgaven niet zoo overvloedig zijn, als men zou kunnen 
wenschen. Dc tc bezigen formules zijn als volgt: 

voor den deeler 

indicatenr-vermogen in paardekrachten 

voor den algcmecncn coënicienl van tegenstand 

115 
kf= 

C 

(VIII) 

(IX) 

De volgende tafel bevat negen voorbeelden van dergelijke be-
rekeningen. Drie daarvan zijn gegrond op waarnemingen door den 

01 

heer .1. D. Napier en den schrijver gedaan, vier op gedrukte verslagen 
aangaande schepen behoorende lol 'srijks marine, en Iwee op der-
gelijke verslagen der proeftogten van schepen der Peninsular and 
Üriental Steam-Navigation-Compang. 

De breedte, gemiddelde diepgang, ingedompelde doorsnede op 
grootspant cn walerverplaalsing zijn in ieder geval gegeven, ten 
einde hel verschil in vorm en grootte te doen opmerken van dc 
verschillende schepen, waarop dc berekeningen betrekking heblien. 
Dc walerverplaatsing verschilt van 110 tot 3000 engelsche tonnen, 
de verhouding van lengte tol breedte, van 5*- lot 10, die van 
breedte tot diepgang van 2} lot 1 | . De eindiiitkmnslcn tomien aan 
dat dc deeler tus.schen 10 210 en 20 801, cn de algemeene coëlli-
cicnt tusschen 0.00500 cn 0.00551 begrepen blijll. 

VOOlUtEKM) (1). 
Lengte 

L . 

lirtcdtc 

l i . 

(ilMlitl(ltl<1(! 

iliulî 'aiij;. 

Iiigcdoiiiialilü 

iloorsiifde (̂ i 

groot sjiaiit. 

W a t e r v c r -

p l a a t s i n g . 

(iciiiiiUlcIdu 

natte omtrek 

G. 

L G 

Vermecrilerd 
Snelheid 

ic 
eugelselie 

Vernn)(,'en 
in 

panrdc-
kraeliteu, 
met den 

indieateiir 
waariie-
numen. 

Merekende waarde \nn 

den dceler 

C. 

dm 
algcmecncn 
eoeflieicnt 

van 
tegensUtnd 

1. Vulcan (D). 

2. lllack Swan, 
tegenwoordig 
(jauge (S). . 

3. Admiral (D). 

1. Dattier (S). . 

5. Dilo 

I). Fairy (S) . , 

7. Dilo 

S. Ceylon (S). , 

0. Nubia (S). , 

Eng. voeten 

100 

211 

210 

178 
* 

110 

I) 

200 

280 

Voe ten . 

10 

30.5 

32 

33 

I) 

21.1 

» 

11 

30.5 

Voelen. 

.1.5 

3.8 

7.5 

1.25 

.5 

1.83 

5.83 

18.5 

17.25 

13 

Vlerk, voelen. 

50 

385 

211 

271 

330 

71.5 

82 

010 

515 

Voeten. Kng. ton-
nen. 

l io ; 11.75 

070 

820 

870 

40 

31.5 

32.5 

1078' 37.5 

108 10.0 

lOO' 21.5 

3000 52.1 
ongeveer 

2 100 18.2 
ongeveer' 

Vierk. voe-
len. 

2300 

0 700 

0015 

5 785 

1.2 

1.30 

1.1 

0075 1.1 

21)00 ; 1.2 

3010 I 1.23 

15100 I 1.10 

13100 ; 1.10 

Vlerk, voeten. 

2 500 

11712 

0 000 

8 000 

O 315 

3 102 

3 702 

17()25 

15 055 

11.5 

12 

11.0 

10.07 

0.01 

13.33 

11.0 

13.31 

12.15 

112 

070 

711. 

128 

137 

30i 

321 

2051 

1122 

10 210 

20801 

20 385 

10 300 

10 370 

20 770 

10135 

20371 

10 725 

0.00500 

0.00551 

0.00505 

0.00503 

0.00503 

0.00551 

0.00502 

0.005t)5 

0.00583 

( l ) De achter de namen dor schepen geplaatste letter beteekent: 1Î, raderstoomschip; S , schroefstoomschip. 

V. Grenzen, binnen welke deze theorie toepasselijk is. 

Deze theorie is niel toepasselijk op schepen, die door vollen of 
liever stompen vorm van het voor- en achterschip eene groote hoe-
veelheitl water in beweging brengen en voor z i c h uiltlrijven of achter 
zich medeslepen; bij tlezc is dc gemaakte ondersteihng, dat de 
beweging van het water, tloor tic wrijving veroorzaakt, zich slechls 
tot eene zeer dunne laag uitstrekt, niet meer houdbaar. 

Evenmin is zij op .schepen ItK'passelijk, die, bij hunne be.weging 
door hel water, ccnc golf doen opstijgen, waardoor een aanmerkelijk 
deel van het voorschip omhuld wortll. Dij goed gevormde schepen, 
zoo als tlic waarop bovenstaande ojigaven betrekking hebben, vindt 
hel desgelijks geen plaals; maar hel kan voorkomen hij modellen, 
zoo als uil de proehiemingcn van den heer .lames D. Napier en 
den schrijver bleek. Deze kleine houten modellen van schepen 
werden van vcrschillcndc afmetingen gemaakt, waarbij de vcrhou-

ding der lengte lot dc breciltc van 5 tot 10 verschilde. Daarsgc-
wijzc werden zij met even groote snelheid voortgetrokken, en hun 
betrekkelijke tegenstand met daartoe geschikte inriglingen gemeten, 
t!U men bevond, tlal, waimccr de snelheid zoo gering was dat dc 
hoogte tier zich vormende golf de bij gewone schepen voorkomentlc 
verhouding van ecu tiende lol een Iwintigste van den diepgang niel 
te boven ging, dc uitkomsten der waarnemingen volkomen met tle 
theoric overeensleinilcn, doch dat, wanneer dc snelheid vermeer-
dertle lol dal dc zich vormende golf hel halve of gcbiMilc voorschip be-
dekte, de tegenstand van bel breederc model in sterkere mate dan 
die der minder breede aangroeitle. 

Uil dc uitkomsten dezer proeven volgt, tlal, om nit waarnemin-
gen op modellen gcvolglrtikkingcn voor werkelijke schepen tc kun-
nen alleiden, zorg gedragen moet worden, bet model niet zoo 
snel voort Ic trekken, dal er zich cenc golf vormt, die dc betrek-
kelijke hoogte van dc door hel schip zelf gevormde golf tiverlxefl; 



1)2 

liicrtdc mag de verlioudiiig der snclliedeii van rnodcl en selii|) 
hoogslens opklimmen lol die van de vierkanlsworlels lunmer regl-
lijnige alinelingen. Zoo waren bij voorbeeld de alinelmgen van de 
bovenvermelde modellen van die van bei scbip; wanneer zij 
mei een liende van ile snelheid van hel schip, of mei nog minder 
snelheid werden voorluelrokken, voliïile de lekenstand ilezelfde wel ; ö ' t, e ' 

maar bij groolere snelheid niet meer. Kvenzeer als vnor deze theorie 
geldl dil laalsle voor die van den heer Scott llnssell. 

De invloed van dergelijke hoogere golven op den tegenstand zou 
door eene afzonderlijke theorie in rekening gebragt kunnen wor-
den , indien op grooler schaal voldoemle waarnemingen gedaan waren 
om de noodige gegevens le verschallen; bij de in de gegeven lafel 
vermelde waarnemingen schijnt echter tIe meerdere tegenstand, door 
de golf legen hel voorschi|) veroorzaakt, onmerkbaar — en zoo niet 
geheel dan toch len naaste bij vernietigd te zijn geweesl door 
den voorwaarlschen druk dier golf legen hel achterschip. l>il legen 
elkander opwegen van beide invloeden is te verwachten bij schepen, 
wier lengten, volgens voorschrift van den heer Scott Uussell, gelijk 
of nagenoeg gelijk zijn aan die van golven met gelijke snelheid. 

VI. Oevülfjlrekliinoen uil dc theorie. 

De benaderde uitdrukking voor den tegenstaml kan beschouwil 
worden als uit twee termen te bestaan, waarvan de eene iloor 
eene vermeerdering der lengte van het .schip aangroeit, doch de 
andere afneemt. Voor een schip van eene bepaalde grootte en soort 
bestaat er eene verhouding van lengte tol breedte, waarvoor de 
tegenstand een minimum is. Deze verhouding naauwkenrig d(»f)r de 
leer van maxima en minima te bepalen , zou buitengewoon moeijelijk 
en ingewikkeld zijn, doch uit eene reeks benaderde berekeningen, 
die bij wijze van jiroef gemaakt werden, blijkt het, dal die ver-
houding niet verre van 7 : 1 is , hetwelk ook met de uitkomsten 
overeenstemt, welke scheepsbouwmeesters van naam uil humie rijpe 
onderviniling hebben afgeleid. Ook blijkt het dat van twee schepen, 
die in tegenovergestelden zin even veel van de beste verhouding 
afwijken, het langste minder tegenstand heefl dan het kortere, en 
ook dit wordt door de ondervinding bevestigd. 

Indien, zoo als de vergelijking der theorie met de waarnemingen 
schijnl le bewijzen, de tegenstand van een schip evenredig is aan 
wal hel vermeerderd natte oppervlak genoemd is ( L ( i ( l 
zoo is het ook volgens dal oppervlak en niel volgens de ingedom-
pelde doorsnede op grootspant, dat de afmetingen der scheprade-
ren en schroeven bepaald moeten worden. 

De uitkomsten van hel in deze mededeeling bes]iroken onderzoek 
5lrekken ten bewijze, dal de wrijving de belangrijkste zoo niel de 
eenige oorzaak van den tegenstand is van voor snelheid goed gevormde 
schepen, en dal hare grootte met groole naauwkeurigheid uil den 
vorm van hel schi|), langs wiskunstigen weg, kan afgeleid worden. 
Zoowel in dit als in andere opzigten, is hel te hopen, dat de gegevens, 
die door het Commillee of the Ilritish Association on Steamship Perfor-
mance verzameld worden, zooveel mogelijk mogen worden vergezeld 
van de teekeniiig der waterlijnen van de schepen, in ieder geval 
van de spantenteekening, uit welke, wanneer de onderlinge afsland 
der vertikale doorsneden (spanten) gegeven is, gemakkelijk het 
belooj) der waterlijnen kan worden afgeleid. 

DIJ VOEGSEL. 

(toegevoegd sederl de vergadering van de .\ssociation.) 

Vergelijking tusschen de uitgegeven leekeningen van twee 
snelzeilende Vachten, dc Themis [vroeger de 

Tilania) en dc America. 

Themis» Americn. 
Tonneninhoud, volgens de oude wijze van 

meten 00 210 
Inhoud der lastlijn (lijn van grootste indompe-

ling) in vierkante voeten t 180 1 280 
('irootsie breedte op de lastlijn in voeten . . . 10 22 
L (lengte op de lastlijn met inbegri|) van den voor-

steven en van het roer) in voeten . . . . 81 02 
G (izemiddeldc natte omtrek) in voeten . . . O 27 25 

1.13 1.11 
L G (1-1-/y-) «vermeerderd nat oppervlak.» in 

vierkanle voeten i 2 503 2 550 
Ingedomj)elde doorsnede op grootspant in vier-

kante voeten 00 00 

De tonneninhoud is als volgens de oude wijze van meten opge-
geven, omdal die gewoonlijk als een niaalslaf be>chouwd wordt 
voor hel vermogen van zeiljachten om zeil te kunnen voeren, lii 
het onderhavige geval wordt hierdoor evenwel het verschil tusschen 
de beide vaartuigen al te zeer overdreven, want de yeriime inhoud 
der Themis wordl veroorzaakt door de aanmerkelijke valling (achter-
waartsche helling) van haren achtersteven, van welks voet delengti' 
wordt afgerekend, die in de oude wijze van nieten en berekenen 
lot hel bepalen van den tonneninhoud wordt oiigenomeii. Had zij 
een verlikalen achtersteven, zoo als de America, zoo zou haar 
inhoud, evenzoo volgens de oude wijze van meten, ongeveer 122 
tonnen bedragen. 

Het oppervlak der lastlijn is gegeven, omdat het vermogen om 
zeil te kunnen voeren, hoewel het er niel evenreilig aan is , er toch 
grootendeels van afhangt; om dezellde reden is ook de grootste 
breedte op de lastlijn gegeven. 

Uil de vergelijking der verschillende waarden blijkt, dat, terwijl 
het vermogen der America om zeil le kunnen voeren veel grooler 
is dan dat der Themis, de «vermeerderdeoppervlakkeiu van beiden 
nagenoeg gelijk zijn (hel kleine verschil van 7 vierkante voet is 
bij zoodanige berekeningen niel noemenswaard), zootlal de .Imc-nc/ 

j volgens de theorie, niettegenstaande hare groolere ingedompelde 
I doorsnede op grootspant, toch het snelstvarende vaartuig zijn moet; 

eene gevolgtrekking, die met de uilkomslen van den genoeg be-
kenilen weilslrijd tusschen beide vachten overeenstemt. 

De betrekkelijke grootte van den gemiddeldeii natten omtrek 
G bij de Themis komt uil den hollen vurm harer spanten voort. 
Waren deze, gelijk bij de America, ongeveer driehoekig, zoo 
zou ook de waarde van G bij beide vaartuigen ongeveer gelijk zijn. 
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PK I IYDllAULISCnE DO^IMEKUACHr VAN IIOIU^UTSON EN 

TWEEDALE. 

(Schweizcmchc jiolijtechuischc Zuil schrift, tSCü, Heft T), S. 118.) 

(1'luat 8 , figuren 9 en 10.) 

Deze dommekracht is in de liguren O en 10 in projeJ J op i 
Iwee onderling loodregte vertikale vlakken en, len deele in door- | 
snede, voorgesteld. De voet A , van gegoten ijzer, is hol en vormt 
een voorraadbak voor water. Op dien voet is een loodregte cilinder 
vastgegolen, welke van boven gesloten is en in het midden eene 
van boven opene buis beval. Al deze deelen zijn of uit één sluk 
ireuolen of door schroeven met elkander verbonden. De middelste u ö 
buis daall tol in den waterbak in den voet .1 neder, is daar regl-
hoekig gebogen en loopt in een dwarskanaal uit, hetwelk met tle 
waterkasl der driikpomp 6' in verbinding staat. In het verbindiiig.s- | 
kanaal bevindt zich eene klej), welke zich in de rigling naar de j 
middelste buis II openl en hel waler verhindert naar de walerkast i 
vau de driikpomp (j terug te keeren. Nog beslaat er eene antlere I 
verbinding lusschen de druk|)oiiip en den voel .1, en de in deze 
verbinding aanwezige klep verhindert hel water in ile | 
rigling terug te vloeijen. De driikpomp .>̂ taal .schuins legen den ] 
voel der dommekracht. De dompelaar is over de bovensle helfl | 
zijner lengte hol en van binnen iu de holle door iniddid van eene 
stang met scharnier aan den hefboom 1) verbonden, die op eene 
as draail, welke zich in een aan den pompcilinder vastgegolen arm 
bevindt. Het gedeidte van de domuiekraclil, dal opwaarts wordl 
bewogen, bestaal uil een van boven gesloten cilinder E , die zich 
out den boven vermelden cilinder II op en neder kan bewegen. 
Op den beweegbaren cilinder E is een dekstuk ( i , hetwelk (uider 
den o|) te hellen last geplaalsl wordl; ile haak, welke aan het 
benedengedeelte van den cilinder E vooruitspringt, dient om lasten 
op te hellen, die zich op den bodem bevinden. De beiile cilinders 
11 en E zijn door een pakking ƒ afgeslolen, die lusschen hel 
boveneinde der buis // en den binnenwand van den opgeheven 
cilinder E ligt. Zoodra de jierspomp m werking gebragt wordl 
slygl hel waler in de buis II op en ligt den cilinder E mei den 
daarop liggendeii last in ile hoogte, lüj groolere lilhoogte kan men 
meer ophefcilinders bezigen, welke even als de geledingen bij een 
verrekijker over elkamler heenschuiven. Wamieer de ophefcilinder 
ncdergelalen moet worden, wordl de afvoerklep F geheel geopend, 
zoodal het waler uit de perspomp in den voel van de dommekracht 
kan komen. Deze afvoerklep beslaat uil eene metalen stang, waar-
van het eene einde afgepunt is, en die met deze punt in de op-
stijgingsbuis II uilkouit ; hel andere einde der klepstang komt 
dnor den zijwand van den voet .1 uil en eindigt in eene .schroef, 
>loor welke de stang voor-en achterwaarts bewogen, en de doorgang 
der vloeistof geopend of afgesloten kan worden. 

l^E HUISZWAM EN D E M I D D E L E N OM D I E T E V O O U K O M E N 

EN T E V E U D E L ( ; E N . 

(Schwcizcrischc polytcchuischc Zcitfchrl/t, 1860, Hef t 5 , S. 137.) 

Kr bestaan verscheidene soorten van paddestoelen, die zich onder 
den naam van huiszwam in de gebouwen nestelen, de sappen uil 
'•ol hout zuigen cn daardoor lot zijne verniermg medewerken. 

0 3 

Daartoe behooren voornamelijk de vernielende kehler-paddestoel 
[lioletus of Polgperus destructor) en de druipende aderpaddestoel, 
ook tranenzwam {ülerulius lacrymans) genaamd. 

De kelder-paddestoel bestaat uit vuilwitte, in het aardbriiin over-
gaande, stengellooze, vlcezige vellen, welke op ccne wortelschijf 
vastzitten, die rondachtige witte poriën heeft. Het roestachtige 
bruine vel is vau onderen lliiweelachtig violet; de gezwollenerand 
zweet van tijd lot tijd een niel onaangenaam riekend vocht uil. 
Deze paddestoel komt voor op vochtige plaatsen van gebouwen, en 
kan door het wegnemen van hel daardoor aangetasic hout, hel 
verdrijven van de vochtigheid, en hel aanbrengen van eenen bichl-
stroom enz. verdreven worden. 

Veel gevaarlijker is dc eigenlijke huiszwam of de druipende 
nel, welke zich naarmale van de plaats, waar zij ont-

staat , oiiiler ver.scheidene kleuren en vormen voordoet. !\Ien onder-
scheidt er drie vormen van. De eerste ontstaat in ruimten, die 
geheel van het licht zijn afgesloten, als dunne sappige vellen van 
()t'l.30 lot 2 el h.'iigle, welke aanvankelijk wil zijn, doch later 
vuil wonlen en wijiiroode vlekken krijgen, welke in bruin over-
gaan. De rand blijll zacht, wit, zwell op en wonll van 5 lol !"> 
ceiitinieters breed. In het midden van het vel bevinden zich schijf-
vormige wratten van geelbruine kleur, waarin zieh hel zaad vormt, 
hetw(!lk, door de van den vleezigen rand aldruipende vloeistof 
meilegevoenl, tol de spoedige verbreiding van de zwam medewerkt. 
De tweede soort ontstaat op cenigzins minder donkere plaalsen 
aan ile balken of onder de vloeren, u'il witte .spinwebachlige ilra-
ileii, welke zich inewi vlechten, huidachlig worden en eene vuile 
violette kleur aannemen. 

lïeide deze soorten gaan, aan hel licht bloolgesteld zijnde, tot 
den derden vorm over; bij dezen zwellen de ranilcn 1 tot 2 
centimeters op, en eene stinkende vloeistof voert het zaad meile, 
hetwelk zich in het midden in een netvormig bruin bed bevindt. 

De vnieger bestaande meening, ilat de zwam zich als uitspruitsel 
uil vermolmd bout vormt, is onjuist. Zij ontslaat uit zaad, het-
welk in de aanie, puin of .steen aanwezig is, en aldaar jaren lang 
kan blijven liggen, voor hel zijn luchtschuwcnd en verwoestend werk 
aanvangt. 

Het ligtst grijpt zij het dennenlioiit aan, hetwelk in den tijd der 
sapvonning gekapt wonll, en in hel algemeen alle hout, dal niet 
volkomen droog tol het bouwen is gebezigd en wel het eersl het 
lioiil bij den nok, de onderzijde der vloerplanken, zelfs verband-
sliikkcii der ilakbalken. waimcer de beschadigde ileelen der bovenslc 
bedekking water iloorlaten. 

Men erkent de aanwezigheid van dc zwam aan bet volgende: 
1. bij ongeverwd hout, aan kleine verstrooide puntjes, die lang-

zamerhand lol slijmige vlekken le zamen loopen, cn een zacht-
golveiid aanzetsel en vervolgens een s|)inwebachlig weefsel vormen, 
waaruil zich een bladderig draadweefsel ontwikkelt, enz.; 

2. de aangetaste hout.soorten geven bij hel slaan met ijzer eenen 
dollen klank, en, zoo zij erg zijn aangestoken, behouden zij ilen 
imiruk der voetsta|)j)en ; 

3. er heer.̂ chl in die plaatsen, waar dc zwam zich bevindl, 
eene dullc lucht, die door gassen, vooral het piilgas, ontstaat, 
hetwelk door hel bederf van het hout gevormd wordt en zeer 
schadelijk is voor de gezondheid ; 

•i. bij hel hout, met lijmverw bestreken, zeilen zich eenige 
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verwdueioii mei blazen op, cn oiulersclieiilen zicli door een don-
kerder klenr, dan bel overige. 

Wil men bel onlslaan van de liniszwam verhoeden, of, wanneer 
zij eenmaal zich gevormd heefl, hare schadelijkheid wegnemen, 
zoo moei men vooral de voorwaarden keimen, onder welke zij onl-
blaal. Deze zijn, behalve bet voorhanden zijn van zaadkorrels en 
aan bederf onderhevige organische slollen, eene dnlle, vochtige 
Inchl, lot welke hel licht geen toegang hcell. Alle omstandigheden, 
welke de ontbinding bevorderen, dragen ook bij tol de spoedige 
ontwikkeling van dc liniszwam. Daardoor wordl hel ook duidelijk, 
waarom hel in den tijd der sa|)vorming gevelde bont hel ontslaan 
van dc zwam begunsligl, daar de sappen ligt in eene rotte gisting 
nveri;aan; reeds om die reden alleen moet zoodani'-f bont niet lot 
bonwen gebruikt worden. i\loel hel b(»iiwen spoeilig zijn afgeloopen 
i'ii kan men de volkomcne drooging van hel hout, het muurwerk, 
de vnllingstoll'en, de versieringen, enz. niet afwachten, dan zijn 
dl' volgende voorzorgsmaatregelen aanbevelenswaardig: 

1. Wanneer de grondaanvulling lol 15 of 20 centimeters beneden 
den vloer reikt, moet men een alleidingskanaal lot de ilieple van 
hel bnitenlerrein, en naar gelang van de diepte Ier breedte van 
1̂ 0 lot 45 centimeters aanleggen. Op j)laatsen, waar vee! wellen zijn, 
kan men zulk een kanaal beneden dc ilieple van den keldervloer 
om hel gansche gebouw uitstrekken. I\len dekt het met vloer-
.''leeiKMi en zorgt voor luclitlrek en waterafvoer. 

2. Hel maken van overwelfde kelders is zeer aanbevelenswaar-
dig. daar de zwam zich zelden in de daarop liggende vloereu ver-
loont; is dil echter niet mogelijk of ondoelmatig, dan moet men 
onder de vloeren lage holten maken, welke door buizen met de 
^clioorsleeneii cn door kleine, gemakkelijk sluitbare openingen met 
de buitenluehl in verbinding staan. 

.'). Op hel plint en aan zijn achterkant, op de hoogte der steun-
punten voor de vloerbalken, moet eene laag van mastikcement, 
as|dialt of leermortel worden aangehragl. Venler moeien de vloer-
balken 4 centimeters van den muur verwijderd blijven. 

4. Alle in den numr ingelaten zandsteeiiblokken moeten aan de 
zijden, die ingemetseld moeten worden, met teermorlel worden 
beslreken. 

5. De fimdamenlen moeten zoolang mogelijk onaangevnid gelalen 
worden. Voor de aaiivulliitg mag geeiie teelaarde, maar moet droog 
zand gebruikt worden. Onder den vloer moet men geene steeii-
kolenasch maar best droog zand en sleeidiolengruis leggen. 

f). De vloerbalken moet men liefst uil eikenhout vervaartligen cn 
zoo mogelijk met ijzervitriool of chloorzink laten doortrekken. 

7. De hekleeding der muren, deuren cn vensters, de vloeren, 
('UZ. moeten dan eerst aangehragl worden, als hel muur-en hout-
werk droog is. 

Ontwaart men het ontslaan van de zwam, dan moet men ter-
stond de aangetaste deelen wegnemen, hichllrek volgens n". 2 aan-
brengen en liet naburige houtwerk met eene oplossing vnn bijlend 
sublimaat (1 deel op lUO deelen water) bevochtigen, nadat men 
eersl de vochtige aarde weggeruimd en door droog zand en kolen 
vervangen heeft. In bewoonde gebouwen kan men het sublimaat 
nii'i aanwenden: in dil geval is , naar de ondervinding heeft ge-
b tvd, hel bevochligen met kreosoot, houtteerolie, houtazijn en (1) 

(1) V()l[:ens het ZcUfchrift J\u Daiifmdiverkcr, Doccmbcr IS5S. 

houlazijnzuur ijzer zeer aan te hevelen. Van dc andere gewoonlijk 
aangcgevcne middelen, als keukenzout, zoutzuur, chloorwater, enz., 
heeft er, volgens dc waarnemingen van schrijver dezer medcdee-
ling, geen aan dc verwachting voldaan. Hel keukenzout schijjit 
integendeel den groei van de zwam Ie bevorderen, hetwelk wel zijne 
hoofdoorzaak zal hebben in de hygroskopische eigenschap van hel 
zoiil. 

De rniildeleii, door den scheikundige .lung onlangs bij onder-
scheidene gebouwen aangewend, schijnen voorlreÜ'elijk aan dc 
verwachling beantwoord tc hebben. 

Volgens hem moet dc drooge fundering met een mengsel van 
harsteer en zand ( = 4 : 1 : 8 ) overgoten, vervolgens ilc binnen-
ruimten, die laler mei planken overdekt zullen worden, met eene 
dikke brij vun sleenkolenasch ('.'j, zand, lijnen geleschten kalk (4 :5 :3) , 
en water gevuld en goed ellen gemaakt worden. Daarna belegt 
men de ojipervlaktcn niet drooge nietselsteenen, die met droog 
zand en lijnen gelesclilen kalk (5 :3 ) moi.'leii overdekt worden, en 
hierop komen de met chloorzink doortrokken planken Ie liggen. 
Ook schijnt hel roosleren van vloerbalken en hel bestrijken met 
harsolie en sleenkolenpek ( 5 : 4 ) , nadat de bovenvermelde lunde-
riiii'was ne le- 'd , zeer lioeil te Indilicn voldaan. O n ' — 

Daar, waar kelders onder woonhuizen noodig zijn, is hel doel-
matig de gewelven, als zij droog zijn, te bedekken met kun>t-
malige asjtball, beslaande uit 3 deelen sleenkolenteer, 4 deelen 
sleenkolenpek, en 5 ileelen ilroog zand. 

DlIAAl . JKNDK P O M P , D O O R DKN I IOOOM-.KKAAU R Ü H l . M A N N . 

(fichazcmchc pohjlechnhchc Zeitschrift, ISGO, Heft C, S . 14 7.) 

(1'lnnt 8 , n(,'urcii 11 — N . ) 

Zonder een algemeen bekeiul Iwislpunt over de voor- en nadeeleii van 
cxhauslors of gaspompen bij dc bereiding van lichtgas uit steenkolen 
ter sprake te willen brengen (1), zij hier slechts opgemerkt dat 
deze toestellen, of juister gezegd werktuigen, len doel hebben om 
hel gas zoo spoedig mogelijk uil de retorten weg te voeren en in 
den gashouder te brengen, en levens dat men te Osnabrück met 
deze pomji zeer tevreden is. Het hoofddoel van deze mededeeling 
is de vermelding van eene zoogenaamde draaipomp , welke reed.« 
eene zekere vermaardheid had vei kregen, doch ihans eersl wezenlijk i> 
veranderd en volmaaki, en in dezen nieuwen vorm, voor bijzon-
dere gevallen, aanbevelenswaardig is. 

Leiip(dds Thcnfnim Mdchinnrum (Leipzig 1724, hl. 125, plaat 
XLVII) vermeldt reeds het beginsel dezer pomp, die daar als eene 
engelsche vinding, oiuler dun naam van l'rins Hiiprechrs pomp. 
voorkomt, llcsnietlegenslaande werd zij zoowel op dc groolc leii-

(1) Zie liicrovcr wat dc lionpleernar Krdimuin ïclnVlft i» Iict J o u n m ' 
f\\r Gnshclnurhtumi, .Iniiij 5 600 , lilndzijdc i.'i'J, iiNiiicdc in dc ailcvcriiiL' 
vnn Anf:ui.tiis ISGO, bladzijde 2 7 5 , waar ook nf)jr andere hroiinen woidcii 
aan-rewezon. T e r laatst aanE:eliaaldc j)laais wordt onder anderen door den 
directeur eener {gasfabriek Krt.nliardt (bladzijde 270) op^ranicrkt : »de f.'cl-
delijke voordeden van den exIiaiL^or, met benckkiii^: tot dc verwannintJ 
en iierstelliiig der ovens alsiucJu lol het dagloon der werk l i eden , zijn 
onlooclienliaar.» 
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toonstelling van duitsche volksvlijt tc Herlijn (1844), als later op 
die tc München (1854), als iets nieuws vermeld. 

Zoo als gezegd is, heefl deze pomp eerst onlangs, en wel door j 
de werklnigkundigcn Heal cn freund, wezenlijke en doelmaligc j 
veranderingen ondergaan, waardoor zij gebragl is onder den vorm, ! 
die in de figuren 11 — 14 is afgebeeld. In deze figuren zijn dezelfde : 
deelen overal met dezelfde lellers aangewezen; figuur 12 is eene ; 
vertikale doorsnede over 1—2 van lignur 11 en figuur 14 eene I 
vertikale lengtedoorsnede over 3—4 van figuur 12; aa is het on- | 
bewegelijk ligchaam der pomp, h dc stijg- cn cdezuigbuis, (/een | 
draaijende cilinder, welke met dc as e en dc tappen f̂̂  ijijn geheel : 
vormt en met cenc lange spleet (figuur 14) voorzien is, waarin 
de schuiven r en s opgenomen zijn, en zich naar behooren kunnen 
bewegen. Het voorname onderscheid lusschen deze im-igting en 
die der Huprechlspomp beslaat hierin, dal bij de eerstgenoemde 
dc schuif bestaat nit twee stukken, r en s (figuur 13), die aan dc 
einden zamenhangcn met dc gcleidingsslukken t cn u, welke zich 
in dc cirkelvormige groeven vv bewegen, zoodat ook de dwars-
doorsnede van het ligchaam der pomp n een cirkel is en niel (zoo 
als bij de Huprcclitspomp) een ovaal. — Hij dc omwcnlermg ilcr 
as e bewegen zich dc beide deelen van dc schuif zoodanig, dal 
het eene deel en wel, bij de rigting der beweging zoo als in li-
guur 12, hel deel s zich van e verwijdert, terwijl het anderer tol ' 
e nadert, tot dat eindelijk beide zich in den vertikalen stand be-
vinden, waarna het omgekeerde plaats heeft. In figuur 13 zijn zij 
nog eens afzonderlijk in haren verticalen stand afgebeeld. 

Hij de bovengemelde toepassing van deze pomp als exhauslor 
verhoogt het onvcrinii 
di£;tin"smiddelen. ö ö 

gasteer den duur van de voorhanden 

OVKU DK V K l l V A A I i D I G l N O VAX S l ' O O I ï S T A V K N . 

{Schiccizcrischc polytcchnischc Zciifchri/'t, 1861, Heft I , S . 1.) 

(l ' lnat 8 , fiijiiren l.")—10.) 

Voor de zwilserscho spoorwegen zijn dc spoorslaven mcerendcels 
uit Engeland ontboden geworden. Tamelijk algemeen heeft men de 
ondervinding opgedaan, dal de engelsche spoorslaven, zoo als zij 
gewoonlijk worden vervaardigd, aan den slerken druk der drijf-
raderen van dc locomotieven, welke wî gens dc hellingen in de 
zwilsersche spoorwegen volstrekt noodzakelijk is, ni(!l voldoende 
wederstand bieden en in betrekkelijk korten tijd vernield zijn. De 
spoorstaven worden namelijk niet door eigenlijke afslijting on-
bruikbaar , maar in verre de meeste gevallen door het verpletleren 
van den kop der staaf (1). De betere ijzersoort (in Kngcland irun 

1)5 

no. 5 genaamd), waaruit het bovenste gcdecllc van den kop der 
spoorslaaf bestaat, wordt door dc daarover rollende zware locomotief-
wielen even als door cenc wals platgedrukt cn breidt zich dien-
lengev(dgc in de breedte uit, daar de ijzerdeelijcs niet ligt in dc 
lenglerigling van dc spoorslaaf uitwijken; daardoor vormt zich aan den 
kop der spoorstaaf cenc zijdelingsche uilzelling, die steeds toeneemt 
en ten gevolge heefl, dat dc slaaf spoedig moet worden vernieuwd. 
Wanneer men eene aldus uilgezellc staaf nader onderzoekt, dan ont-
dekt men, door den kop der slaaf eenvoudig van onderen met de hand 
te betasten, dat de deklaag van den kop, die uit beter ijzer bestaat, 
daar zij door de locomoliefwielen in de heedle is gewalst, van hel 
van hel ligchaam der slaaf is losgeraakt (figuur 15), en men kan 
die bovenste laag, als de staaf vertikaal wordt doorgesneden, ge-
heel alliglen. Niel zelden ontstaat ook, bij het in de breedte uit-
zetten , midden oji den kop der staaf cenc barst in dc lengte, 
welke zich echler slechts lol de bovenlaag uilstrekl. Hlijkbaar heefl 
hier cenc onvolkoniene zamenwelling lusschen de beide ijzersoorten 
plaals gegrepen, en deze omstandigheid bevordert ongetwijfeld in 
hoogc mate het plaldrukken van den kop der spoorslaaf. 

Uil eene vergelijking van het getal der vernieuwde spoorslaven 
op den zwitserschen cenlraalspoorweg en op de aangrenzende ge-
deelten van den franschen ooslerspoorweg blijkl, dat 0|i laalslgc-
melden w(ig, waar hel spoor even oud en het verkeer oji zijn 
minst even druk is, de spoorslaven veel minder aan vernieling 
bloot slaan. Voor een gedeelte moge dit aan dc over het geheel 
geringere belasting der drijfwielen op den franschen spoorweg kunnen 
worden toegeschreven; maar dc hoofdoorzaak is zonder eenigen 
twijfel in dc meer doelmaligc vervaardiging van de fransche spoor-
slaven te zoeken. Daar in Kngeland, bij vele slechte ijzersoorten, 
gelijk algemeen bekend is, ook zeer goede worden voortgebragl, 
zoo zouden daar te lande ongetwijfeld ook door eene meer docl-
trellendc behandeling spoorstaven van grooter wederslandsvermogcn 
tegen zware belastingen kunnen worden vervaardigd. Wij deelen 
hier een daartoe betrekkelijk berigt mede, door den heer J. J. Hodmer, 
uit Zürich, op het eind van het jaar 1850 aan het bestuur van 
den zwitserschen centraal-.«poorweg ingezonden, hetwelk, naar het 
schijnl, in hooge mate de aandacht verdienl van de zwilsersche 
spoorwegbesUiren, bij bet doen van verdere beslellingen van spoor-
staven in Engeland. De heer Hodmer had in gemeld jaar cenc 
partij spoorslaven voor den zwitserschen cenlraal-spoorwcg in ont-
vang genomen, welke door de lirma Hailey r.rolhers geleverd en 

(I) Deze wijze van onbruikbaar worden vnn do spoorstaven wordt ten cenc-
niaie bevestigd door do voor nicnigen ingenieur welli;it verrassende onder-
vinding, dat op ilcu Hauens tc in-overgang, tusselien l.tlufelfingcn cn Oltcn 
(zuidelijke bergrug) , a lwaar de baan liarc sterkste hell ing bee f t , bet spoor , 
hetwelk opwaarts wordt bereden , eene veel grootere slijtaadjc van de 
stnvcn vertoont dan het bij het afdalen gcl)ezigd wordende spoor, ofschoon 
dit laatste bijna een lialf j a a r ouder is en aanvankel i jk (in den I lauens te in-

tuiuicl was toenmaals slechts a ' n spoor gelegd) in dc beide r igt ingcn be-
reden werd . W a n n e e r dc staven door afslijting vernield werden , dan moest 
klaarbl i jkel i jk het spoor , dat afwaarts wordt bereden en waarop de t re inen 
steeds geremd loopen eii de raderen niet zelden over dc spoorstaven sle-
pen , meer lijden. Daar ecliter dc kop der staaf verpletterd w o r d t , zoo 
verklnait zich de sterkere vernieling der staven door het opwaarts ri jdcji . 
l i i j bet nederdalen werkt nameli jk dc machine in het geheel n ie t , de d r u k 
van dc ilrijfradcrcn op dc staven is derhulve standvastig en wordt veroor-
zaakt door het gewigt der locomotieven cn de verdceling van dit gewigt 
over de dr i j f raderen. Hij het stijgen daa ren tegen , wanneer do machine 
steeds met vollo kracht w e r k t , komt bij zekore standen van do krukas nog 
een gedeelte van den door dc nn\chinc op de krukas nitgeoefeuden d ruk 
bij de gewone belasting der dr i j f raderen ; vandaar ongetwijfeld het in do 
breedte uitdrijven van den kop der s taaf , hetwelk op het vermelde .«poer 
zeer dikwijls voorkomt. 

13 



% 

in lie ijzersmelterij Aberaman (Glamorgansbire) vervaariliyd waren, 
en bad vroeger gedurende geriiimen tijd het toezigt gehad over 
eene dergelijke bezorging voor den zwitserschen noordoostelijken 
spoorweg, liet bedoeld berigt luidt als volgt: 

Alle voorsehrillen en contracten voor de levering van spoorslaven 
behelzen de voorwaarde, dat alleen best Wales' ijzer voor de 
slaven mag worden gebezigd; maar niemand acht zich daardoor 
gebonden en de meeste, ja welligt alle smellerijen bezigen de ge-
rmgsle soorten lot pnddelstaven voor spoorstaarbmulels. De hoog-
oveiis worden nooil op de hoogste hilte (gaar) gehouden, maar 
zoo behandeld, dat zij de groolst mogelijke hoeveelheid wit ruw 
ijzer opleveren, waaraan, bij hel pnddelen, slechts juist zoo veel 
gerallnieerd ijzer wordt toegevoegd, als noodig is om te maken, 
dat de ballen, na hel hameren, het walsen kunnen verduren. 

i\u is in allen gevalle zelfs dil ijzer van geringe hoedanigheid 
goed genoeg voor hel ligchaam der spoorstaaf, gelijk uit alleproel-
nemingen met slagen en belasting blijkt; maar hel is volstrekt 
ondoeidijk daaruit den kop der staaf te walsen. De behandeling 
van hel materiaal, waaruil die koj) gemaakt wordl, is derhalve 
eene hoofdzaak. Is in hel bestek daaromtrent niets voorgeschreven 
en moet niel gedurende vele jaren voor de spoorslaven worden 
ingestaan, dan wordl dit gewigtigsle gedeelle vaak ten eeneinale 
verwaarloosd, en de meest naauwgezette beambte kan, indien hij 
overigens de vohnagl niet bezit om omtrent deze onderdeden te 
beslissen, geen duurzame staven bekomen of te dien opzigte 
zeker zijn. 

Al de mij bekende ijzersmelterijen, met uitzondering van eene 
enkele (lÜaenavon), hebben de gewoonte eene kop- of dekplaat 
van zoogenaamd 'won no. 3 (hest) Ie bezigen , gelijk ook bijna in 
alle bestekken is voorgeschreven. Maar die dekplaten worden op 
zeer verschillende wijze vervaardigd. Kene veelal voorkomende en 
mijns inziens verkeerde wijze van behandeling is deze (liguur 10). 
Kene bovenlaag van twee pnddelstaven van weeker soort bedekt 
twee lagen, of wel eene enkele, van gewone slaven, en onder 
deze ligt, ingesloten lusschen twee zijstaven en eenige gewone 
staven als bodem van den bundel, een mengsel van allerlei afval 
en brokken. Daarin worden groote ruwe uiteinden van pnddelsta-
ven, vaak naanwelijks beter dan afval van ballen , gezamenlijk 
met dikke en dunne stukken ijzer, oude schroeven en moeren, 
splinters van plaatijzer en wal dies meer zi j , bijeengevoegd. Voor 
zwaardere platen worden de bmulels of paketten iels hooger ge-
nomen (liguur 17); maar zoo lang de massa in de bundels of 
ook slechts een gering gedeelle daarvan uit de meest vreemd-
slachtigc beslanddeelen bestaal, is eene behoorlijke zamenwelling 
onmogelijk, en al ziel de oppervlakle er gezond uit en is zij glad, 
zoo is hel toch waarschijnlijk, dat er later in hooge mate af-
scliilfering en afs|)lijling zal plaats vinden. Voorts kan eene uit 
zoodanigen bundel gevormde dekplaat nooit geheel vast zijn ; zij 
zal zich allengs onder hel gewigl der raderen uitzetten en uiteen-
gedrukt worden. Kundels voor dekplaten, uit spoorstaaf-.stnkken en 
puildelstaven beslaande, zijn reeds aanmerkelijk beter en deze 
worden op zeer verschillende wijzen gevormd (liguren 18 en 10),al 
naar male meer van de eene of andere soort voorhanden is, zonder 
dal dit invloed oji den prijs lieefl. De stevigste dekplaten van deze 
soorl zullen ongelwijfelil die zijn, welke uil de digtsle bundels 
worden gewalkt; maar ook zelfs de beste hebben naar mijne mee-

niiig twee nadeeleii. Vooreerst moet, zoo lang de dekplaten uit 
bundels van verschillende lagen gewalst worden, ook steeds een 
gedeelle daarvan bladderig worden; en ten andere verandert de aard 
van hel ijzer door eene tweevoudige welhille en hel uitrekken 
zoozeer, dat daarna eene gezonde, krachtige zamenwelling melde 
daaronder liggende puddelstaven in het geheel niet meer waar-
schijnlijk is. 

Om hel laalstvermelde gebrek te voorkomen heeft de onlangs 
overleden ingenieur Drnnel een deel van zijne spoorstaven uit louter 
iron n^. 2 doen vervaardigen; de spoorstaafbundel bestond alsdan 
uil vier dikke jilaten van 2 duim ( 0 ' ' l . 0 r j ) . Deze leverden voorzeker 
het voordeel op, dat zij eeiie sterke welhitte verduurden; maar de 
kosten van vervaardiging zijn zeer aanmerkelijk. Iletzellile doel kan 
echter voor veel minder kosten veel beter bereikt worden, wanneer 
men bundels gebruikt, die alleen uit puddelijzer beslaan. 

Van jaar tot jaar wint mijne overtuiging in kracht, dat de 
duurzaamste spoorstaven (stalen staven uitgezonderd) die zijn, 
welke uil louter puddelijzer beslaan. Gelijk reeds is opgemerkt, 
is hel geheele bedrijf der meeste ijzersmelterijen ingerigt op de voort-
brenging van geringe ijzersoorten voor spoorslaven en hel is na-
tuurlijk, dal men niel ligt er toe besluit, kopslaven uit goed 
puddelijzer van andere smellerijen te koopen, in plaats van den 
afval zijner eigene fabriek te bezigen. 

lllaenavon en welligt ook Pont)pool leveren een jmddelijzer, dat 
uilmunlend voor kopslaven te gebruiken is, en in DIaenavon worden 
in hel geheel geene andere sjioorslaven vervaardigd, dan die uit 
louter puddelijzer. Aldaar legt men er zich op toe reeds in den 
hoogoven gave en krachtige ijzersoorten te bereiden en het pnddelen 
beeft met de meeste zorg plaats. Mij de vervaardiging der kop-
slaven wordt de bal onder den hamer (niet, gelijk in andere 
ijzersmelterijen, alleen onder de pers) eenigzins vlak gemaakt, een 
tweede bal evenzoo behandeld en op den eersten gelegd, en beide 
te zamen terstond tot eene plaat gevormd; soms komt de plaat, 
ten einde de juiste alineliiigeii te bekomen, nog eens in den gloei-
oven en onder de walsen wordt zij op de juiste maal gebragt. Op 
deze wijze heeft men in den slaafbiuidel slechts ijzer van eenerlei 
natuur; de gloeihitte kan de beide gedeelten van den bundel niet 
ongelijk aandoen; ook kan niet, gelijk bij gewone slaafbnndels, 
de puddelstaaf reeds verbrand worden alvorens de kopplaat vol-
doende doorgloeid is; er kan ook volstrekt geen afbladderen van 
den kop der spoorslaaf jilaats vinden, wijl hij niet uit lagen be-
slaat, maar eene enkele gezonde massa vormt. 

Zoodanige slaven zoude ook de ijzersmelterij van 1'ailey kunnen 
leveren, wanneer zij eenige tegemoetkoming verkreeg voor het 
onderscheid iu prijs lusschen het Mlaenavon-ijzer en hare eigene 
kopplalen , en men zon verzekerd kiiimen zijn , dat bij dergelijke 
spoorslaven die meerdere kosten door hare hardheid en duurzaam-
heid dubbel zouden worden opgewogen. 
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M E D E D E I ' I ^ I N O O M T I i E N T I I E T S T O K E N V A N S T E E N K O L E N 

V O ü I i I . O C O M O T I E V E N , duvr Jen o/iziglcr lucrktuigkundige 
l i l iOCK-MANN IN I I A N N O V E U . 

{Zeitschri/i des Architecten- und hujenicur-Vereins ßir das Königreich 
Hannover, Band V I , l i e f t 4 , S . 471.) (1) . 

(Plniit S , figtircri 20—27. ) 

genomen, dat goede steenkolen gemiddeld meer warmte ontwik-
kelen, dan goede coke, en dal tevens de coke betrekkelijk meer 
zwaveldeelen beval dan die sleenkolen, waaruil zij gemaakt is, 
daar bij deze bewerking slechts een klein gedeelle zwavel vluglig 
wordt. I 

I Toen voor eenige jaren de prijzen der coke aanmerkelijk slegen, 
I werden bij eenige locomotieven, welker inrigling daartoe bijzonder 
j geschikt was, proeven met hel stoken van steenkolen genomen. 

Hel feit, dat bij het stoken van de locomotieven de vroeger' De daarbij verkregene en met betrekking lol de zuinigheid nilersl 
a l g e m e e n gebruikelijke coke sedert eenige jaren meer en meer door j gunstige uilkomsten vonden aanvankelijk voor een deel weinig 
de steenkolen verdrongen wordt, moest zekerlijk inenigen teelmi-j geloof; doch zij bevestigden zich overal, waar men de proef-
kus, die met de exploitatie van spoorwegen niet in betrekking ' nemingen navolgde, en hel .stoken met sleenkolen kwam spoedig 
staat, eeiiigermate verwonderen, daar hel niet terstond blijkt, in gebruik, daar dit bet uilzigt opent oj) eene aanmerkelijke be-
waarom men niel van den aanvang af de goedkooper en ligter Ie ^ sparing van koslen (meestal 2.') lot 30 len honderd en bij eenige 
verkrijgen steenkolen gebruikt heefi, in plaals van zich de moeile i spoorwegen nog meer.) 
en kosten Ie gelroosten, om de steenkolen eerst in coke Ie ver- ; In hel algemeen ondervindt men bij hel stoken met sleenkolen, 
anderen. Dit verschijnsel verklaart zich evenwel eenvoudig door j dal daarvoor eigenlijk geene aanmerkelijke verandering der ge-
eene vergelijking van de locomotieven met de vaste stoomluigen. bruikelijke locoinolielketels noodig is en dat derhalve de andere 
Hij de laatste namelijk had de ondervinding geleerd, dat liunne • locomotieven zeer goed daartoe kunnen geschikt gemaakt worden, 
ketels — voor hel stoken met steenkolen, — eene roosteropjier- Daarentegen is het raadzaam, bij nieuw te vervaardigen locomo-
vlakte van ongeveer 1 vierkanten voel per paardekrachl vorderen; | lieven de vuurkaslen eenigzins langer Ie maken, om eene groolere 
bij de locomotieven was het echter niet mogelijk, deze verhouding ' roosteroppervlakte te verkrijgen. Of de voor het stoken van steen-
te bereiken; want, ofschoon men er in geslaagd was, den ketel ! kolen iiigerigte locomotieven van Heatlie, met den dubbelen rooster, 
door de aanbrenging van vele buizen een voldoend verwarmings- | de zamengestelde vuurkast en de vele, met gaten voorziene wan-
oppervlak te geven, zoo kwam er toch ruimte te kort, om den den en gewelven van vuurvasten steen, zijn aan te bevelen, is 
rooster eene uitgebreidheid te geven, welke volgens deze verhou- i zeer te betwijfelen, daar deze ketels stellig op den duur groote 
ding ook slechts in geringe mate voldoende was; ook mogt de : kosten van onderhoud zullen vorderen; zij zijn echter op den 

South-Westerii-spoorweg in grooteii getale in gebruik. Ook ver-
oorzaakt hel gebruik van steenkolen bij de oudere locomotieven 

Het gebrek van eene te geringe roosteroppervlakte werd len | den stoker, bij eenige oefening, weinig moeite; men kan daarbij 
deele daardoor weggenomen, dal men door middel van den uit- i de stoonispanniiig veel gemakkelijker op dezelfde hoogte houden, 
stroomenden stoom eenen sterken luchtstroom teweeg bragl en | omdat de sleenkolen na hel opwerpen veel sneller aan het bran-
daardoor bewerkte, dal op dezelfde roosteroppervlakte en in den- j den gaan dan de coke. Voornamelijk moet men er op letten, dal 
zelfden tijd eene aanmerkelijk groolere hoeveelheid brandstof ver-: de laag kolen niet hooger worde dan ongeveer Ifi ned. duim 
stookt kon worden, liitiisschen vond men dit middel ook nog niet ! en dal de tnsschenruimte tussclien de rooslerslaven niet meer be-
toereikeml, en bezigde men daarom coke als stookmiddel, omdat ! drage dan omstreeks I J duim. Zeer doelmatig zijn ook roosler-
ineii deze brandstof in zoo hooge lagen, als men verkoos, op den slaven van gegoten ijzer, waarvan de bovenoppervlakte, met 
rooster kon brengen, zonder aan de lucht den toegang Ie beletten ; schuinsche, lainelijk diepgaande en naar onderen wijder wordende 
en omdat men daardoor in staat was, in de gogeveiie kleine ruimte ! spleten voorzien is, door welke de liiclit van de kanten af met 
de grootst mogelijke hoeveelheid brandstol' gloeijend te hotuleii. | vele |)unten der op de rooslerslaven liggende stukken steenkool 
Toen later bij de toenemende sterkte der spoor.slaven mogelijk ! in aanraking gebragl wordt. 
werd, de locomotieven zwaarder Ie maken, groolere ketels en Op eene goede hoedanigheid der sleenkolen komt hel natuurlijk 
groolere roosleroppervlakten te verkrijgen, sterkeren stoomdruk aan vooral aan; zij moeten hoofdzakelijk vrij zijn van vreemde be-
te wenden en dezen nuttiger Ie gebruiken, .slaagde men er ook standdeelen en vooral geene slakken vormen, daar deze de toetre-
in, om in verhouding lot den geleverden arbeid veel minder brand- ding van de lucht zouden stremmi'ii en gedurende den togt niel 
Mol noodig te hebben, dan vroeger, en werden daardoor ook de ; kunnen verwijderd worden. Wijders mogen de kolen niet te veel 
omstandigheden voor bet stoken van steenkolen veel gunstiger. | aanbakken , omdat zij dan ligt eene vast zamenhangeiide en voor 
Intusschen bleef men toch nog langen tijd coke stoken, ten deele | de lucht ondoordringbare korst vormen; zij mogen ook niel al te 
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zwaarte van den ketel wegens de geringe sterkte der spoorstaven 
niet te zeer vergroot worden. 

ook omdat allengs de meening was ingeslopen, dat de coke iu hel 
algemeen meer verwarmingsvermogen, en daarbij minder zwavel-
gehalte dan de steenkolen zou bezitten. Deze meening is echter 
geheel onjuist; veeleer blijkt uil proeven, op uitgebreide schaal 

(1) I5ij het opstellen vnn de bier volgende nicdedeelingen is gebruik 
gcninnkt van een opstel over rookverl i randing bij locomotieven, van 
Noblemai re , voorkomende in de Anno/es des Mines , X V , 2. 

mager zijn, omdat zij dan ligt verbrokkelen, en de kleine stukken, 
welke zonder zaïnenhang zijn, of wel door den rooster vallen, of, 
wanneer zij zich ojihoopen, den rooster versloppen, of, zoo zij 
weinig soortelijk gewigl hebben, door den trek onverbrand in de 
rookkamer worden gevoerd. De laatslgenielde nadeeleii doen zich 
ook voor bij die kolen, welke te veel lijiie deelen bevallen. He-
hoorlijk gezifte slukkolen, die het midilen lusschen magere en 
aanbakkende kolen houden, zijn dus hel best geschikt om in lo 
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coinolicveii gcslookl Ic worileii. De (ijiic kolen, welke hij hel 
verbranden eenigzins aanbakken, kunnen overigens ook derwijze 
worden gebruikl, dal men ze, met water bevochtigd, aan den 
achterwand van de vuurkist werpt, om ze zoo lang, tot dat zij van 
onderen op zijn zamengebakken, bij elkander te houden en ze 
dan eerst op den rooster te verdeelen. Men verkrijgt echter, door 
het bezigen van deze fijnere kolen in plaats van stukkolen, geen 
wezenlijk voordeel, daar zij veelal met aardachtige ol' steenachtige 
beslanddeelen vermengd zijn en het bij hel bevochtigen gebezigde 
water bij het vertlamjien veel warmte wegneemt; ook vereischl de 
bezorging van bel vuur bij zulke kolen eene onoiihoudelijke op-
lettendheid van de zijde van den persoon, die er mede belast is, 
zoodal zijne opmerkzaamheid van zijne andere werkzaamheden 
wordt afgeleid. 

Het zal echter steeds des Ie moeijelijker worden, om zich voor 
matige prijzen behoorlijk uitgezifte kolen aan tc schallen, hoenieer 
het stoken van steenkolen bij locomolievcn wordt uitgebreid, daar 
de kolenmijnen len laatste moeite zullen hebben de lijncrc door-
geziftc deelen kwijt tc raken. Daarom zoude het in vele gevallen 
voor dc spoorwegondernemingen raadzaam zijn, de kolen in den 
toesland aan te koopen, in welken zij uil de mijnen komen, cn 
de tijne en voor het stoken in locomotieven onbruikbare kolen 
daardoor wederom tot gebruik geschikt te maken, dat men daar-
ml de zoogenaamde brifjuetles of blokkolen (tegelvormige slnkken, 
beslaande uit kolenafval, met verwarmd of verdikt teer zamenge-
persl) vervaardigt, of wel dc fijjie koleii lol cokc maakt. Dil laalsle 
middel kan men zeer goed loepassen, daar de kolen, welke de 
beste coke geven, ook zeer geschikt zijn om in locomotieven ge-
stookt tc worden. 

Over den invloed van hel sloken van steenkolen op de vuur-
kastcn cn ketelpijpcn der locomolievcn kan men wegens het nieuwe 
der zaak nog geen juist oordeel vellen; zoo ver echter de onder-
vinding reikt, schijnt hel sloken met steenkolen de daaraan 
blootgestelde deelen van den ketel minder aan Ie grijpen dan hel 
sloken met coke, en hiervan is dus ook cenc wezenlijke besparing 
Ie verwachten. 

Een zeer lastig gebrek, dat het stoken van steenkolen, in 
tegcnoverslelling van hel sloken van coke aankleef!, is de onaan-
gename rook, die verspreid wordl, en daarom zijn er reeils veel-
vuldige proeven genomen om den rook door verbranding weg Ie 
nemen. De hoofdvoorwaarden, welke men daarbij te vervullen 
heelt, zijn de volgende : 

1. .Moet men bij het sloken eenen genoegzamen toevloed luchl 
lol zijne beschikking hebben en dien naar believen kunnen regelen, 
naarmate de rookverbranding het vordert, zonder den kelel af te 
koelen. 

Moet de toegevoerde hichl zoo innig mogelijk met den 
door hel vuur ontwikkelden rook en de gassen vermcfigd 
worden. 

Dc eerste voorwaarde wordl tiaardoor geilcellclijk vervvdd, dal 
men bij nieuwe locomolievcn aan de vuurkasl en gevolgelijk ook 
aan den rooster eene groolcre lengte geeft; op zich zelf is dil 
echter evenmin voldoende, als hel aanbrengen van sterk hellende 
roosters of van Irapvormige roosters, bij welke zamenstellingen 
biiilendien nog een aanmerkelijk gedeelte van hel onmiddeHijk 
\erwarmings(»ppervlak der vuurkasl verloren gaal. Hel is derhalve 
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noodzakdijk, dat ook boven het vuur lucht worde toegevoerd, en 
dil beginsel is bij alle latere inriglingen toegepast. 

In verbinding met eenen sterk hellenden rooster heeft men bij 
eenige locomolievcn in den achterwand der vuurkasl over hare 
gansche breedle eene .«;pleel onder dc vuurdenr gemaakt, en achter 
deze spleet eene vulkast geplaatst, uit welke de kolen op deii 
rooster vallen. Door het deksel van die kast een weinig te openen, 
kan men luchl boven het vuur inlaten ; deze zal echter voor het 
meerendeel niel ontleed worden en dadelijk in de kelelpijpeii gaan 
en den ketel zonder nut afkoelen. De geheele inrigling is overigens 
voor hel praktisch gebruik zeer geschikt cn schijnt ook tamelijk 
goed Ie vobloen. 

Eene in Duilschland veelvuldig cn met goed gevolg gebezigde 
inrigling is door VV. Jenkins tc Manchester aan de hand gedaan 
(zie iigm-en 20—23 van plaat 8). 

Daarbij zijn drie rijen bouten in den voorsten cn eene rij in den 
achtcrslcn wand der vuurkasl vervangen door kleine zware buis-
stukken EIJ van 5 duim wijdie in den dag, welke van buiten van 
schroefgangen voorzien en in den dubbelen wand der vuurkasl inge-
schroetU zijn, en buitendien zijn er in de vuurdeiu' nog drie ope-
ningen aangebragl. Al deze openingen kunnen door den stoker, 
door middel van schuiven, naar willekeur worden gesloten. 
Opdat dc lucht niet rcgtstrceks in de ketelpijpcn gaan zon is 
aan den achterwand een klein schuins naar beneden gerigl 
hoekijzer a en beneden de ketelpijpcn een groolcr, naar boven 
gekromd scherm 11 aangebragl. De vorm van dil laatste is zoo 
gekozen, dal de lucht tegen den gebogen onderkant bolst, daardoor 
eene wervelende beweging aanneemt en zich zoodoende innig met 
de vlammen vermengt. Een groot gebrek bij deze inrigling ligt 
daarin, dal het scherm de omlersle rijen kelelpijpen bedekl, en 
derhalve de herstelling cn bet vastwiggcn van beschadigde pijpen 
onmogelijk maakt; om deze reden heeft men aan hel scherm dik-
wijls eenen anderen vorm gegeven, doch daardoor zijne werking 
voor een deel moeten missen. Ook is de omstandigheid, dat het 
scherm (meestal van gegoten ijzer) in korten tijd verbrandt, lastig 
en veroorzaakt niel onaanzienlijke kosten. Om deze te vermijden, 
hebben andere werktuigkundigen hel scherm vervangen door eene 
soort van gewelf, hetwelk uit drie vuurvaste, in elkander grijpende 
sleencn bestaat, en beneden de ketelpijpcn is geplaatst. 

De laalslgemcldc inrigling heeft ook de ingenieur J.ees van den 
Lancaster-spoorweg gevolgd, welke overigens de buisvormige openin-
gen der inrigling van Jenkins geheel achterwege laai en aan de 
lucht slechts door de vuurdenr toegang verschaft. Deze laalsle is 
te dien einde van onderen met eene groole opening voorzien, die 
door eene verplaatsbare klep t (figuren 2 i , 2')) kan worden gesloten 
en draagt aan de naar het vuur toegekeerde zijde een schuinsch 
scherm /•', hetwelk ilen binnenkomenden luchtstroom eene beneden-
waartsche rigling moet geven. Dil scherm koml eihter niet diep 
nenoeü in de vuurkasl, om het doel voldocnile te bereiken. Des-
ö «5 ' 

nietlegeiislaaiide heeft deze gansche inrigling hel voordeel, dal zij 
gemakkelijk en voor geringe kosten te maken is en in de zamen-
slelling van dc vuin-kasl geen veraiulering te weeg brengl. Ver-
schillende ingenieurs hebben haar dan ook nog verder volmaakt en 
daarbij het bovengemelde gewelf van vuurvasten steen als overbodig 
weggelaten. 

Hel bij de zamenstcHing van Lees aan de vuurdenr aangebragl 
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scherm is op den cngelschcn oosterspoorweg (easlerii counlies 
raihvay) aan den binnenwand der vuurkasl door middel van vcr-
sclicideiie boven de deuropening geplaatste scharnieren bevestigd 
(liguur 20). Het bestaat eenvoudig uit een stuk plaatijzer van bijna 
de geheele breedte der vuurkasl en maakt, dat al de lucht, die 
door de vuurdenr binnenslroomt, benedenwaarts naar het vuur 
gaat. Door middel van cenc door de vuiirdeur gaande slang kan 
men de rigling van hel scherm naar willekeur regelen, hetwelk boven-
dien genoegzaam kan opgeligl worden, wanneer men gedurende 
den logt iels aan de kelelpijpen Ie doen heeft. Dc scharnieren der 
vuurdenr zelve zijn niet aan de zijden maar van onderen aange-
bragl, cn men kan haar de rigling geven, welke men verkiest, 
daar de klink kan worden vastgezet in de verdiepingen cener van 
ter zijde aangcbragle gebogen staaf. Op deze wijze brengt men 
teweeg, dal de toegevoerde luchl tusschen twee evenwijdige vlak-
ken (het scherm en de vuurdenr) moet biiinenstroomen en daardoor 
reeds vooraf de gewenschte rigling verkrijgt. 

Hel bij de vermelde inriglingen aangcbragle scherm is ui 
sommige streken (onder anderen in Nederland) zoodanig gewij-
zigd, dat men het noch aan de vuurdenr noch aan de vuurkasl 
hevestigl, maar hel los door de vuurdenr binnen in den vuur-
haard steekt. Tol ilal einde geeft men hel den vorm cener om-
gekeerde goot c (liguur 27) in doorsnede overeenkomende met dc 
bovensle helll van den omtrek der deuropening. De steel waar-
mede hel scherm moet worden behandeld, is daarbij gewooidijk 
om de kleine schulplaat, die zich boven de deur bevindt, heen 
ijckvomd en vindt daaroj) zijn sleunpunl. Het scherm kan, als bet 
gevorderd worilt, gemakkelyk en snel \iilgenomen en even gemak-
kelijk ingeschoven worden. Deze inrigling is wegens hare groote 
oenvondigheid en min-kostbaarbeid zeer aan te bevelen; zij ver-
brandt den rook volkomen en veroorzaakt slechts geringe onder-
boiidskosten, daar, zoodra aan de lucht de toegang niet geheel 
wordt afgesloten, het van plaatijzer vervaardigde scherm hel zeer 
lang uillioudl, zoodal hel ondereind slechts >an lijd lot lijd behoeft 
Ic worden vernieuwd. 

Daar bij deze en de bovenvermelde inriglingen een gedeelte van 
deii rooster door het schcrni aan hel gezigt onttrokken wordl, kan 
men ook ojt geene andere wijze opstoken , dan dat men de steenkolen 
aan den achterwand der vuurkasl werpt cn ze vandaar, wanneer 
zij eenigzins zijn doorgebrand, door middel van een daartoe op-
zettelijk ingerigt rakelijzcr op den rooster verdeelt. 

Op eenige engelsche spoorwegen heeft men ook beproefd kleine 
>;toomslralcn te gebruiken, om de luchl door o|)zetlelijk daartoe 
aangcbragle openingen in de vuurkasl te drijven. Deze inrigling is 
echter te zamcngcsleld en beaniwoordl niel volkomen aan hel doel, 
daar zij geene innige vermenging vaii de lucht mei de vlammen 
te weeg brengl. 

Al de boven beschreven inriglingen veroorzaken slechls zoo lang 
eene volkomene rookverbranding, als de uilslroomendesloom eenen 
krachligen luehlslroom te weeg brengl, derhalve slechts gedurende 
den logt. (Jm nu ook bij hel stilstaan, namelijk op tnssclicnsta-
tioiis, het lastige walmen weg tc nemen, is het noodig ook dan 
eenen krachligen luchtstroom tc weeg te brengen. Dil geschiedt een 
voudig door eenen kleinen straal van sloom, welken men vertikaal 
"> den schoorsteen doel komen. Tot dat einde geleidt eene kleine, 
"iel eene kraan voorziene sloombuis, van ongeveer 1} duim wijdte 
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in den dag, uit den ketel door do rookkamer tol aan den schoor-
steen, legen welken zij met haar vertikaal naar boven gerigl uit-
einde aansluit. Deze kleine toestel is voldoende om allen rook 
Ie voorkomen cn is nog zeer nuliig in een ander opzigt. Door 
zijne krachtige werking bevordert hij namelijk zeer de sloom-
vormiug en bekort daardoor aanmerkelijk den tijd, die voor hel 
stoommaken benoodigd is. Zoodra er bij hel opstoken eene druk-
king van ongeveer 0.7 kilogram op den vierkanten centimeter ver-
kregen is, kan men de kraan reeds openen; terstond brandt alsdan 
het vuur veel levendiger en de sloomdrukking stijgt met verrassende 
snelheid. Ook gedurende den logt is deze loeslel onder bijzondere 
omstandigheden met nul te gebruiken; hij slelt onder anderen den 
stoker in staat, bij zware treinen, kort voor een tusschenslalion, 
den aanwezigen stoomdruk geheel te verbruiken, daar er slechls 
weinige minuten van stilstand noodig zijn, om door middel van 
dc kleine sloombuis de voor het veriler rijilen gevorderde hoogte 
van stoomdruk te verkrijgen. 

Ten slotte kan nog vermeld worden, dat men waarschijnlijk 
door geen middel lot rookverbranding eene wezenlijke bezuiniging 
in hel verbruik van brandslollen erlangen zal. Hel zal steeds noodig 
zijn koude of slechls matig verwarmde lucht in de vuurkasl boven 
den rooster in te brengen; en daar men niet in slaal zal zijn den 
luchtloevoer steeds geheel naauwkeurig in die verhouding, welke 
dc rookverbranding vordert, te regelen, en bovendien ook de luchl 
niet volkomen met de door het vuur ontwikkelde gassen tc ver-
mengen, zoo zal een deel der lucht slechls eene nadeelige afkoe-
ing van den kelel veroorzaken en daardoor waarschijnlijk het 
voordeel, hetwelk men door de rookverbranding, dal is, de meer 
volkomene verbranding der brandstollen, wilde verkrijgen, weder 
ruimschoots doen verloren gaan. 
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W U M V I . N ' G . DOOll DEN I I K K I L 11. liOCllKT, mijit-ingeuicur. 

(Anuales clds jioutu cl chmssécs, 18C1 , Mars ct Avrll, p. 20.5.) 

Hel is bekend, dat de algemeen aangenomen leer omtrent de 
slepende wrijving is, ilat deze onafhankelijk is van de snelheid der 
beweging en de grootte der wrijvende oppervlakken cn alleen ver-
andert met den druk, welken ilie op|)ervlakken op elkander uil-
oefenen en wel in ilezelfde verhouding als die druk, en verder 
met haren aard en jiiisten toesland. 

Deze omschrijving van de wet der wrijving, lot welke, naar het 
toeschecn, dc uitkomsten van te regl vermaarde proefuennngen, die 
evenwel binnen zeer beperkte grenzen van snelheid en druk werden 
geuonien, leiilden, heelt later ernsligen twijfel opgewekt ten gevolge 
van de waarneming van feilen in andere omslandiglieden. 

In 1851 heeft de heer J. Doirée, ingenieur der bruggen en 
wegen, regtslreekscbe proefnemingen gedaan, waaruil is gebleken, 
dal, bij het glijden van geremde raderen van wagens over spoor-
slaven, de wrijving met de snelheid verandert en wel al'neeml 
naar gelang de snelheid loeneeinl. In 1850 heeft hij andere proeven 
genomen met ijzeren wigvormige remschoenen, onder de raileren 
van de wagens geplaatst, cn de uilkomsl daarvan kwam met du; 
van de vroe;̂ crc overeen. 
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Omstreeks ilenzeKiIen tijd (1851)) lieh ik van mijne zijde proeven 
genomen ondrent liet doen opbonden van spoortreinen door rem-
toesteiien aan do wielen en de door mij verkregen nitkomsten 
hebben op nienw getuigd tegen de algemeen aangenomen leer 
omtreid de wrijving, terwijl zij ilaarentegen de inenwe leer, gegrond 
op de proefnemingen van den beer l'oirée, liebben bekrarbtigd. 

Ik beb overigens nit de laatstgemelde proeven en mijne eigene 
eene formule afgeleid voor de grootte van de slejicnde wrijving in 
de omstandigliedeii, welke bij onze proefnemingen plaats liadden, 
en deze formule is zeer eenvoudig, boewei natmuiijk een weinig 
miiuler eenvoudig dan de algemeen aangenomen formule, die bet 
te zeer was; eene verbandeling van mij over dit onderwer|) is 
opgenomen in de tweede aflevering van de Annales des mines 
voor 1858. 

Ik beb in die verbandeling aangetoond, dat niet alleen de uit-
komsten der proefnemingen van den beer Poirée en van mij door 
mijne formule werden weergegeven, maar dat die formule ook 
gebeel was overeen te brengen met de uitkomsten van de vroegere, 
zoo vermaarde proefnemingen, doeb met meer strengbeid dan 
vroeger verklaard, en ik beb er uit afgeleid, boewei langs een 
zeer bijzonderen weg van redenering, dat mijne formule, ofschoon 
berustende op de uitkomsten van proefnemingen in beperkte 
omstandigheden gedaan, hoogst waarschijidijk eene algemeene 
moest zijn. 

Mettemin kan deze afleiding niet gelijk staan met proefonder-
vindelijke en stellige uitkomsten, in verschillende gevallen ver-
kregen. 

Hovendien scheen het, volgens sonnnige uitkomsten van de proef-
nemingen van den heer l'oirée, waarschijnlijk, dat de slepende 
wrijving niet ten eeneniale onafhankelijk is van de uitgebreidheid 
der wrijvende oppervlakken, of, wat o|) hetzelfde nederkomt, niet, 
of ten minste niet altijd, juist evenredig is aan den druk, onder 
welken de beweging plaats heeft. 

Er bleven dus, gelijk ik ook in mijne verhandeling zeide, nog 
nieuwe proefiiemingen te doen, en ik deelde mijn voornemen mede, 
die, zoo mogelijk, te bewerkstelligen. In den loop des jaars 1800 
ben ik in de gelegenheid geweest die proefnemingen te volbrengen 
en ik heb daarvan een verslag gegeven in eene tweede verhande-
ling, voorkomendi! in de eerste allevering \iin da Annales des mines 
voor 1801. 

In het eerste gedeelte van die verhandeling geef ik in het alge-
meen hel doel van mijne nieuwe onderzoekingen aan en de, 
voorzeker zeer verschillende, omstandiübeden, waarin ik die heb 
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kunnen doen, le weliMi: in het geval dal er sleping plaals heefl, 
bij al de snelheden vallende lusschen O en 25 el in de secunde, 
met ijzer op ver.schillende graden vau gladheid, en mei verschillende 
honisoorlen, droog of groen, gewoon of har.sachtig, zelfs met leder 
of gelah perlja, wrijvende over op]iervlaklen van verschillende 
nitgebreidheid ; steeds, wel is waar, met geremde wagens glijdende 
over spoorweg-staven, maar over staven, die nu eens droog, dan 
nat, dan weder slechts meer of min vochtig zijn, soms zelfs 
veilig, en eindelijk op een gewoon en op een gespalkt spoor. 

In hel tweede gedeelte beschrijf ik in de bijzonderheden de wijze 
van jiroeliieining, door mij gevolgd, de gebezigde wrijvingsloe-
stellen, den dynamometer, welken ik hi'b gebruikt om deiiwedcr-
.vtand der wrijving te meten, de wijze, waarop ik de snelheid op 
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ieder oogenblik heb kunnen schatten, en eindelijk de door mij 
genomen voorzorgen om de oorzaken van dwaling le vermijden ten 
aanzien van de wezenlijke waarden der wrij\lng; ik doe voorts de 
door mij aangenomen wijze van graphische voorstelling van de uit-
komsten mijner proeven kennen, den loop van elke proefneming, 
de velschillende onderzochte gevallen van wrijving, en eindelijk de 
bijzondere omstandigheden bij talrijke afzonderlijke door mij genomen 
proeven, omtrent de wrijving bij den aanvang der beweging. 

In het derde gedeelte ontwikkel ik de verkregen uitkomsten van 
mijne proefneiniiigen, alléén voor zooveel die geheel stellig zijn. 
Deze uitkomsten zijn in hoofdzaak het volgende: 

1. tlebrek aan standvastigheid in de wrijving, bij omslandigheden, 
die, voor zoo ver dit praklisch na te gaan was, gelijk waren; 
zoodal de wrijving bij de verschillende snelheden, maar overigens 
in omstandigheden, die, voor zoo ver men kan nagaan, gelijk 
staan, niet kan worden voorgesteld door de ordinaat van cenc 
enkele kronnne, doch alleen door die van eene strook van een 
gebogen o])pervlak, tusschen twee krommen begrejien, en slechts 
bij een bepaalden zamenloop van omslandigheden, door eene kronnne 
van gemiddelde of meest gewone wrijving. 

2. Vernrmdering van wrijving naar gelang de .snelheid toeneemt, 
terwijl al het overige gelijk slaat, in al de talrijke en zeer ver-
schillende gevallen, die onderzocht zijn. 

3. Verschil van wrijving naar gelang van de grootte van hel 
wrijvend oppervlak, lerwijl al hel overige gelijk slaat, of, met 
andere woorden , naar gelang van den druk op de vierkante een-
heid; dal verschil is onmerkbaar zoolang deze drnk zich tot kleine 
waarden bepaalt, vooral wanneer levens ih; snelheid zeer gering 
blijft; maar het is merkbaar wanneer de snelheid aanmerkelijk is, 
en vooral wanneer dc druk op de vierkante eenheid eene eenigzins 
groole waarde heeft, lliernit vloeil voort, dal de algemeen aange-
nomen wel omtrent de evenredigheid van de wrijving met den ge-
beelen drnk, die op zeer weinig na doorg.̂ al in de meest gewone 
omslandigheden, welke zich in de praktijk voordoen, echter niet 
beschouwd moet worden als volstrekt en ten eeneniale algemeen 
juist. Hoewel voor hel overige de in mijne verhandeling besproken 
proefnennngen voldoende zijn om dil feit vast le stellen, zoo kan 
men er nog niel met jinslheid de ware wel uil alleiden, volgens 
welke de wrijving met den druk verandert. 

•1. Aannierkelijk ver.schil van wrijving bij het hout naar gelang 
de spoorstaven droog, nat of veilig waren; daarenlegen volkomen 
onverschilligheid van den staat van droogheid of vochtigheid der 
sjioorstaven met betrekking tot de wrijving van hel ijzer, en zelfs 
van haren veltigen toi'stand bij hel begin van de wrijving (vóór 
dat eene voor dit geval ontstaande gladheid reeds mogt zijn inge-
treden), len ware het wrijvend oppervlak betrekkelijk zeer klein 
was (zoo als bij de geremde wielen) en gevolgelijk de druk opde 
vierkante eenheid zeer groot, in welk geval de wrijving van hel 
ijzer met een vettig bestrijksel zeer verminderd was, zelfs bij den 
aanvang van de beweging. 

5. Aanmerkelijke invloed van den toestand van gladheid op de 
wrijving, vooral bij hel ijzer; veel minder echter bij het bout. 

0. Veel sterker wrijving bij hel hout, droog zijnde, dan bij 
het ijzer. 

7. Geringe invloed van de soort van bel hout oj) zijne wrijving, 
gelieel onmerkbaar, wanneer hel glijdend voorwerp bestreken is 
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(uitgenomen echter wanneer het hout harsachtig is en hel be-
s t r i j k s e l slechts uit water bestaat; in dil geval is de wrijving sterker, 
dan bij honisoorlen, die niel harsachtig zijn); de invloed van dc 
soort van het bont wordl over hel g e h e e l s l e c h t s merkbaar, hoewel 
in geringe male, wanneer de glijding droog plaals heell; in dat 
geval is bij de zachte houtsoorten de wrijving een weinig sterker 
dan bij de harde. 

8. Er heell bij den aanvang der beweging geen bijzondere ver-
meerdering der wrijving plaats, dan alleen voor hel lioiit (en het 
leder) over natte of veilige spoorslaven; in al de andere gevallen 
(hout en leder op drooge spoorstaven, gelah perlja op drooge en 
natte spoorstaven, ijzer op drooge, natte of vochtige spoorslaven) 
is de wrijving bij het in beweging komen volkomen dezelfde ge-
weest als bij zeer geringe snelheid (gevolgelijk grooter bij aanmerke-
lijke snelheid); daarentegen is bij bout (en leder) over natte of 
vochlige spoorstaven de wrijving, bij den aanvang der beweging, 
over hel algemeen en gemiddeld, de d u b b e l e geweest van die, welke 
met eene hoogst geringe snelheid overeenkwam. 

De juiste en numerieke uilkomslen mijner waarnemingen omtrent 
dc waarden van de wrijving in de verschillende omslandigheden 
zijn op eene volkomene, beknopte en duidelijk sprekende wijze 
medegedeeld, niet in labellen van cijfers, die nooit aan deze voor-
waarden hadden kunnen voldoen, maar in eene reeks van aan-
schouwelijke figuren, bij mijne verhandeling gevoegd. 

in het vierde gedeelte van de verhandeling heb ik getracht de 
verklaring te geven van de verschijnselen en de wetten van wrijving 
tc doen kennen, die mij uil de waarneming gebleken zijn. Ik 
loon aan dat men drie algemeene en wezenlijke oorzaken van de 
wrijving moet aannemen, te weten: de moleculaire aantrekkings-
kracht, de ruwheden van de oppervlakkeu en de daaruit voort-
vloeijende afrukking van de deelljes bij de beweging; verder, dat uit 
de zamen'werking van die drie oorzaken de verschijnselen, welke 
de wrijving oplevert, schijnen le kiiuneu verklaard worden Niel 
dat ik die verschijnselen alle, vooral niel in de bijzonderheden, 
heb kunnen verklaren, maar ik vermeen eene voldoende en aan-
nemelijke reden (hoewel dan ook op eene algemeene wijze) vau 
de voornaamste en meest in het oog springende te hebben gege-
ven, le weten: 1°. van de vermindering der wrijving naar gelang 
de snelheid toeneemt; 2°. van de atliankelijkheid van de grootte 
van het wrijvingsvlak; 3®. van den invloed der wrijvende zelf-
standigheid; -l®. van den invloed van de gladheid der oppervlak-
ken; 5°. van het feit, dat, over het algemeen, de wrijving bij 
den aanvang der beweging geene bijzondere waarde heefl. Die 
weinige bijzonderheden, welke ik niel heb verklaard, verzwak-
ken overigens in geeiieu deele de algemeene beschouwingen, 
welke ik heb medegedeeld en die van de overige leiten rekenschap 
ijeven. 

In het vijfde gedeelte loon ik aau, dal men, met eene vol-
doende benadering, al de zeer talrijke waarden, welke ik bij de 
verschillende omstandigheden van mijne proehieiningen voor de 
Wrijving heb verkregen, kan voorstellen door de volgende for-
mule, die zich bovendien als de meest eenvoudige voordoet, welke 
men kan aannemen. 
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waarin, wamiecr f de waarde is van de wrijving, p den gebeelen 
druk voorstelt, onder welken de beweging plaals heell; K en 7 
zijn twee coëllicienten, die ieder afzonderlijk naar gelang van de 
omslandigheden veranderen, lerwijl de waarde van K allijd iels of 
wat hooger is dan die van 7 ; a is een derde coëllicienl, welligl 
een weinig veranderlijk, maar alsdan volgens eene nog geheel 
onbekende en zelfs volstrekt niet gegiste wet, welligl echler ook 
slandvaslig, en in alle geval kan hij slandvaslig worden gesleld 
met eene voor de praktijk voldoende benadering, als wanneer hij 
gelijk is aan 0.3 indien de snelheid v in ellen per secunde wordt 
uitgedrukt. 

Wat de coëllicienten K en y betreft, deze veranderen ieder in 
het bijzonder met den aard van de stollen, die over elkander 
glijden, den graad van gladheid van hare wrijvende oj)j)ervlakken, 
het al of niet aanwezig zijn van een bestrijksel tusschen die 
oppervlakken, den aard van dit bestrijksel, en tevens naarmate 
van den druk op de vierkante eenheid, waaronder de beweging 
plaats vindt. Men kan overigens alleen reeksen van nmneiieke 
waarden van K en 7 geven, die betrekking hebben op bepaalde 
en bekende omslandigheden, voorwaarden en toestanden. Ik heb 
er een groot aantal bekend gemaakl, die uit mijne waarnemingen 
volgen. (Hcze zijn alle aangewezen in de lignren, bij mijne ver-
handeling gevoegd.) 

Om een overzigt van de vooriiaamste le geven, kan men zeggen 
dat de wrijving hel grootst was bij de houtsoorten, vooral de 
zachte, en bel leder en de gelah perlja over drooge spoorstaven 
zonder bestrijksel, en de K hierbij somtijds is gestegen lot 0.70 
en nooit beneden 0.10 is gedaald; meestentijds heefl hare waarde 
0.00 voor de zachte houtsoorten eu 0.53 voor de harde bedragen; 
onder dezelfde omstandigheden is y doorgaans 0.30 voor de zachte 
en 0.25 voor de harde houtsoorten geweest. De wrijving van hel 
ijzer is altijd minder geweest; wel is waar is, bij wijze van uit-
zondering, wanneer het ijzer eene zeer ruwe en hobbelige opper-
vlakte had, K tol 0.00 gestegen; maar gewoonlijk heefl zij onder 
gelijke omstandigheden niet meer dan O.'IO bedragen en is som-
tijds tol 0.25 gedaald; y bedroeg dan gewoonlijk 0.10. Had het 
ijzer eene gladde o|)pervlakte, zelfs al was dil niet zeer volkomen hel 
geval, dan is K nooit boven O.-iO gestegen en somtijds tot 0.17 
en zelfs lot 0.12 gedaald; gewoonlijk bedroeg zij 0.20 lol 0.30 
(naar gelang van de groolie van het wrijvend oppervlak), terwijl 
y alsdan gelijk was aan 0.08 lol 0.12: overigens was hel voor 
de waarden van K en } , bij de wrijvingen van hel ijzer, vau 
geenerlei beteekenis of de spoorslaven droog of nat, zelfs of zij 
vettig waren, uilgenomen, wat hel laatste geval betreft, wanneer 
het wrijvend oppervlak betrekkelijk klein, of, met andere woor-
den, wanneer de druk jier vierkante eenheid grool was; al.sdan 
waren de coënicienteii der wrijving van hel ijzer met bestrijksel zeer 
verminderd. Itij de wiijving vau ile honisoorlen (en hel leder) met 
bestrijksel, als dil slechts uil zuiver waler bestond, was K onge-
veer 0.25 en y ongeveer O.ID; bestond hel bestrijksel uit smerig 
water of olie, dan is K doorgaans lot 0.10, somtijds slechts tol 
0,20, maar ook somlijds tot 0.05 gedaahl, en y , die gewoonlijk 
0.01 bedroeg, is eenige malen tot 0.01 geilaald. Het vettig be-
strijksel heeft overigens, in beide gevallen van ijzer eu van boni, 
altijd hel spoedig gladwordeii der n|ipervlakken veel bevorderd en 
gevolgelijk de wrijving verminderd. Het is hooldzakelijk op die 
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wijze, cn bij gevolg nniiileiiijk, dal dc veilige beslrijivselsscliijnen 
te werken om de wrijving Ic vcrzaclilen. 

In bel zesde en laalslc gedeelte van mijne verhandeling geel' ik 
van deze een algemeen overzigt cn dc slotsom, die in hoofdzaak 
o|) hel volgende nederkoml: 

1. De verandering van de slepende wrijving met dc snelheid is 
een nigemeen verschijnsel, dat overigens begrijpelijk en verklaarbaar 
is, en dal voor alle gevallen, met voldoende benadering, kan worden 
voorgesteld door eene vrij eenvoudige ibrnnde met twee verander-
lijke coënicieutcu. 

2. De leer omtrenl dc evenredigheid van dc slepende wrijving 
lol den druk, waaronder zij plaats heeft, en hij gevolg omtrent 
hare onafbankelijkbeid van dc grootte der wrijveiulc oppervlakken, 
is len naastcid)ij juist als dc druk op de vierkante eenheid r/m//// 
is; maar zij is dit niet meer als die druk ophoudt gering tc 
wezen. 

3. Kr heeft, over hel algemeen, geen bijzondere wrijving bij den 
aanvang der beweging plaats; nu\ar, in sonunige gevallen, bestaat 
er zoodanige wrijving en wel eene zeer sterke. 

Dit zijn, in algemecnc trekken, de voornaamste uitkomsten van 
mijne onderzoekingen. Voor hetgeen dc overige betreft en voor de 
bijzonderheden alsmede voor de lunnerieke waarden van dc wrijving 
naar gelang van de omstandigheden, kan ik slechts naar mijne 
verhandeling verwijzen. 

STOOMIIAMKII. 

{Practical Mcchatnc''s Journal, 1 Aiig. cn 1 Scpt. ISGl , verkort.) 

Onlangs is door de (irma Morrison (Ouseburn Engine Works) 
een hamer van tien ton gemaakt mei eene slaglengte van 8 engel-
schc voeten (2''l.4i) voor dc «Klswick Ordnaucc Works » 

Dc firma heeft nu voor eigen gebruik oenen vijftien tous hamer 
vervaanligd. Dc stoel van dezen hamer beeft den A-vonn en is 
hol gegoten; hij is met bouten bevestigd op eene grondplaat en 
rust op een zwaar blok van melsehverk. liet aatdjeeld is nagenoeg 
gelijkvloers geplaatst midden tusschen dc steunpunten van den 
stoel. Dc cilinder is aan den stoel vaslgebout. Dc zware zuiger 
beweegt zich door den bodem van den cilinder cn is aan bet 
henedeneimi van eene zijdelingschc verbreeding voorzien, welke den 
kop van den hamer vormt. Deze kop is oj) dc gewone wijs met 
eene stalen plaat belegd, die mei eene zwaluwstaart is bevestigd. 
De toevoer- en cn dc overige werktuigelijke deelen 
bevinden zich in hel inwendige van den stoel, zoodat men uitwendig 
alleen de helhoomeii ziet, waardoor de werking van den hamer 
wordt beheerscht. 

De stoel beeft eene ijzerdikte van 2̂  engelscbc duim (Oi-'I.OIK)')) 
en weegt 31 ton. 

De cilinder heelt 40 engelscbc duimen (D'I.IOS) middellijn en 
weegt 18 ton. 

De hamer is in één sluk gesmeed en beeft 18 engelscbc duimen 

(0''l..iri7) middellijn. 

De VAiiger, die cr stevig op gesmeed is, heell eene slagicngte 

van 8 voel O duim (2''l.oO). 
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Dc wijdte tusschen de Iwee slcunpunlcn van den stoel is IG 
voel O duim (5''1.03) cn de hoogte oiulcr den boog 11 voet 3 duim 

Dc hefboomen, waardoor de stoomkleppen worden bewogen, be-
vinden zich ter wederzijde van den stoel, zoodal de werkman den 
hamer aan beide zijden kan regeren. Dovendien is er een hefbooni 
lot regeling van den toevoer van stoom en een, die in verband 
staat met eene kraan, tot ontlasting van condensatic-watcr. 

Dc cilinder weegt met al zijn toebehooren en met inbegrip 
van den hamer 4-i ton; hel gewigl boven den grond is dus 
75 ton. 

Telt mcji hierbij bet gewigl van hel aanbeeld, dc grondplalen 
cn dc bouten beneden den grond, tc welen 80 ton, zoo vindt men 
tc zamen een gewigl van 101 Ion. 

liet uiterlijk van den hamer is geheel in overeensleuiming met 
hel reusachtige van het werk, dal hij heeft te verrigteu. 

Hel geheele sluk is een treilend toonbeeld van hetgeen thans op 
het gebied der nijverbeiil wordt voortgebragl. 

Toevoegsel van de mlaclie, —Volgens eene outvangencmededceling 
van de ingenieurs Fijnje en van Diesen wordt dc bovengemelde 
hamer in zwaarte ver overtroneu door den sloondiamer in de 
staalfabriek van Krupp tc Kssen. Deze weegt met de daaraan ver-
bonden stang cn zuiger 45 ton. Hij wordl met den stoomcilinder 
gedragen door twee zware stalen balken. De valhoogte kan naar 
mate van de behoefte geregeld worden; bet maximum bedraagt 
ruim 3 el. 

]X\KGLAS. 

{Munitcur Jcs iulérvls vwtériels, 1861, n". .')2, verkort.) 

r.ij groote overdekkingen, hetzij van gebouwen, hetzij van 
werven of spoorwegen, is een ruime doorlogl van daglicht veelal 
zeer belangrijk. Het geblazen vensterglas is in die gevallen onvol-
doende. Zijne doorschijnendheid is somwijlen hiinlerlijk; wordt 
hel mat gemaakt of gebruikt men gordyiien, zoo kan men ge-
vaar loopen Ie veel licht te verhezen. Hoveudicn is het te dun 
en dus te zwak voor groote ahuetingen. Onverfoelied spiegelglas 
daarentegen is in den regel te duur. 

Voor hel bovengemebl doel kan daarom worden aanbevolen het 
dakglas, in Kngeland rolled glnss, in Frankrijk verren de toilures 
genaamd, hetwelk te Saiut-Oobain wordl vervaardigd. Hel heeft de 
sterkte van spiegelglas en de goedkoopheid van vensterglas. Dil glas 
is of ligigroen of gebeel wil. Ken der vlakken is glad en blinkend, 
hel andere vlak heell liglc strepen of ribben, waardoor hel licht 
wordl verspreid, zoodat men er niet doorbeen kan zien. Het licbt-
verlies is iutusschen zeer gering. 

Dit glas is eigeidijk niets amlers dan eene miiulere soort van 
spiegelglas, hetwelk in vormen gegoten wordl. Deze vormen zijn 
gestreept of gegroefd. De breedte is lol 0''l.80 en dc lengle lol 
2«l.50; de dikle is voor stukken van eene vierkante el gewoonlijk 
5 streep. 
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DE NIEUWE nAVENWEIlKEN TE l IuVllE, door den mmcrhau-

conducteur SCHAAF TK GIFIIORN. 

{Zcitschri/t des Architecten- md Inrjenlcur-Vcreins fàr das lumùjreich 
llanmcer , ISCl , Heft 4 , S. 301.) 

(1'laal 1) en 10.) 

Dc stad Havre heeft zich door de bedrijvigheiil van hare bewoners 
ni deze eeuw buileugemeen ontwikkeld, zoodat zij tegenwoordig 
(Ie tweede plaats onder de zeesteden van Frankrijk inneemt; Mar-
seille alleen bezit een' meer uitgebreiilen handel 1er zee. Voorna-
melijk levert Havre af aan Harijs en het rijke iXormandie, waar 
talrijke fabrieken bloeijen. Dc aanvoer van boomwol in deze haven 
moet tegenwoordig meer bedragen dan die in bet ganschc vaste 
land van Kuropa Ie zamen en bijna de helft bereiken van den 
aanvoer van dit artikel tc Liverpool. 

Dc fransche regering heefl er zich daarom aan gelegen laten 
liggen, de haveuwerken van Havre op bet standpunt te brengen, 
dat door zulk een handelsverkeer gevorderd wordl. De gezamenlijke 
kosten worden voor het meereiuleel door den staat gedragen; en 
al heefl de stad zelve haar krediet er eenigzins toe gebezigd, zoo 
zal toch hel door haar ingelegd kapitaal door de opbrengsten van 
de haven, die haar door den staat geheel zijn afgestaan, rijkelijk 
renten afwerpen. In hel situatieplan van Ibivre op plaat O zijn dc 
verschillende havenkommen en hare uitmonding in de Seine voor-
gesteld. Kr zijn in het geheel thans zeven kommen of natte dokken, 
die gedeeltelijk achler elkander liggen, waarom cr dan ook slechts 
drie sluizen zijn om de voorhaven mei dc dokken te verbinden. 
Kenc vierde sluis, tusschen die der voorhaven en bet bassin van 
dc Kure, is in aanbouw; wij komen daarop later terug. Alle haven-
kommen zijn onderling door sluizen afgesloten, zoodal, met inbegrip 
van die, welke de havenkommen met de voorhaven verbinden, tien 
groote sluizen aanwezig zijn. De laatste reeds voltooide werken zijn 
de aan belasting niet ouderworpen gedeelten, die aan den eeneu 
kant aan het oude dok Vuidinn grenzen en aan de andere zijde 
een bijzonder dok hebben bekomen, dat aan ilie gedeelten zijn 
naam ontleent. Hel is op het jdan met de benaming van/wj/zv )̂»/-
dük aangeduid. Ook bet groolere dok de l'lutre, dal zich aan het 
zoo even ge!K)emdc aansluit en levens met de dokken Vnnbnn en 
de la Floride in verbinding staat, is voltooid. Kene regtsirceksche 
verbinding van dit dok met de voorhaven is thans onder handen, 
buitendien wordl len oosten van dit dok een u;rf)ol (lroo!ï dok O a 
aangelegd. 

ik zal vooraf hel een en ander omtrent deze nieuwere en nieuwste 
werken nicdedeeleu en ten slotte kort(dijk melding maken van de 
ontwerpen, die men onlangs heell gemaakt ter verbetering van de 
zeehaven en hare reede. 

Hel Knirepot-dok heefl eene lengle van 355 en eene breedte van 
80 nederlandsche el. Het is door eene 10 cl wijde sluis mei hel 
dok dc TKiire verbonden; aan deze laalslc is wegens de daarover 
gelegde bruggen eene lengle van ri2''l.r)7 gegeven en zij bezit twee 
paar deuren, van welke hel eene paar hel water in de kom van 
bot Knlrepot-dok ophoudt, terwijl de beide andere deuren hel dok 
•Ie l'Kure alsluiicn. Het dok is aan al de vier zijden met kaaimuren 
voorzien, die in liguur Kt van plaat O in doorsnede zijn voor-
jjCsteld. Men was eerst van jibm, dc muren op eene 0''l.00 dikke 
'aag beton le funderen, zoo als in liguur 15 van die plaat is 
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aangewezen. Doch daar men hel geheele dok gemakkelijk droog 
kon houden, ving men lerslond aan op den vasten grond, die uit 
zwarten vuursteen-kiezel, mcl zand vermengd, bestaal, te metselen, 
omdat dil metselwerk goedkooper kwam te slaan dan beton. Hij bet 
ledigen bewerkte men de afwatering gemakkelijk iloor eene sleuf, 
op \ el afslands van bet metselwerk, zoo als in liguur 10 tc zien 
is. Aan den voel van den muur beslaat hel gedeelte der hindering, 
dat aan den kant van het dok gelegen is, uil metselwerk van 
breuksteen in ceinentmortel; overigens is bet geheele metselwerk 
daarachter slechts in kalkniorlel uitgevoerd. Dc oppervlakten van 
voren zijn allen met klinkers bekleed, die tandvormigin het achter-
gelegen metselwerk van breuksteen ingrijpen; op slechts enkele 
plaatsen bezigde men aan dc buitenzijde ook gebouwen steen, die 
nog toevallig van een oud dok voorhanden was. Men nam bij deze 
muren de proef, bet bovenste gedeelte van de voorzijde ook in 
gewonen kalkniorlel tc inelselen, maar de ondervinding leerde,dat 
deze aan hel zeewater geen wederstand kan bieden, weshalve men 
later voor de bckleedingen alleen Porlland-cenient bezigde, die 
tegenwoordig te Havre voor alle mogelijke bouwwerken, voor zoo 
verre zij regtslreeks met zeewater in aanraking komen, gebezigd 
wordt. Op elke 120 el afslands heefl men alwateringskanalen voor 
de kaaibcstratiiig door den muur aangebragt, cn aan de beslratiiig 
zelve eene llaaiiwe helling naar den muur toe gegeven, gelijk uil 
figuur 10 blijkt. Dc meerpalen langs bel dok bestaan uit gegoten 
ijzeren cilinders van 0<'1.30 middellijn en bevinden zich ongeveer 
lcl.50 onder en l el boven den grond. Voor zoodanige palen wordl 
tegenwoordig tc llavrc volstrekt geen bout meer gebruikt, daar de 
bouten palen vaak verleerd waren, voor dal men bel lijdiggenoeg 
bemerkte en daardoor bij storm aanleiding gaven tot ongelegen-
heden voor de schepen. De diejitc van het dok zal voor de grootste 
schepen voldoende zijn, tiaar zij nog 7''I.10 bedraagt, wanneer 
men bel water lot o|) den hoogwalersland der doode getijden laat 
alloopcn. Ten opzigte van de kaaimuren mag nog vermeld worden, 
dat zij aan de voorzijde eenigzins hellend zijii gemaakt en dat de 
onderkant aan het dok ongeveer (VI.50 hooier li:;! d,m van ö ö D 
achteren, teii einde bunnen wederstand tegen dc drukking van 
den grond le vermeerderen. De iloksluis, welker hoofdafmetingen 
boven reeds zijn opgegeven, ligt met haren slagdorpel OiJl.GOonder 
hoogwater van doode getijden. Men bad voor het lunderen van dc 
sluis een paalrooslerwerk ontworpen, dewijl men len gevolge van 
voorloopig onderzoek der grond als zeer week moest beschouwen. 
De paalrijen, uil korte palen bestaande, moesten den bodem zamen-
drukken en zoodoende digler maken. Men heiile daarom eerst dc 
damplanken en vervolgens de paalrijen in, voorzag deze van slik« 
bonten, en vulde de »usscbenruimlen met beton aan, zoo als in 
dc lengte-doorsnede van de sluis aan het dok de l'Kiiro (figuur i:{ 
van plaat 0) le zien is. Hij het verder werken aan de fundering 
bleek later, dal de bodem zeer vast was, daar hij uit dikke 
kiezel, met zand gemengd, van genoegzaam draagvermogen be-
stond. Men liet derhalve voor het vervolg de palen achterwege cn 
fundeerde hel anden; gedeelte der sluis op beton. 

De belonlaag onder de sluis heell eene ilikte van l''l.70 lol 
2<'I.12 bekomen; onder de draaibrug kou zij zwakker genomen 
worden en is zij daar ook len deelc vervangen door eene laag 
goede, vette klei, zoo als le zien is in de lengle- en dwar>door-
snedcn, voorgesteld in de figuren 17 en 18 van plaat 0. And""'̂  
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damplanken dan de bovenvermelde zijn niel aangebragl; alleen 
heeft men onder den drempel der slnis overdwars eene slenl' ge-
maakt en met beton gevuld, terwijl de fundering der eigenlijke 
sluis naar den kant van dc draaibrug iets dieper is gelegd. Heide 
deze versterkingen van dc hnulering zijn in dc zoo even vermelde 
figuren te zien. Dc tumlcriiigeii aan de achterzijden van de pijlers 
der draaibrug zijn niet zoo diep gelegd en op een ligt paalroosler-
werk gesteld, zoo als in de figuren 10 en 20 is aangewezen. De 
oppervlakte van den bodem der sluis is overal volkomen vlak ge-
houden, maar de zijmuren, met uitzondering van die in dc deur-
kassen, hebben eene helling van ^ en dragen dus aanmerkelijk 
tol de sterkte daarvan bij. 

Dc aanslagen van dc drempels zijn met granictblokken voorzien, 
en ook de blokken van het bovenste metselwerk, lot op D'l.20 onder 
hoog waler hij doode getijen, is van graniet, terwijl de lager ge-
plaatste blokken slechts uil harden zandsteen beslaan. Overigens 
zijn alleen de bovenste metselwerken alsmede dc hoeken en deur-
kassen met steenblokken bekleed en hel overige met harde in cement 
gemetselde klinkers. Ook is de sluisvloer overal op de beton .slechts 
mei eene 0''l.34 dikke laag metselwerk van klinkers bedekt. Met 
achlergclegen melselwerk ook hier, even als hij de kaaimuren, uit 
kiezelachligen breuksteen, in gewonen kalkmorlcl gemetseld, waar-
van alleen het achlcr-metselwerk tusschen dc deiirkassen is uit-
gezonderd, zoo als uit dc plaat blijkt, waarop tevens eene verklaring 
van de verschillende soorten van metselwerk te vinden is. Dc aan-
sluiting van dc sluismuren aan dc beide dokken, de inrigting van 
de drempels en dc ligging der sluis iu hetrekkiiig lol de ketting-
kokers, zijn het best uit bet plan iu figuur 1 Wc zien, gelijk mede 
de vloer der draaibrug. De plaats der dubbele scholbalk-sponningen 
aan de beide einden der sluis blijkt uit de liguren 1,'] en 1-i-, 
waarbij nog mag worden vermeld, dat zich daarnevens in den 
muur nog ccnc driehoekige sponning bevindt, die bestenul is, om, 
in geval van ardamming, de stempels op tc nemen. Zij is in die 
liguren met f aangeduid en worill tc llavrc aan alle nieuwe sluizen 
aangebragl. 

De kosten van het Knircpól-dok met de sluis hebben bedragen 
als volgt: 

franken. 
1. .\ardwerken 010 085 
2 De sluis 373.187 
3. De kaaimuren 1 131588 
•i. De arvoerkanalen van de bc.straliiig onder de 

kaaijen • . . . 10100 
."). Destraliiig en begrimliiig der kaaijen . . . . 200027 
0. Meerpalen 1848.5 
7. Detonning in het dok 0 818 
8. Verschillende kleinere werken 20 078 
0. Daglooneu en aanbestede werkzaamheden. , . 251 887 

10. Afvoer van hel water 00 32() 
11. Dortlandccment 4,30 880 
12. Ver.schillenile werkzaamheden 71431 
13. Twee paar bouten deuren 114 000 
11. Kene draaibrug met twee sjioren voor wagens 

en twee trottoirs 80 000 

Tc zamen . . . 3 825 007 
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De in de posten 1 tol 8 vermelde werken zijn bij aanneming 
cn de overige van staatswege uitgevoerd. Hierbij vall nog op te 
merken, dal dc Dorllandcemenl voor alle waterwerken te llavrc dooi-
de regering reglslreeks uit Kngeland wordt ontboden, ten einde alle 
vervalsching van deze gewiglige bouwstof te beletten. 

Hel bassin de TKure is te llavrc het grootste; het heell eene 
breedte van 200 el bij dc gemiddelde lengte van 700 el cn cenc 
breedte van 205 cl op dc lengte van 285 el. Het is op eenige uit-
diepingen na, die men later door baggeren zal uitvoeren, voltooid. 
Al de zijden zijn met kaaimuren bekleed, uitgezonderd het gedeelte 
van het nieuwe droogdok tot aan de aan de zee grenzende zijde, 
dat slechts met ligten steen bekleed is. Ken gedeelte vau het dok 
en de dijk, waardoor het van den mond der Seine is afgesloten, 
is iu zee uitgebragl; men ziet nog tegenwoordig voor den pul van 
de groote sluis, die later hel bassin de TKurc met dc voorhaven 
moet verbinden, dc oude oeverwerken. De diepten van het dok zijn 
eenigzins verschillend; voor do havenkom, hel dok cn de sluis 
St. -lean, die naar hel bassin de la Floridc voert, bedragen zij 
slechls O'-UO hij hoogwater der doode getijden, terwijl zij in dc 
nabijheid van de nieuwe sluis en het nieuwe drooge dok tot 0'!l.2t) 
hij denzelfdcn waterstand toeucmen. Dit gedeelte van het dok is 
in het bijzonder voor de groote transatlantische stoomschepen be-
stemd, die overigens tc llavrc, naar hel schijnt, even als op andere 
plaatsen, waar zij niel genoegzaam van staatswege worden onder-
steund, .slechte rekening maken. Dc kaaimuren van het bassin de 
1'Kure zijn op dezelfde wijze gebouwd, als aan het dokbassin; hel 
melselwerk bestaat uit breuksteen in kalkmorlcl en is van voren 
met klinkers in cement bekleed. Hunne fimderiug ligt iets dieper 
cn werd op de volgende eenvoudige wijze gelegd. Men liet vóór 
den put, gelijk uil Iiguur I van plaal O te zien is, aarden dammen 
staan, pompte den put vooraf tot op iets meer dan 3 el onder den 
hoogwalerstand der doode getijden ledig, sloeg vervolgens twei; 
evenwijdige rijen palen in de breedte der fundering en bekleedde 
deze toen men dieper kwam van binnen met deelen, die legen el-
kander werden geschom'd. 

Nadat men zoo doende tol op 7<'l 70 onder den vermelden water-
stand gekomen was, spreidde men eene hetonlaag van t>l.40 lol 
Oi'l.OO dikte en trok daarop het overige melselwerk op. Oelijk 
reeds is vermeld, is het bassin de l'Kure aan den kant van dc 
Seine door eenen dijk begrensd, wiens voel, in geval van storm, 
aan de hevigste aanvallen van de golven is hloolgesleld. Men heell 
Ie zijner beschulting de in de schels (figuur 2) voorgestelde con-
structie gebezigd, van onderen beslaande uil eene dubbele rij palen 
mei tusschcnliggende planken en die nog bovendien door schoor-
palen versterkt is. Dc aanviiHing van achteren bestaat uit zware 
kiezelstecnen, welker helling van eeu op een met ccnc laag klinkcr> 
of breuksteen, in cemcntmorlel gemetseld, bekleed is. Hoven op dc 
helling bevindt zich eene lage borstwering van zware granielblokken, 
om den beneden gelegen dijk, die tevens openbare weg is, tegen 
de golven te beschernicn. Voor het alloopen van het waler, daler 
desniettemin over mogt spatten, zijn onder in dc borstwering ope-
ningen gelaten. Op dergehjke wijze is de oever in dc bogl van dc 
Seine hoven hel bassin dc TKure met een houten werk bekleed, 
dat van onderen .schuins oploopt, maar vau boven Ie lood staal, 
om de golven voor het ongeveer 1 el hooge loodregle gedeelte 
doon tovugstovtew. Achter dc planken bekleeding van dil werk zij" 
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groote kiczelslcenen gestort. Kiguur 3 stelt dil werk in profil voor; 
daaraan sluiten zich nog houten hoofden aan, die haaks op de 
stroomsrigting liggen cn uil cenc met plankeu beklcede paicnrij 
bestaan, die door steun-en schoorpalen versterkt is. Op deze wijze 
is de geheele groote bogl van het /it'f//'van Havre beschermd. 

Naast hel bassin de TKiirc wordl een groot droog dok {Cnle 
nèche of Formc de lladoub) gebouwd. Het zal 130 el op den bodem 
lang en 3i''l.50 vau boven breed zijn, terwijl dc bodem 8''l. 10 onder 
den hoogwaterstand der doode getijden zal komen tc liggen. Dc 
sluis van hel drooge dok wordl 30 el wijd in den dag cn 30^1.75 
lang. Haar bodem ligt OL'1.90 hooger dan die van het dok, wijl op 
deze nog de kielblokken lol ondersleuning van de schepen komen 
Ic liggen. Dc sluis zal eene ijzeren schipdeur bekomeu om haar 
van het bassin af te sluiten. Op de plaat O zijn cenige schetsen 
van het drooge dok medegedeeld. Kiguur 5 stelt den platten grond 
van den aanleg in algemeene omtrekken voor. Figuur 1 vertoont 
regts eene halve dwarsdoorsnede, naast eenen trap genomen, cn 
links eene zoodanige doorsnede op dc plaats van cenc houthelling, 
hl figuur O is eene lengtedoorsnede der sluis voorgesleld, waarbij 
valt op te merken, dal dc zijmuren ccnc helling bekomen, zoodat 
de sluis op den bodem slechts 28^1.12 wijd in den dag is. Het 
funderen geschiedt, gelijk uit de afbeeldingen te zien is, op eene 
3fl.25 tot l<!l.50 dikke laag beton; alleen de houthellingen zijn, 
voor zoover zij achter den achterkant der zijmuren terugspringen, 
op een ligt paalroosterwerk gefundeerd, zoodal bet den schijn beeft, 
dal zij , wanneer de losse zandige bodem ten gevolge van den 
regen doorweekt wordt, ligt van den hoofduniur kunnen losscheuren. 
De binnenste massa van hel metselwerk zal ook hier uit kiczeb 
acbtigcn breuksteen in kalkmorlcl bestaan. De meeste buitenzijden, 
en vooruamclijk de scherpe kanten der trappen, zullen met graniet-
blokken worden bekleed, terwijl enkele oppervlakkeu eene kliiiker-
bekleeding in ccmentmortel bekomen. De betonhmdering was hij 
myn bezoek voor ongeveer twee derden voltooid. Men schc|ite hel 
water tot aau den onderkant van de belon uit, cn spreidde deze 
derhalve in het drooge, daar men o v e r t u i g d is, dat zij, zoo doende, 
veel beter wordt, dan wanneer men ze in het water spreidt, als 
wanneer een goed gedeelte van den mortel wegspoelt. Toen ik den 
met het werk belasten ingenieur vroeg, waarom men niet den meer 
goedkoopcn breuksteen voor de fundering koos, daar men toch het 
waler tot van onderen uitschept, antwoordde hij, dat in dit bij-
zonder geval beton goedkooper is dan breuksteen, ofschoon hij mij 
nog kort tc voren verzekerde, dal bij de kaaimuren van het Knlrc-
pól-dok beton duurder zou zijn te staan gekomen dan metselwerk 
in breuksteen. De hoofdreden, waarom men aan de beton de voor-
keur geeft, is wel hierin gelegen, dat zij een vaster en zekerder 
grondslag geeft, dan een metselwerk nit den slcchten breuksteen, 
die sleehts uil zwaren, ronden, in de zee gevondenen vuursteen-
kiezel bestaat. Ook wordt beton ongetwijfeld veel eerder waterdigi, 
dan zoodanig metselwerk. De beton werd in lagen van ongeveer eene 
cl dikte, door midih.'l van karren, uilgestori; alleen aan den rand van 
den fimderingpul stortte men de belon tersiond in dikkere lagen 
cn liet ze naar hel midden van het werk met hellingen van één 
op één ahiemcn. Dit had ten doel den door den regen medegcvoerden 
grond van dc helling van den put tc steunen. Met hetzelfde doel 
bragl men op die plaatsen, waar dc sterkste afschuivingcn hadden 
plaats gevonden, terstond beton-massaas in den vorm van steun-
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jiijlers in dc gansche dikte van dc bedding aan. De gnnd achter 
het droog dok bestond uil fijn zand, met eenigzins kleiachligcn 
grond vermengd; hier en daar trof men ook cenige lagen kiezel aan. 

Dc beton werd, gelijk voor alle beloiiwcrken te llavrc, uil 1 deel 
morlel van Dorlland-cement op ! J- deel steengruis gevormd. De 
mortel zelf bestond uil 1 deel Dorlland-cement en 2 deelen zand. 
Dil mengsel werd zeer spoedig hard en was overal zeer vasl ge-
worden. De mortel werd mei de bekende werktuigen vervaardigd, 
waarhij twee loodregle stcenen met kra.sijzers in cenc sleuf loopen. 
Ook hier even als in andere fransche zeeplaatsen werden de beide 
bestaiuldeelen van den morlel eerst droog ondereen gemengil en 
daarna voegde men er het noodige waler bij. De beton werd in 
een in de liguren 10, 11 en 12 afgcbeeldeii bak met bellende 
vlakken toebereid. Kerst werd cenc kar steengruis, dan ccnc kar 
morlel, daarop wederom cenc kar vol van ieder en eindelijk nog 
cenc kar sleengruis op de bovenste ijzeren plaat gestort, voorts 
maakte men dc plaal p door eenen hefboom los cn dc geheele 
massa stort Ie op de kleine vlakken naar beneden cn kwam daar 
als bereide beton aan. Ter zuivering van het steengruis vóór het 
gebruik hadden de karren ecu zeefvormigen bodem, uil houten 
lallen bestaande; eenige emmers water werden door jongens over 
de stcenen gegoten. Onder aan den voet van deii bak met beton 
werd de gereed gemaakte beton weder in karren geladen en ter 
jdaatse, waar hij gebruikt moest worden, uilgestm'l, waarbij men 
iu de rigting van dc uitgraving voorwaarts ging. Dc wHarnennngen 
omtrent den bier gelcverden arbeid hebben tol dc volgende uit-
komsten geleid. 

Den 8sten December 1858 waren bij dc vervaardiging van dc 
beton aan het werk: 

1. Dij hel laden cn vervoeren van hel steengruis van 
den hoop tot den rand der helling 12 man. 

2. Zuivering van het sleengruis 3 » 
3. Vervoer naar den plateform van den belonbak. . 2 » 
1. Daden en vervoeren van den mortel van dc machine 

naar den belonbak O « 
5. Storten van het sleengruis cn den mortel in den 

belonbak . • 1 » 

tc zamen . . . 30 man. 

en, hel dagloon op 1 franken gerekend, maakt dil 120 franken 
arbeidsloon. Deze dertig arbeiders hehben in een dag van 8 uren 
110 70 leerling cl beton vervaardigd. De geheele bereiding van de 
belon (met uitzondering van de morlelbereidiiig) heelt derhalve 
1.081 frank de teerling el gekost. 

Verder zijn bij hel overstorlen van dc beton gebezigd: 

1. Daden van de belon in karren O man. 
2. Vervoer cn uilslorlen 8 » 
3. Zuivering van de karren 1.5 « 
1. Zacht stampen van de belon 1 » 
5. Deiniging van de oppervlakken 1.5 » 

Te zamen . . . 21 man, 

makende, gerekend tegen 1 franken dagloon, 81 franken arbeids-
loon, zoodal hel storten van de beton, daar men 110.70 leerling 
el gestort heell, op 0.759 frank de leerling cl tc slaan komt. Kene 
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proclnciJi'mg ij) Mei 185!) leverJe volkonie» ilezelltle uilkonKsl oj). 
De liiiideriiigpul is, wal liel bovensle gedeelle belrell, op ile 

gewone wijze uilgegraven en tle aarde niel karren vervoerd, maar 
lager was dil wegens de groole dieple niet uilvoerbaar. Men ver-
wijden de aardnjassa's njot behulp van heiJende vlidiken, die aan 
de lahuls zijn aangebragl. 

Kr bevinden zich, gelijk uil figuur '.) van plaat 9 le zien is, 
Iwee hellende vlakken naast elkander, waarvan hel eene, dat voor 
het slijgcn bestennl is, eene helling heelt van op één, het 
andere, voor hel afdalen, van l : I J . Boven aan het lalud slaal 
een loodregle paal mei rol, waarover een louw loopt, dal aan den 
gevulden naar boven gaanden en aan den ledigen aldalenden wagen 
bevesligd is. l'Joii werkman gaat naar boven of liever wordl opwaarts 
getrokken door twee naar beneden gaaiule arbeiders; van deze beiden 
neemt de eene de naaste gevulde kar om die voorwaarts le schuiven, 
de andere gaal ledig weder naar boven, over klampen, die opbel 
hellend vlak zijn aangebragt. ilij mijfi bezoek had ieder arbeider 
gemiddeld minuten noodig, om eenmaal den geheelen weg tol 
eene hoogte van l-i el af te leggen. Volgens de opgedane onder-
vinding moet deze wijze van uitgraving van het diepste gedeelte 
van den put goedkooper kome/i (e staan dan iedere andere. Wij 
doen hier eene opgave volgen van den op deze wijze verrigten 
arbeid bij de aardwerken van het drooge dok, na nog vooraf te 
hebben opgemerkt, dat de stijgingshoogle ongeveer l i el bedroeg 
cn dat het punt, waar de grond gehaald werd, gemiddeld 20 el 
van den voel der helling verwijderd was. 

Hij de verschillende werken waren 11 arbeiders geplaatst, namelijk 
4 man voor hel graven, 2 voor hel vervoer tol aan den voet der 
helling, O voor hel liestijgen van het hellend vlak en 2 voor het 
vervoer boven op de helling. 

Deze 11 arbeiders hebben 0|) een werkdag van 8 uren en i 
minuten wcrkelijken arbeidstijd 700 karren van 0.015 leerling el 
grond verwerkt, en dus te zamen 31.GO leerling cl grond of 
ongeveer 0.5 karren in het uur. Ken man heeft dus oj) een 
werkdag van 8 uren 2.10 teerling el of 100 teerling el hanno-
versche voeten opgevoerd, en deze uilkomst mag, bij de groote 
hoogte, als zeer voldoende worden beschoiiwd. Dienvolgens is de 
Schaciiinilhe van 250 teerling hannoversche voeten (O leerruig el), 
hel dagloon op -1 franken gerekend, oj) 10.21 franken (/" 4.80) tc 
staan gekomen. 

liet uilmalen van den bouwput geschiedde door twee stoomtuigen 
van hooge drukking van 8 en 10 paardekrachten, die ijzeren 
pompen in beweging bragten. De ketels van beide deze werktuigen 
stonden aan den rand van de helling van den fiinderingput, lerwijl 
de machinen zelve op eenen looilregtcn mum' van breuksteen aan 
den voet van hel talud stonden, waardoor eene slooingeleiding door 
gemetselde buizen, ter lengte van 18 tol 20 el, noodig werd. Deze 
voorloopigc muur voor de slomntuigen, die tot op niaaiveldshoogtc 
is opgetrokken, zal lalcr deel uitmaken van de achlerbemelsermg 
\an hel droog dok. De machinen, waarvan dc vedermanometers 
ongeveer vijf ddm|diringen stoomspamiing aanwezen, bragten eene 
dubbele perspomp met genieenschappelijke luchtkamer in beweging. 
Deze pompen stmiden omniddellijk nevens de machinen, zoodat er 
.̂ lechts cenc korte overbrenging van de drijfas naar de kruk van 
den zuiger noodig was. Van de pompkamers voerden lange ijzeren 
buizeii naar de buis iu he'. midden vau den fuudevingpul. Op ŝ oort-
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gelijke wijze bevontlen zich i)) dwi afzondcj'lijkcj) funderijigpul voor 
de sluis van hel droog dok, die eerst ongeveer G el onder maai-
veldshoogte was uilgegraven, en bij dc andere werken te llAvre, 
dc pompen steeds nabij dc stoomtuigen en lange buizen voerden 
naar dejj inccr )'erwijderden zoogejiaamdeji vc)'za)))eli))g.̂ piit {SiiMpfe), 
waardoor alle moeijelijk tc bewegen slangen wenlen vermeden. 

Dc sluis St. Jean verbindt het bassin dc TKin-e met het bassin 
de la Floride. Zij is op een paalroosterwcrk gefmidecrd en hare 
zamenslelling reeds bekend. Zij is dezelfde, waarvan men den bodem 
te zwak had gemaakt, zoodal deze opgcjierst werd, maar tegen-
woordig wordt hij door den druk des waters voldoende neer ge-
houden. Dc 21 el wijde sluis heell een paar ebdeuren aan den kam 
van het bassin dc rEnre cn zij had ook een paar vloeddenroi 
moeten bekomen, die men als afdanuning wilde bezigen voor het 
geval, dat er in hel bassin de l'Kure werkzaamheden le verrigten 
waren, doch men heefl die niet aangebragt en zal ze ook geheel 
achterwege laf(;n. De daardoor overbodig geworden dem-kasswi zijn 
m de rigting van den nnnu' met planken bekleed; zoo zijn ook de 
schotbalksponningen, gelijk meestal in Frankrijk hel geval is, op-
gevuld met balken, die kunnen worden weggenomen. 

De zamenslelling vafi de dideur blijkt voldoende uil de afbeel-
dingen op plaat 10. Hel houtwerk is even als bij de sluis van het 
Kntrep(M-dok van verschillende soort. De voorhar, de achterhar, de 
onder- en boveiu'cgels, de loojiers der schuiven, de dorpels onder 
de schuiven, de laatsten zelve en de loopbrugstijlen der deur zijn 
van eikenhout, terwijl al de andere deelen uil goed gewoon dennen-
hout bestaan. De deurkassen ziju iels di(!per tian gewoonlijk ge-
maakt en de dem'cn steunen tegen eene in figmu' 5 van plaat 10 
afgebeelde houfconsfructie, waardoor hel onnoodig werd ee/nge uil-
sparing in ilen nunu' aan te brengen voor vooruitsiiringendc ge-
deelten. De brug over de sluis is eene dubl)ele draaibrug, van vol 
plaatijzer. Deze naar het uiterlijk voorkomen ligle en sierlijke ijzeren 
bruggen worden tegenwoordig overal in Havre in plaals vafj de 
vroeger gebruikelijk(! houten draaibruggen gebezigd. 

De reeils vermelde groole sluis de la l-itadidla is in aanbouw. 
Zij ligt naast de bovengenoenule en zal na hare voltooijing de 
voorhaven met ile haviïukom de l'Kure verbinden (zie liet plan 
plaat 0). Daar zij bestemd is de groote transatlantische stoomschepen 
door le lalen, zal zij dezelfde wijille bekomen als de nieuwe groote 
schutsluis aan hel dok le Kiverpool, namelijk D.IO engelsche voeten 
of .'i0''l.50. De lengte der sluis bedraagt 8Gt''.80, waarbij nog ge-
voegd moet worden de lengte voor bet overbruggen benoodigd. Zij 
zal twee paar ebdeuren bekomen, die bij hoogwater den vloed 
vrijelijk in het bassin dc l'Kure inlaten. Figuur 7 op plaat O ver-
loont een platten grond, liguur 8 eene dwarsdoorsnede over den 
drempel en figu\n' O eeiu; dwarsdoorsnede over eene deurkas, alles 
in algemeene omtrekken voorgesteld. De zijnnuu" aan den linkerkant 
der sluis is daarom iels zwaarder genomen, onulat zich daarachter 
de aarden wallen iler citadel bevinden, die eene sterke drukking 
van ilcn grond kmmen veroorzaken. De sluis wordt op dergelijke 
wijze als hel boven beschrevene droog dok op eene 2«-1.50 loUl el 
dikke betonlaag gefundeerd. De grond daaronder beval meer zwarte 
kiezel, met zand vermengd, dan die bij hel Knlrepôtdok. Dij mijn 
bezoek was de betonbedding voor hel grootste deel voltooid. De 
beton is op dezellde wijze vervaardigd en gestort als boven voor 
het uieuwc droog dok beschreven is; zij was iu ilen lijd van on-
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.rcvecr zes weken buitengemeen hard geworden. De teerling el beton 
iiad, met iid)cgrip van alle bcslanddeclen, 40 franken gekost. De 
aannemer ontvangst 14 Irankcn voor dc teerling cl beton, wanneer | 
hij voor al de werkzaamheden zorgt en nog ilaarcnboven het steen- ! 
gruis en hel zand levert, maar slechts 10 Irankcn, wanneer hij , 
alleen voor de bereiding zorgt. Dit laalsle is veelvuldig he' geval 
geweesl, daar men bij het maken v a n d e n fiinderingput ccne groote ' 
massa kiezel heeft verkregen, geschikt voor hel maken van steen- ! 
ijruis. Dc ccmcnl werd ook by dit werk steeds vau staatswege i 
geleverd. Dc fmulcringput werd door twee aarden dammen afge-
slolen. Men was bij het uitgraven van den groiul eerst zoo diep 
Ijegaan als zonder tc sterken aandrang van water mogelijk was, 
«laaj'op had moi rondom dc sluis ccne sleuf gemaakt van ver-
scheidene ellen breedle cn de wanden van deze sleuf, die tot aan 
ilcn henedenkant der betonlaag reikte, met planken en balken 
aesteund. Den bodem van de sleuf had men ccj'st met eene dunne 1 ö 
bclojjlaag bedekt e)) daarop een muur van breuksteen ojigctrokkcn, 
die later deel zal uitmaken van dc aclitcrbemctscrmg der sluismuren, 
maar voorloopig voornamelijk moet dienen om de taluds Ie ver-
sterken, die wegens de beperkte ruimte vrij steil zijn. Kindelijk 
heell men hel j)jiildej)gedeelle van den put uitgegraven en we! met 
bankctlcu, even als bij hel droog dok was geschied, en ook ile 
lielou droog gestort. IVij den sterken aandrang van water hadden 
4 stoomtuigen met ijzeren pompen, te zamen van A'\ paarde-
krachten, gewerkt; bij mijn bezoek in April werkte er slechls één 
van 12 paardekrachten, waarmede de put gemakkelijk droog werd 
gehouden. De ketels waren hier met betrekking tol de machinen 
en dc pompen evenzoo geplaatst als bij hel droog dok. .Men werkte 
zeer langzaan), daar men, gelijk het heette, gebrek aan Dorlland-
ccmeiit had; maar men was van regeringswege niel geneigd veel 
'o'cld voor openbare werken uil tc geven; ten minste zoo bevond 
ik hel op vele andere plaatsen in Frankrijk, daar het uitbreken 
van den thans reeds gcëindigden oorlog jnet Ooslenrijk steeds meer 
waarscdiijidijk werd. 

De onderkant van de betonlaag ligt mcereudeels op dezelfde 
dieple cn dc sluis heefl geene damphuikeii. In hel ontwerp was 
eer.st bepaald, de sluis aan beide eindeji va)j een belonkoller van 
2 cl breedte te voorzien. Men had aan deze, even als aan de andere 
fundering, 3 tot 4 cl diepte willen geven, maar het is ook hier-
mede niet lol de uilvoering gekomen. 

De otmeveer 11 el hoô e en ruim i G cl hmjre sbjisdeuj'en moeten 
van hout worden vervaardigd, aan de binnenzijde vlak en van 
builen cenigzins rond. Zij moeten zeer zwaar met ijzer beslagen 
Nvorden ; zoo zal men bijvoorbeeld de voor- (iii achterharreii bijna 
p'elieel met ijzeren plateri voorzien, liissdien welke .slechls ee))e 
iicriugc ruimte onbedekt blijfl. Deze ijzeren platen zijn door ijzeren 
ankers, dwars door de deur heengaande, met elkander verbonden. 
•Men had eersl holle plaalijzeren deuren willen maken, doch men 
'icoft daarvan ten ccucjnalc afgezien, daar zij duurder zijn eji men 
ze niet voor beter houdt. De koslen van aanleg van deze sluis zijn 
^oljjenderwijzc begroot: 

franken. 
1. Aardwerken, walernilmaling, enz 2502:51 
2. De sluis zelve 1303000 

107 

Overgcbragl. . . 1928802 

4. 24038 

5. .Meerpalen, enz 4905 

0. Koslen van verlichting 7578 

7. Dehalve het bovenstaande, dat door den aannemer 
wordt geleverd, worden nog van staatswege werken 
uitgevoerd lol een bedrag van 5:30 215 

8. Onvoorziene uitgaven 407G72 

le zamen . . . 2912:300 

•>. Aansluitiny;smuren . 

Over tc brengen. 

27GGG1 

1028802 

Dehalve het reeds vernielde heell men nog andere groole werken 
tol verbetering van de haven vau Ihivrc oulworpcn, cn daar deze 
oniwerpen iloor dc regering worden aanbevolen, is bet waarschijidijk 
dat tol dc uitvoering zal worden overgegaan. Die werken bestaan 
iu de eerste plaats in dc verbetering van de voorhaven cn vervol-
gens in de bescherming vau de reede. 

Zoo als bekend is loopt de voorhaven te Havre om den mond 
tusschen de beide havenlioofdcn bij laagwaler nagenoeg droog, 
zoodat dc schepen slechts bij hoogwater kunnen bmnenloopcn. Het 
hoogwater houdt te Hiivrc nagenueg gedurende U- lot 2 uren aan , 
in welk tijdsverloop derhalve vaak een groot aantal schepen in- en 
uitloopt, zoodat het gebleken is, dat de ingang en voorhaven te 
naaiiw zijn. Men zal die derhalve verwijden, De toren van Frans I , 
ter rcgteivijde van den ingang gelegen, moet, ofschoon hij voor-
namelijk den ingang vernaauwl, blijven bestaan, wijl hij dc kaai 
juist boven de plaals, waar de kleine roeiboolcn der loodsen plegen 
te liggen, legen den golfslag beseherml (1). Dc ingang cn dc voor-
haven zullen derhalve zuidwaarts verwijd worden, daar, waar zich 
Ihaiis de gebouwen van dc ponts-et-chaussées en dc spuisluizen 
bevinden. Ken gedeelte vau hel bas.sin de Ia Floride zal, volgens 
bet plan, aan de voorhaven worden getrokken en dat gedeelte van 
ilcze uiluiaken, dal de beste beschutting tegen de golven bij noord-
wcstcnwiiiil aanbiedt. Keu tweede gedeelte van bet bassin de la 
Floride zou weiler gedempt worden en het overblijvende kleine 
gedeelle als : dienen en nog eene nieuwe ingangsluis 
bekomen. Later zouden dan de kleinere schepen iloor het bassin 
de la Floride uil hel bassin de l'Kure en omgekeerd door die 
nieuwe sluis gaan en zoo doende niet zoo ligt iu botsing komen 
mei dc schepen, die door de groole sluis van dc citadel gaan, 
wal tegenwoordig bij het verkeer van ile kleinere schepen door de 
sluis a uit hel bassin de la Floride ligt mogelijk is, daar schepen, 
die eene 30''1.50 wijde sluis behoeven, niel gemakkelijk tc regeren 
ziju. De spuijing op dc tol nog loc gebruikelijke wijze door spui-
sluizen zou dan geheel vervallen en alleen door kanalen in de 
zijmuren kunnen worden Ie weeg gebragt, doch hel verlies is niet 
groot, daar de spuisluizen toch .slechts cenc zwakke werking deden. 

De reede van Havre ligt in hel noordwesten der stad en is tol 
nog toe zonder eenige beschutting, maar zij is door dc naluur met 
ccne groole boogvormige ondiepte omgeven. Van deze ondiepte zal 
men op ccne doelmatige wijze gebruik nuiken, om daarop een 
steenen dam le plaatsen, die uit twee afzonderlijke deelen zal be-
staan. Dij a (zie hel situatie|dan op plaat 0) zal een ingang lot 
dc haven cn ile reede worden vrijgelaten en bij // een uitgang uit 

( I ) Deze toren is, sints dit stuk qcschrevcn is, opgeruimd. 
(Kcd.;, 
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(Ic rcedc worden geinaakl. Deze dam is zoo gelegen, dal hij vooral 
hij noordweslen-winden hesehnlling opleveri en een lioKverk vorml 
legen den met hevigheid aandringenden vloed. He ehslroom heefl, 
wat dc hoofdzaak aangaat, ongeveer de rigling van hel regie gc-
decllc van den dam hoven den nilgang A, terwijl hij reeds thans dereede 
weinig aandoet, zoodat dan ook daar ter plaatse S(nlert gernimen 
tijd hij na geheel geene veranderingen in de diepten zijn ontstaan. 
De ingang der reede a tnssehen den dam en den regieroever van 
(len Scine-mond is thans bij laagwater sleihls 4 el diep, weshalve 
men aldaar, opdat de schcjien sleeds kunnen binnenloo|)en, een 
(liep en breed vaarwater zou moeten uitbaggeren. Dc uitgang b 
van dc reede heefl wel is waar ook slechts 4 el diepte bij laag-
water, maar het is niet zoo noodig daar verdieping aan te bren-
gen, omdat de schepen dc rcedc bij hoogeren waterstand kunnen 
verlaten. 

llavre zal derhalve met betrekking lot zijne ligging voor de scheep-
vaart sleeds meer verbeterd worden en voorzeker in bloei toenemen, 
(laar de spoorweg en dc rivier haar gemakkelijk de middelen ver-
zekeren, om de koopwaren naar het hinuenlaiul af tc zetten en 
hare gunstige ligging haar den hoofdhandel van Kraidu'ijk met 
Engeland waarborgt, liet goederenverkeer van llavre en Houaan 
naar l'arijs en omgekeerd is thans tamelijk gelijkmatig lusschen 
(len sj)oorweg en de Seine verdeeld; het verkeer over de rivier wijst 
voor 1857 een eenigzins grooter getal tonnen aan. In een opstel, 
hctrenende dit onderwerp, voorkomende in den Couricnlu IJdvre, 
werd beweerd, dat het vaarwater der Seine van Darijs lol llonaan 
in 3 jaren aanmerkelijk is achleruitg(.'gaan, zoodal de meeste 
gocderen-sloomschep(.'n gedwongen waren I e Douaan Ic ligten. 

Dc lage stand van de Seine of wel dat slechte vaarwater wordt 
locQ[CSchrcven aan den drootren zomer en den snelleren afvoer van ö ö 
water na het lot sland brengen der riviervcrbeleringen beneden 
Uouaan. (lüj Vill(̂ (pier bijvoorbeelil is de gewone laagwatcrstand 
î inls die verbetering OH.(»5 gedaald.) Om hij den laagslen water-
.stand nog eene diepte van 12 el te behouden, wordt de aanleg van 
drie bewegelijke stuwdannnen hoven Honaan en kleinere werken, 
zoo als baggeren en rivierverbetering, voorgesteld. Deneden Honaan 
IS men met de verbetering van de Seine aan beide oevers tol 
Tancarvillc gevorderd en alle plaalsen, die vroeger bij hoogwater 
nog onder liepen, strekken thans reeds lol weiland; de ophooging 
\an den grond is eenvoudig door den stroom veroorzaakt. Deze 
groene uiterwaarden schijnen legenwoordig eene zoo hooge pacht 
op te brengen, dat daardoor van hel kapitaal van aanleg voor de 
verbetering der Seine eene goede rente wordl gemaakt. Tijdens mijn 
bezoek was men bezig met den steenen dam aan den linkeroever 
van Tancarvillc lot Dointe dc la Hotpic, hel laalste gedeelte der 
reeds goedgekeurde verbeteringswerken. 

Men is van plan, na de voltooijing van dil gedeelte der slrek-
dannnen, deze img lol llonnem-tc verlengen ; de daartoe henoodigde 
kosten zijn op 1'2 millioen franken begroot. Dc koo|)lieden van 
llavre beklagen er zich over. dal deze be))erking van de Seine 
lusschen strekdammen niet aan den regteroever j)laals heefl cn uilen 
onk de vrees, dat in hel algemeen door die beperking dc duur van 
stilstand bij hoogwater in de haven zal afnemen, dewijl daardoor 
het intreden van den vloed in de Seine gemakkelijker wordl ge-
maakt. Die vrees is reeds daarom van gromi ontbloot, dewijl het 
Yorsclüjnsel vaii den slilsland bij hoogwater zich niel tot den mond 
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der Seine bepaalt, maar zich voordoet aan alle punten der kusl 

.n den groolen zeeboezem van Cherbourg lot llavre. 

V()(tr den aanleg der sleenen dannnen aan den linkeroever der 
Seine heefl men de rigting op llonlleur gekozen, daar die plaats 
anders geheel van het vaarwater zou zijn verwijderd, even als de 
rivier de Hilic aan den liidicr Seine-oever, die thans gemakkelijker 
met de werken in verband te brengen is. Voorts heefl men gemeend 
op I c merken, dal de bekende mascarel [ b a r r e ) zich niel zoo krachlig 
vorml, wanneer hij zich eerst op den linkeroever der Seine ver-
toont , doch dit zal wel hel gevolg wezen van dc toevallige gesleld-
heid van dien oever. 

Naarmate men met de verbeteringswerken vorderde, hebben zich 
de diepten sleeds verbeterd. Dc dum- van den vloed is toegenomen 
en de vloed is hooger op de rivier merkbaar dan vroeger. Ook de 
gevaarlijkste vijand der scheepvaart op dc Heneden-Seinc, de mas-
carel { b a r r e of b o r n ) was na de verbeteringswerken eersl bijna geheu! 
uil hel stroomgebied boven Ouillebeuf verdwenen, gelijk imgDahl-
maiin in zijne medcdeelingen omtrent de regeling der Seine kan 
heriglen, maar Ihans sedert ongeveer twee jaren vertoont hij zich 
hij de springvloeden weder over eene buitengewoon groolc uiige-
slreklheid. Soms verloonl zich dit verschijnsel aan de beide oevers 
van don stroom, stijgt daar lot 5 el boven laagwater (gelijk men 
weet ontslaat het dadelijk nadat de laagwalersland is ingelreden), 
zoodat het water hevig over de dijken spat. Op andere lijdslippeii 
verloonl deze golfslag zich slechls aan de eene zijde van den stroom 
of in hel midden van dezen in den vorm van eene met schuim 
bedekte golf; in dil laalsic geval is dc snelheid I e r zijde van du 
golf veel geringer. Kindelijk doel hij zich ook in het midden en 
aan de kanten Ic gelijk voor. Nu en dan heefl men ook gezien, 
dal Iwce zulke golven zich stroomopwaarts bewegen, die elkander 
volgen met eene standvastige lusschenrnimlc van 40 lol 100 el. 

Dc groolslc snelheid van de golf moet 25 kilomeiers of iels meer 
dan 3 duilsche mijlen in het uur bedragen. Zoodra zij zich ver-
toont, moeien de schepen naar dc plaalsen vluglen, waar zich de 
groolslc dieplen bevinden, wijl de uilwerking van de g(df daar 
sleeds hel zwaksle is. Ik zelf zag den 1'nlen 
van den mascarel te Ouillebeuf. Daar hel no«' eeni'-e dauen voor ö n O 
volle maan was, was de uitwerking van hel ver.>;chijnsel betrekkelijk 
slechts gering. Kr vertoonde zich slechts eene ongev(.'er •l''l..5() hoogc 
met schuim bedekte golf aan den meer vlakken oever V(tor de kaai 
van Qnillebeuf en stroomde in ongeveer eene mimiut de 500 ellen 
lange kaai voorbij. In het midden van den stroom bemerkle men 
skjchls eene sterke vloedgolf aan de slingerende beweging der sche|)en, 
die in een oogenblik om de ankers zwaaiden. Aan de kaai sloegen 
twee sloomschepen zoo hevig mei de raderkaslen legen elkahder, 
dat de splinters er afvlogen. Zoodra hel verschijnsel voorbij waŝ  
begaf ik mij naar de peilschaal, die op dezellde wijze als die ic 
llavre is zamengesleld, en bevond, dal de leekenslifl eene bijna 
loodrcgle stijging van het water len bedrage van 0« l.ll5 in 4 minulci) 
aanwees. 

Men is het wel zoo tamelijk daaromtrent eens, dal dc mascard 

zich voornamelijk in de ondiejie plaalsen der rivier vertoont, maai 

men weel nog niel juist, welke oorzaken hem doen ontslaan cn 

somtijds zoo veel sterker doen zijn. De ingenieur bij dc \cr-

beteringswerken van de Seine was bij mijn bezoek Ie Ouillebciil 

naar de Dordognc en de Adour vertrokken, om aldaar den mascard 
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oncindigcn afstand cn een der cirkelbogen gaal in dit geval over 
in cenc regie lijn. Als men de beweging voortzet, zal iV op het 
verlengde van Cli vallen en de krmnine lijn heeft dan den vorm c^^ 
met een buigpunt in 7'. Valt vervolgens het pinit A'lusschen C c n ( ' , 
dan komt hel punt T buiten den hoek .167/ te liggen cn de 
kromme wordt snebvormig met het keerpunl in 7' enz. 

De voorwaarde, dat de bogen .17' en/r/'met hunne holle zijden 
naar C gekeerd zijn en dat TMX lusschen AC en UC ligt, kan 
overigens niel allijd vervuld worden. Dil is alleen mogelijk, als 
dc hoiïk A li C scherp is. 

Daar hel vraagstuk onbepaald is, kan men nog cenc voorwaarde 
stellen, om hel bepaald Ie maken. Kene van het meeste belang is 
die, waarbij het verschil der beide siralen B N en J/ een mini-
mum moei worden. Dewijl nu .)/A'het verschil dier stralen is , 
zoo zal aan dc gestelde voorwaarde voldaan worden, door de 
raaklijn 7'.l/A' zoodanig te trekken, dat zij het verlengde van T 
loodregl snijdl. 

2<». De vorige constructie kan men zeer goed aanwenden om 
ellipsen bij benadering I e beschrijven. Maakl men eenvoudig hoek 
ACI{ = %° en neeml men .16' lol halve groolc en 6lot halve 
kleine as aan, dan kan men een oneindig aantal uit twee cirkel-
bogen beslaande ovale l'iguren conslrueren, die de vier loppunlen 
met de ellips gemeen hebben, doch waarvan overigens dc afwij-
kingen met dc laalste veel tc grool zijn, indien hel op eene eenig-
zins naauwkeurigc c.onslruclie der ellips aankomt. Daarentegen 
vcrkrijgl men zeer goede uitkomsten, waunecr men de ellips uit 
minstens vier cirkelbogen zamenslelt en ze zoo kiest, dat de eerste 
en dc laat-stc straal aan dc overeenkomstige krointcstralen der 
ellips gelijk zijn. 

Zijn in figuur 2 AC dc halve groolc, l> C de halve kleine as 
snijpunt is hel tweede middelpunt. De om .)/eiuYals middelpunten, j en /•' hel brandpunl der ellips en Irekl men !> L loodregl op .1/J, 
mei jl/.t en M i als siralen, beschrevene cirkelbogen oninioetcn i dan is C E dc halve parameter (de ordinaat in hel brandpunl) 
elkander in het puni 7', dal in hel verlengde van MN ligt. Om- : en levens de kromtestraal van hel loppiml .1. Zij nu A)I=^CK. 
gekeerd kan ook IL\ willekeurig genomen worden; men maakl ^ Maakl men vervolgens /•'() loodregl op /;/•', dan is/>()dekromle-
dan / l/ ' = />A' en rigl dan op hel midden van A7' de loodlijn i siraal van hel punt />. Als men nu 0|) de gewone wijze ergens 
/{.)ƒ op. Hel snijpunl van M li en .1/^ is dan hel gezochie mid- ; een punt K der ellips en de normaal KL van dit punt construeert, 
Jelpunt. I zoo kan men door middel van de in opgegevene constructie, 

Deze oplossing geeft aanleiding tol eenige niel onbelangrijke ' zoowel .1 met K, als A' met B door Iwee eirkclbogen verbinden, 
opmerkingen. De lijnen .)//{ en A'̂ S'snijden elkander in het punt O, ' Daartoe neme men eerst AM/, = AM. Hel punt A', waar dc in 
dal hlijkbaar hel middelpunt van den ingeschreven cirkel des drie- ! liet midden van . l/J/ , opgcrigte loodlijn de lijn KL snijdl, is het 
hoeks CMi\' is. Dit punt ligt wijders, zoo als men gemakkelijk tweede middelpunl. Vervolgens niake men op KL: K ij = It Q^on 
door middel van gelijk- en g(3rijkvormige driehoeken bewijzen kan, , bepale het vierde middelj)unl /' door op hel midden Q iĵ  eene 
op gelijke afstanden van ;1, 7' en //; derhalve kan men hel punt O loodlijn op I e riglen, die A'fJ in P snijdt. De vier middelpunten 
beschonwcn als hel snijpunt van twee lijnen, waarvan de eene i .)/, A', /' cn (J zijn alzoo gevonden. Moglen JI en J/̂  of f j e n O 
den hoek A C A midden door deelt en de andere looilnjgl op het digt bij elkander vallen, dan kan men de lijnen J/.1/en mei 
midden van A B slaat. Ook vindt men gemakkcryk, dat het punt O gelijke stukken .)/N = . ) / ( » f (; 7 ' = (M', v(!iieiigen en verv(dgens 
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IC bestuderen. Men hoop dat de mascarel na de voltooijing der 
steenen dammen bij llonlleur weder zal afnemen, daar hij zich in 
liet twee gedeelte der Seine juist b o v e n Honneur eerst tegenwoordig 

pleegt te vormen. 
Ook wil men aan de steenen dammen cenc helling geven van 

'2 op een in plaats van de legenwoordige van i op een en ze eenig-
zins bolvormig maken, om te verhoeden, dal zij door den mascarel, 
waarvan ik de schromelijke gevolgen nog aan de beschadigde dijken 
nisschcn Qnillebeuf en Villeipicr kon waarnemen, worden vernield 
en om den mascarel zei ven welligt te verzwakken. 

OVEll EKN VAWl CONSTUUCTIKN TOT GUAIMlISClil-: DOKL-

KINI)I:N DOOU U' . O. SCIIL/T.MILCII, I100GLKI : i l .VA l { 

TE DKESDl'N. 

(Der Clvilhgemeur, I S G l , Hef t '>, S . 2.')7.) 

(Plaat 11 , iiguren 1 en 2.) 

1". Hij het uilbak(.'ncn der spoorw(!ghanen komt niel zelden hel v(d-
gende vraagstuk voor. (Kigniir 1.) He jmuien .4 e n v a n twee regie 
lijnen A .1, cn B /i , van gegcvenc rigling, door eene uil twee cirkel-
Ijogen beslaande kromme lijn te verbinden, welke . l i l j i i y l e n 11B̂  
ni B aanraakt. Higl men in . l en //op dc gegcvenc lijnen loodlijnen 
op, die elkander in het punt C snijden, dan moeten dc middel-
punten .1/ en A' der gcvraagdij hogen op .4 C en B C of op hare 
verlengden liggen. Hen eenen siraal AM kan men naar willekeur 
nemen, waarna men den anderen vindt door op UC een .stuk 
/j IJ .1.)/ te maken en vervolgens op hel midden van M Q eene 
loodlijn op tc riglen, die hel verlengde van B C in A' smjdl; dil 

op den omlrek van den omgeschreven cirkel des driehoeks .1 B C 
ligt. Daaruit volgt, dal voor eiken willekeurigcn straal .1.1/, de 
lijn NA' steeds door het vasle punt O gaal en het punt 7'telkens 

door middel van cirkelbogen loodlijnen op het midden van S 

7' 7; stellen. 

Dc keuze van het pun t K der ellips kan h e l best zoo geschieden , 
op den omtrek des cirkels ligt, die om hel middelpunt O, met i dal de boog A K kleiner is dan de boog B K , omdat dc kronile-

AO—BO als siraal, beschreven is, en dal eindelijk de lijn 7'i)/A'| siraal in de nabijheid van .1 sneller vcraiideii dan bij //. Hij el-

slceds eene raaklijn is aan den cirkel, welke de groolslc lijn AC ^ lipsen van groolen brand|iunlafsland kan men hel uiteinde C d<.'i 

cn het verlengde der kh.'insic B C aanraakt. , ordinaal van hel brandpunt daarvoor nemen; in hel legengeslelde 

Door de raaklijn A'7' om den vasten cirkel Ic laten bewegen, geval echler ligt C, ie digt bij B. In allen gevalle mag men dal 

verkrijgt men a(dilerecnvolg(,'ns alle oplossingen van het vraagstuk, punt voor het g(3schiklsle houden, welks normaal de assen onder 

Wordt A'7' evenwijdig met BC, dan ligt het snijpunl A'op den hoek van 45° snijdl. Dit punt beveelt zich ook nog aan dom 
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(le gcmakkclijklieitl, waarincde het geconstrueerd kan wonlen. kaal 
men namelijk nit C eene loodlijn CD o{) .1// vallen, da)) is 
i j l = : A D de abscis, I I\ — I L = : D D de ordinaat en A'L de 
normaal van dat punt. 

Als men de medegedeelde constructie vergelijkt bij die van de 
zoogenoemde schid|itrekken, dan blijkt het, dat zij boven deze het 
voordeel heell van zonder grootere omslagtigbeid veel meer naauw-
kenrigheid te bezitten. .Men zou deze zelfs nog merkbaar kunnen 
vergrooten door meer tusschenpunten aan le nemen; dil kan evenwel 
alleen in zeer Jjnitengewoije gevallen noodig zijn. Dat deze con-
structie, behoorlijk gewijzigd, ook op andere kromme lijnen toe-
gepast kan wonlen, is ligt na le gaan. 

OVEU DE Z.V.MENSTELLIXG E.V DE WEIIICIXG "V.AN Jïf.IKSE.M-

Ari iEIDEllS, DüOli GALLE , telajraa/directcur, in Stihseu. 

(YoorJcz'mg, gchomleu le Clieinnitz, in dc vcigadeving van dc verecniging 
van saksiïsflie ingenieurs , den '.»don Scptciui)er IbGO.) 

(iJcr CivHintjcnicur, 1801, Helt 5, S. 27S,) 

Onder alle werkluigelijke toeslellen, die op grond van bepaalde 
natuurwetten of len gevolge van zekere naluurverschijnsels zamen-
gesteld zijn, bebooren de blikse/naileiders loi diegene, bij welker 
vervaardiging men sedert hunne invoering op de willekenrigsle wijze 
te werk is gegaan en over wier werking men oji de meest ver-
schillende wijze geoordeeld heeft. 

Het eigenaardig verschijnen van den bliksem is daarvan de oor-
zaak. Nu hier, dan daar, vertoont hij zich onder uitwerkselen van 
den meest vei'schillenden aard en eens ontketend, schijnt hij alle 
natuurwetten te trotseren; daarin ligt dan ook de moeijelijkheid, 
om voor de zanjenslelling der bliksenialleiders regels vast te slellen, 
die voor alle gevallen geldend zijn. Niemand zal er echter aan twijfelen, 
dat de naluurwetten, welke wij van de elektriciteit in hai'en toe-
stand van rust zoowel als in dien van beweging kennen, ook dun 
hare volle kracbl behouden, als er eene vereeniging van elektriciteit 
der lucht met die der aanie plaals heeft. 

Wat nu de inrigling der bliksemalleiders belrell, zoo zijn wij 
wegens de groole verscheideidieid van de oppervlakte der aanIe niet 
in slaat, den vorm en de ahuelingen er van naar wiskunstige wellen 
te bepalen, wanl daartoe ontbreken ons standvastige facloren en 
coeniciënlen: en toch vinden wij eenige steunpunten, als wij ons 
(len slaat van zaken Jdj een onweder Ijelder voorstellen en i)) elk 
bijzonder geval de plaatselijke omslandigheden in rekening bi'engen. 

Als eene onweerswolk zich boven ile oppervlakte der aarde be-
vindl, zal de daardoor geïnduceerde elektriciteit van den grond zicli 
met die der wolk trachten le vereenigen. Dit heeft het sterkst plaats 
op hooge voorwerpen en vooral op zulke, die de elektriciteit goed 
geleiden en met de aarde goed geleideiul verbonden zijn. IVij deze 
voreeinging der tegenovei'gestelde eleklricileilen, welke, als zij 
plol.'̂ .'Iing geschiedt, o))der bel vo-schijnsel van doiuler en bliksen) 
plaals liiïell, zal de elektrische vloeistof alle wegen, ilie haar naar 
dc aarde openslaan, inslaan en daarbij \ooral goede geleiders kiezen. 
Onder de goede geleiders moet men echter niet enkel zulke ver-
Ntaan, die uil hunnen aard de elektriciteit goed geleiden, zoo als 
l)ij voorbeelil melalen, maar ook dezulke, die, wegens \\\\\m <̂ voolcve 
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doorsnede, hunne geringere lengte en hunne verbinding mcl den 
geleidenden grond, aan den bliksem den minst mogelijken tegen-
sland op zijnen weg naar de aarde bieden. Zoo kan een boomstam, 
als bij vochtig is, eene veel betere geleiding aan de elektriciteit 
verschall'en dan ccn dmme melaaldraad van groole lengle; dc 
telegraafdraden, zoo als beneden nader uiteengezel zal worden, 
geven daarvan steeds hel krachtigste bewijs. De bliksem zal daarom 
bij het inslaan in ccn gebouw, dat van geen alleider voorzien is, 
zicb gewoonlijk in verscheidene takken verdeclen, wier sterkte ui 
omgekeerde verhouding staat met den tegenstand, welken dc ver-
schillende wegen naar de aarde hun bieden. Dewijl nu elke elek-
trische stroom in den geleider, waanloor hij stroomt, warmte op-
wekt, die met den geleidingsweerstand en het kwadraat der slrooni-
sterkte evenredig is, zoo volgl daaruit, dat door het inslaan van 
den bliksem dunne metaaldraden gloeijcn en smellen, hout en 
aiuierc brandbare sloiren aangestoken kunnen worden, waarmede 
gewoonlijk eene mechanische vernieling der tegenstand biedende 
stollen gepaard gaat. Daaruit ontslaat ook bet onderscheid der zoo-
genaamde koude en wanne slagen. Als de elekiriscbe ontlading 
aanzienlijk is en op haren weg naar den grond veel tegenstand 
(droog houl, .stroo enz.) ontmoet, zal er meestal ontbranding plaals 
grijpen; in het tegenovergcslelde geval zal de bliksem dikwijls 
zonder sporen van verwoe.sting of zonder iets aan te steken den 
grond Ijcreiken; ook wordt daardoor de ojjislaniligbeiil verklaanl, 
dat, na het inslaan van den bliksem, de weg, dien hij genomen 
heeft, dikwijls slechts moeijelijk is na tc gaan en alleen op enkele 
ver van elkander liggende punten sporen van verwoesting (in ge-
bouwen door hel alspriugen van kalkschilfers cn enkele sleenen, 
het alsplinleren der koppen van balken enz.) zijn waar te nemen. 

Om de nadeelige uitwerkselen van den bliksem bij zijnen over-
gang naar de aarde te voorkomen, biedt men hem door goede 
geleiders kmistmalige wegen aan van dc hoogste pmiten der voor-
werpen, die beschennd moeten worden, lot in de vochtige aarde; 
en uit hetgeen boven aangaande de stroomvertakking gezegd is 
volgl, dal deze geleiders zeer goed en zoo digi juogelijk bij elkajidcr 
moeten zijn, dewijl men anders niet belelten kan, dat zij sterkere 
zijstroomen vonnen, welke langs andere wegen naar de aanle gaan 
en op deze bijwegen schade kunnen veroorzaken. Zoo als l'ckend 
is, bestaan deze toeslellen uil drie hoofddeelen, welke bij de beoor-
deeling der werking als een geheel nmeten beschouwd worden, 
namelijk ml dc slang, die de elektriciteit opneemt, dealleidersen 
de aanlgelciders. 

De met punten voorziene conductor eener elektriseermachine geell 
ile verklaring van het doel der stang. Dc melalen punten liebbcii 
len oogmerk een aanhoudend uitslroomen (inzuigen) en daardoor 
voorldiireiid neiilralisereii der opgewekte eleklricileil. Daarom is het 
doelmatig, de stangen zoo nabij mogelijk aan te brengen en dc 
spitsen, ilie vorksgewijze verdeeld kunnen zijn, dun uit le laten 
loopen en ze zuiv(!r van metaal (door goud of platina) te liondeii. 
Keiie grootere lengle der stangen is minder voordeelig dan eeiif 
vermeerdering van bun aantal. 

.Men heeft menigmaal de meening uitgcspnikcn, dat de stangen 
den bliksem tot zich trekken en dal men ze daarom liever moosl 
weglalen; men ziet dnii ook nie! zelden reepen ijzer zonder spitsen 
over de daken gelegd en met den grond iu verbinding gebragl. 
Dal is eene dwiiliie^, welke op cenc verkeerde opvalling berust 
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vau hetgeen cr bij de neutralisatie der hichl-elektriciteil voorvalt. I te vormen, ten einde langs bijwegen de aarde Ic bereiken. De 
Hot doel der spitsen is om iedere nadeelige ophooping en spaiming verbinding der enkele stangen of ree|ien moet zoodanig zijn, dal zij 
(Ier elektriciteit le vermijden eii eene aanhoudende neiitralisalie le | niet door roesllagen afgebroken kiinnen wonlen, welke bet gelci-
bevonleren; men moet daarom van eenen goeden bliksem-alleider | dnigsvermogen verzwakken. Wanneer men derhalve hel aaneen-
linj)))en eiscben, dat er nimmer een slnial onisla. De gegrondheid j schnicven of vastklinken, gepaanl mei solderen, niet kan toepassen, 
van dit laatste wonll bevestigd door gebouwen, die hootdzakelijk I helwelk ongetwijfeld bet doelmatigst is, moet men len minste zorg 
van ijzer gebouwd zijn en die, voor zoover men weet, nog nooit ! dragen, dal de op elkander gelegde metaalvlakken, die aancen-
iloor den bliksem gelrollen zijn. Zulke gebouwen zijn zelf de 
meest volkomene bliksem-alleiders, als men slechls zorg draagt, 
dat, van den vochtigen grond af tot bovenaan, de metaalverbiiiding 
niel verbn)ken wordt en dal er genoeg kanten en punlen voor-
handen zijn, waardoor de elektriciteit uil- en in kan siroomen. 

Er is ook nog geen enkel geval bekend van het inslaan van den 
bliksem in gebouwen, waarin van omleren tol boven groote massa's 
iiiülaal opgehoopt zijn. 

.Mei belrekking lol hel getal stangen beweert men, dat de onder-
\iuding lol nu loe geleerd beeft, dal eene goed aangebragle en 
vervaardigde slang in staat zou zijn om cenc oppervlakte le bevei-
ligen, wier straal gelijk is a;m de dubbele lengle der slang. Hel 
is echter te betwijfelen (d' deze regel wel op de oiiderviiiiling ge-
grond is, le mi;er daar de iilaatsclijke oiiistandighedeii hierbij geheel 
huiten rekening gelalen zijn en het toch in allen gevalle zeker is, 
dat de omgeving, de toestand des alleiders en de geleiders, die 
zich in hel huis en in de nabijheid bevinden, invloed oj» de wer-
king eener slang uiloefenen. Overigens is hel geheel willekeurig, 
van welk punt van den alliMiler afmen hem als de stang bescbou-
wvn wil. Men kan dobalve in bel algenieen slechts zeggen, dal 
de waarscliijidijkheid van bel inslaan van den bliksem geringer 
wonll in dezelfde mate, als bet aantal stangen toeneemt. 

liet is liier ile gescliikle jilaals om nog van een gebrek in de 
stangen gewag te maken, dat zijn gn)iid beeft in een geheel mis-
kennen van hetgeen er bij de neutralisatie der elektriciteiten ge-
scbiedt en in de verkeenle, schoon vrij algemeen verbreide meeiiiiig, 
liai hel metaal, hoe ook geplaalsl of waarmede ook verbonden,! vastliecliteii kan. Hierbij heeft men slechls, met betrekking tot 
den bliksem aantrekt en deze eerst daarna zijnen weg naar de goede geleiders, die zich in hel gebouw moglen bevinden, op een 
aarde vervolgt, of wel zelfs naar de wolken terugkeert. Ik heb toeslellen en ander acht te geven, waarvan beneden melding gemaakl zal 
gezien, die als alleiders o|) gebouwen moeslen dienen, en welke ' worden, 

îlecljls uil melalen slangej» Ijc.slondeJ), die, nei-gens inet de aanle Als de neutralisatie der liicht-ebïktricileil hoofdzakelijk aan dt; 
vorbonden, aan hel ondereinde digi bij het dak in eene met ver- ! boveiisiiitscn der stang plaals heell, kan dit ook gedeeltelijk aan 
sdieideiie punten voorziene metaalplaat nitliepen. Daarbij verouder-andere met punten of scherpe kanten voorziene deelen der slangen 
Melde men, dat de biik.semslraal, door de slang opgevangeii, uit j of der alleiders gescliieden, en hel is allhans geen g<'brck, als de 
de spitsen weiler iu de hiclil nitslniomen zou. Dergelijke metaal- j hiatstgenoemden pimleii of hoeken hebben. Het is derhalve een 
stangen, die niet IIKM ileii gnuid verbonden zijn, cn ook somtijds | ihellooze voorzî tiglieidsmaatregel om bij de alleiders zorgvuldig 
slechls tol sieraad op geboiiweii gepkiatsl worden, kuimen, wel is j alle boeken le vermijden en ze in groote bogteii om hoeken of 
\vaar, geenszins bÜksem-aneiders vervangen, daar hun de onont- ' lijsleii te leiden. Indien het afspringen van den bliksemslrooin niel 
bcerlijke voorwaanlen om als d(."/e te werken, ontbreken, doch zij I tloor andere in de nabijheid aanwezige geleiders, maar door een 
zijn ook in geen opzigt gi.'vaarlijk. Het verbod, dat op enkele i zeker mcchanisch moment veroorzaakt wonll, kan, bij de verba-
plaatsen legen hel stellen van zulke melaalblangen o)) geboiiweii | zende snelheid der elektriciteit, dit arspringen ook niel vermeden 

geklonken of geschniefd moeien worden, zoodanig met metaal 
verbonden worden, dat er eene onafgebrokene metaalverbinding 
door oiitslaat. Hij een onwediïr, hetwelk den l iden.lunij 18G0inde 
nabij beid van Chenmtfz plaals had, Irof de bliksem den lelegraaf-
draad, bereikte op het spoorwegplein le Chemnilz de gasleiding 
en sprong over de verbindingsplaatsen heen, iloordien de stof, die 
bij het aaneeiizelteii der pijpen gebruikt was, de stadiglieid van 
het metaal verbroken had. 

Vnieger Irachlte men de sicunsels, waarmede de alleiders ge-
woonlijk aan de gebouwen bevestigd wonlen, zorgvuldig van deze 
te'isoleivn, en img tegeiiwoonlig beveelt men bliksem-alleiders van 
zoogeuaajmle verbclenle zamenstelling aan, bij welke de vo'belering 
daarin heel te bestaan, dat de steunsels door middel van glas, 
kaoelsjock of getah-perlsja van de muren of hel houtwerk geisoleerd 
wonleii. Zulk eene isolering is geheel en al nuKcloos, daar de 
bliksem door eene dikke plaat van isoleremie stof gemakkelijk 
heenslaat, als zich in de nabijheid goede geleiders bevinden, waar-
door hij op de aarde kan overgaan. De telegraafdraden leveren 
daarvan weder het bewijs. Als de bliksem den telegraafdraad treft, 
verhinderen de isolerende porseleinen klokjes niet merkbaar, dat 
de hoolilslroom langs korten weg door de telegraafpalen naar den 
grond gaat, waarbij de klokjes deels verbrijzeld, deels overgc-
.sproiigOM worden. Men kan dus gcrusl de .slenn.sels voor de alleiders 
onmiddellijk in het muur-- of houtwerk bevestigen of liever geheel 
weglaten, daar men, namelijk bij de aanwending van melaalreepcn 
(d' touwen, ze met cenvoiidige krammen o|) eene voldoende wijze 

k'slaal, is derbalvr; (Mig<;grond. 
Wat het tweede hoofddeel, de alleiders, betreft, daartoe kan 

worden, door aan eene krojnmijjg der alleidei's eenen grooleren 
boog tc geven. 

men vierkant id' bamiijzer, voorts touwen van verzinkt ijzerdraad j Ib'l denie zamenstellende hoofdileel eens bliksenialleiilers is de 
of ook ander moeijelijk smeltbaar metaal, zoo als ko|)er iu reepeii ' aanigeleiding, welke eene geheel bijzondere zorg lielioel't, als de 
"I touwen, aaiiweiiden; en ook hier geldt weder de regel: veel alleiiler naar behooreii werken zal. Dit wordt echter meestal vcr-
lielpl veel. llo(! grooler hel aantal alleiders en hoe grooh-r hiiniie ' (niachtzaamd, hetzij bij den aanleg zelvcn, betzij door gemis van 
'IwarsdooiMiede is, des te geringer is de legeiistaiid voor de elek- , loezigt na de voltooijing. Het is uoodzakelijk, dat de aanigeleiding 
'nsclie vloeistof en des te zwakker is haar streven om vertakkingen ' zicb zoo wijd mogelijk in den groml uitbreidt en diep genoeg 
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eloonlriiigl, om sleeils door do vocliligliuid van den grond onn'ingd 
le zijn; het is alzoo doehnatig nog bove») den grond koper- ol' 
ijzerreepen met eene goede metaalverbinding aan de alleiderstangen 
te bevestigen en in verschillende riglingen in den grond te leiden, 
hetwelk des le meer is aan te bevelen, dewijl daardoor hel door-
roesten van het metaal, op de plaatsen waar zij in den vochtigen 
grond treden, minder spoedig gaat. Men moet hierbij opmerken, 
dat het roesten van hel metaal van bliksemalleiders in den gnuul 
sneller plaats heelt, dan wanneer ilie metaaldeelen, zonder mei 
de deelen der alleiders boveji deji grond verbonden te zijn, zich in 
ile aarde bevinden, dewijl de schier onophoudelijke doorgang der 
elektrische slroomeu het metaal meer vatbaar maakt, om te oxyderen. 
Zal derhalve een bliksemalleider mei zekerheid werken, dan /noelen 
dc aardgcleidingcn dikwijls onderzochl en dc gevondene gebreken 
hersteld worden en hel is waarschijnlijk, tlal hel nalaten daarvan 
meestal de oorzaak geweest is, dat de bliksem gebouwen gelrollen 
en daarin schade aangerigl heen, in weerwil dal er alleiders op 
geplaatst waren. 

Dc vaak gegevene en opgevolgde raad om de aardgcleidingcn 
eerst in drooge gemetselde kanalen naar dc diepte te leiden, is 
niet alleen overtollig, maar zells nadeelig, want daardoor wordt 
de aanrakingsoppervlakte met den vochtigen grond kleiner gemaakt 
(en derhalve hel totaal geleidingsvcrmogen verminderd) en dc oxydatic 
der aardgeleiding volstrekt niet tegeugewerkl ofbclet. Dc (oepassitjg 
van zulke kanalen heefl hetzelfde uitwerksel, als wanneer men den 
alleider langer cn dc aardgeleiding korter en alzoo den legenstaud 
grooler maakt. 

Als het nu dc vraag is om cenen bliksemalleider le stellen, zoo 
moei meji, njel inaehtneming der boven aangewezene algemcenc 
regels, telkens op de bijzoiulere plaatselijke gesteldheid acht geven , 
en bepaaldelijk onderzoeken, of er ook in hel gebouw, hetwelk 
door bliksemalleiders beschut /noet worden, goede geleiders aan-
wezig zijn en welke rigting en omvang zij hebben. Als hel daarbij 
blijkt, dal er zulke goede geleiders worden gevonden, bijvoorbeeld 
ijzeren pilaren, stijlen en kagchels, lange beldraden, metalen golen 
en itijpen, dan is de doebnaligste en veiligste maatregel, ze op de 
gcscbikte plaatsen (die welke zich in loodregle rigting uilbreiden 
aan hel boven- en benedeneinde) juet dc alleiderstangen door middel 
van metaal le verbinden en zo daardoor als een deel van den bliksem-
alleider zelven le bescbonweii en aan le wemlen. liet laalslc geldl 
vooral van ijzeren daken, welke een deel van den alleider kuimen 
iiitmaken, doch hel is noodzakelijk, dat zij goed geleidend met de 
aarde verboiuien worden en bet is verki(;slijk op zulke daken een 
aantal, al zijn het dan ook maar korte, metalen sj»itsen le plaatsen, 
om eene le groote spauning van lucbtelektriciteil le voorkomen. 
Kvenzoo kunnen ijzeren gas- en waterpijpen in ecu gebouw een 
gedeelte der alleiders vervangen en voornamelijk als goede aard-
geleiders dienst doen, daar zy gewoonlijk eene groote metaab)p|)er-
vlakle in de aarde aanbieden. 

In de meesle gevallen zou het uulteloos zijn, de goede geleiders 
m een gebouw ver van den Idiksemalleider le houden, daar de 
bliksem toch trachten zal ze te bereiken en de tusscbculiggendc 
slechte geleiders te verbrijzelen. 

K.en klaar bewijs daarvan, en Iegelijk echter ook van de nuKeloos-
heid van eeneu slecht en ondoelmatig aangebragleii alleider, gafeen 
bliksemslraal, waardoor in den zomer van 1S58 hel ge! ousv der 1'erg-
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kellcrei bij Drcsdcn gelrollen werd. Dil gebouw van aanzienlijke lengte 
bad slechts eene stang in bel midden, van welke een alleider langs 
den koristen weg naar den grond ging, zonder dal cr een alleider 
naar de gevelspitsen liep. Zulk eene inrigling was blijkbaar onvol-
doende. Dc bliksern trof den voorgevel, sloeg daar cenen grootej) 
steen uit, ging, gedeeltelijk van de draden der riellaag gebruik 
makende en ouder het losrukken van pleister, tol op het plafond 
van de benedenkamer, waar talrijke gaspijpen hem opnamen en 
zonder schade naar den grond voerden. Had men op beiile gevels 
ook stangen geplaatst en ze met dc gaspijpen in verbinding gebragl, 
dan zou dc beschadiging van hel gebouw, welke meuschenicveib 
in gevaar bragl, zekerlijk vermeden zijn geworden. 

Aog een ander geval, dat in Mei 1858 in bet dorp Oberwiesa by 
('.henmilz voorviel, verdient vermelding. Daar sloeg een zwakke 
bliksemstraal in den telegraafdraad, welke aan den steenen buiten-
muur van een gebouw zonder alleider was vaslgenjaakl en ging 
daardoor heen naar de aarde. Kii vertoonde zich namelijk, omstreeks 
20 centimeter ver van den geleiddraad verwijderd, een gal inden 
ruim ()0 cenlimcler dikken muur, vanwaar dc straal door den 
dunnen rieldraad gegaan, vervolgens op een paar beldraden over-
gesjirongen en door middel van deze naar cenen paardenstal en 
naar den grond geraakt was. Geene andere beschadiging dan bet 
gal in den buitenmuur en hel scheudeii van kalk was tc bemerken. 
Hel is onhvijle])>uar, dal de zwakke bliksemstraal niet in het gebouw 
gcilrongcn zou zijn, als er niet bijna over dc geheele lengte tol 
aan den grond een geleiiler van metaal beslaan bad; en men ziet 
bieruit, welk cenen invloed de geleiders, die binnen in de gebouwen 
zijn, uiloefenen en hoe men bij het stellen van bliksemalleiders 
daarop bedacht moei zijn. 

Het kan hier de gcscbikte plaats geacht worden, om bij hel 
bovenstaande nog eenige opmerkingen tc voegen over de bliksem-
afleiders, die ter beveiliging der telegraafdraden cn toestellen moeten 
dienen. 

In hel opene veld, waar dc lelegraalpalen onder de mecsl nit-
slakcndc voorworpen belmoren, worden bij de uil wisseling der 
luchlelekiriciteit deze vooral door ilen bliksem gelrollen en meer of 
minder beschadigd. Ken betrekkelijk zeer klein gedeelte van den 
straal wordl langs den telegraafdraad voorlgeleid en wel des (e 
minder, naarmate de draad (bij hetzelfde metaal) dunner is en de 
afbtand grooler is lol eene jilaats, waar dil gedeelte der elektriciteit 
zonder veel legenstaud deii grond bereiken kan. Daaruit volgt,dal 
het gedeelte der Inchlelcktriciteit, hetwelk van eeneu bliksemstraal 
zich op den draad voort))lant, slechts dan gevaarlijk worden kan, 
als de elektriciteit op geringen afstand van dc plaats, waar do 
hoofdstraal uederkwam, de gelegeiiheiil heeft om gemakkelijk den 
grond te bereiken. Dit zal zonder sebade plaals hebben, als zich 
in de nabijheiil een telegraafkantoor bevindt, dal ini-l cenen 
bliksemalleider voorzien is, of als op bepaalde afstanden metalen 
reepen (tf louwen, die goed geleidend met de aarde verbonden zijn. 
op zulk eene wijze aan de telegraafpalen bevestigd zijn, dat er 
tusschen hen en den ilraad slechts eene kleine tusschenruinile be-
staat. Deze soort van alleiders voor lijnen in hel opene veld bf-
slaan in metaleu vorken met tegenover den draad slaande jtunlen. 
Zij worden tc^cn of in de palen gescbroclil en goed geb.'iileiid md 
dc aarde verbonden. Dc bliksemalleiders op lidegraafkanlorcu be-
slaan gewoonlijk uil twee metaalplaten, welker oppervlakken digi bij 
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elkander, doch van elkander geisoleeril zijn cn waarvan dc eene 
liiet den draad, dc andere met den grond in verbinding staat. 
Terwijl dc stroom van den telegraaf niet in staal is, van dc eene 
plaat op de andere over te springen, zal dc spanningseleklriciteil 
(Ier lucht, die langs den draad komt, voor dal zij den loeslel 
bereikt, grootcndccls van dc draadplaal op dc aardplaat overspringen 
en zonder nadeel tc veroorzaken naar den grond gaan, zoodat 
slechts een zeer klein gedeelte door den toestel zal slroomeu. 

Dc op den draad voorlgelcide luchlelekiriciteit kan nadeelig wer-
ken, als nabij de plaals, waar de bliksem treft, haar de gelegcn-
lieid gegeven wordt, om langs vcrscheiilcnc geleiders door een 
gebouw heen naar den grond le gaan. Ofschoon zulk eene geringe 
lioevcelljeid clekiriciteit ter naauwcriiood in staal zijn zal cenen 
mensch merkelijk nadeel tc doen en nog minder brand te doen 
ontslaan, hetwelk slechts bij eene groolere hoeveelheid elektriciteit 
en bij belangrijken tegensfand op haren weg naar den grond kan 
jilaals hebben, zoo zou het loch hij het gelijktijdig inslaan 
van den bliksem in het bedoelde gebouw moeijelijk te beslissen 
zijn, welk aandeel de kleine van den draad afgesiirongeuc hoeveel-
heid elektriciteit aan dc schade en den brand gehad beeft. 

Ter bevestiging van het gezegde kan nog het volgende geval 
vermeld worden: 

Den Oden .lulij 1857 trof dc bliksem in de nabijheid van Meissen 
de lelegraallijn, die hier als zijtak een deel van dc Leipzig-
Dresdener lijn uitmaakt, vernielde bij het gaan naar den grond 
verscheidene lelegraalpalen en isolators, plantte zich echter voor 
een deel ook op den draad voort cn ging eensdeels (of aan Meissen, 
anderdeels lot aan een ongeveer ()00 el daarvan verwijderd gebouw, 
aan welks houten pilaren de isolators bevestigd waren, sprong ver-
volgens, na cr een van verbrijzeld le hebben, van den ijzeren 
beugel op dc pilaar over en ging eindelijk na herhaable regthoekigc 
afwijkingen, steeds in de rigting van dc lengle van het houtwerk, 
door twee verdiepingen heen in den grond, lüj hel regthoekig 
overspringen van den cenen balk op den anderen werd eeuig pleister 
algernkt. fn Meissen zelf, waar de draad aan vele gebouwen be-
vestigd is, had door geen een gebouw eene allciding der hicht-
eleklriciteil naar de aarde plaats. In liet telegraafkantoor zelfdaar-
cnlegen, waar men dc beide geleiddraden uit den (oeslel genomen 
en onmiddellijk met elkander verbonden had, sprong eene sterke 
vonk op den 45 ccntimcter van dc verbindingsplaals staanden gal-
vanometer over, verbrijzelde hem gedeeltelijk en bereikte daanloor 
dc aardgeleiding. Het afspringen der Incbteleklriciteit op het genoemde 
gebouw zou waarschijnlijk niet geschied zijn, als men indenabij-
beid bliksemafleiders van den vermelden galfelvorm vastgemaakt en 
daardoor aan den bliksem eeneu veel belcreii geleider naar den 
grond aangeboden bad; daarbij was het eene verkeerd toegepaste 
voorzigligheid van den telegrafist, dal hij de draden uil den toestel 
genomen en onmiddellijk met elkander verboiubin had, in plaats 
van zc mcl dc aarde in verbinding te stellen; want de bliksem 
werd nu genoodzaakt, deels tol Dresden langs den steeds veel 
legenstaud biedenden draad tc gaan om daar dc aarde te bereiken, 
deels echter in het Meissener telegraal kantoor zich met geweld 
cenen weg naar den grond tc banen door over tc sjiringen en ecu 
gcdeelle van den toestel tc vernielen. 

Aangaande bet gebruik van gaspijpen als bliksemafleiders heeft 
nien dc vraag opgeworpen, of zulks niet gevaarlijk zoude kunnen 
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worden. Mij is geen geval bekend, dal bij hel gebruik van ijzeren 
gaspijpen daaruit eenig nadeel is ontstaan; wel weet ik twee ge-
vallen, waarbij dunne looden gaspijpen door den bliksem, die 
langs de telegraafdraden gekomen was, gesmolten werden en 
waarbij tevens het gas ontvlamde. I.oodcn gaspijpen zijn daarom 
voor het genoemde doel af le keuren. Overigens is hel aan le 
raden, om dc plaals, waar men de aardgeleiding van cenen tele-
graaf of den bliksemalleider inct de gaspijpen verbindt, zoo diep 
te kiezen, dal de elektrische vloeistof, bij haren loop naar de 
aarde, geene koppeling der pijpen behoeft over le gaan. Kr bestaat 
dan niet de geringste waarschijnlijkheid, dat eeiie ijzeren gaspijp 
door den bliksem smelten zal: wanl hoewel somtijds het geval zich 
opgedaan heell, dat dunne koperen geleiddraden door den bliksem 
gesmolten werden, zoo is dit bij het thans voor den telegraaf ge-
bruikte ijzerdraad van -l strepen dikte, dat toch veel minder massa 
bezit dan eene ijzeren gaspyp van dezelfde lengle, nog nooit voor-
gekomen. 

ijk moet hier nog gewag gemaakt worden van dc mccha-
nisclic en de pbysiscbe werkingen van den bliksem. Het barsten, 
scheuren en wegslingeren vooral van slecht geleidende voorwerpen , 
door den bliksem veroorzaakt, heeft men nieestal als een onmid-
dellijk gevolg van het doordringen der elekirischc slof in die voor-
werpen en als eene wegstooling er van verklaard, en op gelijke 
wijze den donder, als het gevolg van de wegstooling der lucht, 
het vormen van eene luchtledige ruimte en het weder te zamen 
vallen der weggGstootenc luchtlagen. Deze verklaringswijze is minstens 
onvolkonjcn, voor zoo verre men de aanmerkelijke warmle-onlwik-
keliiig bij het dringen der eleklricileit door slecht geleidende voor-
werpen grootcndccls buiten rekening gelaten heeft. Wanneer do 
bliksem door dc luclil dringt, breng! bij oogenblikkelijk eene aan-
merkelijke verhitting en bij gevolg eene groote uitzetting teweeg, 
welke, even als bij kanonschoten, den donder voortbrengt; terwijl 
dc hcrsteHing van het zoo hevig en plotseling verstoorde evenwigt 
in dc spanning en de voortdurende golvingen der lucht hel daarop 

i volgende rollen des donders verklaren. Ken bliksemstraal, welkeiu 
eeneu stam of iu eeneu steen dringt, zal niet slechts oogenblik-
kelijk de daarin bevatte lucht door verhitting doen uitzetten, maor 
ook bel daarin aanwezige vocht in sloom van sterke spauning ver-
anderen, welke den stam splijten en den steen barsten doei. Op 
deze wijze worden alle verwoeslingen, die de bliksem aanrigt, 
geiiLikkelijk verklaard, flaaruil volg! dan ook, dal men zooveel 

mogelijk vermijilen moet, een deel van den bliksemalleider naauw 
iu te metselen, dewijl het vocht tus.schen den alleider en den steen 
ligt iu stoom van sterke spanning veranderd, en daardoor dc laatste 
verbrijzeld worden kan, zoo als de ondervinding dikwijls genoeg 
geleerd heeft. Dat de hichl, als de bliksem er doordringt, onmid-
dellijk sterk uitgezet wordt, geloof ik onder andereu door het 
volgende voorbeeld te kunnen slaven. tj 

lil den zomer van 1810 sloeg, bij hel aanleggen van den 
Saxisch-Heijerscben spoorweg, in de nabijheid van het dorjiScliöu-
berg (bij Mubllrolf), de bliksem onder een troep met honweelen 
CU scbojipeu bezig zijnde werklieden, van welke een onmiddellijk 
gelrollen werd; de overigen, die rondom hem stonden, werden op 
hclzelfde oogciiblik gezamenliik van de plaals, waar dc straal ueder-
kwam, door de drukking der lucht weggeslingerd, zonder dat zij 
verder cenit; letsel ondervonden. 
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Op deze wijze wordl ook de slormwind verklaard, die in ile 
nabijheid van een onweder onlslaal. 

IMIOKIWEMINGKN OMTRENT DE OVKlïIirtEXGING VAN l'.E-

W E G I N O D O O U K O O R D E N Z O N D E R E I N D , V O L G E N S 

I I I R N , D O O l l L E L O U T l l E EN E . ZUIJER. 

(Der Cicilliigemcur, I8G1, llcfl 7 uml 8, S. -102.) 

Sederl ongeveer Iwee jaren lieeH de door llirn nilgevondene 
overbrenging van beweging door koorden zonder eind eene zeer 
niiine toepassing gevonden, wijl daardoor op eene zeer eenvoudige 
en weinig koslbare wijze groote krachten kunnen worden over-
gebragt op arslanden, waarbij met andere hulpmiddelen vidstrekt 
niet meer aan eene overbrenging zon kunnen worden gedacbt. De 
eerste toepassing gescbiedile te Logelbacli bij eenen alstand van 

meter lusschen den nioteur en de arbeids-macliine, terwij! ge-
middeld 11 ]iaardekrachten moesten wonleii overgebragt; en tegen-
woordig heeft men reeds hel voornemen o|i deze wijze 100 jiaarde-
krachten over een afstand van 2000 meter over te brengen. 

De algemeene bijval, aan deze wijze van overbrengen, len deel 
gevallen, gaf aan de Sociclé iiuluslriclle de Mulhouse aanleiding, 
een nader onderzoek in te stellen omtrent het verlies aan arbeid, 
dal er mede gepaard gaat, en wij ontleeiien aan het flullelin van 
die maatschappij van April 1801, het onderstaand berigt omtrent 
eenige gedane proehiemingen, door de beeren Leloutre en Zuber 
aan de maatschappij ingediend. 

Er werden door lien proeven genomen aan de grootste inrigling 
van dien aanl in de nabijheid en wel aan die Ie Kmmeiidiiigen in 
hel groothertogdom Daden , alwaar de arbeid van eene turbine van 40 
paardekrachlen wordt overgebragt naar eene op ü40 meter afslands ge-
legene louwslagerij..'\leii bad deze proeven zoo willen nemen, dal door 
middel vaii eene vang (I) op de krachlas zou worden uitgemaakt, 
hoeveel arbeid zij, nadat het koord is weggenomen, zou kunnen 
leveren; en vervolgens door eene tweede vang op de arbeidsas zou 
worden gemeten, hoeveel arbeid werkelijk op deze werd overge-
bragt, wanneer, na hel aanleggen van hel koord, de nioleur weder 
juist zoo als bij de eerste proef werkte. Hel verschil zou alsdan 
naauwkeiirig het bedrag van hel verlies aan arbeid hebben aan-
gewezen. Toen men echter in den aanvang van October op de 
hepaalile plaals aankwam, was er slechts ééne vang voorhanden 
en men moest eene andere wijze van proeven te nemen uitdenken, 
opdat men niet genoodzaakt ware de vang van eene as op de 
andere te ver|)laalsen, wal niet slechts veel tijdverlies en andere 
moiMjelijklieden zon hebben veroorzaakt, maar ook daarom onge-
schikt voorkwam, omdat middelerwijl veranderingen in den gang 
van de beide assen konden ontstaan. Men besloot derhalve op de 
vidgende wijze te werk te gaan: 

1. do vang op de krachtas aan te brengen en daarmede, na het 
koord Ie hebben weggenomen, den beschikbaren arbeid te melen; 

2. hel koord aan te leggen maar de arbeidsmachinen af te spaii-

(1) Wnnr in dit ftiik van cenc vnng gesproken word t , denkc men nnn 
tiü vang van Troji} of nan ccnigcn dynnnionic tcr , welke op lietzellUe Ite-
ginïül lierubt. (Ke.l.) 
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nen en den door de krachlas onder ileze omstandigheden verriglen 
arbeid Ie melen. 

Hel verschil der uilkomsten van beide metingen moest bij deze 
wijze van handelen evenzeer het arbeidsverlies aanwijzen, veroor-
zaakt door de wederstanden van de overbrenging door bet koord; 
want deze wederstanden bestaan: 

1. in den wederstand der lucht aan de armen van de met groote 
snelheid omwentelende schijven; 

2. in de stijlheid van hel koord; 
3. in de wrijving in de lap|)en van de draagschijven; 
4. iu de wrijving in de laj)pen van de assen, waarom de heide 

groolsle schijven draaijen, welke wrijving alliankelijk is van do 
spanning der vrijhangende gedeelten van het koonl. 

Van deze wederstanden blijft de eerste, die op zich zeil niet veel be-
teekent, in allen geval bij gelijke snelheid dezelfde. De wederstand van 
slijlheid verandert slechts zeer weinig. De op de ta|)pen der draag-ol 
geleiding-schijven uitgeoefende drukking, welke gelijk is aan de som 
der beide vertikale componenten der spanningen van het koord, 
vermeerderd mei hel gewigl van de schijven en assen, veroorzaakt 
bij gelijke snelheid insgelijks eene gelijke wrijving, en de wrijving 
iu de lappen van de drijvende en de gedrevene as hangl wel is 
waar van de resullanten der spanningen in de vrij hangende gedeelten 
van het koord af, maar zal, wanneer men kan aainiemen, dal 
de som der spanningen voor elk overgebragt arbeidsvermogen 
dezelfde blijft, slechts veranderen met de hoeken, welke de raak-
lijnen aan het op- en afwiiidingpunl van het koord met elkander 
vormen, iets wat van geringen invloed zal zijn. 

Dit blijkt, wanneer men de nieuwe inrigling van llirn tot bet over-
brengen van de beweging door koorden narekent, en met de metingen. 
te dien einde aan boveiigeiiielile inrigling gedaan, vergelijkt. Hij deze 
zijn Insschen de drijvende en de gedrevene schijf, w e l k e r horizonlale 
afsland 23i"'.l5 bedraagt, eersl o|) ll.V'.T afslands van de eersl-
gemelile draaischijven aangebragt, welke bij het koord boven 1"'..') 
en bij hel koord onder l'".!!.') hooger liggen, dan de bovenste en 
de benedenste rand van de drijvende .schijf In den loe>laiid van 
rui«t vormen de vrij hangende einden van het koord lusschen de 
drijvende schijf en de draagschijven kettinglijnen, welker laagste 
punten bij een horizontalen afsland van 4r)'".0 en bij eene diepte 
van 1"'.I7 onder de overeenkomstige hoogste en laagste pimlen der 
drijvende schijf liggen. Hij de beweging echter rijst hel drijvende 
koorddeel zooilanig, dat de horizontale abscis van het laagsie imnt 
42 meier en de ordinaal (V''.7r) bedraagl, lerwijl hel andere mee-
loopende koorddeel zoodanig daalt, dal zijn laagsie ]uinl met dc 
abscis •'i8"'.2 en met de ordinaal 1"'.0 overeenkomt. 

De vergelijking van eene kettinglijn len ojizigte van Iwee regt-
hoekige assen, welke door hel lop|iunl gaaii en van welke de a> 
der y zanienvall met de vmlicaal van het toppunt, kan geschreven 
worden onder den vorm 

3 X 
„ + 0 = (I) 

waarin e. de basis van hel naluiirlijke logarilhmenstelsel e n e e e n ü 
' slaiidvaslige, die uit bovenstaande gegevens bij b c i i a d e r m g bejiaaM 

kan worden. 
I De lengte v a n de kelliiiglijn lol aan hel p u n t van aanraking met 

de schijf wordl uitgedrukt door 

I8i ;2. ] 

(II) 

de spanning van bet koord in dil punt door 

'[ = p{y-^c) (Hl) 

wanneer p bet gewigl per lengte-eenheid voorstelt en de horizonlale 

L'il vertikale onlbondeiien dezer spanniiig zijn 

11=/)C (iV) 

\ = pl (V) 

Üerekenl men nu volgens deze Ibrmiilen de bedoelde overbrenging 
door het koord, voor welke = 0.488 ned. pond op de meier 
bedraagl, zoo verkrijgt men bij hel koord in rust voor beide vrij-
hangende deelen 

c = 802; / 45.7; T = 435.80; 11 = 453.3; V = 22.3; 

en als het koord gedreven wordl 

(i. voor het arbeidende gedeelle van hel koord : 

c 1170; / = 42; T = 574.25; 11 = 573.888; V = 20.5. 

h. voor het uieeloopende gedeelle van het koord: 

e, = 730; /, = 23.0; T , = 357.02; 11, = 350.24; V. = 23.0. 

De som van de spanningen bedraagl derhalve: 

in deii toestand van rust: 2 x435.80 = 871.72 ned. pond, 

bij arbeid: 574.25 H-357.02 = 031 27 ned. jmiid, 

en hel verschil der spanningen maakt ongeveer slechts ,'5 van de 
spanning in den toestand van rust uit (I). 

Zijn T en T , de spanningen van het drijvende en hel mee-
loopeiide koorddeel en is iSJ de hoek, ingesloten door de raaklijnen 
aan hel op- eii afwindiiigs|innl, dan is de resultante van deze 

.•̂ liaimingen 1 T ^ T , - f T T , cos en zij zal weinig kleiner 
(lai, T - i - T ' zijn, daar de hoek bij een arbeid van 42 paarde-
krachlen slechls 2'' groot is. Hij 00 |)aardekrachlen, d. i. bij de 
omstaiidighedeii, onder welke de later op te geven jiroeveii werden 
genomen, zal de invloed van den hoek a iels grooler zijn. 

De invloed van de middenpunlvhedende kracht iu dal gedeelle 
van het koord, hetwelk op de sihijven ligt, vermindert de spanning 
van het koord volgenderwijze. Daar de straal der schijven 1"'.5 
bedraagt eii hel koord over den halven omtrek (i"'.7'i) ligt, 
zoo is dil gedeelte van hel koord, dut 4.72 X 0.4(S8 = 2 3 neder-
landsch jiond weegt, ten gevolge van zijne snelheid van 15 meter 
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in de secunde, aangedaan met eene middenpiinlvliedende kracht, 

welke tol resultante heeft 

= ned. pond. 
U ^ K 7 R " " i / U 7t 0.61 X L . S X 3.14 ' 

en de som van de spanningen bij hel overbrengen van arbeid zal 

derhalve zijn 

031.27 — 22.30 = 008.8S 

of ongeveer 4 } len honderd meer dan bij den loesland van rust. 
Den invloed van de middenpuntvliedende kracht op de vrij han-

gende stukken van het koord kan men wel verwaarloozen, daar 
de kromtestraal van deze zeer groot is. 

Uil dit onderzoek blijkt derhalve, dal streng genomen de som 
der spanningen van de beide koordeinden niet standvastig is, maar 
dal zij slechts zeer langzaam met den arbeid toeneemt en dat de 
begane fout door den invloed van den hoek der raaklijnen a 
aan het koord iu de punten van op- en afwinding, en vooral 
door den invloed van de middenpimlvliedende kracht van hel 
gedeelte koonl, dat oj) de schijven ligt, nog verminderd wordl. 
Overigens heeft men zich door herhaalde proefnemingen overtuigd, 
dat het met de zaak werkelijk zoo gelegen is als uit vorenstaande 
berekening blijkt (1). 

De inrigling van dezen aard te Kmmendingen is als volgt. De 
door de turbine gedrevene krachlas voert eene 5 meter hooge, gegoten 
ijzeren, in den radkrans met hout bekleede schijf, waarin eene 
met leder voorziene gleuf is gedraaid om het koord te ontvangen. 
De turbine is voor een arbeid van 40 paardekrachlen berekend, 
maar werkte bij de proehiemingen slechts met 15 paardekrachlen. 
De schijf ligt op stevige gemetselde pijlers. Tussclien deze en de 
gedrevene as zijn op tamelijk gelijke afstanden drie houten stel-
lingen voor de zes draagschijven der beide koordeinden opgerigl. 
Hel gedrevene koordeind wijkt iets van de regie lijn af, zoodat 
het mogelijk is geweest de assen van al de draagschijven in het-
zelfde waterpasse vlak te brengen. De koorden stijgen tot 3'".5 bo-
ven den bodem en dalen weder lol op 1'".5. De draagschijven 
waren niel goed gesteld, zoodat de houten bekleeding lol op hel 
ijzer afgeslelen was en de draagstoelen eenigzins wankel waren. 

De gedrevene schijf staat 480 meter van de drijvende schijf 
verwijderd, is 3"'.5 hoog en zit op eene as, welke onderschei-

(1) Men kan hieruit ook nagaan in hoeverre ile gevolgt rekkingen van 
Keuleaux (in zijne Cumtructinuslchre, § .TJS) omtrent den c o r n i c i o n t / v a n 
Je wri jving van het koord i)p den omtrek van de sdii jf i iannemelijk zijn. Men 
lieeft namelijk 'r = T , ef^ e n , wanneer « = : den halven omtrek i s , / n o 
lieeft men dei halve nat . Log. T — nat . Log. T , = / a = .'LN!.') X / ' . 
tiien de hoven opgegeveue waarden voor T en T , toe , dan verkrijgt men 
/ ' = 0 . I . ' ) 1 , derhalve aanmerkel i jk minder dan t. a . p. Diensvolgcns zal 
T ook niet gelijk 2 1 ' , maar gelijk ^ = 2 . 0 4 5 1 'moeten gesteld 

^Vörden, wanneer I' de kracht aan den omtrek he teekent , v e l k e moet 
Worden overgebragt . 

(I) Niet juist is wat hier gezegd is van den invloed, welken desnelhei i l 
der beweging op de spanning uiKiefent. Is het koord in rus t , zoo kan 
men uit de gedaante der ke t t ing l i jn , welke het v o r m t , met behulp van 
(Ijl (I0> ( l ' O i onmiddell i jk tot dc spanning T besluiten. Is echter het koord in 
beweging zoo is de spann ing der vrij hangende koorddeelen niet meer de T 

u i i ( l l l ) , niuar T - f - p. (Zie Notulen der Inst i tuuts-vergadering van den 

[.•jden Apii l 18C2 hlz. 159 en v.) De som der spanningen taj de beweging 

is dan ook niet 931.27 — 22..'39 — 903.S8 maar '.'31.27 - f - 2 " j>, dat i.-' 

931,27 00 .39 : ~ 9 . ' , 3 . c g ; zij overtreft die voor het geval van rust 
niet met 4 ] , maar met 9.4 ten honderd . De d r u k k i n g van de tappen 
(1er drijfsidiijven in de pannen is ona fhanke l i jk van de snelheid , daar do 
vermeerder ing dier d r u k k i n g , welke uit de middenpuntvl iedende kracht der 
vri jhangende koorddeelen v jo r tv loe i t , gelijk is aan do in minder ing komende 
re.sullantc der middeii jaintvl icdende kracht over hei gedeelte van het koord , 
dut met dc schijf in aanrak ing is. lUcd.) 
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(Icnc voorbcreidingswcrkliiigen in bcwcguig brengt maar ook nog 
eene tweede scbijl' draagt, welke door middel van een kruiselings 
loopend koord eene op 00 meter afstands geplaatste as drijft, 
liet koord heeft 15 milimeter middellijn. 

Deze inrigting werkte derhalve op 510 meter afstands, was in 
een slechten toestand en had slechts het derde gedeelte te verrigten 
van hetgene, waarvoor zij bestenul was; zij bevatte 4 groote en ü 
kleine schijven. 

Dc inrigling te Logelbach, waartoe dc drie andere reeksen proef-
nemingen van de straks volgende tabel betrekking hebben, verbindt 
de liggeiulc as van ccnc turbine met een appretccrtoestel, op 
234"M5 afstands, zooals boven is bcschrcvcn. Dij de tweede proef-
neming waren dc groote schijven, alsmede dc draagschijven, van 
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hout en in dc gleuven met leder bekleed Dc middelste schijven 
(dc draagschijven) waren slccht.s I meter hoog en op slingerende 
stellingen geplaatst, het koord 12 millemeler dik,cn op onderscheidene 
plaatsen versteld; bet vertoonde hij den overgang over dc draag-
schijven merkbare zijdclingschc bewegingen. 

Dij dc tweede cn derde reeks proefnennngen was dc over-
brenging beter geregeld; daar, in plaats van de houten drijf-
schijven, gegoten ijzeren, met gctab perlja beklcede, 2'".984 en 
2'".008 hooge schijven cn draagschijven van-dezelfde zamcn-
stelling cn 2'" 00-1 hoogte op gemetselde pijlers, cn eindelijk 
incuwe koorden van 12 millimeter dikte gebezigd worden. 

Dc uitkomsten der proefnemingen zijn in dc volgende tabel 
verval: 

iNummer 
der 

proef-
neming. 

Aantal Straal Geheele Arbeid 
iu 

paarde-
krachten. 

Verschil of 
omwente- van belasting D 

Arbeid 
iu 

paarde-
krachten. 

verlies 
lingen 

in 
dc vang 

in 
in neder-
landsche 

Arbeid 
iu 

paarde-
krachten. 

van arbeid 
in paardc-

dc minuut. meters. ponden. 

Arbeid 
iu 

paarde-
krachten. 

krachlen. 

Aanmerkingen. 

1« reeks. Droefnemingen tc Emmendingen. 

1 34 3.82 G5.25 11.82 
<2 34 3.82 4.5.25 8.20 

48 .3.82 50.75 1.5.29 
h 48 3.82 45.75 11.71 

3.02 

3.58 

De vang aangespannen op dc krachtas zonder koord. 
i> » I) )) » « met » 
» » i> » )» » zonder » 
» » » » » » niet » 

11« reeks. Drocliiemingen tc Logelbach met dc oude inrigting. 

1 8 i 5.40 74 40.88 3.29 
Dc vang aangespannen op'de krachtas zonder koord, 

0 85 5.40 08 43..59 3.29 it )> » 1) » » met 0 
92 5.40 40 31.9 

3.47 
1) » n » « »» zonder 1) 

4 91.4 5.40 41.25 28.43 3.47 1) 1) rt i> n » met n 
5 130 5.40 41.25 40.43 

4.44 
» i> ») » » rt zonder » 

0 129 5.40 37 35.99 4.44 » 1) )) 1) 1) 1' met p 

Ille reeks. Droefnemingen te Logelbach met de nieuwe inrigting. 

i 8 1 . 2 5 5 . 4 0 7 0 . 0 G 4 . 3 . 2 D c v a n g a a n g e s p a n n e n o p 

<2 8 1 4 . 1 0 5 8 7 . 4 4 1 . 1 0 
— .V.'Jf 

i> » » 
3 9 0 5 . 4 G 4 . 2 4 3 . 8 8 

2 . 2 8 
» » » 1) 

4 9 1 . 2 5 4 . 1 0 5 7 8 . 4 4 1 . 0 
2 . 2 8 

)> )) u 1) 
5 9 1 . 2 5 . 5 . 4 0 0 . 8 0 4 1 . 8 7 i> i> 1) 
0 1 0 7 . 5 5 . 4 4 8 . 0 0 3 9 . 4 4 

2 . 5 1 
» » i> 1) 

7 1 0 8 . 7 5 4 . 1 0 5 5 8 . 4 3 0 . 9 3 
2 . 5 1 

» )) p H 

» 
met 

zonder 

IVe reeks. Droefneminsen met dezelfde inri[;tinç. 

1 95.2 5.4 80.2 57.57 ^ 14 Dc vang aangespannen op dc drijvende as zonder koord. 
0 94 4.1G5 101.4 55.4.3 » » )) » gedrevene » 
.) 91 5.4 78.7 55.78 1) » » » n drijvende » met n 
4 90.2 5.4 79.2 57.45 )i » 1) )) » )> zonder p 
5 112.5 5.4 78.7 ()t).7G 

2.40 
n » » » » i) » i> i» 

(i 109 4.1 G5 101.4 G i27 2.40 )) 1) n » gedrevene »> 
7 108.0 5.4 78.7 04.5i 1) » » (1 drijvende » » » 

Uit de medegedeelde 21 proefnemingen zijn vcrschillcndc ge-
volgtrekkingen te maken. 

Met betrekking tot de eerste reeks van proefnemingen valt op 
te merken, dal bij de proefnemingen 3 en -i de overbrenging met 
het gekruiste koord toevallig was losgeraakt zonder dat men bet 
had bemerkt; bij de beide eerste proefnennngen was zij behoorlijk 
in gang. 

Ongel wij leid zou liel verlies van arbeid niel gvoolcr i\]\\ ge-

weest, wanneer de turbine ook met dc volle kracht van 40 paarden 
had gewerkt, zoodat dan hel betrekkelijke verlies van arbeid veel 
geringer zou zijn uitgevallen; ook hadden met dil koord stellig 
75 paardekrachten kunnen worden overgebragl. 

Daar men van den bezitter der fabriek te Emmendingen niel wel 
kon vergen zijne zaak nog langer te doen slilstaan, en daar deze 
inrigting lol overbrenging in te slechten toestand verkeerde, oni 
bvuikbavc uilkomsten Ic leveren, zoo verzocht men dc beeren llirn 
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IC Logelbach dc vergunning, aldaar de proclncmingen tc mogen 
voortzetten, helwelk toen met hunne medewerking is geschied. 

Wegens vcrschillcndc toevallige omstandigheden bij de over. 
breuging moesten eenige van deze proefnemingen buiten aanmer-
king blijven, waardoor het aantal der proefnemingen van de tweede 
reeks tol O werd verminderd. Uil deze proefnemingen zijn aan-
inerkclijk grooter verliezen van arbeid voortgevloeid, dan bij dc 
beide nog overige reeksen van proefnemingen, welke, nadat aan 
de inrigting eenige herslellingen waren aangebragt, werden ge-
daan; nogtans is dc verhouding van do snelheden tot dc daarmede 
ovcrecnkomslige verliezen van arbeid tamelijk dezelfde. Want, 
wanneer men de Illde cn dc IVdc reeks proefnennngen vergelijkt, 
7.00 bevindt men, dal de verhezen van arbeid bij gelijke snel-
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heden tamelijk standvastig zijn gebleven, al vcrschildcn ook de over-
gcbragte hoeveelheden arbeid aanmerkelijk, bijv. de proefnemingen 
G en 7 van de derde reeks wijzen een verlies van arbeid aan van 
2.51 paardekrachten bij 30.03 paardekrachten en 108.25 omwente-
lingen in de minuut, cn de proefnemingen -i, 5 cn O van de 
vierde reeks, geven bij 110.5 omwentelingen ook 2.40 paardekrachten 
verlies, ofschoon daarbij 04.27 paardckrachlen werden overgebragt. 
liet verlies van arbeid is alzoo in beide gevallen tamelijk gelijk, 
ofschoon dc ovcrgcbragtc hoeveclheden arbeid lol elkander slaan 
als 4 : 7 . 

Uit hel hier volgende tafeltje zal duidelijker blijken, dat het 
arbeidsvcrlies alliankclijk is van het aantal omwentelingen: 

Nummer 
der 

proef-
nemint'. 

Aantal 
ovcrgcbragtc 

paarde-
krachten. 

Verlies van 
arbeid 

in paarde-
krachten. 

Gemiddeld 
aantal 

omwcntcrnigcn 
in dc minuut. 

Verhouding tusschen 
dc arbeidsverliezen. 

Verhouding lusschen 
dc gemiddelde 

snelheden. 

Verhouding 
met betrekkiiu' tol 

dc 
verliezen. 

de 
snelheden. 

1 en 2 43.58 3.29 ai .5 

3 en 4 38.43 3.47 91.7 

5 en 0 35.09 4.44 129.5 

1 en 2 41.10 2.10 81.1 

3 en ;4 41.0 2.28 90.7 

0 en 7 30.93 2.51 108.2i 

1 en 2 55.43 2.14 9i.G 

5 cn () 04.27 2.49 110.7; 

reeks proefnemingen. 

3.47 
= 1 . 0 5 7 

3.20 

III'! reeks proefnemingen. 

2.28 

2..51 

. ^ 1 . 2 3 0 

IVtï reeks proefnemingen. 

01.7 
a ü i 

120.5 

"84.5 

= 1.085 

= 1.532 

iOO 102.0 

1 0 0 1 1 3 

2.40 
^^=1.-103 

9 0 . 7 

, , - , = 1.118 

1 0 8 . 2 5 

110.75 

100 

100 

100 

100 

lOS.l 

100.0 

Dal eene enkele vang voldoende is om den arbeid tc bepalen, 
uit dc iiroclnemingen n°. 4 en 5 der derde reeks en n® O cn 7 

der vierde reeks, dewijl daarbij slechts verschillen van 0.17 en 
0.27 paardekracht voorkwamen. 

De drie laatste reeksen proefnemingen schijnen derhalve tc be-
wijzen, dat men in de praktijk dc verliezen hij de overbrenging 
•loor koorden zonder eind als onafhankelijk kan beschouwen van 
de grootte van den overgchragten arbeiil maar als evenredig met 
de snelheid. Eene algemeene wel van dc afhankelijkheid dezer 
verliezen was nalumiijk zonder meerdere en verschillende proef-
neniiiigen niet tc vinden, maar reeds de ontdekking van de ge-
melde alliankelijkheid is ccnc gewiglige uitkomst. 

Met betrekking tot den invloed, welken de lengte van de ovcr-
'»renging door koorden op dc arbeidsverliezen uitoefent, kan uit 
•Jö inedegedeeldc proefnemingen niets worden opgemaakt, daar de 
''"•igting te Emmendingen in Ie gebrekkigen toestand verkeerde; 
"laar deze verliezen splitsen zich over het algemeen in Iwcc ge-

deelten, waarvan het ccnc, hetwelk tol de beide as.sen betrekking 
beeft, standvastig is, cn het andere hoofdzakelijk alliangl van ilc 
wrijving in dc lappen der draagschijven, daar men dc stijlhcid 
vau het koord cn den wederstand der lucht wel buiten rekening 
kan laten, zoodal die invloed zeer wel bij benadering tc be-
rekenen is. 

Want, neemt men aan, dal de draagschijven op afstanden van 
100 meter aangebragl en, bij ccnc hoogte van 2'".004 , 250 
nederlandsche ponden zwaar zijn, cn dal het gewigt van een 100 
meter lang koord 50 pond bedraagt, dan hebben de 5 neder-
landschc duimen zware tappen der assen van die schijven een last 
van 300 nederlandsche ponden te dragen en zullen bij 135 om-
wentelingen in de minuut 10 elponden arbeid verbruiken. Dij ccnc 
overbrenging van 1000 meter lengte zouden alzoo dc 30 draagschijven, 

I welke dan meer dan hij de inrigting Ie Logelbach zonden worden 
gebezigd, 300 elponden = 4.8 paardekrachten noodig hebben, 
welk bedrag zou moeten worden gevoegd hij het aldaar gevonden 
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arbeiiUvorlies van 2.2 paardckracliteii, zooilal licl geheele arheids-
verlies hij eene overlnenging van 42 iiaardekrachten over eenen 
alsland van '2(J(.)Ü meier, 7 paardekraehlen zon bedragen. 

Vergelijkl men hel gewigl van hel koord mei dal van de 38 
schijven, dan blijkl, dal deze laalsle 38 X 2;jO 9500 neder-
laiulsche ponden of 5 maal zooveel als hel koord (1 000 X 2 X 
0.5 = I 900 nederlandsche ponden) wegen, en dal derhalve de lap-
pen der draagschijven O maal zooveel gewigl als hel koord moeien 
dragen; daarom moei men bij overbrengingen door koorden zonder 
eind Irachlen: 

1. hel aanlal draagschijven zooveel mogelijk Ie verminderen, 
2 . deze zoo ligl mogel i jk Ie maken en 
3. de lappen er van zoo dun mogelijk Ie vervaardigen. 
Ten gevolge van de geringe arbeidsverhezen, welke mei deze 

wijze van overbrenging van krachl, in vergelijking mei andere in-
riglingen van dien aard, gejiaard gaan, is zij reeds veelvuldig loe-
gepasl, gelijk nil de ()|tgaven van den louwslager Slein blijkl. 
Deze hail lol heden 50000 meier koord lol dil doel vervaardigd, 
welke over 27i plaalsen (waaronder 09 builen Frankrijk) ver-
deeld zijn. 

lüj 13 overbrengingen bedraag l de afstand 20 meter 
i) 25 1) » )) n 20 lot 30 » 
)) 45 1» )) )) » 30 » .50 » 
1> 87 )) » 1) i) .50 » 100 » 
y 80 « )i » » -100 » 200 )) 
)> '14 » » » 200 » 300 » 
» 0 » )> 1) i) 300 » 500 .> 

1 )> ») 1025 » 
* 1 h )) h 11.50 0 

Hel gezamenlijk bedrag van den overgebraglen arbeid zal 3000 
paardekraehlen niel Ie boven gaan, daar de meesie der overbren-
gingen beneden 50 meier slechls mei -i lol 8, tusschen 50 en 100 
meter slechls IIKÏI 10 lot 15 paardekraehlen werken; onlangs werd 
zulk eene inrigling vo(U' lOO jiaardekrachlen over eenen al̂ land van 
95i meier lol >land gebragl. 

De |irijzen van hel koord zijn van 15 tot 25 ten honderd ge-
daalil en de bewerking in zoo ver veibeterd geworileii, dal tegen-
woordig len behoeve van de buigzaamheiil en stevigheid dunner 
en meerder drailen worden ineen gevlochten en niet meer zonder 
uilzondering l̂echls 3() draden in O vlechleii gebezigd worden. 

Ook de schijven hebben wezenlijke verbeleringen ondergaan De 
eersUi schijven h a d d e n eene met hout bekleede gleuf aan den 
omtrek, waaro]) eene met wiggen bevesligde leileren riem was 
uilgesj)annen. Men beeft thans daarvoor riemen van gelah-perlja 
gebezigd. De gleuven der draagschijven waren met leib'r of gayac-
houl bekleeti, waardoor onophond(iijk hersteHingeii noodig waren, 
daar hel leder snel afsleet. Deze schijven hadden bovendien nog 
het nadoel, dat zij hel koord eene zijdelingsche beweging in de 
gleuf toelieten, hetwelk eene wrijving lus.'̂ chen ile afzonderlijke 
koordvlechlen en een .sterker afsiijleii van het koord ten ge-
volge had. 

Dt! lii'er llirn vervaardigt de schijven in den laatsten lijd 
volgenderwijze. Zij zijn even als vliegwielen met zou ligl moge-
lijkon radkrans gemaakl; dc/.e is zwaluwslaarlvormig uitgedraaid en 
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in die gleuf wordl koud een vierkant reepje gelah-perlja ingeklopi, 
hetwelk vervolgens afgedraaid en met eene kleine gleuf voor bel 
koord voorzien wordl. Zoodanige schijven wegen 

bij O!) 1.5 1.8 2 :ï.5 meter middellijn 
.. 80 1!)0 330 520 ()50 nederlandsch pond 

en kosten met inbegrip van de gelah-perlja-bekleeding 70 lol 9(1 
franken de 100 nederlandsche ponden. De koorden blijven daarin 
zeer goed in stand en ook de gelah-perlja vertoont na een gebruik 
van 8 maanden geenerlei gebrek. 

\VKIJVrN0SI5ALAN.S VAN VVALT.JKN, TKJl IIKPALING VAN OK 

IIOKDANIGÜKIl) VAN OLIK VOOIi IIKT SAIHKKN VAN 

WKliKTUIGKN, DÜOU DEN HOOG LE K KAAR liÜIlLMAX.v. 

(l.!it clc Mitthdlunfjeu des Gewerbe-Ver eins in lïanuoeer ovcigenoinun in 
Schweizerische polytechnische Zeitschrift, 18GI, lieft 4, S. 71».) 

(1'laat 11, tiguren 3—0.) 

Hel is een bekende zaak, dal, hoe wenschelijk men dit ook m 
verschillende opziglen moest achten (1), nog voor korten lijd de 
geschikte middelen ontbraken, om verschillende soorten van olie en 
smeer onderling te vergelijken, ten einde daaruit de zoodanige tc 
kiezen, welke het best geschikt zijn om, ter vermindering van de 
wrijving tusschen de over elkander bewegende deelen van werk-
lnigen , tusschen aanrakings-oppervlakken te worden gebragl. Voor 
zoo veel mij bekend is, was de fransche natuur-en werkluigkimdigc 
llirn (2) de eerste, die voor dit doel eene zoogenaamde wrijvings-
balans in toepassing bragt, die in beginsel over het geheel op de 
zo(»genaamde vang van 1'rony beruslle (3). Doch de balans van llirn 
miste mechanische volmaaktheid, en voorts was zij niel beknopt 
genoeg om gemakkelijk vervoerd, zonder veel omslag in hel werk 
gesteld Ie kunnen worden en in hel algemeen zonder bijzondere wijzi-
gingen een zoo veel mogelijk veelzijdige toepassing Ie kunnen vinden. 

Op grond van dit alles verdient derhalve eene wrijviiigsbalans, 
welke door den heer Carstens Walljen, falirikanl van werktuigen 
en beziller van eene ijzergielerij Ie Dreinen, is vervaardigd eii 
waarvoor hij in verschillende duilsche stalen octrooi hcefi verkregen, 
bijzoinlere opmerkzaamheid. In de lignren 3—O van plaat 11 i> 
die lialans op van de ware groolle afgebeeld naar een aan do 
pol\lechnische school Ie Hannover loebeliooreiid exemplaar, dat 
door den heer Walljen is geleverd; in die afbeeldingen zijn ile-
zelfde deelen overal met gelijke letters aangewezen. 

De geheele toestel bestaat hoofdzakelijk uil de eigenlijke wrijvings-
balans en uit hel drijfwerk en den compteur. In den plattegrond, 

(!) Door (lo »Oclprohi rn incl i inc» vnn M . Niui^rlit kun men slecliU 
inidtlcllijk de pejcliiktheid vnn dc oliën nis smeermiddel l)epnlen. Men zie 
daaromtrent het Puhjtechnisches Ccntralblntt, IS.'iS, S . 675 of DinglerV 
Poli/technisches Journal, IM. L X X , S . !08. 

(2) linltclin dc la Svciété imlustrielle de Mulhouse, T . X X V I , p. 10.^, 
cn d a n r u i t , bij wijze vnn ui t t rekse l , in het Poh/technisches Centralblatt, 
IS.').'), S . .')77. 

(3) Later leverde G. Dollfnss in liet nnnjrehnnlde Bulletin een beriilt 
omtrent dynamomctr ische procfncmin}^en , ter bcpniins van dc wrijving tjij 
liet p c k u i k vnn verscliillcnde soorten vnn olie (T . X X I X , p. 202), danruii 
vertaald uvergenomen in het Polijtcchnisches Centralblatt, 1859, S . 8-lS. 
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liguur 5 , is de wrijvingsbalans weggedacht, terwijl zij inde beide j 
opstanden, figuren 3 en 4-, iii loodregle doorsnede en van voren ' 
is voorgesteld en met de lelter a aangewezen. Dit die ai'beeldingen 
blijkl, dal zij uit eene cirkelvormige schijf van ruim lOengtdsche 
duim (0'".25) middellijn en 2.5 engelsche duim (0"'.00) dikte be-
slaat, die in het midden doorboord en aldaar met een wangstuk c 
voorzien is, dal door eene stift c verhinderd wordl te verschuiven. 
Een val f , van onderen met een schroefgang voorzien, dient zoowel 
Ier opname van de olie, als om het stuk c vast te houden als 
men de balans niet ophangt. Kene schaal g dient om de olie, die 
naar beneden mogl vallen, op te vangen en kan ook dienen Ier 
opname van olie om de lap d geheel in olie tc doen draaijen. 

liet drijfwerk en de compteur beslaan vooreerst uit eene as />, 
welke mei beide uiteinden behoorlijk in lappannen loopt, aan de 
rcgterzijde verlengd en met eenen zoogenaamden kop d voorzien is, die 
een goed afgedraaiden tap oplevert voor hel wangstuk c van de 
wrijvingsbalans, welke, zoo als uil de doorsnede in figuur 3 kan 
blijken, op dezen lap wordt opgehangen. 

Hoe de as b aan het draaijen kan worden gebragl, blijkl uit den 
platten grond, liguur 5 ; r is eene uit lederen schijven gevormde 
wrijvingsschijf, waarlegen met behulp van eene stelschroef v eene 
goed afgedraaide platte schijf« kan worden gedrukt, terwijl de as 
van u de beide riemschijven p, vast, en 7, los, draagt. Om de 
omwentermgssnelheid der as b binnen behoorlijk ruime grenzen te 
kunnen vergroolen en verkleinen, is met de kraag /, welke de as 
/» omgeeft, eene moer verbonden, loopende over de schroef , die 
7.00 is aangebragl, dat zij geene voortgaande maar alleen eene 
draaijende beweging kan aannemen, welke laatste men haar geeft 
door eene kleine, in de afbeelding weggelaten, krukas, die men 
üp hel eind S van de schroefas a aanbrengt. Mlijkbaar zal hel 
aantal omwentelingen der as b dos te grooter worden, hoe meer 
de wrijvingsschijf ?• het middenpunt van de schijf v nadert. 

De aan de linkerzijde van de as b aangebragle toestel ter be-
paling van het aanlal oinweiilehngen, welke deze en met haar de 
tap d in een bepaalden tijd maakt, beslaat uit eene in het ver-
lengde van de as gesneden schroef s en uil twee daarin grijpeinle 
radereu tv en x, welke beide laatste gedragen worden door eene 
rcglhoekig op b gerigle as, om welke zij onafhankelijk van elkander 
kunnen omdraaijen; liguur O vertoont een en ander op grootere 
schaal, en gedeeltelijk in doorsnede. De as der schijfradereiuc en x' 
wordt voorts door den horizontalen arm van een gebroken helhoom 

gedragen, die zoo kan worden gedraaid, dat de raderen en 
naar willekeur in de schroef vatten of niet, waarbij nog eene 
veer 6' dienst doel, welke in liguur 3 Ie zien is. 

Van de beide te gelijker lijd in de schroef zonder eind s grij-
pende raderen heelt x honderd en w honderd en een landen. Dij 
iedere geheele omwenteling van x zal hel rad w hel van eene 
oinweuteling lerugblijveii en eene merklijn, op de voorzijde van het rad 

gelridvken, zal tegen de tandverdeeling op x eene eenheid vooruil-
schuiven. Hebben ilerbalve, i\k men met tellen aanvangt, de 
schroeven x en w ten opzigle van elkander eene zoodanige stel-
ling, dat het nulpunt der cirkelverdeeling, de merklijn en de punt 
ân een vasten wijzer // zamenvallen, dan ziet men gedurende de 

l)cwcgiug steeds uit het aantal verdeelstrepen, welke zich tusschen 
'Ie nierklijk cn het nulpunt bevinden, de hondenllallcn, en door 
licl boven de puul des wijzers y aanwezige cijfer der cirkelver-
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deeling de eenheden der omwentelingen, welke de as/y in den lijd , 
dat de waarneming dimrde, gemaakt heeft. Slaat bijvoorbeeld de 
merklijn van het nulpunt 3 verdeelstrepen af en valt de vaste 
wijzer y met hel cijfer 10 van de cirkelverdeeling zamen, dan blijkl 
het, dat de as b 310 omwentelingen heeft gemaakt. 

Alvorens ihans over Ie gaan tol de aanwijzing van het gebruik 
van den ganschen toestel, moeten wij nog eens lot de wrijvings-
balans op zich zelve lerugkeeren en wel in het byzonder op de 
beide knoppen h opmerkzaam maken, welke in liguur A, syinme-
Irisch aan de beide zijden van ile horizontale middellyn tier op de 
tap d (figuur 3) gehangen schijf a, te zien zijn. De knop 1er 
linkerzijde is massief, maar die ter regterzijde cylindrisch uitgeboord. 
In die uitboring is eene schroef aangebragl en deze aan het 
eind (links) door eene stift v zoo bevestigd, dat zij niel kan om-
draaijen. De moer van deze schroef /x bevindt zich in den geel-
koperen cilinder welks buitenste voornilspringende rand i , voor 
hel gemakkelijker aanvatten, gekarteld is. De binneiiwerkscbe niiil-
dellijn van het boorgat van den reglerknop h is gelijk aan de 
builenwerksche middellijn van den cylinder A. 

De cylinder is eigenlijk niets anders dan een vcrplaal>baar 
gewigl, dal dezelfde beslemming heefi als de zoogenaamde looper 
bij ilen unsler. Wanneer namelijk door eenige oorzaak (gelijk wij 
zien zullen) hel evenwigt van de op de lap d gehangene schijf a 
verstoord is, zal men het weder kuinien herslellen door, de moer 
in den eenen of den anderen zin draaijende, den cylinder A verder 
van, of nader bij hel middenpunt van den lap d te brengen. 

Is de moer A i geheel in hel boorgat van //ingeschoven, welken 
toestand de afbeelding in liguur A voor.slelt, zijn voorts de overige 
met a verbonden deelen behoorlijk in orde, dan valt het zwaarte-
punt van de geheele wrijvingsbalans in de loodlijn mn (liguur-i), 
gaande door hel midden van b. In dezen stand is tegelijk de punt 
van den aan a bevestigden wijzer /, welke de plaats vervult van 
de long in hel huisje van eene gewone balans, zoo gerigl, dat 
zij met de loodlijn m n zamenvall. Tol beperking van de speling, 
wanneer de schijf a nil den evenwigls-stand is gebragl, dienen 
bovendien twee nokken /' en /- (liguur i.) 

Hel is thans ligl in te zien hoe de toestel moei gebezigd worden. 
Schuift men namelijk den drijfriem van de losse schijf (j op de 

vaste schijf p, en beef! men vooraf ile schroef v behoorlijk aan-
gezet, dan zal de as // omwentelen, zoodra de wrijvingsschijf r 
slechts builen hel midden van u (zoo als in de figuren 3 en 5) slaal. 
Denken wij ons de rigling van de omwenleling zooals het pijltje 
bij b in liguur A aangeeft, dat is van de regler- naar de linker-
zijde, dan zal tegelijk ten gevolge van de tusschen den tap d on 
hel stidv c onlstaaiule wrijving ook de groote schijf a (il. i. dc 
wrijvingsbalans in engeren zin) in dezelfde rigling worden medo-
gevoeril cn wel zoover lot de nok /, legen het boven // , aan-
wezige opzelslnk stool. Schroeit men nu in dezen toesland het ge-
wigl Ai. zoover uit den knop, dat de wijzerpunt / weder met do 
vaste streep, die in de loodlijn mn ligt, komt zamen te vallen, 
dan moei dit de toesland zijn, waarin de wrijving tusschen de 
tap en het wangstuk door de toename van het moment van den 
uitgeschoven cylinder wordt in evenwigt gehouden; waarin dus hel 
moment der wrijving juist aan de vermeerdering van dal van hel 
gewigt I gelijk is. De verplaatsing van dit gewigl is dus even-
redig aan de grootte der wrijving, lol maal van welke zij kan 
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slrelvkc'ii. Te dien einde is de cyliiider >. van eene schaal voorzien, 
op die wijze ingeileeld, dat de alsland lusschen elke twee vor-
deelstrepen niet een lood (niuuw gewigl == J ru'derlandsch lood) 
overeenkoml en de aldus af le lezen looden den wrijviugsweder-
slund aangeven, welke aan den omlrek van den kop a der as 
plaals heell. 

liet gansche ligchaam « (zonder alzonderlijke belasting) heeft bij 
ons exemplaar een gewigl van 31.30 lolponden (17.15 neder-
landsche pomlen); heeft derhalve de wrijving, volgens aanwijzing 
van schaal P.i, 12 looden bedragen, dan zou het (piotienl van den 
Nvrijvingswedersland, gedeeld door de gezamenlijke belasting, dal 
is de zoogenaamde wrijvingscoëflicienl zijn: 

Ten einde de schijf a op zich zelve te kunnen belasten, heell 
men aan haren omtrek twee gleuven (liguur 3) uitgedraaid, 
welke dienen om koorden 77 oj» te nemen, die met losse rollen en 
haken p zijn voorzien, om daaraan gewiglen op le hangen. 

.Voor proefnemingen omtrent de wrijving in de lappen zijn halve 
wangslukken toegevoegd; om de slepende ('?) wrijvingen te bepalen 
zijn ook wangslukken voorhanden, waardoor men in staal is bet 
wrijvmgsoppervlak naar welgevallen te verkleinen. 

Volgens proeven, door den heer Walljen zeiven genomen, wis-
selt de wrijving bij eene en dezelfde smeerolie en onder overigens 
gelijke omstandigheden mei de snelheid der wrijvende oppervlak-
ken aanmerkelijk af, en zelfs geefl eene zekere snelheid een mini-
mum van den wrijvings-wedersland, eu bij toeueujeude zoowel als 
hij afnemende snelheid eene vermeerdering van wrijving. 

iJe snelheid, waarmede een juinimum van wrijving plaatsvindt, 
verschilt naarmate vau de soorl vaii olie, eu derhalve kan men 
met behulp van de wrijvingsbalans die .soorten van olie uitkiezen, 
welke voor bepaalde doeleinden hel meest ge.schikt zijn. 

Mei deze uilkomslen komen over het geheel die van de proeven 
overeen, door mij met de studenten in de werktuigkunde aan 
onze polytechnische school genomen. Ik mag echler aan deze 
j)roeven geen bijzondere waarde hechten, omdat een te grool aanlal 
slntlenlen (i(S) daaraan deelnam, dan dal voor de verei.schle be-
daardheid en geoefendheid kan worden ingestaan. Bovendien kon-
den wij slechts den toestel van Walljen door een sloiwnwerkluig 
drijven, op eene plaals, alwaar een in werking zijnde centrihigaal-
blaasloeslel van Schwartzkopf somwijlen niel geringe schuddingen 
eu slingeringen veroorzaakte. i\aar ik hoop zal hel mij gelukkeji, 
I adere proeven, onder gunstiger omslandigheden, met de noodige 
zorg le nemen (1). 

•I) Ken feit echter .«chijnt tc z i jn , ilnt de tot nog toe gebeziodc cn 
' r / cke r zeer gcniakkcl i jke wijze van de wrijving in reken ing te 

»•iiiicn, in s t rengen zin g e n o m e n , nnhrnikhaar is. Ditzelfde hc.'ihiif kan 
•••• overigens t rekken uit de bovenvermelde proefnemingen van I I i m . 

(1'ed. van dc Schw. pohjl. Zeitschrift.) 

[1861-

TOi:STKL TOT IIKT CONTIIOLEKEN VAN WACIITEUS. 

(Uit le Genie iniluslriel overgenomen in de Sehiüeizcrische polytechnisch; 
Zeitschri/t, 1861, Heft 4 , S. 81.) 

(Plaat 11, figm-en 7—9.) 

Deze toestel wordl te Parijs veelvuhlig gebruikt en wel in liibrie-
ken, schouwburgen, enz. Hij bestaal uil een groot zakuurwerk mei 
handvalsel, hetwelk dc wachter des nachts bij zich draagt. He, 
dekplaat hceH eene langwerpige spleet, waarin stiften kunnen 
grijpen, die in kastjes zijn aangebragt, welke op al de te bezoeken 
plaatsen zijn opgehangen. 

Achter de dekplaat van hel uurwerk wordl eene papieren schijf, 
die in uren is ingedeeld, in dc doos gelegd en op eene plaat be-
vestigd, welke door het inn-werk wordl rondgedraaid. Tusschen dr; 
papieren schijf en de dekplaat bevimlt zich een dun met graphiel 
zwart gemaakt kussen van papier. He klokkedoos heefl eene geheime 
sluiting, welke alleen aan den verilicateur bekend is en ook alleen 
door hem kan worden geopend. Hit geschiedt telkens wamieer de 
papieren schijf er uil genomen en door eene nieuwe vervangen 
moet worden en wanneer hel uurwerk moet worden opgewonden 

()|) iedere plaats, welke de wachter moei bezoeken, is een kastje 
van gegoten ijzer bevestigd gelijk in liguur 7 met geopende deur 
is voorgesteld. He wachter draagt den sleutel van die deur hij zich. 
He achterwand van hel kastje heefl eene cirkelronde verdieping met 
drie straalsgewijs loopende inkee|iingen h, in welke de inrigmir8 
voorgestelde klokkedoos zimdanig wordl ingeschoven, dat de drie 
voornitslekende pimljes a, die zich aan haren omlrek bevinden, in 
elke van de inkeepingen h komen tc vallen. Op een der armen van 
hel in de verdiejiing vau In̂ t kastje aangebragt drie-armig kruis 
bevindt zich eene vooruil.sickcnde stift d (figuur 7), welke aan den 

i top met eene letter, een cijfer of een ander leeken en rehef is 
voorzien en naar willekeur kan worden veranderd. 

In eene bijeen behoorende reeks van zoodanige controleerkasljes 
zijn nu die laatslvermelde stiften alle in diizelfde rigling maar op 
verschillende afstanden van het middelpunt der ronde verdieping 
gesteld, zoodat, wanneer men ze op eene rij plaatste en wel in die 
volgorde, in welke zij (h)or den wachter bezocht moeten worden, 
alle gezamenlijk een woord of eene bepaalde getallenreeks, enz. 
zouden vormen. NVordl nu hel uurwerk (liguur 8) in zulk een 
kastje geschoven, dan dringt de .stift in de spleet c van het deksel, 
zijne voorzijde driikl o|) hel boven vermelde zwart gemaakte papier 
en brengt zoodoende een afdruk le weeg op di! in de klokkedoos 
gelegde papieren schijf, die in liguur 9 is voorgeslehl. Men ziel 
daaruit, dat haar omlrek, even als de wijzerplaat van een uurwerk, 
in uren en kwartieren verdeeld en met de cijfers 1 tol 12 gemerkt 
is. Om van builen le kunnen zien hoe laat hel is, is de dekplaat 
van het uurwerk met eene opening r (liguur 8) voorzien, voor welke 
in de afbeelding, bij wijze van voorbeelil, hel getal 12 zich voordoet. 

Moeten hijvoorbeeld 11 plaatsen bezocht worden en vormen de 
letters van de stift d le zamen de woorden »goed gewaakt», moet 
voorts tle wachter binnen den lijd van een uur de ronde gemaakl 
hebben, dan verschijnt hel afdruksel van elke letter regelmatig oj) 
de papieren schijf, gelijk in liguur 9. T.lke afwijking, to vroegoi 
le laat, zal kunnen worden bemerkt door eene verschuiving der 
letters tiil de behoorlijke voL'orde. 

1862.] 

OVER DE STIJFHEID VAN LEDEUEN UlEMEN, DOOU 

AUTENIIEIMEU, HECTOR AAN DE IIAND-

WEIIKSSCIIOOL TE UASEL. 

A - i - A ' : _ « i l / i . . 
abhp "~24/; • • • • 

121 

l i l ) 

{Schweizerische Polytechnische Zeitschrift, löCl, Ilcft 5, S. lO.*).) 

Pom;elel zegt in zijn Tmiié dc méciinuiiie, dat het overbrengen 
van beweging door middel van riemen zonder eind, bij eene 
hehoorlijke spanning der riemen, zonder merkbaar verlies van 
arbeid» geschiedt. Hit is gebleken uil le Anzin en later te Metz 
herhaalde proefnemingen. De geringheid van dil verlies is welligl 
oorzaak, dat de stijlheid der riemen in de meeste handbockender 
mechanica niel vermeld wordt; inlusschen beslaat dat verlies 
zonder eenigen twijfel, en Poucelel geelt de wijze aan, waarop 
het bepaald kan worden. Hij zegt dat een riem eenigermate be-
schouwd kan worden als eene reeks naast elkander liggende dunne 
koorden of louwen, van gelijke dikle, en dat zijne slijllieid bij 
gevolg op gelijke wijze als die van de louwen kan worilen be-
rekend. Ken laler schrijver heell beproefd dit denkbeeld in toepas-
sing le brengen, doch is tol onnaauwkeurigc resultaten geraakt. 
Kn werkelijk is deze onderstelling ook onaanneembaar; want de 
onderdeelen van eenen riem bestaan uil eene homogene slof, ler-
wijl de touwen uit schroefvormig gewonden koorden, en deze 
weder uil in elkander gedraaide vezelen zijn zamengesteld. He 
koorden nu oefenen, bij het spannen van het louw, eene zekere 
drukking op elkander uil, welke evenredig is aan de spanning; 
daarenboven heeft, bij het buigen van het louw, eene verschuiving 
van hel eene koord over het andere plaals, hierdoor oiilstaat 
wryving aan de aanrakingspunten, welke eveneens evenredig is 
aan de spanning van het touw, en volgens Weisbach de hoolil-
oorzaak van de slijllicid uitmaakt. Die wrijving komt bij eene 
homogene slaaf niel voor; derhalve is, bij hel buigen van zulL 
eene slaaf, de invloed van de spannende kracht van den straal der 
rol en van de dwarsdoorsnede der staaf een geheel andere, dan 
bij een touw. 

llerekenl men den arbeid, noodig lot hel buigen eener prisma-
tische staaf, welke in de rigling der lengle gespannen wordt, dan 
vindl men, bij eene regtboekige dwarsdoorsnede ( I ) : 

voor de verhouding lusschen den arbeid, welke door de slijllieid 
wordl vernietigd, en dien, welke door den riem overgebragt wordt, 
in de veronderstelling namelijk, dat door het regtspannen van den 
riem noch arbeid voortgebragt, noch verbruikt worde. 

Deze verhouding (11) is dus reglslreeks evenredig aan bel vierkanl 
van de dikle des riems, en omgekeerd evenredig aan de spanning 
en de vierkanten vau de stralen der schijven. Heeft de riem geene 
spanning, dan is de verhouding oneindig groot, hetgeen ook be-
hoort te zijn, want in dit geval is er slijllieid, zonder overbrenging 
van krachl. 

Wilde men dc slijllieid der riemen door proeven bepalen, dan 
zou men dus de riemen zeer dik, den straal der schijf zeer klein, 
en de spanning zeer gering moeten nemen. 

Voor nieuwe riemen is de modulus van veerkracht kleiner dan 
voor gebruikte, en evenzoo voor zwakke, dan voor sterke span-
ningen. In de gewone gevallen der praktijk ligt zij lusschen 700 
tol I 200 kilometer per vierkanten centimeter der dwarsdoorsnede. 

Voorbeeld. — Zij e = 1000 kilogram, p = (> kilogram op den 
vierkanten centimeter, h = 0,5 centimeter, H = 10 centimeter, 
H' = 20 centimeter, dan vindl men uit (II): 

(I) 

waarin achtereenvolgens A den arbeid, H den straal der schijf, « de 
lengte, b de breedte en h de dikte der staaf, £ den modulus van 
veerkracht van hel materiaal, en k de spanning op de eenheid der 
dwarsdoorsnede voorstellen. 

Kaal men de rondhig van den krans der .schijf buiten aanmer-
king, dan kan deze formule op lederen riemen worden toegepast. Hij 
deze laatste is k len hoogste -j'j van f ; de spanning vau den riem 
oelënl dus op de slijllieid een zeer geringen invloed uil, weshalve 
wij de breuk ten opzigte van 1 verwaarloozen. Zij p de kracht, 
welke door den riem per eenheid der dwarsdoorsnede wordt over-
gebragt, dan is de voorlgebragle arbeid, na het doorloopen van 
den weg a, gelijk aan abhp. Wanneer nn A'en H'voor de tweede 
schijf dezellde beteekenis hebben als A en H bij de eersle, dan 
vindt men: 

( I ) Zie Programm der Gexcerheschde in Basel, 1 SCO—Gl. 

A + A ' ^ I 0 0 0 X0.2.W 1 L W o o - ^ ' ^ -
aöhi) 24X(> \ I 0 0 ~ 4 ü 0 ' ' " ' 

hier gaal alzoo 21- procent van den overgebraglen arbeid door de 

slijllieid van den riem verloren, 
He in dil voorbeeld gekozen gegevens zijn zeer ongnnstig. In 

gewone gevallen wordt niet meer dan I procent van den overge-
braglen arbeid vernietigd. 

Ten slotte doen ŵ ij opmerken, dal, bij dubbele riemen, in de 
foriinde (II) gesleld moet worden Üh- in plaats van h-, waarbij 
ll steeds de dikte van den enkelen riem voorstelt. 

i , . . ; WKULES TOUEN-UUUWt'.UK MIOT KCIIAl'lMOMKNT ll UE.MON-

I TOIK, DOOU DEN IIOOüLEEIlAAli liÜIlL.MAXN. 
i 
i (Schiceizcrische polytechnische. Zcitschri/t, I 8C! , Heft .l, S . 112.) 

(Plaat 11, lignren 10—13.) 

I Terwijl men reeds in de vorige eeuwen de kimsl verslond om, 
ler dienste van zeevarenden, natunr- en s te iTek imdigin i , mirwerken 

i te vervaardigen, welke, wal hunne naauwkeurigheid betreft, naau-
j welijks iels le wenschen overlieten (iu welk opzigt de namen van 
; engelsche en fransche horologie-makers, als .leau Harrisson (1758), 
: Herlhoiid (1701) en Arnold (1772) beroemd geworden zijn,) —en 

ook de uurwerken voor persoonlijk en huiselijk gebruik belangrijke 
verbeteringen ondergingen, — achtte men de openbare of toren-
uurwerken naanwelijks eenige aandacht waard, en liet deze in 
eenen toestaml, die bestemd scheen, om der nakomelingschap 
monumentale consirncliën na le lalen, en den vooruitgang op ieiler 
ander gebied zooveel te meer in hel oog te doen vallen. 

Kerst toen, na de Napoleontische oorlogen, hel openbaar verkeer 
en eene zich snel ontwikkelende nijverheid de beteekenis van lnrl 
spreekwoord «tijd is geld» beter deden waarderen, in het bijzonder 
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nadat oen geheel net van spoorwegen zirh over de lieschaalde lanilen | 
uitbreidde, en stoonischepeii niet alleen rivieren en nieren, maar 
ook den Oceaan begonnen té bevaren, — vestigde de aandacht der | 
uurwerk-makers zich op de volmaking der toren-uurwerken iloor het 
aaiibrengeii van betere (gelijk- ol'schaarvurmige nislcmlc) ankers, 
goed gemaakte en naauwkenrig gestelde tandraderen, assen, tap-
pannen, enz. 

Evenwel bleet' bij de genoemde uurwerken nog altijd het nadeel 
le overwinnen, dat men hen — ten gevolge vau de belangrijke 
tegenstanden, zooveel grooler dan bij andere uurwerken, vooral 
van de wrijvingen en de werking van den wind op de wijzers, 
(met hunne dikwijls buitengewoon lange as-geleidingen,—) met een 
zeer aanzienlijk overschot van kracht moest laten loopen , waartoe 
een naar evenreiligheiil groote slingerhoek noodig wordt en zich 
gebreken voordoen, die bij kleinere slingerwijilten belangrijk afiie-
jiien. Zulk eene kleine slingerwijdte vordert echter dat ook de stoot, 
welken de slinger na elke slingering van het drijt'gewigt ontvangt, 
jii verhouding tot de draaikracht des slingers, gering, — ol' wat 
lietzelfde is dat de kracht, waarmede het gangrad oj) hel anker 
werkt, betrekkelijk klein zij. 

Dil alles nu wonll verkregen door eene inrigting, welke bij de 
mannen van hel vak onder den naam van «échappemenl iireinon-
toir>' of «à force constante,»» en bij de Duitschers onder dien van 
«(îleicliheils-Aufzugi» bekend is. 

Zij berust op hel beginsel, dal het gewigt van het gaande werk 
elke minuut slechts gedurende een paar secunden in werking komt, 
terwijl het gangrad de beiioodigde kracht ontvangt door middel 
eener hulpveer, die elke minuut op nieuw wordl gespannen (de 
minuutwijzer beweegt zich dus sproiigs-gewijze). 

Wie bovenvennelde inrigling het eerst ontwierp en uitvoerde, 
i> niel geheel uitgemaakt. De Franschen (I) .schrijven de uitvinding 
loe aan den in hel vak der lorenuurwerken beroemden Wagner 
te Darijs (wel waar.<chijnlijk met juistheid), de Fngelschen (2) aan 
den horologieniaker Tlumias Deid te Fdinburg, en de Duitschers (3) 
aan den uurwerkmaker Oeisl le Oriitz. 

Deze verbeteringen werden eerst meer bekend en vers|inMd door 
de groote wereldlentooiisteirmgen le Londen, Darijs en Munchen, 
<ip welke, behalve de naam van den parijzenaar Wagner, ook ilie 
\ a u Dent (te l iOnden) en Mannliardt (te Munchen) uilblonken (-1). 

Allteeldingen en be.schrijvingen van zulke remontoirs vindt men 
vooreerst in de bovengenoemde bronnen, en venier (ofschoon wat 
Jiet constructieve betrell zeer onvolledig) in den i]l'»sleu Hand (IS^tS) 
\an het A'(///s7- uml (Icwcrhe-Uhüi für dus Kiiiiitireich lUujcrn 
bladz. 27-2 (onder den titel: l)vschrc\hun(j einer neuen Thurmuhr 
dr-i Mechanikers und Sladluhrmachers Mannhardl in Munchen), ' 

( 1 ) T e r r o i i , Essai sur rhhioirc ahrcijce dc riiorlouiric. Pa r i s I S 3 I , 

Madz . 82 . 

( 2 ) Dcn i son , A rudhncutari/ trralisc on clocks and iratchcs aud bclh. 
1'onvth cd i l i on . Lo i idon 1 8 0 0 , h l . 21'.). R c h i n i d t , JJic Emjlisvhen Pen-
ikinliren. [Xach der 8. Aujlaijc der Dia/chjiacdia Pritaumva.) Wciiimr 
IS.-iO, 1.1. % . 

(.1) Professor Rtainpfer in z i jn voort re l ïe l i j k .mtikel . r c h c r Verl)C.«scrnnR 

'Ier ' n i i u m u h r e n , ' ld . l l . ' i van den 20sten 15and (183! ) ) der Jo/ i rWc/ i c r 

./r,5 k. k. pohjtechulschen Jnstiiutes in MVt'fi. 
( i l Dc dointoien te 1'trccht is onlangs van een uurwerk van AVagner, 

v;\n dc hier Itcdoclde inrigting, voorzien. (Kcd.) 
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alsook in den lOden Mand van Dniclills Technolo(jische Encij-
clopiidie, op hel artikel iöhrenv bladz. -157. 

Al deze beschrijvingen zijn echter meer of minder onduidelijk 
of de beschreven inrigtingen missen den zoo weiischelijken een-
voud van zamenslelling, weshalve het niel nutteloos zal wezen, 
hier het meciianismus te beschrijven, dal de vervaardiger van 
loren-uurwcrken en mechanicus Wiulete llokenem (koningrijk llan-
nover) reeds meermalen, en onder anderen ook aan hel uurwerk 
van den Kreuz-toreii in de residentie llannover, met zeer goed 
gevolg heelt aangebragt. 

Hiertoe zijn in de liguren 10 cn 11 de voornaamste deden 
van hel zoogenaamile gaande werk van het uurwerk van den 
Kreuz-toren geschelsl; liguur 10 vertoont de naar den slinger en 
hel gangrad gekeerde, — liguur 11 de Icgcnovergcstcldc zijde, 
waar zich hel hoofd-drijfgewigt M, benevens dc wiiidvleugel-rcgdaar 
m bevinden. Ilelgeen hienloor niet gezien kan worden, blijkt echter 
uit de gelijktijdige beschouwing van den op cenc groolere schaal 
voorgcstelden plalte-grond, liguur 12. Dezellde deelen zijn in de 
drie liguren met gdijke letters aangewezen. 

h is een van schcevc tanden voorzien rad, dat op dc as e be-
vestigd is. Met zoogenaamde kleine bodemrad a is los op dezelfde 
as gebragl, tot welk einde de in liguur 12 aangeduide huls ol 
koker d dient, aan welken behalve fl, ook een jialrad h onver-
anderlijk verbonden is, zoodal o, b en d zich steeds gemccn-
schappdijk om de as e moeten bewegeti. liet rad b is in liguur 
lu van ter zijde gezien voorgcslelil, met hel los om e lig-
gende hui.sje /", waarin zieh eene gewone horologieveer h bevindl, 
welke mei hel eene uiteinilc aan de as e, en met het andere aan 
den omtrek van hel huisje bevestigd is; in dil laatste ligt nog 
eene beweegbare getande schijl', grijpeiule in de schmef zonder eind 
r , welke door een op de as te steken sleutel kan worden 
omgedraaid, waardoor men de veer eene zoodanige spanning kan 
geven, als tot de drijfkracht van hel gangrad vereischl wordt. 
Verder behoort bij hel rad b de hefboom c, welke iedere minuut, 
op nader le beschrijven wijze, opgeheven wonll. 

Hel rad h met schcevc landen, dat, zoo als uit liguur 10 blijkt, 
onmiddellijk door hel gewigt u kan wonlen omgedraaid, grijpt in 
eene schroef met vier gangen (j, op welker vertikale as de wind-
vleugel m bevestigd is; i is een zoogenaamde shiitarin (figuur 12), 
die met den hefboom ^c op dezelfde horizontale as n gebragl is 
en welke de werking van het gewigl u en daanloor de beweging 
vau het rad h, den minuutwijzer, den winilvleugel enz. zoolang 
opheft, tol dal cenc minuul verstn-ken is. Ten einde hel stilliondcn 
van de as// op hel juiste oogenblik le doen plaals hebben, heeft 
deze eenen land of arm a , welke riisl tegen ccne soort van duim 
/3, die aan den sluitarm bevesligd is. 

/ is een nmdsel (even als h op de as e bevestigd), hetwelk 
(rigiiur 10) in het zoogenaamde walsrad p grijpt. 

iNa deze beschrijving is de werking van den remontoir zeer gc-
makkdijk te verklaren. De hulpveer A tracht voortdurend het huisje 
f en hiennede den koker d, hel kleine bodemrad «, het gangrads-
nmilsel (zie liguur 11) en dientengevolge hel gangrad zelf rond te 
draaijen, waanloor steeds zooveel nieuwe kracht aan den slinger 
wordt medegedeeld, als door dc wrijving en den legenstand der 
hichl verloren gaat. Kven voordal eene miuiint veiioopen is, wonll, 
door de umwentdlng van hel palrad b, de iiel'boom I c opgeligl 
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d̂eze .stand is in liguur 11 voorge.steld), en dus ook de slmlarm /, 
zoodal hel arret t̂  zich boven verheft en de windvleiigel vrij 
wordl. Deze lieweê l̂ zich hien)p, door het gewigt u gedreven, 
éénmaal rond, waanloor tegdijkerliid, len gevolge van het sneller 
omilraaijeii van de as e, de veer /'weder zooveel gespannen wordt, 
als zij gedurende eene mimmi was verloopen 11). lielijklijdig springt 
ook de minuulwijzer eene wijzervenleeliiig venier, en beweegt zich 
dus niel glijdeiider- maar sprongsgewijze. Op gdijke wijze houdt 
de werking aan zoo lang, als degeeii, die met de zorg vuor het 
uurwerk belast is, geene fouten begaat, of de olie door slerke 
vorst niel zoodaiiig verdikt, dal dc kracht niet toereikende is,om 
de gezamenlijke wrijvingen te overwinnen. Dit laatste kan evenwel 
bij eenige oplellendheid voorkomen wonlen, door de veer, door 
middel van dc schroef zonder eind, naar behooren slerker te 
spannen, en levens (bij strenge vorst) het gewigt van hel uurwerk 
le verzwaren. 

Dij den Kreuz-loreii werkl deze Weule'sche Gleichheils-Aufzug 
voorliell'elijk en bevordert den goeden gang van hel uurwerk, welke 
anders zeker door wind en weder belangrijk gestoonl zou worden, 
aangezien voor de l.'ll» voel (30"'.50) lange as-leiding der \ wijzers, — 
elk van 5 voel (D".4Ô) lengte,— 10 konische en 12 gewone raderen 
in hel wijzerwerk vereischl worden. 

Ten slotte doen wij nog opmerken, dal de heer Weide hel uur-
werk van den Kreuz-toren van eene zoogenaamde hulpkracht (het 
kleinere gewigt if ligiuir 10) voorzien heefl, hetwelk geduremle hel 
opwinden in werking treedt. Men kan namelijk deii sleutel niel 
op bel vierhoekig gedeelte der as van den tronimd (/zeilen, zonder 
alvorens een arm r 1er zijde le schuiven, waardoor eene soort van 
klink t in de tanden van het groole bodemrad p grijpt, en dil 
laalsïe, door de werking van het aan den bel boom s opgehangen 
gewigt ji', het werk gaande houdt. 

P L . V . V T - M Z r . U l C X P A A L . S C l l O K X K N W K U K T L M G T O T I I K T 

A A N P L ' N ' I K N V A N l ' A L K N V A N C A . M L ' . S A T . 

(Schwazerische pobitechnische Zcitschri/t, ISGI, Helt ö , S . l l ' J . ) 

(Plaat 11, liguren M - l « . ) 

Dc ouderneiiier vau bouwwerken Kamusat, ti; Parijs, bezigl plaal-
ijzeren paalschoenen, Ie r vervanging van die\an gegoten of gesmeed 
ijzer, van welke men zich tot dusverre voor hel bekleedi.'ii der 
heipalen liedicnde. Tevens heefl hij eene zeer eenvmidige inrigting 
uitgevonden, om de punten op eene regelmatige wijze aan de palen 
te snijden , zoodanig, dal er geene s|iei'lrimiite ovt.'rblijfl lu>schen 
de punt van den paal en den plaal-ijzeren schoen, welke haar 
beschermt. 

In liguur 11 is ccne schets van bet werktuig gegeven. Hel bestaat 
uit een krans a met rand, aan welken door middel van krammen 
bevesligd is een beweegbare ijzeren ring b, met twee hellende 
slaven c en (/; deze zijn aan eeu zwengel e verbomlen; in 
hel sluk dal hen verbindt bevindt zich cenc ijzeren spits / , welke 
in den paal wordl gedrukt. Kene van de twee slaven is massief. 

(1) Do heer Wcule heeft ook zorg gedragen, dut do slinger, in!,'eval 
dc veer uiogt springen, uiet tc vroeg lot stiUtand konio. 

de andere is zamengesleld uit twee hoekijzers, m welker Itisschen-
ruimte eene sdu'oef zonder eind h is aangebragt. Deze laatste be-
weegt zich door eene kleine langs dc staaf </verschuifbare slede 
welke (!en stalen draaibeilcl k vasthoudt, waarvan dc rigling ten 
opzigte van den paal door eene .scbnict kan worden geregeld. 

Het gebruik van dezen loeslel is zeer eenvoudig. Zoowel bij 
eilindrische als prisniati.sche palen, zoekt men eerst op het onder-
vlak het middelpunt, en maakt daar een klein gal; daarna schuift 
men den ring a op den paal, en bevestigt hem door middel van 
de vier schroeven a', terwijl de sjiits f in de gemaakte opening 
gedrukt wordt. .Nadat men de slede i met den draaibeilcl aan het 
ondereind der staaf d geschoven heefl, draait men den zwengel e 
rond, en de krans b met den beitel volgt de beweging. 

Om de puilt van den paal if kegclvonnig le kmmen afsnijden, 
moet de slede zich langs de schroef h bewegen; daartoe heefl men 
hel eind dezer laatste van een sterradje, en de oppervlakte van 
den vasten ring van vier lap|)en voorzien. Dij elke omwenlding van 
het werktuig stoolen nu dc armen van hel sterrad tegen de tappen, 
waanloor telkens eene kleine draai]ing van de schroef, en diens-
volgens eene geringe voorwaartsche verschuiving van de slede plaals 
vindt. Op die wijze doorloopt de beitel langzamerhand zijiie baan 
en snijdt met hel meeste gemak het hout weg. Twee werklieden 
kunnen met deze inrigling dagelijks 20 lol 25 palen aanpunten. 

Hij hel heijen van palen ni weeken grond, is hel voldoende dc 
punten eenvoudig te verkoolcn; in vaste Icrrcincn voorzag men lot 
heden de punten met gegoten ol gesmeed ijzeren schoenen. Dc 
eersten evenwel breken zeer ligt; de laatsten omsluiten met hunne 
banden den punt des paals niet geheel, en gaan onder het heijen 
dikwijls los, waardoor de paal, bij het ontmoeten van tegenstand, 
splijt en zich omlegt. 

De nieuwe schoeuen, wdke Gamusal bezigt, bieden boven dc 
hiergenoemde hel voordeel aan van eene zeer gladde oppervlakte 
le bezitten en naauwkenrig om den paal le sluiten, zoodat zij dezen 
krachtdadig beschcrmen; hierdoor gaan de paalpunten niel omliggen 
en hel heijen gaat gemakkdijker, regelmatiger en zekerder. Daaren-
boven is de spits van den .sehoeii zoo stevig en scherp, dal zijde 
haar in den WCLI komende hanie rmchanien doorboren kan. 

K/ * 

De schoen wordt namdijk gemaakt van plaatijzer, dal naar ccn 
houten mal gesneden wordt en zich naauwkcurig naar de zwaarte 
van den paal regelt; daarna wordl de jdaat over eene ijzeren kern, 
van ileiizelfdeii vorm als de punt des jiaals, gebogen, en de over-
stekende gedeelten aan de beide regie einden dienen tol een overslag, 
welke men, na het wegnemen van de kern, met koud ingeslagen 
spijkers bevestigt (figuur 18). 

De aldus gevormde mantel of kegel heelt aan zijn toji eene 
nmde opening, waarin men met geweld eene gesmeed ijzeren kegel-
vormige punt / drijft en vaslsmecdt. De zwaarte van hel plaatijzer 
regelt zich naar de dikte der palen en verschilt 2.5 tot -i milli-
meter, terwijl het gewigl eener schoen gewoonlijk 3 tol 7 kilo-
grammen bedraagt. In zeer vaste gronden wordl het plaatijzer een 
weinig dikker genomen. In allen gevalle weegt de plaatijzeren schoen 
niel meer dan ongeveer de hellt van dien van gesmeed ijzer, mei 
zijne banden. 
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OVEU LASSCIIEN VAN GEGOTEN l.TZEIl. 

{Srhweizcrische jiolt/technische Zeitschri/t, 18GI, Hef t 5 , S . 133.) 

De linofd-ingeniciir Meiigy gcoil in de Anmiles (ka viines ccn 
hcrigi, hclrckkclijk ccnc zeer vernnriige, door een belgiscli werk-
man nilgeilaciile liandelwijze tol liet aaneenheelilen van gegolen 
ijzer, welke hij in (h; ijzerlahriek le Tamaris nahij Alais hccfl zien 
loepassen. Door die nilvinding is men in slaat gesteld, eene ge-
hroken walsrol ol' as weder le herstellen, en in zooverre is zij van 
groot hclang. 

liet gehroken slnk wordl door nnddel van ccti eokcsviim- slerk 
verhil, en nahij de hrenk door een gietvorm omgeven, waarin men 
zeer heel vloeibaar riiw-ijzer laai vloeijen; dil laatste laat men ecbler 
iloor eene zijopeniiig in den vorm weder wegstroomen, lot dal dc 
bovenste laag van dc brenk vloeibaar begint le worden. Dan sluit 
men dc uitloop-opening met eene leemprop en laat den vorm,— 
welken men groot genoeg gemaakl beert om hel aangelaschie stuk 
te knnnen al'draaijcn, — volloopen. 

Meiigy beert zelf de uilvoering bijgewoond bij ccnc gebroken 
wals, aan welke eene cannelure en een lap ontbraken. 0|) een vier-
hoekig roosier, dat het boveneind van dc verlicaal ingegraven ro| 
omgaf, en ongeveer 100 kilogrammen cokes bevallen kon, werd 
gedurende nagenoeg een uur ccn zeer levendig vuur onderhonden. 
Vervolgens werd hel vuur zeer snel weggenomen en de lot de roode 
gloeihitte gebragte kop der rol met eene kast omgeven, waarin men 
zoo spoedig mogelijk vormzaml bragt. Nailat de kast gevtild, hel 
zand met een glad gemaakl, en dc breuk doormidilel 
eencr blaasbalg volkomen gezuiverd was, werd tol bet aangielen 
van hel ontbrekende gedeelte ecu gietvorm opgezet, welke inwendig 
tien vorm eens afgcknotlen kegels had. Dc grond-cn bovenvlakken 
van dezen kegel hadden natuurlijk ecnc ecu weinig grootere middellijn 
dan de rol zelve. In den gietvorm was cenc uitloop-opening, die 
met goten in verband stoml, door welke bel ingegoten ijzer, — 
dal alleen lol het verwecken van het ijzer aan de breuk-oppervlakte 
diende, — naar andere vormen gi.'leid werd. De gielemmer, welke 
500 tot 000 kilogrammen ijzer inhield, werd met cenc kraan boven 
den v o r m gebragl; geduremle hel ingieten van hel ijzer onderzocht 
een werkman voortdurend het le herstellen stuk met ccnc ijzeren 
slang, en zoodra hij aan een op het boveneinde van deze aan-
gebragt leeken bemerkte, dat het ijzer aan dc breuk tot op 3 lot 
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-i centimeter diepte in smelting was, liet hij onmiddellijk de alloop-
opening van den vorm sluilcn en img slechls zooveel ijzer ingieten, 
als lot bel vullen van den vorm vcrciscbt werd. Het ingieten van 
hel weder afvloeijende ijzer duurde -i lol 5 mimilen, de hoeveel-
heid bedroeg !K)0 lol -iOO kilogrammen. 

Daarna ging men lot hel aangieleii van de tap over. Tol dat 
einde werd een cilindrisch uitgeholde vorm opgezet, en de boven 
beschreven veiTigting op dezelfde wijze herhaald. De vormkastvan 
den tweeden vorm werd met sliflen op dien des eersten bevestigd 
en de lusschenruimte met leem gedigt. Ten slotte werd nog ccn 
cirmdrische vorm opgezet voor bet aangegoten sink of den kop, 
welke, wel is waar, van den beginne af bestemd is, om later weder 
weggenomen le worden, doch door zijn gewigl zeer voordeelig werkt 
op de verbinding van hel aangegolen ijzer met hel oude. Dc geheele 
bewerking vorderde 10 werklieden, cn, behalve hel verhitten, } 
uur tijd. 

De besparing, welke deze handelwijze oplevert, wordl doorMeugy 
volgenderwijze berekend: eene nieuwe wals, wegende 1110 kilo-
grammen, kost geheel gereed 010 franken, dc oude is waard 132 
franken, derhalve bedragen de kosten voor hel vernieuwen 481 

j franken. De koslen van het lassclicn zijn: 
franken. 

lt)0 kilogrammen cokes 3.00 
10 werklieden, gedurende 2 uren 7.00 
hel vormen 7.50 
cokes-verbruik en arbeidsloon voor 350 kilogrammeii giet-

ijzer, welke in ilen koepel-oven weder gebruikt worden, 
verlies hiervan, 5 percent, tegen 12 franken de 100 

kilourammen 
300 kilogrammen aangegoten ijzer, tegen 28 fraidcen de 

100 kilogrammen, afgedraaid 
cokes-verbruik en arbeiilsloon voor 200 kilogrammen voor 

den kop, welke in den koepel-oven weder gebruikt kun-
nen wonlen 4.00 

verlies hiervan 1.20 

7.00 

2.10 

8.i-.00 

Te zamen 15.80 

.Alzoo ten voordeele van het aaneengiclen: 181-110 = 308 franken. 

M E D E D E E L I N G E N E N B l ^ 

B I J B L A D T O T D E U I T T R E K S E L S U I T V R E E i M D E T I J D S C I I I I I F T E N . 

X'oorder-spoorweg. — In de Annales des ponls ct chaussces van 
.lulij cn Augustus 1800, vindt men een zeer uitvoerig stuk van den 
franschen ingenieur Drame, over den staat der wegen, behoorende aan 
ile maatschappij van den Noorderspoorweg {Clicmin du i\ovd). — Dc 
uitvoerigheid en de kostbare platen beletten ons dit stuk over Ic 
nemen. Wij mecnen ecbler de aandacht van die lezers, welke zich 
bepaaldelijk mcl .<;poorwegen bezig houden, daarop le mogen vestigen, 
ofschoon zij grooteiulecls daarin slechts zullen vinden dc bevestiging 
van vele oj)merkingen, die reeds bekend zijn. 

Onder anderen blijkt dc noodzakerykhcid van zware spoorstaven 
en dc gegrondheid van de voorkeur, die aan dc Vignola-slaven boven 
dc dubbele Champignon wordt gegeven. 

Eenige mimler algemeen bekende inriglingen op den Noorder-
spoorweg worden beoordeeld, doch niets beters gevonden dan dc 
eenvoudige Vignola-staaf met dc gewone bevestiging; evenwel schijnt 
dc haakbout minder goed tc voldoen dan dc houlschroef 

Ook dc draaischijven en de spoorwisselingen worden behandeld 
cn vooral wordl uitvoerig nagegaan dc bereiding der houten dwars-
liggers tegen bederf. 

Eindelijk vindt men in dit stuk belangrijke opgaven omirenl het 
onderhoud en dc wijze van herstel der spoorwegen. 

Creosotcren van houl tegen den paulwom. — In de Annnles des ponls 
ct chaussêes van November cn December 1800 lezen wij, dat de 
ingenieur Daguenct, te Hayonne, zeer onvoldoende uitkomsten heel'l 
verkregen op zijne proeven met creosoot, als middel tegen den paal-
worm, waarvan door sommige engelsche ingcniciu-s zulke gunstige 
getuigenissen zijn afgelegd. 

Een stuk ilcnncnhout, gecreosotcerd in dc tabriek van William 
Ilutchinson, agent van John Dethcl te Londen, in de haven van 
Saint-Jcan de Luz Socoa onder waler geplaatst den 17dcn Jtmij 
1850, was den 11 den Jamiarij 1801 reeds slerk aangetast 
door den zeeworm, eer meer dan minder dan de beide andere 
stukken, die daarnevens stonden en met kopervitriool waren tloor-
trokkcn, ofschoon uil deze stukken, zoover zij onder waler stonden, 
het kopervitriool geheel verdwenen was. 

Dc proeven, hier tc lande genomen door dc koninklijke akademie 
van wetenschappen en door verschillende ingenieurs, ofschoon zij 
minder ongunstige uitkomsten voor de creosoot hebben gegeven 
dan dc hierboven gemelde, zijn evenwel niet van dien aard, dat zij 
dc gunstige berigtcn van de cngclschc ingenieurs bevestigen. 

Daar er nu omtrent dc deugdelijkheid van dc hier gebezigde 
creosoot en dc wijze van bereiding twijfel zou kunnen bestaan, 
hccfl dc commissie uit genoemde akademie uit Engeland eenige 
in dc fabriek van Heibel bereide stukken hout doen zenden cn bij 
dc andere stukken in bet water gestebl. 

MliDia^KKLlNGEN EN iiKUIGTI-N. 1801 — 1802. 

Spoorwegen. — Wij vestigen dc aandacht van hen, die verlangend 
zijn nader bekend tc worden met de spoorwegen, zoo als zij in 
hel inwendige van vele steden in Amerika, in Frankrijk en in 
Wesllalen bestaan, op een artikel, voorkomende in het Zeitschrift 
des oesterreichischen Ingenieur-Vereines van 1800, Heft 10—12. 
Men vindl daarin duidelijke alheeldingen van de spoorslaven, uit-
sluitend bestemd voor de daartoe opzettelijk vervaardigde wagens, 
en van die, waarop zoowel wagens met platte velgen als met 
Uenzen voorzien, kunnen loopen; men vindt daarin verscheidene 
opgaven aangaande de kosten van aanleg en bediening, alsmede 
de reglementen cn bepalingen, benoodigd voor cenc goede dienst-
regeling, zoo voor het vervoer op den spoorweg zeiven, als met 
betrekking tol de veiligheid cn amlere belangen voor het gewoon 
verkeer. 

Almospherische spoorwegen. — De proeve, in Frankrijk door de 
geconcessionnecrdc maalschappij van ilen spoorweg van Saint-
Germain genomen, en gedurende vijftien jaren voortgezel, heeft 
thans ten slotte geleid tot de verwerping van hel stelsel van den 
almosphcrischen spoorweg. 

Om het onderzoek naar dc deugdelijkheid van hetzelve aan. te 
moedigen, had dc fransche regering ecu subsidie van 1 800 000 
franken aan dc maalschappij locgcslaan. Het is toegepast gewor-
den over een afsland van 1 800 meters, en op heUiiigcn, welke 
lot 0.035 opklimmen, over een kilometer lengte. 

Zelfs bij deze groole hellingen, en nicllcgcnstaandc voor dc 
zoo volkomen mogelijke toepassing geene zorgen zijn gespaard, heb-
ben de vermeerdering van dc kosten der exploitatie en dc on-
regelmatigheid van de dienst de maatschappij genoopt, aan dc 
regering dc vergunning le vragen, om ccn stelsel, dat haar schadelijk 
was en voor het publiek geen voordeel opleverde, door het alge-
meen gebruikelijke le vervangen. Deze vergunning is verleend 
geworden. 

Eene locomotief met zes gekoppelde wielen sleept Ihans acht 
rijtuigen op tegen de hellingen, welke vroeger met den almo-
spberischen spoorweg beklommen werden. 

{Annules des travaux publics de Delgifpte, 
T. W i l l , p. 480.) 

Overbrenging van beweging op groolen afsland. — Deeds meer-
malen is gewezen op de voonleelige bemitliging van de overbrenging 
van beweging door koorden, geleid over schijven {Moniteur des 
Intéréts matériels, 15 November 1857, 22 Augustus 1858). Te 
Mulhouse vond deze vinding hare eerste ontwikkeling; door llirn 
verkreeg zij een nog ruimer toejiassing. 

Dc overbrenging geschiedt door een dun koord zonder eind, 
l 



van zeer ilun ijzerilraad om cenc lienneppcn kern. Dit koord, dat 
gedragen wordt door sciiijven van 'i el middellijn, loopt met een 
Miellieid van 10 el in ile secnnde; wanneer het een middellijn 
heelt van (S streep brengt het een arbeid over van 40 sloompaar-
deii; het zon den dubbelen overbrengen bij dubbele snelheid ; maar 
laat men het langzamer loopen, zoo worill de beweging onregel-
matig. Dij de groote snelheilen is deze beweging zoo regelmatig, 
dat men haar over het beloop van het koord niet waarneemt, en 
men zou nieenen dat het zith niel bewoog, wanneer men de schijven, 
die het ondersteunen, niet zag ronddraaijen. 

liet koord van 8 streep middellijn kost ()0 centimes (/•0.28) de el ; 
het is gespannen ongeveer als de telegraailijnen, en de schijven, 
welke het ondersteunen, zijn ongeveer 100 el onderlmg verwijderd. 
Kene van deze overbrengingen, die sinds acht jaren werkt, is nog 
als nieuw, en heeft geen ander onderhoud gekost dan een weinig 
gas-teer, eemnaal 'sjaars. 

Kene andere overbrenging van dezelfde soort werkt zeer goed tc 
Üroussc, bij Carcassonne; zij brengt aan dc papicrlabriek van den 
heer Denoit Jonrnet een aanvulling tol het benoodigdc arbeidsver-
mogen over, welke geleverd worilt door een val van dc Dure, 700 
el benedenwaarts, in cenc naauwe cn diepe kloof gelegen, waar men 
alleen dc gelegenheid tot jdaalsing van een waterrad, maar niel van 
eenig gebouw kon vinden. 

De goedkoopheid dezer overbrenging heeft haren gronil in dc 
•groote snelheid van het koord, welke vergunt, het zeer ligt tc nemen, 
en daardoor, zonder groolc uilgaven, voor aanzicidijkc afstanden 
tc beziüfcn. 

De toepassingen van dit middel van overbrenging zullen welligt 
eerlang zeer talrijk cn belangrijk zijn ; vooral in berglanden. In deze 
Irefl men overal vrij aanzienlijke beken aan, die in diepe en zeer 
naauwe engten stroomen, en dikwijls nagenoeg ontoegankelijk zijn, 
van hun oorsprong af tot daar, waar zij in dc groote vlakten uit-
monden. Men zal in dergelijke gevallen veelmalen mei weinig kosten 
in den boilem der engte een zeer hoogcn val van 50, 100 el cn 
meer kunnen lot stand brengen, het arbeidsvermogen oj) goede 
waterraderen kunnen opnemen en het dan van deze verder kunnen 
overbrengen, hetzij naar dc vlakte aan dc uilmonding der engte, 
of wel naar dc bebouwde cn bewoonde bergvlakten, lusschen welke 
de engte is gelegen. 

(Moniteur des intéréts matériels, 1800, no22.) 

Zuigers voor stoomwerktuigen. — Dij dc aanwending der metal-
lieke pakking voor stoomzuigcrs is de mocijelijkheid, om haar juist 
en met cenc bepaalde drukking tegen den bimienwand van den 
cylinder Ic doen sluiten, een groot bezwaar. 

Men hcell reeds het gebruik van wiggen, veren, schroeven cn 
van vele andere inrigtingcn voorgeslagen, maar is bij die pogingen 
nog vrij ver verwijderd gebleven van wezenlijke volkomcnheiil. 

iMcn is op het dejikbceld gekomen, lot het verkrijgen van dc ver-
langde aansluiting, den stoom zeiven Ic bezigen. 

Onder de verschillende im'iglingcn, die hiertoe nitgedacht zijn, 
venlient die van dc hcercn .Molincaux en iNichols, directeuren van 
de werkplaats voor locomotieven tc Drighton, vermelding. Zij door-
horen de bodemplaat en hel deksel van den zuiger, en brengen in de 
rumile lusschen beiden Iwee kleppen aan, welker slangen omgeven 
7.iju door spiraalvcven. 
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Deze kleppen openen zich van buiten naar binnen, rusten op de 
randen der genoemde opening als op cenc gewone bedding, cn 
worden iloor dc spiraalvcren gesloten gehouden. 

Drengt men den stoom boven den zuiger, zoo worilt dc veer van 
de klep in hel deksel, daar zij berekend is op de kleinste druk-
king, bij welke dc stoom zijn arbeid doet, leruggedrongen; door 
dc geopende klep treedt dc stoom in dc inwendige ruimte van 
den zuiger, cn drukt dc pakking tegen ilen binnenwand van den 
cylinder aan. De klep in dc bodemplaat blijft hierbij gesloten. 

Dij den opgaanden .slag is dc klep in de bodenii)laal geopend, 
die in het deksel gesloten. 

Zoodoende is do drukking van de pakking tegen den binnen-
wand van den cylinder steeds gelijk aan de drukking van den 
stoom in den cylinder; en hierdoor is zij in alle gevallen, en van 
oogeidjiik tot oogenblik, juist toereikend. 

Deze inrigling is op bovcngcnocmden spoorweg iloor proeven 
met locomotieven aan een gestreng onderzoek onderworpen, cn 
schijnt hierbij cenc zeer voldoende uitkomst tc hebben opgeleverd. 

{Moniteur des intéréts mutériels, 18ü0, n». 25.) 

Magneto-elelitrisch licht voor vuurtorens. — Op den Oden Maart 
1800 werd in the Iloyal Institution door den hoogiceraar Faraday 
cenc voorlezing gehouden, waarin hij onder anderen zeide: 

Door middel van cenc magneet of door wrijving kan men dezelfde 
soort van elektriciteit opwekken, als door dc batterij; en daartoe 
gemagtigd door hel Trinity-llousc, heeft dc hoogleeraar Holmes 
den vuurtoren tc Norlh-Koreland van magneto-elektrisch licht voorzien; 
want de vollaschc baltcrij is onder allerlei omslandigheden beproefd, 
en ik durf zeggen, dal alle daarmede lol heden gedane proefncnnngen 
mislukten. Hier echter heefl men een instrument, dal enkel in 
werking wordt gebragt door cenc mechanische beweegkracht. — 
Zoodra het zachte ijzer, tegenover de magneet geplaatst, zich be-
weegt, ontspringt cr eene vonk, die in dezen toestel wel is waar 
zeer klein, doch voldoende is, om over de uilwerking Ie kunnen 
oordcclen. Hel is het eleklro-magnctisch licht; dc toestel bestaat 
uit ccn aantal magneten, slraal.<gcwijzc op een rad of wiel geplaatst; 
de toestel bevat drie zulke wielen, met twee stel .spiralen.— Wan-
neer het werktuig, dat door cenc machine van tweepaardekrachten 
wordt bewogen, goed geregeld is en dc verschillende siroomen vcr-
cenigd in den lantaren zijn gebragl, dan vcrkrijgl men een licht, 
gelijk aan dat, hetwelk wij heden avond gebruikt hebben. 

Gedurende dc laatste zes maanden heeft het elektrische licht op 
Norlh-Forclanil beter geschenen, dan het vorige licht. 

Geen enkele maal gedurende die zes maanden heeft het licht 
geweigerd te schijnen; en dit is meer dan zcllis door den uitvinder 
verwacht werd. Het licht heefl op cenc geheel eigenaardige wijze 
gcschcncn, en dit nog met dc oude toestellen, want lot heden 
zijn gcenc pogingen in het werk gesteld om het licht door spiegels 
of lenzen tc versterken, aangezien deze nieuwe wijze van verlichting 
nog niet was aangenomen. 

Ik wil niel beweren, dat het vraagstuk om dc magnelo-elektrische 
vonk voor vuurtorens te gebruiken reeds geheel en al o|igclost is, 
ofschoon ik zoude verlangen, dat hel ernstig en grondig wicrd 
onderzocht, daar ik met de zaak zeer ben ingenomen. 

Dc zaak is nog niel volledig lol klaarheid gebragl; ook zijn do 
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kosten cn andere bezwaren mij nog niet ten volle bekend. — Ik I 
kom alleen hier om u, als deskundige, ujcdc Ie deelen, hoeverre | 
dc zaak reeds gebragt is; maar ik hoop cn vertrouw, dal de be- | 
voegde autoriteit haar ccn nader onderzoek zal waardig keuren. 

Wanneer zij welligt niet in alle vuurtorens kan worden toege-
past, maar slechts in enkele, zoo zal het t o c h cenc eer zijn voor dc 
natie, die het eerst cenc zoodanige verbetering invoerde, welke 
stellig door amlerc volkeren zal worden gevolgd. 

[The Civil Engineer and ArchitecCs Journal, May 18üO.) 

Sluis van 30 cl wijdte te Liverpool. — Onder dc verschillende 
voorhavens der dokken tc Liverpool is dc noordelijke {North Bassin) 
de voornaamste. Dc toegang van dc zydc der rivier dc Mcrsey is 
75 cl breed. Zij is door eene groolc sluis in gemeenschap gesteld 
met het daarnaast gelegene Canada-dok. 

Deze sluis is 30 el wijd cn is inwendig 150 cl lang. Zij heeft 
drie stel deuren, waarvan twee aan de zijde van het noorderbassin. 
Zij kan gemakkelijk worden droog gezet en voor het nazien en 
herstellen der groolslc schepen dienen. 

Dc deuren zijn van hout; zij zijn zamengesleld als die van het 
Wappingdok. Elke deur rust op twee rollen van gegoten ijzer, 
welke over een ijzeren spoor loopen. Dc achterharren zijn Ô '̂.Oü 
dik; dc voorharren 0';l.53. Elke deur is lOt'1.80 hoog en 17cl.40 
breed, — heeft twee schuiven cn weegt 135 ton. 

Dc muren zijn Pifl.GO boven den sluisvloer verheven; deze is 
geheel van gehouwen steen zamengesleld. Dc sluis bevat inwendig 
ter wederzijde zes rijen trappen, gezamenlijk van 5̂ 1.70 sprong. 
Dc dikte van den sluisvloer verschilt van l'!l.2ö tot I0I.5O. De dikte 
der nun-en is G el over dc gansche lengte der schutkamer. 

Voor het dokken van schepen zijn op den vloer, over ongeveer 
122 cl lengte, blokken van gegoten ijzer gesteld, volgens dc rigting 
van de as der sluis. Zij zijn van boven met hout bekleed cn dragen 
dc kiel der schepen, wanneer dc sluis wordt droog gezet. 

Tol hel vullen en ledigen der sluis zijn cenc menigte riolen , 
met schuiven voorzien, in dc muren aangehragl. Het ledigen ge-
schiedt werktuigelijk. 

Deze sluis is de grootst bekende. Zij is in 1853 begonnen en 
in 1858 voltooid. 

Peiltoestel. — Het is bekend, dat men door gewone ])eirmgcn 
slechts de diepte van enkele punten leert kennen. Om ccn meer 
volledig proül te hekomen, is door den conducteur Vouret een loeslel 
bedacht, die in hoofdzaak op het volgende neerkomt, dat ontleend 
is aan cenc mcdedceling in dc Allgemeine Bauzeitung, 1800, 4«s llcl\. 

Op cenc roeiboot, lang ongeveer het dubbel van ilc jjioolslc 
diepte, waarvoor dc toestel is ingerigt, zijn Iwcc dwarsplanken 
bevestigd, eene bij het vooreind en eene bij hel achtereind. Deze 
planken steken aan cenc van dc zijilcn over dc boot heen. .\an hel 
uitstekend eind der achlerplank hangt op twee tappen ccn korte 
houten koker, waardoor zich cenc gewone j)eilslang kan bewegen. 
Dc voel dezer slang is voorzien van eene rol, welke op cenc 2 of 
meer cl lange cn omstreeks Ocl.25 breede slede rust. Dc rol wordt 
door een paar gcleidingslaven op deze slede gehouden, doch kan 
cr zich over heen bewegen. Dc slede wordl over den Ijodem van 
het water gcsleeiit; het vooreind is daartoe met eene hellende slaaf 
aan de voorslc dwarsplank verbonden. 

Hij dc grootste tc peilen diepte moet het achtereind der slede 
zich juist onder de achterplaidi bevinden. Dc peilslang wordt ge-
durende hel voortbewegen der boot sleeils met dc hand loodregt 
gehouden en wijst zoo dc dieplen aan van hel punt der slede, 
waarop zij rust. 

Dit wcrkluig is meer bijzonder voor lenglepeilingen geschikt. 

PLLIJSVUADEN. 

Van de JS'ederlandsche Maatschappij 1er bevordering 
van Nijverheid te Haarlem. 

Door de maatschappij zijn dc volgende nieuwe prijsvragen uil-

geschreven: 
1. Men verlangt een werktuig, geschikt om ccn ventilator nnar 

het systeem van Ilcckc in beweging tc brengen. Dc vercischten, 
waaraan dit werktuig moet voldoen, zijn de volgende: 

1°. Hel moet in slaat zijn, in het uur v a n 3000—0000 kubieke 
cl lucht voort tc stuwen. 

2". Dc bewegende krachl moet e e n e zoodanige zijn, dal het werk-
tuig minstens 3 achtereenvolgende uren zonder vernieuwing van 
kracht kan loopen. 

3°. Dc kosten van aanleg cn onderhoud, de ruimte die het be-
slaat, moeten zoodanig zijn, dal er voor scholen cn dergelijke in-
rigtingcn in het algemeen geen bezwaar in behoeft gelegen te zijn 
om zich van dit wcrkluig tc bedienen. 

Om over het al dan niet doelmatige te kunnen oordcclen moet 
hel werktuig mede ingezonden worden. 

Drijs: de gouden medaille en /" 500. 
Antwoord: mei 50 Sepicmber 1802. 
2. Dc Maatschappij verlangt cenc tcekening, ccn model of een 

werktuig met uitvoerige omschrijving, geschikt om in bevroren kana-
len en vaarten, een genoegzaam breede slenf open te honden, niet 
alleen om hel ijs daarin te verbrokkelen, maar ook om dc scholscn 
daaruit tc verwijderen, ten einde alzoo ile verbroken gemeenschap 
langs onze binnenwateren zelfs bij vriezend weder tc herstellen en 
tc onderhouden. 

Dc Maatschappij looft voor het beste en voldoende antwoord, 
door leekeningen opgehelderd, hare gouden medaille uit, en vnor 
een model of werktuig daarenboven cenc premie van f 500. 

Antwoorden enz. in te zenden vóór of op 30 September 1803. 

Prijsvragen, waarvan de termijn van beantwoording verstreken 
was en die op nieuw, met of ':onder eenige verandering, 

worden voorgesteld. 
3. Eene beschrijving van dc wording der .schorren, aanwassen of 

kwelders in Nederlanil, met vermelding der beste middelen om dc 
vorming van zoodanige gronden te bevorderen; onder uillovin^ der 
gouden medaille cn f 100. 

Men zal dc twecile gouden medaille geven voor cenc genoegzaam 
belangrijke beantwoording dezer vraag, over een gedeelte van 
Nederland. 

Antwoorden in tc zemlen vóór 30 September 1803. 
4. Hoewel sedert dc uitvinding van hel Dnmonlsche rillrum,dt! 

ontkleuring van planicnvloeislollen, bepaaldelijk der suikeroplossing 
door middel van beenzwart, e e n e groote uitbreiding verkregen heeft, 
zoo is het echter niet tc ontkennen, dal dc toepassing daarvan 111 

'het groot nog niel is gebragl op die hoogte, waarvoor zij vatbaar is. 
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Hiervan getuigen de vcrsciilllenile handelwijzen der lahrikanten, 
waarvan sonnnige lijnregt legen de theorie der onikleuring schijnen 
Ie strijden, alsmede het verschil van gevoelen, dat hestaat nntrent 
de wijze van verlevendiging (revivicatie) van het gehruikte heen-
zwart langs den natten weg door loogen, ol'langs den droogen 
weg door overgloeijing. 

Daar nu de Maalscha|)|)ij het van helang acht, dal de ontkleuring 
door middel van beenzwart in het groot zooveel mogelijk tol zeker-
heid worde gebragt, looft zij hare gouden medaille uit aan den 
zamensteller van een voldoend en volledig handhoek over de fabriek-
matige onikleuring door middel van beenzwart, waarin zal moeten 
behandeld worden: 

a. De vereischte gesteldheid van de Ie rntkleuren vloeistof. 
h. Idem van het daartoe te bezigen beenzwart Ier opneming van 

de meeste kleurstof. 
c. De verschillende wijzen, waarop de opgenomene kleurstof aan 

het beenzwart weder ontnomen kan worden; aan welke wijze de 
voorkeur moet worden gegeven en boe deze moet worden uitge-
voerd, met bepaling vau: 

(J. Den inhoud en de verdere gesteldheid der filtiums, de hoe-
grootheid van de korrels van bet beenzwart met de mate van snel-
heid der filtratie en den hiermede verkregen graad van ontkleuring 
cn van den invloed, dien een en ander beeft op de hoedaiughcid 
der te ontkleuren vloeistof 

Terwijl aan den schrijver van zoodanig handboek nog cencremu-
neratie van f 000 zal worden toegekend, imlien het zal bewezen 
zijn, dat zijne opgegevcne methode in het groot toegepast wordt 
en boven de andere bestaamie handelwijzen den voorrang verdient. 

Antwoorden in te zenden vóór oO September 1802. 
{3. Daar de uitkomsten, door Talbot en anderen hekend gemaakt, 

den weg aanwijzen, om, met behulp van scheikundige preparaten, 
door invloed van het zonlicht, zoowel als van kunstlicht, afleeke-
ningen van velerhande voorwerpen, alsmede overdrukken van pren-
ten en teekeningen te verkrijgen, zoo looft de Maatschappij eene 
premie uit, beslaande in hare tweede gouden medaille of vijf en 
zeventig gulden, aan den nederlandschen kunstenaar, die het middel 
zal ontdekken en mededeelen, om van deze nieuwe wijze van tee-
kenen door hel licht (pholographie), op eene allezins voldoende 
wijze gebruik te maken tot het registreeksch voortbrengen van af-
teekeningen en indrukken op den lilhographischen steen. 

Antwoorden in te zenden vóór 30 September 1803. 

Prijsvvnfjcn, wunrop vóór den laalulen Se.pleviber vun ieder jaar 
antwoorden binnen worden bujezonden. 

0. Eenig werktuig, gedetailleerde teekening of volledig model in 
tc zenden, diciuslig voor fabrieken en helwelk tot heden binnen dit 
koningrijk nog niel in gebruik is geweest; het gebruik met proeven 
voldoende aanloouen. Naar gelang van het nut der zaak eene aan-
zienlijke belooning. 

7. Aan elk leerboek over eenigen tak van nijverheid, hetwelk 
aan dc Maatschappij in hanilscbrill ingezonden is en hare goed-
keuring wegdraagt, zal de tweede gouden medaille worden toegekend; 
terwijl eene aan dc waarde van hel boek geëvenredigde bclooning 
daarbij kan gevoegd worden. 

Hel Ijckroonde leerboek blijft hel eigendom des inzenders, die 
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hel alzoo in het lichl zal kunnen geven of ccnc overeenkomst met 
dc Maatschajipij over de uitgave sluiten. 

Noch medaille, noch belooning zal evenwel mogen worden uitgereikt, 
vóór dat het bekroonde leerboek werkelijk in hel licht gegeven is. 

Prijsvragen, van welke de termijn van beantwoording na September 
'1801 a/loopt, en waarop de Maatschappij op den aan-

gewezen tijd antwoorden te gemoet ziet. 

Vóór den laatsten September 1802. 
8. Men vraagt eene handleiding om woningen en publieke gebouwen, 

zoo als kolïijhuizen cn concertzalen, tc verwarmen cn Ie ventileren. 
Dc gouden medaille wordl uitgeloofd. 
0. Welke is dc beste inrigting van urinoirs op straten en pleinen? 

Men verlangt bij dc beantwoording ccnc naauwkeurige beschrijving 
en teekening der aanbevolen urinoirs, tevens met opgave der waar-
schijnlijke kosten cn verdere beschrijving, hoe dc vergaarbakken 
bet best kunnen geledigd en gereinigd en dc urine het geschiktst 
kan vervoerd worden. 

Voor het voldoende antwoord wordt dc gouden medaille uitgeloofd. 
Vóór den laatsten September 1803. 

'10. Tol onderzoek in hoever dc voortbrengselen der slccnkolcn-
gaslabriekcn, gaskalk, ammoniakaal waler en dergelijke, met voor-
deel voor onzen landbouw zijn aan te wenden, looft de Maatschappij 
hare tweede gouden medaille uil aan hem, die een voldoend geoor-
deeld verslag levert van met die meststollen genomen naauwkeurige 
en vergelijkende proeven, voor elke soorl op ten minste 25 vierkante 
roeden, en bovendien f 100 aan hem, die verslag van proeven met 
een tweede of derde dier voortbrengselen inzendt. Men vergelijke 
Dinglers Polijtechn. Journal, Dand 80, S. 280. 

Van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen. 

1. Het genootschap vraagt dc bepaling naar zeer vcrschillcndc 
methoden van hel atomegewigt van twee ol meer elementen, om-
trent welke door Slass nog geene onderzoekingen zijn bekend gemaakt. 

Tc beantwoorden vóór primo December 1803. 

Van vthe Institution of Civil Engineers* te Londen. 
1. On Declaiming Lanil from Seas and Estuaries. (Twenty-five 

Guineas.) 
2. Accounts of existing Water-works; showing the methods of 

supply, the distribution throughout the streets of Towns, and the 
general practical results. (Twenty-five Guineas.) 

3. On the results of Ihe use of Tubular Doilers, and of Steam 
at an increased pressure for Marine Engines, noticing particularly 
the dillerence in weight and in speed, in proportion to the Horse 
Dower and the Tonnage. (Twenty-five Guineas.) 

A. On the Form and Materials for Floating Datleries and Iron-
jdalcd Ships («Frégates blindées»), and the points requiring atten-
tion in their construction. (Twenty-live Guineas.) 

5. Dailway Accidents — their causes and means of prevention : 
showing the bearing which existing legislation has njion them. 
(Twenty-live Guineas.) 

The communications must be forwarded, on or before the Is l 
of January, 1802, to the house of the Institution, N«". 25, Great 
George Street, Westminster, S. W. 
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Spoorwegen in Duitschland. — De Monileur des intèrèls malériels 
(1801, 11°. 10) beval cenige opgaven betrekkelijk de kosten cn dc 
opbrengst der spoorwegen in Duitschland. Zij zijn onleeiul aan een 
werk van den heer Hauchecoriic, ilic zich sedert eenige jaren 
meer bepaaldelijk met dc statistiek der spoorwegen bezig houdt. 

Daaruil blijkt, dal dc gezamenlijke lengle der spoorwegen in 
Duitschland was: 

iu 1850 13223 mijlen (kilometers) 
iu 1858 11 818 

welke gemiddeld per mijl gekost hebben: 
dc eerstgemeldc f 110 053 
dc laalstgemeldc f 115 033 

Dc eerste van ilezc twee geldswaarden is aanzienlijk minder dan 
de gemiddelde jirijs der spoorwegen in Europa. 

De gemiddelden der fnianciële uitkomstcii van het bedrijf der 
spoorwegen in Duitschland zijn begrepen in dezen staat: 

Lengle 
voor bet 
verkeer 

geopend. 

Der dag en mijl. Verhouding 
van de .laarlijk-

schc 
rente ten 
honderd. 

Lengle 
voor bet 
verkeer 

geopend. 

i 

Ont-
vangst. Uitgaaf. 

1 

Zuivere 
op-

breiigst. 

uilgaaf lot 
dc onl-
vangst. 

.laarlijk-
schc 

rente ten 
honderd. 

mijlen. gulden. gulden. gulden. 

1850 
1858 

12 701 
11 100 

35.11. 
30.38 

10.51 
18.13 

18.00 
17.05 

()..i.7 
0.50 

5.00 
5.73 

iNicltegcnstaandc het verminderd verlier is alzoo van 1858 lol 
1850 door een zuinig beheer, hij mindere kosten van aanleg, 
dc rente omstreeks j ten honderd toegenomen. 

Spoorwegen in .•\merika. — Volgens den Scienlißc American 
zijn thans aldaar in exploitatie 31 100 engelsche mjleii, die 
l 177003818 ilollars gekost hebben. In 1831 bedroeg de lengle 
der amcrikaaiische spoorwegen 51 mijlen, in 1831) 1 102; in 
18.11 3 310; in 18.10 1870; in 1851 8850; in 1850 21.110. 

Locomolieven met schutdak. — Deeds in 1858 zag dc vercenigiiig 
van dnitsche spoorwegbesluurdcrs, bij haren logt naar Triest, op 
dc lijn over den Karst, locomotieven met inriglingen tot hescbiitting; 
de zaak schijnt oiioiilbccrlijk wegens den aldaar nu en dan hecr-
scliendtMi storm {bora). 

Sinds verscheidene jaren zijn bij den Oppclu-Tarnowitzer spoorweg 
humzamerhand al dc locdinotieven van vaste did<(.'n en wanden met c 
glasvciislers voorzien, ter plaals van den machini.st. Dc voo:Ten>ters 
kunnen door eene eenvoudige drukking spoedig en gemakkelijk 
geopend worden; dit is noodig, zoodra het glas door aanslag dof 
wordl, en bovendien des zomers bij overniatige warmte. Dc deswege 
aldaar opgedane ondcrvimling strekt grootelijks tot aanbeveling van 
de inrigling. 

koninklijk Saksiscben westelijken staatsspoorweg zijn sedert 1800 
locomotieven in gebruik, welke ccnc bc.schnlting dragen, die vau 
voren cn op zijde met glasveiisters voorzien is. 

Het doel, om bet personeel der locomolicf niet onnoodig aan de 
gniirhcid van hel weder bloot tc stellen en voor dc naauwlettcnde 
waarneming van ilc dienst meer geschikt te maken, schijnt naar 
wensch bereikt te zijn. 

Deze menschlicvende en bcproeldc inrigling moge weldra algemeen 
navolging vinden. 

{Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, 
1801, n». 20.) 

Toepassing vnn wrijvingsrollen op spoorwegwagens. — Volgens 
ccnc mededeermg, voorkomende in den Monileur des intéréts 
malériels, n°. 22 van 1801, beeft dc beer Domme de Miremondc 
het stelsel van wrijvingsrollen toegepast o)) sjioorwcgwagcns. 

Met deze toestellen zijn proeven genomen op den noorderspoor-
weg, onder de leiding vau den heer Dricogne, hoofdiiispcclcur van 
bet malerieel; dc proeven sirekten zich uit over eene doorloopenc 
ruimte van 73 000 küomclers. 

Dc heer Dricogne zegt in zijn verslag, dat dc trekkracht aan 
een rijluig met gewone gesmeerde bussen 03 len honderd grooter is ge-
weest dan aan een rijtuig, voorzien van bussen met wrijvingsrol-
len; CU dat alle bewerkingen, zooals het losmaken cn iiieenhaken 
vau de treinen, met veel meer gemak plaats hebben, dan hij het oude 
stelsel. Dc toestel kost weinig en kan gereedelijk in plaals van dc 
gewone bussen aangebragt worden. 

Van 1858 lol 1800 zijn nieuwe iiroeven gedaan met 25 wagens, 
welke gezaiiicnlijk ruim IJ- millioen kilometers hebben afgelegd. 
De uitkomst was zoo gunstig, dal dc noonlerspoorwegmaalschappij 
de toepassing van den heer Domme heeft aangekocht cn den toe-
stel op hare rijliiigeu zal doen aanbrengen. 

Spoorwegrijluig van de koningin vnn Engeland.— \ndcZeilung 
des Vereins denlscher Eisenbahn-Verirallungen, 1801, n®. 20, 
wordt gemeld, dal de •iLondon and norllnvcstern)> spoorweg-maat-
schapjiij len dienste van dc kouiiigin eenen nieuwen wagen heeft 
doen vervaardigen, die als toonbeeld van smaak eii gemak wordt 
geroemd cii meer dan 3000 pond sterling (omstreeks/'30000) heeft 
gekost. In het bijzonder is al het mogelijke gedaan, om hel geraas 
der raderen eii het hinderlijke der locomolicf te vermijden. De 
bodem van den wagen bestaat uit drie lagen; dc bovenste laag is 
van kurk en schijnt vooral gnnslig te werken lot vermindering van 
hel geraas en hel trillen vau den wagen. 

Uit ile fabriek vau Dorsig zijn in den laalslcn lijd eenige loco-
molieven met schnidak afgeleverd; op den Auhallschen spoorweg 
zijn reeds Iwee zoodanige werktuigen in gebruik. Ook op den 
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Wederstand der spoorslaafboulen {haakboulen) legen villrekken 
en ombuigen. — (.hntrenl dit oiidi'rwcrp zijn bij dc llannovcrschc 
spom'wegen eenige proeven gedaan, waarvan de hoofdzakelijke 
uitkomsten, volgens eene mededeeling in dc Zcilung des Vercins 
denlscher Eisenbahn-Verwallungen, 1801, n®. 21, is als volgt: 

De wederstand der spoorslaalboutcn litgen het uillrekken staal 
bij dennenhout in vergelijking met eikenhout als 1 :2. Eiken lig-
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gers zijn dus niet alleen wegens Innnie meerdere dimrzaandieid, 
maar ook op grond van den gemelden wederstand boven deinien 
liggers te verkiezen. Om baakbouten 2.J neil. duim zijwaarts te 
buigen, is bij eikenbout eene drukking noodig, 1.2 maal die bij 
deinieidu)ut. Daarom worden op de llannoversebe spoorwegen bij 
dennen liggers ook oj) eeneu ot' meer tussebeidiggers kleine draag-
platen gebruikt, waarvan bet aantal des te grooter is, naarmate 
de kromtestraal kleiner is; anders worden de spoorstaven aan den 
buitenkant dubbel met baakbouten bevestic-d. 

O 

liet bereiden der liggers met ziidicbloride hcel\ op den bedoelden 
wederstand der bouten geenen invloed. 

Mouten van gewonen (j)iramidalen) vorm vertoonen slecbts bij de 
kleine soorten en bij dennenliout een grooter wederslaudsvennogen 
tegen hel uittrekken, dan de prismatische bouten, welke van onder 
plalscherp uitloopen. Mij groolere aliuetingen der bouten en be-
paaldelijk bij eikenhoul vertoont zich dit voordeel niet. De eerst-
gemelde bouten zijn ook daarom als spoorstaalbouten niet doel-
matig, dewijl zij ligter aanleiding geven tol het scheuren van hel 
hout, cn bij geringe losheid meer gevaar loopen om geheel los 
te worilen. 

1'oulen van llaauw toeloopenden wigvorm vertoonen bij gelijke 
diepte iu hel hout ongeveer hetzeUde wederstandsvermogen tegen 
hel uittrekken, als prismatische bouten, doch met betrekking tol 
den wederstand legen zijdelingschen druk doen zij aanzienlijk onder 
voor de jirismalische bouten. Daar bovendien ook de kosten der 
vervaardiging van llaauw toeloopende bouten aanzienlijk hooger zijn 
en de besparing aan materiaal gering is, zoo verdienen de pris-
matische bouten de voorkeur. 

Iini(]f)en vnn (]e()oten slnnl. — iXaarmate de bereiding der grond-
stoll'en vorderingen maakt, kunnen de algemeene afmetingen der 
kunstwerken vergroot- en die der onderdeelen verminderd worden, 
zoodat de laatste aan den invloed van betrekkelijk groolere krachten 
onderworpen worden. 

Tiesmeed ijzer en |daatijzer weerstaan met veiligheid bij spoorweg-
bruggen eeiie kracht van 8 tol 10 jiond oj) de vierkante streep, 
en bij gewone bruggen van 10 lol 12 pond. 

Gegolen staal biedt onder dezelfde omstandigheden weerstand 
aan eene krachl van 15 lot 20 poiul. 

SederI eenige jaren is de bereiding van hel gegolen staal aan-
merkelijk vooruitgegaan. .Maar de doorgaande toepassing bleef beperkt 
lol banden om wielen, assen,'pon)pslangen voor mijnen, kanomien 
en andere voorwerpen. 

Op grond hiervan en mei hel oog op de omstandigheid dal reeds 
geraamten van stoomwerktuigen en eidiele rompen van schepen 
van slaal zijn vervaanligd, heell de heer C. A. Oppermauji, direc-
teur der Xouvelles unmiles dc la imulrucliou , onlangs in zijn 
nummer van Febrnarij 1801 den voorslag gedaan, om ook bruggen 
voor groote spanwijdten van gegolen slaal le vervaardigen. Hij 
acht hel hoogst waarschijnlijk, dal de proel met goed gevolg zal 
bekroond worden, en dal de ontwikkeling dezer toepassing weldra 
den weg zal kumien banen lol nog veel stouter kunstwerken, dan 
men lol heden kende. 

Geheel nieuw is hel denkbeeld niet. Heeds meer dan 30 jaar 
geleden is door von Milis te NYecncn eene proef genomen, om slalcn 
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stangen voor hangbruggen te bezigen. Deze toepassing heeft echter 
om de bewegelijkheiil der brug geene navolging gevonden. 

Draaibniy Ic Brest. — De stad Hrest wordl in twee deelen ge-
scheiden door hel riviertje de 1'enfeld, hetwelk er omstreeks 200 
cl breedte heefl. Sinds lang werd in de gemeenschap tusschen de 
oevers op eene gebrekkige wijs door ponten voorzien. Kr bestond 
alzoo dringende behoeftc aan een kunstwerk, waardoor eene ge-
makkelijke gemceuschap wierd verscbalt, zonder hinder voor dc 
beweging der groote oorlogschepen. 

Tol dat einde is onlangs eene draaibrug van plaatijzer gebouwd, 
volgens het onlwerp van den ingenieur Oudry, wiens vroegere werken 
van dien aard, vooral de brug van Arcole le Harijs, gunstig be-
kend staan. 

De brug beviinll zich op eene hoogte van 30 el boven laagwater ; 
bijna alle koopvaanlijschcpen kunnen cr met staanden mast onder 
door varen, en alleen voor schepen van buitengewone grootte be-
hoeft dc brug geopend le worden. 

Zij bestaat uit twee deelen, elk van 8i el lengte; dc pijlers, 
waarop zij draaijeu, hebben 12 el nuddcllijn, cn zijn even als de 
landhoofden van graniet. 

Elke helll weegt 1 100000 pond en wordl door slechts twee man 
in beweging gebragl. 

Met betrekking tot den bouwstijl, het stelsel en de onderdeelen 
is deze brug eene van de schoonste iu hare soort. 

{Xouvelles annales de la conslntdion, Août 1801.) 

Ilanghruggen in Amerika. — Volgens den Scientific American 
van G April 1801 is dc grootste der iu Amerika voltooide hangbrug-
gen die van 1013 voet (318 el) lengte, door K. Serell bij Lewistown 
over de Niagara gelegd. .1. A. Hoebling, bouwer van dc bcroenule 
spoorweg-hangbrug over dc Niagara, is thans bezig met ilc uit-
voering van eene dergelijke brug over de Kenlucky-rivier. Deze brug, 
die den Lexinglon-Danville sjioorweg op eene boogie van bijna 300 
voet (01 el) boven den waterspiegel zal overdragen, verkrijgt tusschen 
dc torens eene lengte van 122i voet (373 el). Hel kanaal over de 
Alleghany bij Hittsburg, in 1'ennsylvanie, wordl door een hang-

I a(piaduct, met 7 bogen van 170 voel (52 el) s))anning, gedragen. Dc 
j kabels zijn van ijzerdraad cn dragen met ijzeren hangstangen en 

dwarsliggers hel houten kanaal. 

[Der CiviHnijenieury Vil , Nolizblalt, S. 5.) 

Meuw stelsel voor schoorsteenen. — De Sanges, archilekt, cn de 
heer Masson hebben bij dc fransche akademie van wetenschappen 
eene mededceling gedaan, aangaande bet aanbrengen van schoor-
slecncn. Hun stelsel bestaal in bel zamenbrengen van al de rook-
kanalen in één ruimte, zoodal dc rook in eene enkele kamer of 
ontvanger nabij bet dak van hel huis Irekt, uil welke kamer hij 
door eene opening boven in hel midden onlwijkl. Acht rookkanalen 
mondden uit in eene enkele rookkamer; cn hetzij dat alleen één 
dienst deed, of twee of mcev te gelijk, en hetzij hout, kolen of cokes 
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gestookt werden, steeds was dc trek, gedurende een gebruik over 
achtlicn maanden, oiulcr alle omstandigheden, zeer regelmatig. 

{Civil Engineer and Architect's Journal, .Inly 1801.) 

Walerverhrink in sleden. — Het .lunij-nummer van de 
annales de la conslriiction van 1801 b e v a t e e n e mededceling over dc 
algemecnc beginselen, bij dc watervoorziening van steden in acht Ie 
nemen, cn eene beschrijving van het stelsel teOéteil, nabij Harijs, 
gevolgd. Aan die mededceling is dc omlcrstaandc opgave ontleeinl, 
welke het aiuital liters water aanwijst, dat in ilc navermclde 
sleden dagelijks per inwoner worill verstrekt. 

Harijs 00 Hordeaux 170 

zou kiunien worden Cette 100 

ûpgcvoeril lot 120 Lyon 85 

Dole 15 lot 20 Nantes 00 

Metz 20 » 25 Londen 112 

St. Etienne 20 » 25 Glasgow 113 

Angoulèmc 35 40 Genève 74 

Lons le Saulnicr 35 » 40 Edimburg 50 

Gray 40 » 45 Manchester 84 

Havre 40 .> 45 Gcinia 120 

Clermont 50 .> 55 Hhiladelphia 70 
Montpellier 50 C.O New-York 508 
Vienne (Isère) 00 » 05 Hichmond 180 
Toulouse ('.2 78 Hrussel 80 
Narbonnc 80 85 München 80 
(aircassonne 300 .. iOO Hio Janeiro 
Dyon 108 .. 078 (̂ onslanlinopel 20 
Hesançon 2-10 Oud Home 1 084 
Marseille 470 Nieuw Home 1 105 

Vasllegging van zandgronden, door middel van de ailanlhiis. — 
Tol voorkoming van verstuivingen in losse zandgronden zijn reeds 
vele pogingen in hel werk gesteld, welke, naar gelang van de ge-
aardheid der gronden en van andere oujstandigheden meer of minder 
gunslig zijn uitgevallen. 

Dc graaf dc Lambert, een grool russisch grondeigenaar tc Odcssa, 
heeft vergeefs dc aanplanling van den zccden {pinus maritima), 
dc acacia en andere gewassen beproefd, om kale zandgronden vast 
te leggen, beslaande uil eene laag van minder dan 30 duim sluif-
zand op rolsgronden. Eindelijk is zijne aandacht gevallen op dc 
ailauthus, welke plant zich met schrale gronden vergenoegt, hare 
wortels ziidelings uitbreidt cn zich door uilspruilsels voorlplant. 
Daar eene proef mcl dc ailaidhns gelukte, heeft hij hare aan-
planling toegepast op uilgcbrcidc oppervlakten van dorre duiiicn 
cn steppen. 

Na slechts 10 jaren zijn die gronden in bijna ondoordringbare 
bosschcn herschapen, welke niet alleen de zandverstuiving tegen-
gaan, maar bovendien eene vrij goede rente opleveren. 

Dil voorbeeld beeft navolging gevonden. Uitgestrekte zandgronden 
zijn mcl ailanihus bezaaid geworden. 

Daar dc chincsche zijdeworm in dc opene lucht op deze plant 
licrl, zijn de graaf de Lambert cn anderen voornemens, hunne 
plantsoenen lot het aankwecken van deze dieren dienstbaar tc maken. 

(Verkort uil den Moniteiir des interets matcriels, 
n°. 23 van 1801.) 

Toevoegsel. — Dc ailauthus is in Ncderlaiul niet onbekend. Op 
zeer dorre zandgronden alhier zijn aanplantingen mislukt. Welligt 
heell ook dc luchtsgcsteldheid er loc bijgedragen, dal niet die 
uitkomst werd verkregen, wtlkc hel bovengemeld berigl zou doen 
vcrwaehlcu. 

Overbrenging van beweging (Vgl. Meded. cn her., blz. 1). — Sedert 
een paar jaar wordt ook in Amerika dc overbrenging van beweging 
door koonlen locgeiiast. Dc Greenwood Com|)any le New Hartford 
drijlt zaaglocslellen door een slooinwerktuig, dat, aan den overkanl 
lier rivier, op 225 voet afstand geplaatst is, en wel met behulp 
van een koord van [; duim miiblellijn, loopendc over schijven van 
() voet middellijn, die 300 omwentelingen in dc minuul maken. 
Dc Hoe Company bezigt koorden in plaals van riemen, onder om-
standigheden, die bijna een tegenovergesteld uiterste vormen; bij-
voorbeeld een koord van 1 duim middellijn, lol overbrenging van 
dc beweging van eene schijf van 18 duim, die 80omwentelingen 
maakt, op eene schijf van 30 duim, op 25 voet afstand. Men roemt 
ook hier, uil ecu ceeononrhcb oogjiuni, deze oveibrenging zeer. 
Hel onderhoud bepaalt zich tot hel van lijd lol lijd insmeren van 
het koord. In den beginne vordert het vrij sterk rekken van hel 
koord behoorlijke voorziening. 

[Scientific American, 1801, n». Li. — 
lier Civilingemcur, VII , Nolizblalt, S. 5.) 

tuttig gebruik van - -De magazijiiinccster 
van den Keulen-Miudener sjioorwcg, de heer Liersch, te Deiitz, heeft 
de volgende handelwijze toegepast, tol afzondering van het vet, 
hetwelk in oud gebruikt wagensmeer aanwezig is. 

In eeneu ketel werden 5 lot O emmers zacht waler aan het 
koken gebragl; hierbij voegde men 500 kilogrannnen oud smeer, 
met al zijne onzuiverheden. Hel bij het smeer gebruikte loog ver-
bindt zich mcl hel water, hetwelk daardoor zwaarder wordt; dicn-
letmcvoliic scheidt zich na 2 tol 3 uren hel vel af, hetwclk van t) O 
de oppervlakte wordl afgcschepl. Zoo verkrijgt men 150 tol 225 
kilogrammen vet, hetwelk tol harde zeep wordt bereid. Het loog-
houdend waler kan zoowel lot bereiding van nieuw wagensmeer 
als lol hel maken van zeep gebruikt worden; in dil geval wordt 
hel door toevoeging van kalk bijtend gemaakt. 

Hel aehlerblijfsel der bewerking laat zich gemakkelijk tol eene 
smecrzccp maken, welke men tol hel reinigen van vuil poclskaloen 
kan gebruiken. 

De bewerking kost zeer weinig cn levert een aamnerkchjk 

voordeel op. 

[ZciUmg des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwallungen, 

1801, n». 0.) 
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Over de volstrekte vastheid van metalen draden, door K. KAH-
MAiiscii. — Voor draden van lietzelTde nielaal bij vcrsciiillende 
middellijn is geen algemeen geldetule coëllieieiit voor ile volstrekte 
vastheid aan te geven. Daar namelijk door hel uitrekken van den 
draad het metaal aan de op|)ervlakte veel iligler en daardoor vaster 
wordt, zal, terwijl de eigenlijke doorsnede vermindert in verhouding 
lot het vierkant van de middellijn, dit voor het brekingsgewigt 
niet in dezelfde verhouding het geval zijn en is dit dus, per vier-
kante eenheid doorsnede, voor dinmere draden grooter dan voor 
dikkere. In een in de Mitthe'ilungen des Cewerbe-Vereins für 
Ilannover, 1859, geplaatst opstel onderstelt Karmarsch, dat het 
brekingsgewigt, voor een draad, die de middellyn D heeft, kan 
worden voorgesteld door K == rt D*-f-^ Hij bepaalt de beide 
loëlliciënten a en b door talrijke verbindingen van verschillende 
proefnemingen en wijst met vele voorheelden aan, dat de met de 
verkregen eoëiricienten gemaakte berekeningen juiste uitkomsten 
geven, in overeenstemming met de regtstreeksehe j)roehiemingen. 
Geeft men de draaddikten in millimeters en de vastheid in duitsche 
ponden ( = -J- ned. pond), dan verkrijgt men de volgende tafel: 

Draadsoorten. 
Niet gegloeid. 

a I b 

Gegloeid. 

Goud, van M karaten. . . . 125 23 9() 11 
Staal 100 42 90 0 
IJzer, klaviersnaren 100 30 08 10 

rt beste draad 100 25 52 0 
w eewone » 72 30 45 10 

Nieuwzilver 73 -i2 73 7 
Zdver, van 12 lood 79 33 51 10 
Geelkoper, gewone draad. . . 80 10 45 11 

» klaviersnaren . . . 70 11 55 
Koper 55 15 37 0 
Platina. : 35 10 29 15 
Zilver, fijn 38 15 20 3 
Goud )) 20 10 21 3 
Lood, hard 3.;) 0 _ 

n zacht 2.7 0 
Zink 20 3.5 — — 

Midilel om aan eene fjegraveerde plaat een relief te geven. — 
Firmin Didot heeft een middel bedacht om aan eene gegraveerde 
plaat een relief te geven, hetwelk onder de boekdrid;kerspers gelijk-
soortige afdrukken levert als de gegraveerde plaat. 

Kene koperen of stalen plaat wordt op de gebruikelijke wijze 
met vernis bestreken en voorzien van de gravure der teekening, 
welke men met de boekdrukkerspers wil afdrukken. 

Daarna wordl de plaat gedompeld in een bail van water, ver-
mengd met I salpelerzuur, zwavelzuur en eene geringe hoe-
vi-ellieid sal-annnouiak. 

Nadat de |ilaal genoegzaanj is ingnbeleii, wordl hel vernis weg-
genomen, en de bewerkte zijde geheel verguld en bovendien be-
dekt met een mastiek, hetwelk legen zuren bestand is. Daarna 
worden de laag mastiek en het verguldsel, welke het bovenvlak der 
jilaat bedekken, weggenomen, zooilal er slechts eene grondbedckking 
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met eene laag mastiek overblijfl op de insnijdingen, terwijl hel 
koper zich vertoont op de andere deelen der plaat. 

Nu wordt de plaat op nieuw gedompeld in een zuur bad, waar-
door de onbedekte koperdeelen worden weggebeten, liet gevolg hier-
van is, dat de insnijdingen weldra uitsteken boven de deelen, 
welke vroeger verheven waren. 

Nadat de plaat uit bet bad is genomen, wordt het mastiek door 
warmte verwijderd en liet reliel vertoont zich verguld. 

Dij deze bewerking kan het goud worden vervangen door platina, 
palladiinn of elk ander metaal, hetwelk legen de zuren bestand is. 

[Moniteur des intéréts matériels, 1801, n°. 18.) 

iXieuw stelsel van dakbedekking met zink en voegen van kaocts-
joek. — De ingenieur Gutton is de uitvinder van eene nieuwe wijze 
om het zink tot bedekking van daken en goten te bezigen. De 
zinkbladen worden aaneengesoldeerd ; de soldeervoegen worden 
echter om de 15 el, meer of min, afgewisseld door eene voeg van 
kaoelsjoek. Daartoe wordl eene strook van kaoelsjoek gebruikt, ter 
breedte van ongeveer 0':I.13; deze wordt 1er wederzijde Insschen 
een paar strooken zink bekneld, door middel van vertinde ijzeren 
klinkbonljes. De onderste zinkstrook van elk paar is breeder dan 
de bovenste, en dient lol bevestiging aan de aangrenzende zink-
bladen. De bedekking kan aldus ongehinderd uilzelten of krimpen. 
Eene over de breedte gebogene strook zink dient om de kaoetsjoek-
voeg tegen de vernielende werking van hel licht te beschutten. 

Met dit stelsel zijn Ie Straatsburg, Lyon, Grenoble, St. Etienne 
en op eenige spoorwegen bij Lyon proeven genomen, waarvan de 
uitslag gunstig schijnt geweest te zijn. Na vier jaren gelegen te hebben, 
waren de aldus gemaakte dakbedekkingen nog in zeer goeden staal. 

liet is noodig, dal de kaoelsjoekvoegen niel verder dan 15 el 
van elkander geplaatst worden, wanneer men zink n". M ofhoogere 
nummers gebruikt; en niet verder dan 10 tol 1'2 el, wanneer men 
zink n". 12 en n". 13 gebruikt. 

Voorzigligheidshalvc worden de voegen zoo ruim genomen, dal 
de kaoelsjoek eene jdooi verkrijgt, opdat deze stof nooit aan eene 
te slerke uitrekking zij blootgesteld. 

(Verkort uit een artikel in de Xouvelles annales de la 
construction y Mai 1801.) 

Voordeelig gebruik van schietkatoen. — Het schietkatoen wordt 
in Oostenrijk veel gebruikt voor hel doen springen van rotsblokken 
en schijnt, ofschoon het voor oorlogsgebruik minder geschikt is, 
voor dal doel voordeel op te leveren. 

Van het begin van den winter van 1857 lot den 17den Augustus 
1858 zijn in de steengroef bij Leozheg, niel ver van Tolis bij 
Koniorn, in het geheel 1000 weener leerling klafter steenblokken 
door middel van schietkatoen losgemaakt, waartoe -iti2 weener 
pond schietkatoen en dus 15 lood per teerling klaller zijn gebezigd 
Het jaar I e voren waren in dezelfde groeve en bij dezelfde sleen-
soort voor 1000 teerling klafter sleen 5000 pond buskruid en dus 
ö pond of 00 lood per klaller gebruikt, alzoo zesmaal meer kruid 
dan schietkatoen. 

De koeten van boring en andere werk/aandieden waren vrij 
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gelijk; daarentegen gebruikte men in het geheel voor 010 llorijnen 
schietkatoen en 1 100 llorijnen voor buskruid, zoodat men op 1000 
teerling klaller steen 481 llorijnen bespaarde, welke besparing nog 
grooter zal worden, wanneer later het schietkatoen in het groot 
fabriekmatig wordl vervaardigd. 

{Zeitschrift des Architecten- und Ingenieur-Vereins 
für das Königreich Ilannover.) 

NKKIIÜLOGIK. 

Sir W. Cubitt. — Den 27slen October jl. overleed dc uitstekende 
ingenieur Sir William Cubitt, na eene ziekte, welke hem reeds 
verscheidene jaren de uitoefening van zijn beroep had belet. Hij 
was in 1785 Ie Dilham, in Norfolk, geboren. In zijne jeugd hielp 
hij zijnen vader in hel bedriif van molenaar, later werd hij schrijn-
werkers leerling. Niet lang daarna zette hij zich als molenmaker 
neder. In 1807 maakte hij zijne uitvinding der zelfregelende zeilen 
voor windmolens bekend. Later stelde hij zich in betrekking met 
de lirma Hansome en Zoon, Ie Ipswich, en hield zich vooral bezig 
mei hel maken van gasfabrieken. Omstreeks dezen lijd vond hij 
zijnen treemolen uit, welke in bijna alle engelsche gevangcni«:sen 
is ingevoerd. 

In 1820 zette Cubitt zich te Londen als burgerlijk ingenieur 
neder en werd spoedig met zeer belangrijke werken belast. In 
1827 werd hij benoemd als ingenieur voor de verbelering van hel 
vaarwater van Norwich en LowestoH. Hel doel hiervan was, om 
aan zeeschepen de gelegenheid te verschafien, van Yarmouth of 
Lowestoft naar Norwich te komen. Dil werk werd door hem in 
1829 voltooid. 

Vervolgens maakte hij de ontwerpen van den zuidooslelijken 

spoorweg. 
in 1851, voorzitter der vereeniging van burgerlijke Ingenieurs 

zijnde, werd hij belast met het opperloezigt over het gebouw der 
tentoon.'̂ telling, in Hytle-l'ark. Zijne nilstekende diensten bij de 
uitvoering van dit groolsche werk werden erkend door zijne opne-
ming in den ridderstand. 

Cubitt's laatste werken waren de twee groote kielvlotten {floating 
stages) in de Mersey, te Liverpool, en de nieuwe ijzeren brug over 
de .Midway, Ie Hochester. 

(Verkort uil het Practical Mechanics Journal van 
1 November 1801.) 

l'niJSVllAC.F.N. 

Van de iSederlandsche Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. 

De maatschappij stelt voor: als eerste onderwerp, een hotel 
met stallingen voor eene groole stad. 

Hel gebouw wordt verondersteld I e zijn gelegen op den hoek van 
een groot plein en eene hoofdstraat of kade, en moet ruimte aan-
bieden tol hel logeren van minstens honderd vijftig per.conen, 
verdeeld in diie klassen. 

De logeerkamers voor de eerste klasse, op de voornaamste ver-
dieping gelegen, moeten ingerigt zijn bij wijze van appartementen 
van 2 tol 3 kamers van bekwame grootte, ieder voor zich een 
geheel uitmakende, en bestaande uil een salon of receptiekamer 
met of zonder kabinet, en een slaapvertrek, alle voorzien van de 
vereischte gemakken voor personen van den hoogslen maatschap-
pelijken sland. Daareidjoven moet gelegenheid bestaan om twee of 
drie appartementen tot een geheel te vereeuigen. 

De logeerkamers voor de tweede en derde klasse, op de vol-
gende verdiepingen gelegen, moeten in afzonderlijke kamers van 
bekwame grootte zijn verdeeld, voorzien van de noodige gemak-
ken, ingerigl voor een en twee personen, waarbij enkele vertrek-
ken, naar gelang van hunne grootte, ook voor drie of meer per-
sonen kmmen zijn ingerigl, of bij wijze van appartementen ver-
deeld. — Wijders zal eene tiisschenverdieping njoelen ingerigl 
worden lol huisvesting van hel dienstpersoneel vaii de 1ste en 
2de klasse. 

Voorts moet hel gebouw bevatten: keukens, kelders, berg-
plaatsen voor brandslollen en kagchels, wasch-en spoelliokken, 
woonvertrekken en kanloor voor den logementhouder, slaapkamers 
voor de bedienden, verblijf voor |)ürliers, commissionairs en verder 
dienstpersoneel aan hel hôtel verbonilen. Er moet gelegenheid zijn 
voor hel gemakkelijk vervoeren van zware kollers en andere bagaadje 
van grooten omvang. — Een of twee groole gezelschapszalen, gelijk-
vloers, lot gemeenschappelijk verkeer en het houden van open 
tafel, met annexe biljart- en leeskamers, bulletlen enz. 

Eene badinrigting voor minstens 12 personen, voor warme en 
koude baden. Stalling voor minstens 20 paarden, met koetshuizen 
voor reiswagens en rijtuigen aan hel hôtel verbonden, uitkomende 
op eene binnenplaats of tuin met groote pomp, w-aarbij te zorgen 
voor woonverblijven voor slalbedienden en gelegenheid tot opslag 
en berging van stroo en stalvoedcr, alsmede tot het ongehindenl 
wedvoeren van den stalmest. ö 

Voorts ruime vestibules, gangen, corridors en trappen in ver-
schillende deelen van het gebouw, goed verlicht en gemakkelijk 
toegankelijk, waarbij Ie zorgen voor het geschikt aanbrengen van 
een genoegzaam aantal ruime privés en waterplaatsen op alle ver-
diepingen, alsmede kasten tot berging van dagelijks benoodigd 
huisraad voor de dienst. 

Een overdekte loegang, met ruime porte-cocbère, moet gelegen-
heid geven tot hel ongehinderd aankomen en vertrekken der rei-
zigers, die van rijtuigen gebruik maken. 

De logeerkamers der 1ste en 2de klasse zullen met heete 
lucht verwarmd moeten kunnen worden ; daartoe de vereischte 
stookloeslellen in de kelderverdieping aan Ie brengen en de noodige 
kanalen tot hichiwisseling aan te toonen. Daarenboven moeten al 
de logeerkamers van geschikte stookplaatsen voorzien zijn. 

Hel geheel geëvenredigd aan de behoeften en gebruiken van 
eene groote stad, sierlijk van bouwstijl, met toepassing van zoo-
danige inrigtingen van weelde of smaak als naar den stand der 
bezoekers vereiscbt worden, en die lol veraangenaming van hun 
verblijf kunnen strekken. 

Men verlangt de plattegronden van alle verdiepingen op de 
schaal van 5 streep per el, de opstanden en door.<neden van de 
voornaamste gedeelten, voor zooveel die tol goed l)egrip der ge-
heele inrigling kunnen strekken, op de schaal van 7} slreep per 
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cl, alsnicilc ccnc locliclilcmlc beschrijving van het geheel en zijne 
onilenleelen. 

Voor hel de bekrooning waardig, ol' best gekenrd ontwerp wordt 
nilgelool'd een vereerend gelnigschriri, met cenc som van twee 
honderd vijl'lig gniden. 

Ter mededinging worden nilgenoodigd alle bouwkundigen, ge-
boren ol' woonachtig in het koningrijk der Neilerlandcn. 

Als Iweede onderwerp, een gebouw voor publieke verkoopingen. 
liet terrein wordt verondersteld te zijn gelegen met de voor- en 

achterzijden aan den publieken weg, en is voor hel overige door 
belendende perceelen, met hooge zijmuren, begrensd. 

liet gebouw zal beslaan uit twee verdiepingen, waarboven een 
zolder, en moet bevallen: een ruim voorportaal als toegang voor 
hel publick, eene zaal tol den verkoop van vaste en een tweede 
lokaal tol den verkoop van mobilaire oi' roerende goederen. 

lieidc zalen, in het midden van hel jilan gelegen, moeten 
zoowel vercenigd als elke afzonderlijk te gebruiken zijn, en laalsl-
genoemdc zaal moet ook tol hel tentoonstellen der te verkoopen 
goederen worden ingerigt. 

In beide zalen moet eene tribune worden aangebragl voor den 
afslager, met zitplaatsen voor de verkoopers. 

In omniddellijk verband met dc verkoopzaal voor vaste goederen, 
verlangt men 10 tot 1'2 doeltrellende lokalen voor de verkoopers, 
benevens eenige afgescheidene vertrekjes voor gegadigden, welke 
verirckjes in onmiddellijke counnnnicalie mei de zaal moeien slaan; 
de loegang van deze kamers lol de tribune en naar builen moet 
eigenaardig zijn. 

Voorts een vertrek voor makcdaars, waarin bullel, levens lol 
algemeen gebruik dienende, en eene verblijf- en spreekkamer voor 
pa rliku lieren. 

In verband mei de verkoopzaal voor bel mobilair vraagt men 
minstens vier ruime zalen, voor de lenloonslelling van de te ver-
koopen voorwerpen. 

Veriler een kantoor voor zes persom;n. 
Kenc woning voor den eigenaar, met kelder. 
Kene ruime en opene plaats, achter hel gebouw, met loegang 

naar buiten en overdekte gedeellen, lol de expositie van grof huisraad 
cn goederen van grooten omvang. 

I'ijzonder wordt ter studie aanbevolen: 
ft. de docltn.'Üende rangschikking en afscheiding der verschillende 

zalen en goederen; 
h. hel vereischie loezigt o]) en in alle lokalen; 
c. lu.'l ongehinderd en eigenaardig in-, uit- en opbrengen van 

(Ic goederen; 
(l. de plaatsing cn inrigling van trappen, rcliraden on urinoirs; 
e. het systeem en de im-igting van verwarming en luchtzuive-

ring, die, zoiuler ongerief, naar verkiezing Ie regelen moet zijn; 
f ile doeltrelleinle dagverlichting van alle lokalen, in het bij-

zonder die der beide groote verkoopzalen. 
Het geheel moet karaktermalig zijn ontworpen en de gevels 

moeien van gebakken steen, zonder bepleislering, zijn zamen-
gcsleld. 

De plannen, iloorsncdcn cn achtergevel, Ie leekcncn op eene 
schaal van 1 duim per el. Den voorgevel wenschl men op 2 duim 
per cl bewerkt tc zien. 
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Eene toelichtende memorie, cn des noodig, détails zullen, ter 
omschrijving en opheldering van het geheel, door den ontwerper 
worden overgelegd. 

Aan hel de bekrooning waardig of best gekeurd ontwerp wordl 
toegekend een vereerend gcluigschrifi, mei cenc premie van hon-
derd gulilen. 

Als derde onderwerp, een plafond- ot zoldervcrsiering. 
De zaal, dienende lol celkamer, die voor het j)lafond bestemd 

wordt, is verondersteld Ic meten O by 1) ellen binnen de muren, 
cn hoog Ie zijn .t.̂  ellen, tusschen den vloer en hel jilafond. 

Dc jdaatsing van liclilrainen, sclioorsteeiien, deuren en hel 
noodige ameublement wordt den ontwerper vrijgelaten. Men ver-
langt daarvan de duidelijke aanwijzing op hel plan. 

De zamenslelling van bet plafond moet met de krooidijst op dc 
doorsnede zijn aangetoond; de versiering moet toepas.selijk zijn; 
het hoofdmateriaal is kalk; vunzige materialen, als papier, mogen 
niel worden gebruikt. 

De stijl moet zijn eigenaardig, modern cn smaakvol. 
De schaal voor hel plan is van 5 duim per el. 
De prolillen en enkele blad- of handorneringcn weiKscht men ter 

ware groolle gcleekend Ie zien. 
Aan den vervaardiger van het de bekrooning waardig of besl 

gekeurd ontwerp wordl loegekend een vereerend getuigschrift, be-
nevens eene premie van vijf cn twintig gulden. 

Ter mededinging naar de beide laable onderwerpen worden 
alleen toegelaten dc leden der maalschaiipij. 

De antwoorden in Ie zenden, vóór of op I Xovendjer 1802, aan 
den secretaris der maatschappij. 

Vau hel Ihilanfsch denootschap der proefondcrvimleHjke 
Wijshefjeerle. 

1. Aangezien hel voor de kennis van den waterstaat des land> 
van belang Ie achten is bepaalde cn statistieke opgaven te be-
zitten van de verschillende hoofdwalerschappen, zoo heeft hel 
genoolschap, meerdere uitbreiding willende geven aan zijne om-
irent lie provincie Zuid-Holland wèl geslaagde bemoeijingen, be-
sloten thans voor Ie stellen: 

« Kene slatislieke opgave cn beschrijving van een der hoofd-
waler.schappen van cenig ander gewest van ons land.» 

Hel antwoord op deze vraag moet bevallen eene beschrijving 
van den omvang, de ligging cn de groolle van de binnen het 
waterschap gelegen landstreek; eene opgave van dc betrekkelijke 
ligging der landen ten opzigle van hel AP.; den slaal van ver-
deelnig dezer lamUlrcck in afgezonderde polders of andere af-
scheidingen, die verschillende zomcrpeilingcn mogten hebben; ccnc 
korte beschrijving van de molens of andere loestellen, waardoor 
hel overtollige water wordt ontlast, hoofdzakelijk dienende om dc 
hoeveelheid opgebragt water cn de hoogte van opbrenging te 
kunnen vinden, waarbij veranderingen, waardoor men hetzij die 
hoogte ofwel de waterhocveelheid heeft Irachlen Ie vermeerderen, 
met den uitslag daarvan, dienen vermeld te wonlen: verder eene 
aanwijzing der waterwegen, waardoor het opgebragtc water wordl 
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geloosd, waarbij behoort de opgave van den loop cn hel dwars-
prolil dier waterwegen en van de alinetingcn der sluizen ofwaler-
keeringen, die zich aldaar mogten bevinden en invloed hebben op 
de waterlozing, hierbij dc geschiedenis van hetgeen de onder-
vinding geleerd beeft over hel al of niet voldoende dier lozing-
middelen, van de ontwerpen, die gevormd zijn om die lozing Ie 
verbeteren, en, voor zooverre die uilgevoerd zijn, welke de daaruit 
verkregenc uilkomsten geweest zijn, hetzij voor- of nadeelig; 
eindelijk eene opgave der verdedigingsmiddelen, tegen hel buiten-
water in werking gebragl, mei aanwijzing van de daaruit ver-
kregen gevolgen. 

2. Het genootschap, oordeeleiide dat het onderzoek van de 
temperatuur van het water van de groole zeeën op aanmerke-
lijke diepten van hoog belang voor de kennis van den pbysischen 
toestand van onzen aardbol kan zijn, en overtuigd dat op vele 
schepen bij gunslige omstandigheden deze temperatuur kan be|)aald 
worden, verlangt een naauwkeurig onderzoek, met gc.schikte toe-
stellen op lengten cn breedten, waar zulks nog niel geschied is , 
ingesteld en in goede orde met alle de bijzomlerheden mede te deelen. 

De kristalvorm behoort buiten twijfel lot de wezenlijkste 
eigenschappen der slof; voor zooverre het onderzoek der welcn-
schaiipen is gevorderd, bezitten wij slectils e e n e onvolledige kennis 
van cenc betrekking, die er waarschijnlijk bestaal tiisschcn den 
kristalvorm en de scheikundige zamcnsteHing eens ligchaams; 

Het eigenlijke krislallographisch onderzoek bepaalde zich tot 
hiertoe hoofdzakelijk bij de stollen, die de natuur ons als mineralen 
aanbiedt; oppervlakkig is daarentegen het meeste wat bekend is 
van de kunslmalig verkregene kristallen van scheikundige verbin-
dingen of enkelvoudige ligchamcn; 

De gevolgtrekkingen, verkregen uil de krislallographische be 
schouwing der mineralen, kunnen niet tol algemeen geldende 
natuurwelten leiden, aangezien de vorm zoo ilikwijls gewijzigd 
wordl naar de omslandiglieden, onder welke hij geboren wordl, 
en naar hel inedinm, waaruit hij zich alzoiulert, — cn ons toch 
deze omslandiglieden cn hel medium, waaronder en waarin de 
mineralen eens gevormd zijn of nog gevormd worden, weinig 
hekend zijn. 

Daar wij bij de kunstmatige vorming van kristallen alleziiis in 
de gelegenheid zijn, om beter over de omstandigheden en hel 
medium te oordeelen, 

Zoo wordt voorgesteld: ! 
«Een naauwkeurig krislallographisch onderzoek van zoodanige ' 

anorganische sloHeii, bij welke de kristalvorm genoogzaam out- : 
wikkelil is, om te gelijk over de klieving te kunnen oordeelen;» | 

«Een onderzoek naar de omslandigheden, waaronder de kristal- , 
vorm van de gekozen stollen gewijzigd wordl, en zulks niet alleen 
met belrekking tol don secimdairen vorm, maar ook met betrek- ^ 
king tol den iiriniairen of type-vorm;» 

«Een critisch overzigt van de anorgaiii.«che stollen, voor zoo-
verre men de krislalbeschrijving van verschillende auteurs mag 
verlrouwen, ten opzigle van den secimdairen en primaireii of 
type-vorm;» 

alloc verre is men gevorderd in de kennis van den kristalvorm, 
om zijne betrekking tot de zamenstelhng Ie begrijpen? of wal onl-
lircekl cr aan, om langs proefondervindelijkcn weg deze te vimicn?» 

i . .\og altijd bestaat er onzekerheiil cn verschil van gevoelen, 
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aan welk der bekende werktuigen tol het opbrengen van water 
de voorkeur moet worden gegeven; 

Daarom worill gevraagd: 
ft. «Verdient aan een dier werktuigen onbepaald, in alle oin-

andigheden en welke ook de beweegkracht zij, de voorkeur te 
worden uegeven'?» O <J 

//.'«Zoo neen, in welke gevallen verdient het een of hel ander 

de voorkeur'?» 
c. «Welke zijn de afmetingen, die aan elk der walerwerk-

tuigen, die voor onze gewone groole windwatermolens in aan-
merking kunnen komen, moeten worden gegeven, om de voor-
deeligste uitwerking te verkrijgen'.'» 

Hel antwoord moet op theoreliscbe gronden en op naauwkeu-
rige proeven en waarnemingen steunen of ten minste op een van 
beide wijzen overtuigend worden gestaafd. 

5. Sedert jaren is er iloor deskuiuligen veel gesproken over het al 
of niel mogelijke, om aan stranden, zoo als die gevonden worden 
aan de kusten der Noordzee langs de provinciën Zuid- en iXoord-
holland, havens te maken, geschikt lol hel bergen van diepgaande 
schepen. 

Dij den voortgang van kennis en wetenschap wordl door sommigen 
beweerd, dal zoodanige havens thans gcreedelijk zyn te maken. 

Men vraagt daarom: 
«Een volledig ontwerp voor eene haven aan een strand , bijvoor-

beeld gelijk aan dat te Scheveningen, geschikt om bij gewoon laag 
water schepen, diepgaande zeven cl, te kunnen bergen, tevens 
met zoodanige wijdte in den mond, dal bij hevige noordwestelijke 
winden dergelijke schepen ongehinderd daar binnen kunnen loopcn; 
wordende hierbij vereischl eene begrooling van kosten zoo wel van 
aanleg als van jaarlyksch onderlioud.» 

0. De slroommeters van Drunings, Wollmann, Dilol cn anderen 
hebben het nadeel, dal zij wel de belrekkelijkc, maar niet de 
volstrekte hocgroolheid der snelheden aangeven; de drijver ot 
siroommcler van KraijeiihoU' is slechls voor sommige riviervakken 
geschikt. 

Daarom wordl gevraagd: 
»Een werktuig, geschikt om de middelbare snelheid m eeiiig 

riviervak te leeren kennen, waarbij de gebreken der lol nu loe 
bekende werklnigen, zoo niel geheel vermeden, allhansin mindere 
male aangetrolfen worden.» 

i 7. Voor de kennis van den legenwoordigen slaal onzer rivieren 
is de geschiedenis van de veranderingen, die in den loop der 
stroomen en in huiiiie in- en uilniondingen hebben plaats gehail, 
als ook van de gebeurtenissen, die van deze veranderingen oor-
zaak of gevolg zijn geweest, van groot belang. Veel wetenswaardigs 
daaiomlrenl ligl verspreid in bijzondere verhandelingen en in dcli-
beralicn cn rcsoluliën van versclnlleiule beslunin. Dit Ie verzamelen 
cn aan de keimisneming van belanghebbenden aan Ie bicden kan 
nullig zijn. 

Wordt daarom gevraagd: 
«Eene oordeelkundige geschiedkiiiulige be.schouwnig van de 

nederlandsche rivieren sedert de inbraak van den Zuidhollandschcn 
Waard lot op den legenwoordigen lijd.» 

8. Heeds in andere landen beslaan voorbeelden van .Nluizen van 
zeer groole wijdie; ook hier te lande zou de nooilzakelijkheid tot 
het bouwen van zoodanige sluizen kunnen voorkomon. 
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Daamm wnnll gevraagd: 
«Keiie lienordeeleiide besclirijviiig van de wijze, waarop linilen 

's lands shiizen van hnilengewoon groole afnielingen zijn zamen-
gesleld; welke dezer zamenslellingen verdienl de voorkein*? ol'zijn 
er andere en helere middelen denkhaar en nilvoerlijk voor ilen 
honw van zoodanige shiizen hier le lande?« 

U. i"\len onderzoeke of sommige gedcellen van de oppervlakle der 
zon al dan niel eene hoogere lem|ieralnnr lieMien dan amlere 
en, zoo j a , ol' hel allijd dezelfde gedeellen zijn. 

10. In de laalsie jaren heel'l men de kraehlsnilingen liehl, 
warmie, eleelrieileil, magnelismns, die men vroeger aan onweeg-
bare vloeislolfen loeselireef, afgeleiil van bewegingen in een V(d-
maakl veerkrachligen eiber, die alles zon doordringen. Volgens 
eeinge nalimrknndigen moet ook dil denkbeeld verlaten worden 
en moeten die kraehlsnilingen worden toegeschreven aan wer-
kingen der stof zelve. 

!\len beproeve door experimenten deze zaak tol klaarheid le 
brenuen of len minsle le doen naderen. O 

11. Zijn door warmie onmiddellijk magnetische verschijningen 
voorl le brengen'? 

.Men verlangt deze vraag door proehiemingen beslist le zien. 
12. liet genootschap wenschl eene proefondervindelijke bepaling 

van de verschillende teinperatiiren, waarbij verschillende eenvoudige 
chemische verbindingen ontleed worden, en hoe die gewijzigd 
worden door de tegenwoordigheid van andere slolfen en onder 
andere omslandiuheden. 

l i j . De invloed van den driik, uitgeoefend op vloeislolfen, waar 
een galvanische stroom doorgeleiil wordl, is nog weinig bekend. 
Het is nog niet voldoende onderzocht of de eleclrolylische ontle-
ding verminderd of geheel belet kan worden door drukking op de 
electrolyle, bijvoorbeeld door deze in een sterk vat geheel op le 
sluiten, wanneer de electrolyse in gewone omstandighcilen gassen 
zoude leveren. 

Voor voltametrische bepalingen en uil het oog|)mil van den 
arbeid, door den galvanischen stroom te leveren, schijnt een 
onderzoek hieromtrent belangrijk. 

Men vraagt dns: 
«Welken invloed heeft de druk, waaronder eene electrolyle ge-

bragl wordl, op de eleclroly.se, en in hoeverre bevestigt zidi ook 
hierbij hel beginsel van het behoud van arbeidsvermogen V» 

Men \erlangl dit onderzoek uitgebreid te zien tol minstens een 
drietal vloeislolfen, ter keuze van den beantwoorder der vraag. 

l i . Kene wiskundige theorie van den Aneroïddjarometer van 
Vidi en van den metallieken barometer van Hoiirdon: daarbij let-
tende op den invloed van de temperalmir. (Vide: Kamé, Theorie 
(Ie l'clüslicüé.) 

ir». l']ene geologische beschrijving van het eiland Handa. 

10. Kene juiste waardering van de vraag of bij het springen\an 
stoomketels — met terzijdestelling van andere o(U7aken — aan 
de vorming van waterstofgas dan wel aan hel ojilreden van den 
.^jiheroïdaal-toesland van het water le denken zij : alles toegelicht 
•loor eene verzameling van juiste en bruikbare verslagen omirent 
gesprongen ketels en, zoo doenlijk, door opzettelijk ingerigte proeven. 

17. Voor de wetenschap zoowel als voor hel dagelijksch leven 
zoude het van hoog belang zijn een werktuig te bezitten, dal 
een' conslanlen slroom van ecu gasvormig ligchaam n̂ el juistheid 
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meet en die meting naauwkeiirig aanwijst, liet inslrumeiit, bekend 
onder den naam van gasmeter, — hoe vernuftig ook gevmiden en 
welke verbetering de werkliiigkimde er ook aan hebbe aange-
bragt — , lijdt nog aan leemten. 

Men verlangt daarom: 

«Ken deugdelijk werktuig om een' conslanlen slroom gas le 
meten (een gasmeter), dat len minsle gedurende een jaar juiste 
aanwijzing doet, zonder dat men voor de waterlijn behoeft zorg 
le dragen en dal in zijne eenvoudige constructie ilen waarborg 
heel'l van niet menigmaal herstellingen le behoeven.»» 

Of: 

«Een' zoogenaamden droogen gasmeter, aan de opgegevene ver-
eischlen voldoende, waarvan de kleppen, zuigers td'blaasbalgen 
met zoodanige slof zijii afgesloten dat men in groote hitte of 
koude, droogte of vochtigheid niel voor onjuiste werking en aan-
wijzing behoeft te vreezen.» 

18. Ken zuiver stuk crown-glas, ongeveer 1 millimeters dik en 
IT) centimeters in middellijn, zuiver vlak geslepen. 

Ken plano-convexe lens van crown-glas van ongeveer 80 lot 200 
meters straal en eene opening van 15 centimeters. 

Twee gelijkbeeiiige jirismas van Al? van lliniglas (zwilser.^ch of 
fransch), hoog i centimeters en de beenen lang O tot 7 centi-
meters: alleen de zijden om den boek van 45° heboeven ge-
polijst te zijn. 

10. Kene zuil of slaaf en driehoekig prisma van hel zoogenoenule 
zware glas van Karailay in bruikbare afmeting. 

20. Kene verzameling gesneden, geslepen en gespleten kristalplaatjes, 
met name van kalkspalli, nitras |totassae, carbonas phnnbi, sul-
phas calcis, mica, tonrmalijn en suiker: besleiml voor de polarisatie-
proeven van hel licht. 

21. Kene verzameling scheikundig zuivere stolïen voor de 
draaijing van het vlak van polarisatie, als suiker, acidiim dexlro-
eii laivo-larlaricum en andere: alles zoo veel mogelijk in ojilo.ssing 
en in kristallen, de linksdraaijende van de regtsdraaijende slolfen 
goed gescheiden en in hoeveelheden, die niel te gering zijn, te 
leveren. 

22. Kene volledige verzameling rol.s.soorlen en mi/ieralen van het 
eilami Aruba. 

23. Ken galvanometer, niel minder dan die van Meijerstein. 

Aan den schrijver van hel best gekeurde antwoord op eene der 
voorgestelde wetenschappelijke vragen wordt de gouden gedenk-
penning des genootschaps, ter zwaarte van dertig dukaten of de 
waarde, ter keuze van den schrijver, aangeboden. 

Tevens wordt herinnerd, dat de renten van bel londs, door 
wijlen tien directeur D. Hiirlcii bij iiiter.Men wil daargesleld, be-
stemd zijn, om aan deiigene, wiens prijsverhandeling, mei goud 
bekroond, nitstekende verdienslen mogl hebben, toe ti! leggen 
eene buitengewone premie van ten minsle vijftig en len hoogste 
honderd en vijllig gulden. 

Ook zal bel genootschap een' zilveren gedenk|)enning toekennen 
aan eenig antwoord, dat bel naast komt bij datgene, dal dtii 
gouden gedenkpenning behaald heeft, indien bel bijzondere ver-
diensten beeft. 

Uramhlojfen voor locomolieven. — In het eersle cahier der 
Anmiles des Iravaux piddics de Mgiijiie, 1801, is geplaatst eene 
nota over een nieuw stelsel van vuurhaard voor locomolieven, 
naar de vinding vau den hoofdiiigenieur Helpaire. Deze vinding 
heeft ten doel, om het gebruik vau geperste blokkelen {briiiueltes) 
en gewone steenkool op locomotieven toe te jiassen. 

De nota bevat ouder anderen bel navolgende: 
De kosten der brandstof voor de belgische staatsspoorwegen zijn 

op de dienst van 1800 uitgetrokken voor een bedrag van l-iOOOOO 
franken, dal is omstreeks 1[ der kosten van vervoer {frais de 
Iraction). De in het werk gestelde pogingen, om deze kosten te 
verminderen, zijn niel vruchteloos geweest. Tot 1853 gebruikte 
men uitsluitend coke. Hel denkbeeld, om van gewone steenkolen 
gebruik le maken, was nog zoo weinig tot rijpheid gekomen, dal 
hel gebruik van geperste blokkolen eersl den weg moest banen 
lot dal van de steenkolen. 

Deze blokkolen, uit magere koolsoorten vervaardigd, zijn vrij 
aanmerkelijk minder van prijs dan de gewone slukkolen en cokes, 
en geven slechls weinig rook. Hel gebruik der blokkolen nam dus 
spoedig toe. In 1850 sloiid de hoeveelheid der op de belgische 
staatsspoorwegen gebruikle blokkolen tot die der gebruikte cokes 
reeds als 20:10. Terwijl in 1855 de kosten voor brandstof per rijtuig 
en uur gaans fr. 0.1320 bedroegen, beliepen zij in 1850 slechts 
fr. 0.0730. Deze gunstige verandering is echter ook gedeeltelijk toe 
te schrijven aan verbetering van het materieel en aan lage markt-
prijzen der brandslof. 

De blokkolen hebben evenwel zelfs lol heden nog al tegensfand 
gevonden. De vermeende naileelige werking op de wanden der 
vuurhaarden is echter ongegrond bevonden. Met meer grond is 
men opgekomen tegen de ontwikkeling van rook en zwavel-
dampen. Door gepaste middelen en aanhoudende zorg is het evenwel 
gehikt, dil bezwaar aanmerkelijk te verminderen. 

Intusschen was men door verbeteringen aan de locomotieven zoover 
gekomen, dal de mogelijkheid werd ingezien, om met hel gebruik 
van steenkolen verder le gaan. Hij de aanbesledingen werd de 
levering van slukkolen tegen de blokkolen vrijgelaten; maar de 
lage prijs dezer laalsie maakte dezen maatregel vruchteloos. Men 
trachtte insgelijks fijne kolen, onder de coke gemengd, te stoken. 
Maar hel gebruik van enkel kolengruis was het doel, waarnaar 
men zorgvuldig streefde, en hetwelk eerst voldoende bereikt werd 
met de locomotief naar de vinding van den hoofdiiigenieur 
Helpaire. 

Om met voordeel fijne magere steenkolen le stoken was het noodig: 
1. den ouderlingen afstand der roosterstaven le regelen naar de 

grootte der stukken brandstof; 
2. het oppervlak van den rooster le vergrooten, om met dezelfde 

hoeveelheid brandstof eene dunnere laag te verkrijgen; 
3. den rook vóór zijnen doorlogt door de vuurgangen le ver-

branden ; 
gemakkelijke middelen in het werk te stellen, om den vuur-

liaard van slakken te zuiveren. 
Aan deze voorwaarden is zooveel mogelijk voldaan. 
Het gevolg is geweest, dat bij vergelijkende proeven tusschen de 

locomotief van Helpaire met steenkolengruis en eene gewone loco-
motief van gelijk vermogen, maar mei blokkolen, in hel voordeel 
der eersle eene besparing is verkregen van 
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52.01 len honderd per locomotief bij gelijke doorloopen af-

48.05 » 1' I» rijtuig slanden. 

De belgische regering .schijnt het nieuwe stelsel in het groot te 

zullen gaan loepassen. Ook voor spaansche spoorwegen zijn in Helgie 

bestellingen gedaan van locomolieven, ingerigt naar het nieuwe 

stelsel. 

(iepersle hrandsloffen. — Het eersle cahier der bovengemelde 

Annales beval nog eene vrij uitgebreide verhandeling van Fraiupioy, 

onderingenieur der mijnen, over de vervaardiging van geperste 

brandstollen, in hel district van Charleroy. 
De schrijver merkt in zijne inleiding op, dal het denkbeehl, om 

sleenkolengruis met behulp van kleefsloll'en tol blokken temaken, 
en zoodoende uil twee weinig koslbare slolfen eene voortrell'elijke 
brandstof te vervaardigen, eenen uitgebreiden en bloeijenden tak 
van nijverheid beeft doen ontstaan. 

In Charleroy vooral heeft zich dc zaak snel ontwikkeld. Sinds 
naauwelijks tien jaren zijn aldaar vijf groote fabrieken opgerigt, 
welke dagelijks 1 000 tonnen geperste blokken (blokkolen) leveren, 
en welke als voorbeelden dienen voor die, welke op verscbillende 
punten van Kiirojia tot stand gebragt worden. De schrijver geeft, 
achtervolgens, een algemeen denkbeeld van de bereiding, en voorts 
eene beschrijving van de bereiding iler steenkolen, van de kleef-
sloll'en, vooral van het steenkolenleer en zijn gebruik, en van de 
werktuigen, bestemd tot het zamenpersen van het fabriekaat. 

Hij doet in hel bijzonder uitkomen, dal de pekstoll'en, welke 
bij de destillatie van steenkolenleer overblijven en welke vast 

en droog kunnen verkregen worden, als bindmiddel dienen in de 
fabrieken te Charleroy. 

Sleenen brug te Saint-Sanveur. — Deze in 1801 voltooide brug 
over de Gave behoort tot de zeer groote steenen bruggen; zij heeft 
bij de uitvoering veel bezwaren opgeleverd. Zij beeft slechts eencn 
halfcirkelvormigen boog van 42 el wijdte; dc aanvang van den 
boog is 40 el boven den waterspiegel der rivier. De breedte tus-
schen de leuningen is 0«'I.10; de breedte van den weg is 4^1.50, 
en die der voetpaden O'-fSO. Dc leuning is van gegoten ijzer op 
eencn band en plinten van gehouwen steen. Voor het werk zijn 
noodig geweest 2 400 leerling el mclselwerk, 450 leerling el ge-
houwen sleen en 55 000 pmid gegolen ijzer. De forineelen hebben 
750 teerling el bout vereischt en, geheel geplaatst, 02000 franken 
"ckosl. G 

De kosten van het "cheelc werk bebben 315 000 franken be-
dragen. 

{Xouvelles annales de In construction, September 1801.) 

Slraatspoorwegen in Engelnml — In verband met het berigt, 

opgenomen iu het bijblad tot de Uittreksels uit vreemde tijdschriften, 

|,S58—1850, bl. 14, en met een stuk over amcrikaanscbe straal-

spoorwegen, voorkomende in dc Uittreksels 1801—1802, bl. 03, 

scb'ijnl de vermelding van den aanleg van eenen straatspoorweg le 

Hirkenhead, tegenover Liverpool, niet onbelangrijk. De ingenieur 

K. 11. Kohl, le Weimar, deelt daaromtrent het een en ander mede 

in dc Schweizerische polglechnische Zeitschrift van 1801, bl. 45. 
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Deze siraatspoorwcg wordt gezegd de eerste in Engeland tc zijn; 
Inj strekt zich uit van de aanlegplaats der veerboot over dc Mersey, 
tot aan het park. Dc sporen volgen den loop der straten; soninngc 
straten hebben een eidicl- andere een dubbel spoor; aan de hoe-
ken der straten bevinden zich korte bogten. De sporen rusten in 
regtc gedeelten op streksche liggers; in bogten op dwarsliggers. 
De spoorstaven hebben voor de regtc gedeelten den vorm van een 
hoekijzer; in bogten is de binnenste kronnne lijn met twee op-
slaande randen voorzien, terwijl de buitenste kromme lijn uit eene 
eenvoudige platte staal' beslaat. De wagens, waarvoor de spoorweg 
beslemd is, hebben vier wielen cn zijn ingerigt voor dc gewone 
spoorwijdte. De wielen hebben ongeveer O'd.SO middellijn en ruim 
Ü'-I.IO breede velgen; zij zijn met llenzen voorzien. 

De wagens bevatten plaats voor 70 personen, waarvan 40 binnen 
en 30 bovenop. Zij zijn met twee paarden bespannen; voor een 
klein gedeelte, waar eene sterke helling bestaat, wordt nog een 
paard aangespannen. 

De geheele rid geschiedt met de grootste snelheid eener gewone 
onniibus in omstreeks 20 minuten. 

(iewone rijtuigen kunnen ongehinderd in de lengle ol' dwars 
over hel spoor rijden; hel slraalvuil, dat zich dientengevolge in 
de verdiepingen der sporen ophoopt, schijnt nog al bezwaar te geven. 

WerJitiiig tol het vormen van baksteen. — In het Practical 
Mechanics Journal van 1 October 18ül vimlt men eene afbeelding 
van een werktuig tot het vormen van baksteen uit halfdrooge klei, 
volgens dc vinding van W. Wilson, CampbelHield le (llasgow. In 
de daartoe behoorende beschrijving wordt opgemerkt, dat men bij 
hel vormen en droogen van steen in de opene lucht zeer van 
het weder afhankelijk is; dal de kunstmatige drooging kostbaar 
en toch minder goed is, dan die in de opene lucht. 

Sonnnige fabriekanten hebben daarom getracht, door eene ge-
weldige drukking, steenen van drooge klei le vormen; de uitslag 
was niel zeer gunstig. 

In het werktuig van den heer Wikson wordt fijngemaakte drooge 
klei door eene met stoom gevulde kamer of bak geperst; zij ver-
krijgt, door de verdikking van den stoom, de noodige kneedbaar-
heid cn kan daarna met eene betrekkelijk geringe drukking lol 
den verlangden vorm gebragt worden. De steen is alsdan geschikt, 
om dadelijk in den oven gestajield en gebakken le worden. Door 
eene bijzondere inrigting wordt voor alle steenen dezelfde drukking 
verkregen en de hinderlijke invloed van harde ligchamen in den 
vorm weggenomen. 

Deze steenen schijnen in den oven inel in stukken te springen, 
zoo als in andere ovens dikwijls gtibenrl. 

De berigtgever zegt, dat verscheidene van deze werktuigen da-
gelijks in gang zijn, en dat de uilvinding zeer goed aan hel doel 
beantwoordt. 

Ketelpijpen in locomotieven. — In de Zeitung des Vereins deut-
scher Eisenbahn-Verwaltungen, n°. 18 van 1801, komt eene mede-
deeling voor, hoofdzakelijk getrokken nit berigten van negentien 
spoorwegbest uren, over dc dnnrzaandieid der ketelpijpen van ijzer 
(d' van messing in locomotieven, bij gebruik van verschillende 
brandstdlfen. In een laler nummer van hetzelfde nieuwsblad (n®. 14 
vun 1802) wordl als vervolg daarop de hoofdzakelijke inhoud mede-
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gedeeld uit berigten, deswege door hel pruissisch ministerie voor 
handel enz. ingewonnen. Deze mededeelingen zijn van gewigt tot 
beslissing der vraag, welk der beide meialen voor ketelpijpen de 
voorkeur verdient. 

liet blijkt, dat de ketelpijpen van gesmeed ijzer nog niet veel 
ingang gevonden hebben, voornamelijk omdat het inzetten en 
waterdigt sluitend houden met wat meer moeite gepaard scheen tc 
gaan dan bij pijpen van messing. Dil ongerijf vertoont zich echter 
alleen bij oude kelelwandcn, waarbij de gaten, ten gevolge van 
het herhaald verwisselen der jiijpen, hunnen ronden vorm hebben 
verloren, zoodat het meer buigzame messing eene betere sluiting 
gaf Bij goed rondgewerkle galen en zorgvuldige behandeling wordt 
echter de goede sluiting der ijzeren j)ijpen evenzeer verkregen als 
llie der pijpen van messing. 

Ofschoon de proeven in het groot zich slecbis over de laatst 
verloopene vier tol zes jaren uitstrekken, en de ijzeren pijpen nog 
niel geheel versleten zijn, is toch nu reeds gebleken, dal zij, wat 
doeltrelfendheid en duurzaamheid aangaat, met die van messing 
volkomen gelijk slaan en deze in menig opzigi zelfs overlrcll'en. 
Algemeen wordt erkend, dat zij veel minder dan die van messing 
onderhevig zijn aan bel openscheuren over de lengte. Er zijn geene 
voorbeelden van het bersten van de eerstgemelde; bij de andere 
is dil reeds menigmaal voorgekomen. Nog wordt opgemerkt, dal 
de ijzeren pijpen zonder hel gebruik van brandringen kunnen in-
gezet worden; de dw;irsdoorsnede wordl dus niet beperkt en de 
sloomoniwikkeling minder gestoord. Zij vormen levens eene betere 
verankering van den ketel, omdat zij uil hetzelfde metaal bestaan 
als de ketelwanden, zoodat de invloed van verschillen in tempe-
ratuur meer gelijkmatig is. 

Dc besparing, welke door het gebruik van ijzeren ketelpijpen 
te verwachten is, jileil voor haar gebruik. Vrij eenstemmig schijnt 
toch te blijken, dal de kosten voor ijzeren ketelpijpen per loco-
motiel-mijl bij het gebruik van ijzer slechts lot ] zullen be-
dragen van die der pijpen vau messing. 

Rooster staven voor locomotieven. — De Zeitung des Vereins 
deutscher Eisenbahn-Verwaltungen deelt in n®. 25 van 180! en 
in n°. 14 van 1802 eenige opgaven mede, betrekkelijk den uitslag 
der proeven, om de roosterstaven voor locomotieven, welke vrij 
algemeen van gesmeed ijzer gemaakl worden, le vervangen door 
slaven van gegoten ijzer. 

liet blijkt, dat bij het gebruik van staven van gegoten ijzer eene 
zeer voorziglige behandeling gevorderd wordt, daar zij anders ligt 
breken, voor dal zij versleten zijn. 

Op sonnnige s|)oorwcgen worden de staven vervaardigd uil oude 
sjioorslaven en andere onbruikbare stukken gesmeed of staalhou-
dend ijzer, waardoor zij niel of weinig meer koslen dan die van 
gegoten ijzer; in gewone gevallen is echler de prijs der staven 
van gesmeed ijzer aanmerkelijk hooger dan die der laatstgemelde. 
Sonnnige soorten van kolen doen spoedig de gegoten staven smelten 
of verbranden. 

Eindelijk trekken de gegoten slaven ligler krom. 
Op grond van hel aangevoerde verdienl alzoo het gebruik van 

roosterstaven van gegoten ijzer slechts in sommige gevallen de 
voorkeur boven dat van gesmeed ijzeren staven. 

1802] 

Telegraafpalen van oude ijzeren ketelpijpen van locomotieven. — 
In de Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen 
(n°. 28 van 1801) komt een opstel voor van E. lleusinger von 
Waldegg tc Hannover, waarin hij de aandacht vestigt op het ge-
bruik van ijzer en steen voor telegraafpalen. 

Hij begint met de opmerking, dat o n b e r e i d e telegraafpalen in het 
gunstigste geval slechts O jaar — e n de bereide maar weinig jaren 
langer duren. Dil is lastig en gevaarlijk. 

Om dit bezwaar tc voorkomen zijn reeds in 1857 op den zwitser-
schen cenlraalspoorwcg, over eene lengte van 14400 el, tusschen 
Sissach en Ollen telegraafpalen geplaatst van ongeveer 3 el lang 
hoekijzer, in blokken kalksteen bevestigd (l) . 

In 1858 werden op den spoorweg lusschen Weissenfels en Gera 
tot dat doel voetstukken van zandsteen gebruikt, waarin gesmeed 
ijzeren buizen van omstreeks lfl.80 lengle werden bevestigd (2). 

In heide gevallen heefl de proef zeer goed voldaan. 
Zulke telegiaafpalen zouden echter even goed en veel goedkooper 

gemaakt kmmen worden van oude ketelpijpen van locomotieven. 
Zij worden daartoe gezuiverd en geleerd, en op eene lengte 
van 2''l.70 lol 3 el afgezaagd. Zij worden bevestigd in blokken 
steen; de isolatoren, voorzien van eene ronde staaf, worden een-
voudig in het bovengedeelte van de pijp gezel. Deze inrigliiig heefl 
het voordeel, dal bij herstellingen dc isolator met eene enkele 
gall'el of vork kan worden uilgenomen. 

De begrooting van kosten van eene telegraallijn, lang 4800 el, 
met enkelen draad, met bijberekening van rente, is voor een 
tijdvak van 24 jaren als volgl: 

rt. bij gebruik van 80 houten palen in de ondersteHing, dat 
de palen om de O jaar vernieuwd moeten worden 3850 fr. 

b. bij gebruik van 100 palen van hoekijzer. . . . 3454 n 
c. bij gebruik vau 100 palen van oude ketelpijpen . 2000 » 
De te verkrijgen bezuiniging is dus zeer belangrijk. 

Draaijende stoomketel. — Dr. Grimaldi tc Napels heefl onlangs 
in Engeland eenen draaijenden stoomketel doen vervaardigen. Deze 
ketel heefl den vorm van eenen cilinder en eindigt wederzijds in 
eenen halveii bol; hij rust in twee lappen, door eene van welke 
de voedingsbuis gaat, terwijl dc andere voor den afvoer van stoom 
doorboord is. Door deze inrigting wordl de ketelwand vrij gelijk-
matig aangetast; er is weinig gevaar bij lagen waterstand en de 
aanzetting van ketelsteen is gering. Vooral echter wordl de stooni-
ontwikkeling zeer bevorderd. Volgens het lireslauer Gewerbeblatt 
is de besparing aan kelelruimte eu brandstof zeer aanzienlijk; de 
kracht, tol het omdraaijen van den ketel vereischl, schijnt onbe-
duidend le zijn. 

{Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen, 
1801, n®. 31.) 

Invloed van verschillen in do dynamische gesteldheid van stoom-
schepen op de vrachtprijzen.—The Civil Engineer and ArchitecCs 
journal van October 1801 bevat over bovengemeld onderwerp een 
stuk van Gharles Atherton, hoofdingenieur te Woolwich. Na eene 
inleiding over de belangrijkheid van het onderwerp, gaal hij over 

(1) Uittreksels uit vreemde tijdschriften, 1858—1859, bl. 18. 
(2) üiUréicls uil vremdc tijdschriften , 1859—1660 , bl. 162. 
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tot dc toelichting van cenc label, waarin de uilkomsten z'ijner 
berekeningen in cijfers zijn opgenomen. Deze cijfers geven alleen 
cenc vergelijking met de stoomvaartdienst van een vaartuig van 
5 000 eng. ton (ruim 4 500 ned. ton) scheepsruimlc, op cenc lijn 
van 3 000 eng. zeemijlen (ruim 5 550 kilom.) bij cenc snelheid 
van 10 knoopen. 

Zij zijn onder tien hoofden gerangschikt, waarbij achtervolgens 
wordt aangewezen de invloed van verschillen 

a) in de grootte van het schip; 
b) in den vorm van het schip; 
c) in het betrekkelijk verbruik van steenkolen voor dc werktuigen; 
d) in het gewigl van den romp; 
e) in den vorm van hel schip, gelijktijdig met die in het be-

trekkelijk verbruik van steenkolen; 
f ) in de grootte van hel schip, gelijktijdig mei die in den vorm 

en in hel betrekkelijk verbruik van steenkolen; 
g) in den verlangden spoed van het schip; 
h) in de grootte van het sdiip, g e l i j k t i j d i g m e t die in den spoed; 
j) in den spoed, gelijktijdig met die in hel betrekkelijk ver-

bruik van steenkolen; 
k) in den spoed, gelijktijdig met die in den vorm, in het be-

trekkelijk verbruik van steenkolen en in hel gewigl van den 
romp. 

Elk dezer hoofden bevat een twintigtal kolommen met verschil-
lende onderstellingen, aanwijzingen en uitkomsten. Daar deze uil-
komsten niet wel zijn op te geven zonder een gedeelte der label 
zelf over le nemen, zoo heeft men dil kort berigt voldoende ge-
acht, om de aandacht van hen, die bijzonder belang stellen in 
de groote stoomvaart, op hel bedoelde stuk le vestigen. 

Doorschijnend maken van papier door middel van benzine. — De 
benzine, welke sinds eenige jaren in groole hoeveelheden wordl 
bereid, heell, even als andere vhigtige oliën, de eigenschap, 
dal zij aan het papier eene doorschijneiidheid geefl, welke na 
hel verdampen der vloeistof verdwijnt. 

Wil men op een gedeelte van een vel gewoon papier eene Ice-
kening doortrekken, zoo behoeft men dat gedeelte slecbis door 
middel van eene spons mei benzine te bevochtigen; men kan dan 
potlood of oosliiidische inkt gebruiken. Weldra verdampt de benzine 
zonder eenig spoor na le laten, en het papier wordl weer ondoor-
schijnend. De oorspronkelijke leekening heeft cr niels door le lijden. 

De eenigzins onaangename lucht wordt, wanneer hel vocht niel 
onzuiver is, binnen weinige uren verdreven, als hel papier gelucht 
en verwarmd wordt. 

{Moniteur des intéréts malérieh, 1801, ii". 40.) 

Kieuw cement. — In Engeland wordt veel gebruik gemaakt van 
een hydraulisch cement, tot welks bereiding men zich bedient 
van den kalk der gasfabrieken en van de klei der aluinlabrieken. 

De kalk cn de klei worden lol jioedcr gebragt. Twee deelen kalk 
en een deel klei worden goed dooreen gemengd; daarbij wordl 
gevoegd eene oplossing van zwavelzuur zink, beslaande uit een 
deel zwavelzuur zink en vier en een half deelen waler. Nadat het 
mengsel lol een gelijkslachtig deeg is gemaakt, vormt men er brok-
ken van, welke in eenen kalkoven lol eene ligtroode gloeihitte 
gebakken worden. Hel baksel wordl stuk geslagen en in goed ge-
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slotcnc valen of bakkon hewaanl. Maakt men het fijn, zno ver-
krijgt men een geehichtig grijs poeder, liet welk een uitmuntend 
cement is, tot inwendige hekleeding van vochtige nniren. 

Het zink, hetwelk er in voorkomt, dient om de schimmel le 
weren. 

{Mumteur den inténHs maléneh, 1801 , n°. 41.) 

Middel legen roest. — Om het roesten van ijzeren ol' stalen 
werktuigen ol'gereedschajipen te voorkomen, worden ze gewoonlijk 
met olijfolie ingesmeerd. Vóór het gehrudv worden deze gereed-
schappen telkens schoon gemaakt. 

Men kan, tot het hlauk houden van deze voorwerpen, veel heter 
gebruik maken van eene ojilossing van wit was in benzine. De 
verhoiiding bij middelbare temperatuur is l deel was tegen 15 
deelen benzine. 

Men bestrijkt het voorwerp, hetwelk roestvrij moet wezen, 
met een penseel of eene kwast. Na het verdampen van de 
benzine blijft er een dun laagje was op de oppervlakte. Staal 
en ijzer worden daardoor zelfs tegen de werking van zure dampen 
beschut. 

Dit bestrijksel heeft het groole voordeel, dat het niet berst en 
dat de gereedschappen zonder voorafgaand schoonmaken gebruikl 
kunnen worden. 

(Moniteur des intéréts matérielsy I8G1, n°. 43.) 

De groote russische spoorweg. — Volgens bet berigt van den 
directeur der groote russische spoorweg-maatschaii|)ij werd den 
27.-ten .lanuarij 18G0 de sectie van Pskow tot Ostrow, 49 werst 
(5-2.27-2 ned. mijlen) lang, en den 8sten November van dat jaar 
het sluk van Ostrow tot Düiiaburg, 191 werst (203.755 ned. 
mijlen) lang, geopend. Dit laatste stuk is een gedeelte van den 
470 werst (510.088 ned. mijlen) langen weg van St. Petersl iirg 
naar Warschau. Den llden April I8G1 werd de hoofdlijn van 
Kowno naar de priiisische grenzen geopend , waardoor het mogeijk 
geworden is, (un de reis van St. Peter.4)urg naar lïerlijn iu Gi en 
naar Parijs in 02 uren te doen. De lengte van het geopende ge-
deelte bedraagt 81 werst (8G.400 neil. mijlen.) Eindelijk werd ilen 
llden .lulij 18G1 de weg van Moscou naar Vladimir geopend, 
welks lengte 177 werst (188.8-20 ned. mijlen) bedraagt. De maat-
schappij had iu de eerste helfl van December 18G1 75G werst 
(80G.47G ned. mijlen spoorwegen, die bereden werden. Iu de 
laatste helfl dier maand is de geheele lijn van St. Peler?burg tot 
aan de pruissische grenzen voor het verkeer geopend, en daar-
door is de mimiddellijke verbinding van St. Petersburg met de 
verschillende sjioorwegen van Europa tot stand gebragt. In 18G2 
zal de hoofdlijn naar Warschau voor het verkeer opengesteld 
worden , even als het overige gedeelte der lijn van Moscou naar 
N i s c h n e i - N o w g o r o d . De maatschappij heell bij den aanleg der ge-
melde wegen groote voortvarendheid aan den dag gelegd; dit blijkt 
te meer, wanneer men bedenkt, dat hel getal werkdagen in Hus-
land door het klimaat zeer beperkt wordt. 

De spoorwegen m Husland zijn met nog minder kosten aange-
legd dan die in Amerika, hetwelk voornamellijk daaraan is toe te 
schrijven , dat ile meeste gebouwen van hout zijn. Daartoe bezigt 
mcu regelmatig bezaagde houten blokken, welke in verband 
geplaatst, met voegen voorzien en met eene steenkleurige verw 

[ 1 8 6 1 -

bestreken worden; het uiterlijk van het gebouw heeft dan cenc 
treircudc overeenkomst met dat van ccn steenen gebouw. Na 
allrek van de renten van het bijcengebragte kapitaal, bedragen 
dc ko.slen van den aanleg 74 000 rochels of ruim 140 000 
gulden de werst, llrengt men de 18 millioen roebels, die dc staat 
voor dc Warschauer lijn uitgegeven heelt, mede in rekening, dan is 
het geheele bedrag der kosten voor dc in het geheel gemaakte 
I G l i wersten (17-20.784 ned. mijlen) 137 500000 roebels of 
85 000 roebels dc werst. Voor de spoorwegen in Frankrijk beliep 
dit bedrag 111 5G7 roebels dc werst, in Nederland 85 281 roebels, 
in Helgic 08 005 rochels en in Engeland 130 000 roebels. 

Uit het berigt blijkt, dat dc uit bet vervoer voortgesprotene 
ontvangsten in bet jaar 18G0 de som van I 32G 85G roebels 
opleverden. De uitgaven bedroegen daarentegen slechts 107G537 
roebels. Daardoor ontstond derhalve een overschot van 250310 
rochels. Dc directeuren beschouwden deze uitkomst als bevredigend. 
Dc zuivere ontvangst bedroeg in 1850 3 GOO roebels, in 1800 
daarentegen 4 010 roebels dc werst, of wel in 1850 2 400 roebels 
en iu 18G0 ruim 3GOO roebels per dag. In I8GI zijn de ont-
vangsten insgelijks weder toegenomen. Men verwacht groote voor-
deelen van den weg van Dünahiirg naar Higa. Die van Moscou 
naar Vladimir heeft reeds eene belangrijke ontwikkeling vertoond. 

[Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-
Verwaltungen, 18G1, n°. 40.) 

Levcnsberigt van L. J Vie«/. — Dc algemeen bekende inspecteur-
generaal honorair der bruggen en wegen, Louis .lo.seph Vicat, is 
in den zomer van 18GI in 75 jarigen ouderdom overleden. Vicat 
begon zijne loopbaan als ingenieur te Alessaudria, in Piëmont, 
hetwelk toen aan Frankrijk behoorde. Hij leverde de ontwerpen 
voor een aantal wegen in die provincie. In 1809 te Pdrigiicux ge-
woon ingenieur zijnde, bestuurde hij, onder anderen, den groot-
schen aanleg van den weg vau Drives naar Hibérac, langs de 
boorden van dc rivier de Isle. Op 27jarigen leeftijd wenl Vicat 
door het bestuur der hruggen en wegen aangewezen tot het bouwen 
vau dc brug te Souillac. Dit werk gaf aanleiding lot zijne schoone 
o n t d e k k i n g over do waterkalken en de cemeuten. In 18-21 werd hij 
benoemd lol hoofd-ingenieur der 2de klasse, en in I8-2G lol hoofd-
ingenieur der Isle klasse, ter standplaats Grenoble. Sinds 1833 
was hij corrcspondcreiiil lid vau de akailemie der wetenschappen. 
Om niel genoodzaakt te zijn Ürenoble te vcHaten, bedankte hij 
voor de eer van het gewoon lidmaatschap, ter vervanging van 
Francoenr. Nadal hij tol divisie-inspecteur der bruggen en wegen 
bevordenl was, werd heni in 18-15, op voonlragt van Arago en 
Tbcnard, door dc wetgevende kamers mei eenparigheid van stem-
men eene nationale belooning toegekend. In 1853 wenl hij be-
noemd tol inspecteur-generaal honorair der bruggen cn wegen. 

Vicat was kommandeiir van het legioen van eer. In 1841 werd 
hem voor zijne venliensten met betrekking tot dc waterkalken door 
de stad Parijs ccne prachtige zilveren vaas aangeboden. In 1855 
werd hem door de algemeene commissic der tentoonstelling de 
groote eeremedaille toegewezen. 

{i\ouvclles unnales de la construction, Sepl. 18GI.) 

1862]. 

Aaneenwelling van smeedijzer. —- Nasmylh zoekt dc oorzaak 
van dc gebrekkige welling hoofdzakelijk in het hamerslag, hetwelk 
tusschen dc zamcngcwclde vlakken ingesloten blijft; daardoor wordt 
de innige aanraking der vlakken verhinderd. Om met zekerheid op 
ccne hcclilc welling te kunnen rekenen, wordl een bolle vorm der 
aanrakingsvlakken aanbevolen; daardoor wordt de aanraking aan-
vankelijk tot een klein oppervlak beperkt, cn dc huid van hamer-
slag, welke gewoonlijk het ijzer bedekt, wordt bij het hameren 
zijdelings uitgedreven. 

{Der Civilingenieur, 18G2, Liieratur- und Notizblatt, S. 14.) 

Vervaardiging van spijkers. — Dc werktuigelijke vervaardiging 
van spijkers, in den vorm van draadnagels, heell sedert eenige 
jaren grootendeels het smeden uil tle hand verdrongen. Zij over-
trcÜ'cn in ieder opzigt de gesmede spijkers, zij zijn goedkooper, 
minder breekbaar, houden beteren doen bet hout zelden scheuren. 

In Engeland worden veel gegoten ijzeren spijkers gebruikt. Zij 
roesten minder spoedig dan gewone ijzeren spijkers. Zij zijn vooral 
dienstig voor daken van fabrieken, welke dampen ontwikkelen, 
waardoor dc gebruikelijke metalen worden aangetast. — Deze 
spijkers zijn, wanneer ze uit den gietvorm komen, zeer broos. In 
afzonderlijk daartoe bestemde ovens worden ze smeedbaar gemaakt 
en daarna vertind. 

{Moniteur des intéréts matériels, 18G1, n°. 51.) 
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gelijkmatige hitte bevordert en de aanzetting van ketelsteen belet. 
Omstreeks 0'!'.25 beneden den laagslen walerstand in den ketel, 

bij dal gedeelte, waar het vuur het hevigst is, wordt door dunne 
ijzcrplatcn ccne doorgaande horizontale afscheiding van bet beneden-
en het bovenwater bewerkstelligd. In deze platen zijn ruime gaten 
gemaakt, waarop korte buizen zijn geklonken, welke naar achteren 
knicvormig zijn gebogen en waarvan dc mond 7 tot 8 duim onder 
den laagslen waterstand is. 

Het verhitte cn daardoor ligicr geworden bcncdcnwater stijgt 
met den onlwikkeldcn stoom door dc buizen en wordl, tengevolge 
van de buiging der buizen, naar dc achterzijde vau den ketel ge-
dreven, terwijl het minder heclc waler vandaar langs den bodem 
des ketels naar de meer verhitte deelen toestroomt. Deze strooming 
is zoo sterk, dat daardoor dc aanzetting van ketelsteen geheel 
wordt belet..Het water wonit dus langzamerhand troebel cn moet 
van lijd tot tijd worden afgelaten. 

Ofschoon deze inrigting voornamelijk geschikt is voor ketels, 
waarbij het vuur onder den bodem is aangebragt, kan zij ook 
worden toegepast op ketels met inwendigen vuurhaard. 

Ketels van gegoten staal. — Deze ketels schijnen zeer aanbe-
velenswaardig in die gevallen, waarbij men op liglheid prijs stelt, j 
Tc Weiter aan de Roer is ccn cirmderkelcl gemaakt vnn 30 voet 
(9t̂ l.-l0) lengte cn 4 voet (1<̂ I.25) wijdte, uit gietstaalplatcn van -j-
duim (G.} streep) dikte; dc stoomkoepel is 2 voet (0"I.G3) hoog 
cn wijd, hel mangatdcksel 10 duim (0''I.2G) hoog cn 15 duim (0''1.30) 
wijd. De ketel heeft zonder merkbaar nadeel ccne proef doorstaan 
tot op 13 dampkringsdrukkingen. Hij weegt 5842 pruissische pon-
den (2921 kilogrammen), terwijl een op 4̂ - dampkringsdrukking 
berekende ketel vau plaatijzer 9000 pruissische penden (4500 
kilogrammen) wegen zou. 

{Der Civilingenieur, 18G2, Literatur- und Notizblatt, S. 8.) 

Vuurhaard voor steenkolengruis. — Wanneer dc brandslof zoo 
lijn is, dat zij tusschen dc slaven van eenen rooster doorvalt cn 
den traproostcr zoo verstopt, dat de luchttrek onvoldoende is, wonlt 
met voordcel gebruik gemaakt van dc blaaskast van Vogl. Zij 
beslaat uit ccne kast van gegoten ijzer, die aan vijf zijden gesloten 
is cn welker voorste wand eenen traproostcr vormt. In deze kast 
komt ccne blaasbuis uit, die eenen stroom van lucht door den 
rooster drijll. 

{Der Civilingenieur, 18G2, Literatur- und Notizblatt, S. 8.) 

Inrigting om den bodem van stoomketels te beschutten. —]n dc 
Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen (n». 33 van 
181)1) wordt cenc inrigting beschreven, waardoor bet water van 
stoomketels in eene sterke strooming wordt gebragt, welke dc 

MEDEDEKLINGEN EN DEUIGTEN 1801—18G2. 

Verbeteringen aan seinplaten bij spoorwissels. (Verkort uit Der 
Civilingenieur, 18G2, 2«!s Heft, 00.) — Dc stelling der wissels 
op spoorwegen wordt gewoonlijk kenbaar gemaakt door ccne ijzeren 
plaat of schijf, waarvan het vlak in ccne der twee slanden van 
den wissel omstreeks evenwijdig is met — en in den anderen stand 
ongeveer loodregt slaat op dc rigting van den spoorweg; voor de 
nachtdienst wordt een lantaarn gebezigd, welke, naar gelang van 
den stand, een verschillend gekleurd licht vertoont. 

De inrigting voor de dagdienst is somwijlen onvoldoende, of-
schoon aan dc plaat 10 cn meer vierkante palmen oppervlakte 
gegeven wordt; dil is het geval, wanneer dat gedeelte der schijf, 
hetwelk naar de zijde van den aankomenden trein gekeerd is, in 
de schaduw staat, vooral wanneer dc achtergrond donker is. 

Om dit gebrek tc verbeteren heelt de ingenieur C. A. Schmidl 
op den saksisch-boheemschen spoorweg, waarbij hij werkzaam is, 
ccne schijf doen maken, waarvan de schaduwzijde nog in vele 
gevallen verlicht wordl, en die alzoo veel minder onderhevig is aan 
het cvcngcmeldc gebrek. 

Dc bedoelde schijf bestaat uit ccn stel ringen; dit zijn afgeknotte 
kcgclvlakken, waarvan dc assen in elkanders verlengde vallen. 
Uit een blad plaatijzer, hetwelk den vorm van eenen cirkelscclor 
van omstreeks 250° heeft, worden deze ringen gesneden. De be-
schrijvende lijnen der kcgclvlakken maken eenen hoek van om-
streeks 45® met dc assen. Deze ringen worden bij elkander ge-
houden, vooreerst door dc loodregte slang, welke aan hel excen-
triek verbonden is, cn bovendien door cenc horizontale staaf. De 
gaten voor deze staven worden in dc plaat gemaakt, terwijl zij 
nog vlak is. Wanneer dc rigling der zon met dc as der kcgel-
ringcn eenen hoek maakt van meer dan 45°, wonlt ccn gedeelte 
van die zijde, welke anders in dc schaduw Yallen zou, nog 
verlicht. 

Volgens een berigt van den flljetricbobcrinspectorn Taubcrlh, 
gegrond op getuigenissen der conducteurs van de locomotieven, is 
de beschrevene scinschijf veel beter zigtbaar dan de gewone sein-
schijven van gelijke grootte. 
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\cr(jankel\}khcid van houten l)nifjgen. — Dij liet alljreken van 
(Ie sinds 1817 voor hel verkeer opengestelde hrng over de Ihnenan 
hij Liiiie (llannover) vond men het hont, dat aan weer cn wind 
was hloolgesleld geweest, vooral de kanten der tanden en lasschen 
sterk aangetast. Koppen van houten, die met geteerd werk voor-
zien waren, hadden niel geleden. De openingen, die zich onmid-
dellijk hoven het water bevonden, waren in beleren loesland dan 
de overige. Geheel geleerde stukken hout vertoonden meer bederl' 
dan die, waarvan cenc zijde ongeleerd was gebleven. 

[Der Civilinyenieur, 1802, LUeratur- und Notizblatt, S. 12.) 

Artesische bron te Passy bij l'arijs. — Na zes jaren arbeids 
lieert de ingenieur Kind in 1801 den arlcsischen pul tc Passy 
voltooid. Dc put is Ó8ü«l.5 diep en levert in 21 uren 20000 leer-
ling el waler, hetwelk eene lemperaluur van 28° C. hcell. 3500 el 
vandaar bevindt zich dc bekende put van Grenellc, welke vroeger 
000 teerling el waler in 21' uren leverde, maar wiens oi)brengsl 
de eerste maand na de opening van den pul van Dassy lol 100 
teerling cl vciminderd is. Deze vermindering wordl gedeeltelijk 
toegeschreven aan de mindere hoogte van den mond van den pul 
Ic Dassy. Heide pullen reiken lol in de 50 el dikke laag van groen-
zand, welke tusschen hel krijt cn den jnrakalk van hel Darijzer 
bekken ligt. Deze laag beert eene uitgebreidheid van 80000 vier-
kante kilometers; er beslaat dus volstrekt geen gevaar voor het 
verdroogen dezer artesische bronnen. 

[iJer Civilinyenieur, 1802, Literatur-und Notiiblait, S. 10.) 

Teleyraullijn Lomlen-Tayanroy. — Dc russische stad Taganrog, | 
aan den noordelijken oever der zee van Azol", is onlangs in dadelijke ! 
lelegralischc verbinding gesteld met Londen. Dc schrirtleekens lieten | 
niets te wenschen over; dc heriglen werden overgeseind met eene 
snelheid van 8 woorden in dc minuut. Dc draad strekt zich uit 
over Udessa, Warschau, Herlijn cn den Haag. De alstand, langs 
deze jilaatscn gerekend, bedraagt meer dan 2000 engelsche mijlen 
(ruim 3 200 kilometers.) 

Levensberiyl van P. Jhirluw. — Deze uilstekcndc wis- en na-
luurknndige werd in 1770 le Norwich geboren cn gcnool aldaar 
zijne opvoeding. Zijne wiskundige bekwaamheden en zijn degelijk 
karakler oniwikkelden zich bij hem oj) jeugdigen leeftijd. In 1800 
werd hij tol hoogleeraar in dc wiskunde aan de koninklijke militaire 
akademie te Woolwich benoemd, welke betrekking hij lot in 1817 
bekleedde. Hij schreel' een aantal werken, waaronder zijne verhande-
Imgen over dc theorie der getallen, over de slerkle der bouwstollen 
en zijne proeve over hel magnelismus. Zijne ontdekking van hel 
middel om den slorenden invloed der plaalselijke aantrekkings-
kracht op schecpskompassen le verbeteren, deed hem groolc ver-
maardheid verkrijgen. Weldra oniving hij dc Copleyinedaillc en 
werd tol lid van den raad der lioyal Society benoemd. De Jkard 
of Lonyitude wees hem den prijs voor nuttige zeevaarlknndigc onl-
dekkingeu loe. De keizer van Hu>land erkende de groolc waarde 
der uil vinding en schonk hem hel lidmaatschap van de keizerlijke 
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akademie van wetenschappen tc St. Pelcrsbnrg, en behalve dat hij 
nog andere belooningen en eerbewijzen oniving, werd hij tot lid 
van hel rransche instituut cn van dc Société Hoyale te Hrussel 
verkozen. Hij werd met den heer Tellbrd aangewezen, om mecha-
nische proeven le doen, belrekkelijk dc Menai-brug. Daarna werd 
zijn raad ingewonnen omlrenl het wegbreken van de oude brug, 
genaamd London-bridye. In 1880 maakte hij met den generaal 
sir John Hurgoync cn den heer Tellbrd dc ierschc spoorweg-
commissic uit cn werd vervolgens tot lid van dc andere konink-
lijke commissicn voor de spoorwegen in Kngeland benoemd. In 
1817 nam hij zijn ontslag van de koninklijke militaire akademie 
en dc regering, zijne uitstekende diensten in aanmerking nemende, 
stelde hem levenslang in het genot van zijne volle bezoldiging. 
Zijn eenvoudig en opregt karakter, zoowel als zijn vriendelijk en 
opgeruimd gemoed, maakte hem bemind bij een tal van vrienden. 
Hij stierf den Isten Maart 1802, diep betreurd cn hoog geacht 
door allen, die hem kenden. 

[lilustrated London News, 1802, hl. 2'Jl.) 

PjujsvnAGE.v. 

\an de UoUandsche Maatschappij der Wetenschappen, te Haarlem. 

Om beantwoord te worden vinir 1 Januarij 18ül. 

1. De heer Person meent eene wel tc hebben gevonden, waar-
door men in staal wordt gesteld om, wanneer van eene zelfslandig-
heid hel smellpunt benevens dc soorlelijke warmlc bij den vasten 
en den vloeibaren toestand bekend zijn, de warmte te bepalen, 
die door deze zelfslandighcid bij den overgang van den vaslen lol 
den vloeibaren loesland gebonden wordt. Daar de maatschappij van 
oordeel is, dat deze wel niet op een genoegzaam aantal van waar-
genomene feilen berust, zoo verlangt zij dal men de door den heer 
Person verkrcgeiie uitkomst nader aan dc ervaring loetsc. 

2. De onderzoekingen van Dale en Gladstonc (zie Phil. Transact. 
Vol. 118) hebben bijzonder de aandacht der natuurkundigen gerigt 
op dc veranderingen der brekingscoëllicienfen van vloeislollen len 
gevolge van temperatuursverandering. De maatschappij stelt een 
hoog belang in de nadere kennis van het verband tusschen dc 
coëllicient van refractie en de temjicratuur, in de verwachling dat 
daardoor lot nog loc onbekende wellen en betrekkingen zullen aan 
het licht komen. Zij verlangt daarom eene reeks van hoogst naauw-
keurigc onderzoekingen omtrent dit punt, zoowel voor zuivere vloei-
slollen als voor oplossingen van vasle slollen. 

u. Omlrenl dc oorzaak der beweging van den zoogenaamden hol 
van Gore beslaat er verschil van gevoelen tusschen de naluiir-
kundigen. Kr wordt verlangd, dal door naauwkcnrigo en nieuwe 
pioefnemingen deze oorzaak duidelijk worde aangeloond. 

1. De proeven vooral van den franschen naluurknndigc Dnmoncel 
hebben doen zien, hoe hel elekirische lichl door den loesland van 
Huhnikorir oniwikkcid uil Iwee deelen beslaal, de eigenlijke vonk, 
en eenen lichlenden dampkring; men vraagt nieuwe onderzoekingen 
omlrenl de omslandigheden, die het ontslaan dezer twee deelen 
veroorzaken en vergezellen, cn omtrent de verschillende eigen-
schappen van beide. 

5. De maalscliap|)ij verlangt, dat men in verschillLMuluzm-n door 
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sondecrtücstcllcn stalen van don bodem opbrengc, en dat men 
daaruit met waarschijnlijkheid eenig besluit opmakc omtrent den 
aard van dezen bodem. 

0. Kr zijn verscheidene rotssoorten, waaromtrent bij dc natuur-
kundigen nog steeds twijfel bestaat, of zij d o o r oplossing in water, 
dan wel door vastwording na ecnc s m e l t i n g door helle veroorzaakt, 
hare tegenwoordige zamenslelling bekomen hebben. — De maat-
schappij verlangt, dat men cenc dezer rotssoorten, ter keuze van 
den schrijver, naauwkeurig onderzoekc, zoodal cr omtrent hare 
wording geen twijfel overblijvc, cn z o o dat door dit onderzoek, zoo 
mogelijk, ook eenig licht verbreid worde over dc wijze van het 
ontslaan van andere, meer of minder gelijksoortige rotssoorten. 

7. Daar men thans op cenc gemakkelijke wijze, zonder eenig 
gevaar hel koolstofzuur lot den vaslen toestand kan brengen, vraagt 
men een geregeld onderzoek naar dc physischc eigenschappen van 
dit vaste koolstofzuur? 

8. Men heefl waargenomen, dat zuurstofgas dc gcinduccerdc 
siroomen van den toestel van HuhmkorlV niet geleidt V(j(jr dat dit 
gas lot op eene digtheid van O millimeters kwikdrukking is terug-
gebragt , maar dal eensklaps dc geleiding met kracht begint cn toe-
neemt tot op eene verminderde drukking van 0.5 millimeter, op 
welke digtheid zij baar maximum heelt bereikt. Dc maatschappij 
verlangt: 

Dat dil zonderling verschijnsel door nader onderzoek bevestigd 
worde. 

2». Kn vooral, dat men door nieuwe proefnemingen cn door de 
vergelijking van hetgeen met andere gassoorten in dil opzigl plaats 
heeft, de oorzaak er van Irachte op tc sporen. 

Om beantwoord tc worden viKjr 1 Januarij 1803. 

0. De koninklijke sterrekundigc van Groot-P.rillannië, G. H. Airy, 
heeft (Monthly Notices of the Hoyal Aslronomical Sociely, vol. XIX 
N®. 5) eenige bedenkingen in hel midden gebragt tegen dc handel-
wijzen, waarop men tot nu loc, uil de schijnbare eigene bewegingen 
der vasle sterren, dc beweging van do zon met hel zonneslclsel door 
de ruimlc van dc schepping heefl trachten af tc leiden. Airy heefl een 
geheel nieuwe handelwijze, Ier bereiking van hetzelfde doel, voor-
gesteld, maar die op slechls weinige sterren toegepast. Dc maat-
schappij verlangt, naar aanleiding van dc opmerkingen van Airy, 
een nieuw en grondig onderzoek omtrent dc beweging van de zon 
met het zonnestelsel, gevestigd op zoo vele vaste sterren, als waarvan 
de eigene beweging met cenc daartoe voldoende juistheid is bei)aald 
geworden. 

10. Dc elektris(dic vonk geî ll hel middel aan de hand, (mi .snel 
bewogene ligchamen als geheel slilslaand waar tc nemen. Men vraagt 
nieuwe onderzoekingen daardoor te werk gesteld. 

11. Dc maatschappij verlangt ccn onderzoek door nieuwe proef-
nemingen naar de schikking, die ijzerdeelijcs aannemen, wanneer 
zi) in of op dc een ol andere vlocislof drijvend aan den invloed 
van een galvanischen siroom, die door een spiraaldraad geleid 
wordl, worden onderworpen en eene toepassing van hel aldus waar-
genomene op helgcen bij ijzeren slaven gedurende het magnetisch 
worden gebeurt. 

l i Men verlangt een naauwkeurig eigen onderzo(dc door proef-
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nemingen, in hoeverre de in dc werken van Tcylcrs tweede genoot-
schap door van Marum beschreven en afgebeelde verspreiding der 
dcelljcs van metaaldraden door middel van cenc sterke elektrische 
onllailing overeenkomen met, en aan dezelfde oorzaok loc tc 
schrijven zijn, als dc straliricaticn, die men in de Gcislcrscho 
buizen waarneemt. 

13. Omtrent den polarisatictocstand van het dilfuse licht bestaat, 
ondanks de proeven van Arago, nog onzekerheid; dc maatschappij 
vraagt daarom ccn nieuw cn zoo volledig mogelijk proefondervindelijk 
onderzoek naar het wezen en den polarisatictocstand zoo wel van 
het dillusc licht, als van het licht dat door glocijcnde ligchamen 
wordt uitgestraald. 

14. Het is den verdienstelijken instrumentmaker Iluhmkorll ge-
lukt, inductie-toestellen te vervaardigen, die zijnen naam dragen, 
waarvan de lengte der vonken die overtreft welke men door dc 
meeste andere loestellcn gewoon is voort tc brengen. Men verlangt 
door praktisch en theoretisch onderzoek bepaald tc zien, welke de 
wetten zijn, waarnaar dc lengte en dc intensiteit van den elek-
trischen vonk bij dc op verschillende manieren gewijzigde Huhmkorll-
toestcllen wordt bepaald. 

15. Men verlangt op theoretischc cn praktische gronden bepaald 
te zien, of dc beweegkracht, verkregen door de verbranding van 
het gewone vcrhchlingsgas, waardoor men dc stoomkracht wil ver-
vangen, boven deze tc verkiezen zij, cn zoo ja, in welk opzigl, 
onder welke omstandigheden, cn lot welk doel dit vooral het geval 
is, cn wel bepaaldelijk, of cr nadcelcn, of gevaren zijn, die aan 
deze beweegkracht meer dan aan dc sloomkrachl verbonden zijn, 
en, indien deze inderdaad bestaan, welke zij zijn'? 

10. Dc maatschappij vraagt ccn onderzoek van dc wijze, waanip 
sloomboolen zouden moeten ingerigt cn gebruikt, en van de toe-
stellen, waarmede zij zouden moeien voorzien worden, om de 
ijsdammen oj) tc ruimen, zoodat het rivierwater daardoor ccnc vrije 
doorloi-t bekome. O 

Men wenschl, dat hij dc beantwoording gelet worde op hetgeen 
daaromtrent, zoo in Nederland, als elders reeds is in praktijk gebragt. 

17. Hel is bekend, dat zoowel het onweder, als het noorderlicht 
elektrische siroomingcn in dc telegraafdraden doen ontslaan. Het-
geen verschillende waarnemingen daaromtrent geleerd hebben, laai 
echter nog veel tc wenschen over — dc maatschappij verlangt, dal 
herhaalde waarnemingiiii gedaan, cn haar met de daaruit af li 
leiden gevolgen worden medegedeeld omlrenl deze siroomingcn, en 
dc wijzigingen, die zij ondergaan naarmate van de verschillciuk: 
oorzaken, die haar voorlbrengcn. 

18. Wanneer ijzer of staal en andere metalen onder zekere om-
standigheden aan ccnc sterke gloeihitte worden blootgesteld, z(i(. 
als onder anderen hij het verbranden van eene horologievccr in 
zuurstof, of bij den elektrischen lichlboog tusschen elektroden, 
waarvan cenc of beide ijzer of staal zijn, neemt men waar, dal 
van dit melaal kleine gesmollenc dcelljcs met krachl worden af-
gestooten, die men later als ronde bolletjes op den bodem van hel 
vat, waarin dc glocijing geschiedt, kan opzamelen. 

Mien vraagt als een gevolg van een proefondervindelijk onderzoek 
een g(;gronde verklaring van de oorzaak van dil verschijnsel. 
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(Uit liet Haudhach dtr huiemcur-W'isscuscha/t van M. lïiiCKiiU, 
vijfde d e e l , eerste iillcveriiig.) 

(Plaat 1.) 

Over de Murg in de bondsvesting Haslalt liggen twee bruggen, 
dc zoogenaamde Hadeiischc brug en ile Ankerbrug. Ouder dc laatst-
genoemde bevindt zich eene stuw, die bij belegering van de vesting 
dienen moet, om bet water van de Murg iu dc grachten op te 
stuwen en de vesting alzoo onder water tc zetten. Heze stuw dient 
tevens als brug voor voertuigen; maar zij is voor het algemeen 
verkeer gesloten. 

I)e eerstgenoemde brug bestaat uit vijf steenen pijlers met bonten 
bovenhouw. De andere was geheel uil bout zamengesteld en had 
nok bouten jukken. Hoewel deze jaarlijks dc noodigc herstellingen 
miderging, kwam er eindelijk behoeftc aan eene groote vernieuwing; 
en nu onstond de vraag of het niet doelmatiger en voordeeliger 
zoude zijn, eene gebeel nieuwe brug te bouwen. 

De ingenieur M. Hecker maakte naar aanleiding daarvan het 
ontwerp eener brug met vier steenen pijlers en ijzeren bovenbouw, 
volgens lie hierbij gevoegde afbeelding (plaat 1.) 

Daar toch de prijs van het hout zeer hoog was, werd eene 
geheele hersleHing op 2(»000 gulden geraamd. Eene steenen brug 
met llaauwe gewelven werd wegens het geringe verschil tusschen 
de hoogwaterlijn en den weg onraadzaam bevonden. Dc aanzienlijke 
ouderhoudskosten van eene houten brug en den interest van het 
kapitaal in aanmerking nemende, vond men het voordeeliger een 
grooler kapitaal van omstreeks 40000 gulden aan le wenden lol 
i'cne constructie van steen en ijzer, die bijna geen onderhoud 
vordert. 

In het algemeen heeft de ondervinding geleerd, dat het goed-
kooper is, de houten bruggen in dc wegen door ijzeren le ver-
vangen, door namelijk in plaats van de onbruikbaar geworden 
houten liggers ijzeren liggers te nemen. De liggers van 1-vorm 
van 7'"..50 lengte zijn hiertoe zeer aan tc bevelen. Hij 24 ccntimcter 
boogie en O mm. dikte, wcegl zulk een ligger per slrckkendcn meter 
37 kilogram en kosl hoogstens f O a /' 0.70. Neemt men in plaals 
daarvan eikenhout van 30 cm. hoogte en 24 cm. dikte, dan 
kost dil bijna even zoo veel. 

Hij het maken van hel plan voor dc nieuwe brug, was bet van 
veel belang hel aantal j)ijIers zoo klein mogelijk tc nemen, om 
het profil van doorstrooming niet meer dan noodig tc vernaauwen. 
Er werden daartoe eerst twee pijlers genomen, op de wederzijdsche 
oevers. De middenopeniug werd daarbij 27 meter eii elke zijopeniiig 
17'". 10. Voor den bovenbouw werd plaatijzer gekozen. 

Dc militaire genie bragl evenwel bezwaren legen dil plan iu cn 
verlangde geene groolere openingen dan 12 meter, omdat, ingeval bij 
eene belegering der vesting één van dc liggers door een' kogel 
vernield mögt worden, deze lerslond door ecu' houlen balk zou 
kunnen vervangen worden. 

Het eerste jilan werd dus niet aangenomen cn een ander ge-
maakt, waarbij de brug zou beslaan uil vier pijlers, op gelijke 
ouderhnue afstanden. 

Zoo als uit dc afbeelding blijkt, maakt dc as van dc brug een 
schceven bock met de as van dc rivier. De pijlers zijn in dc rigting 
van den stroom bij hoogwater gcsleld. 

De geheele lengte van de brug tusschen dc landhoofden, in dc 
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as gemeten, is G0".18. De alstand der pijlers, midden op midden, 
loodregt gemeten, bedraagt 12'".00, dus, bij eene dikte van de 
pijlers van '1'".20, iO^.Sl) in den dag. 

De breedte van bet brnggedek is r)"'.1(). 
De benedendikte der jnjlers is 1"'.80. 
De buitenste liggers zijn ()'".81 boog. De dikte der staande plaat 

is O linn. De bovenplaat is 21 cm. breed en 27 mm. dik en 
bestaat uit één stuk. De ondcrjilaat heelt dezellde afmetingen, doch 
is uit twee dikten genomen. 

De middelste ligger is 130 cm. hoog en bestaal uit 2 platen, 
ieder O mm. dik. Dc boven- en onderplalcn zijn 21 cm. breed 
en 27 mm. dik. 

De tusscheuliggers zijn 28.2 cm. hoog en beslaan uil eene 
jilaat van O nnn. dikte, van boven en van oiuleren van wcérs-
zijden met hoekijzer. 

Dc dwarsliggers hebben dezellde afmetingen als de laatstgenoemde. 
Up dc liggers is een 12 cm. eiken dek bevesligd, waaroji de 

uit beton bestaanile tonronde rijweg rust, welke aan wcérszijden 
iloor eene houten rib gcstemul is. 

Statische herekeninrj van den bovenbouw. 

Stellende: 

hel gewigt der toevallige belasting, \)cv vierkanten meter. 278 kil, 
» .) van hel steeneu dek, « » » . 278 )> 
„ ,, » w houten dek, « » » . 111 « 

tc zamen . 007 kil. 

het gewigt van de ijzerconstruclie per strekkenden meter: 

voor den niiddelsten ligger. . . . 207 kil. 
» dc buitcidiggers 250 » 
I. de lusschen- cn dwarsliggers . 133 » 

De belasling als gelijkmatig verdeeld aannemende, is dus per 

slrckkcndeu nuiter: 
voorde buiteidigfror.s . . . 1.53 X <Hh üóO-l- l .S;j= t tOt kil. j 

„ den mid.lelsten tipger 2.01 X - f -H17-H '2X 13.'} = ISIM „ » 
„ de tusschenliggers. . 1.0-2 X<'»137-1-1 = bl3 „ )(1). 

de dwarsliggers (in 
het midden) . . . l.tO a-0-2 X 0Ü7-f-13:5) =3310 , 

De doorsnede van dc liggers, met weglating van dc hoekijzers 
(voor de gaten der klinkbouten en dc verzwakking die door de 
stootvoegen wordt veroorzaakt), is van den vorm I.. 
Stellcmlc dc geheele hoogte daarvan = //. 

dc breedtc van de boven- cn onderplaten = IJ. 
de hoogte van de middclplaal = A. 
dc breedte van de boven- cn onderplaten, na aftrek van 

dc dikte der middclplaal, = 
dan wordt hel Iraagheidsmomeut voorgesteld door: 

1«. De IniilenUggers. 
De gelijkmatige belasling per strekkenden meter ( j = : \ . m kil. 
de afsland van dc uiterste vezels tol de neutrale as, i = 0'".405. 
/; = 0'".21 
b =: 0"'.21 — 0'".000 = 0'».201. 

(1) Deze cijfers zijn ruwe benaderingen. (Ked.) 
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// = 0'".81. 
h = 0"'.81 — 2 X 0"'.027 = 0">.75ü. 

d u s T = (0.21 xO.5314-0 .201 X0.432)=:0.00207. 

i\u heell men: — = q ; waarin p de kracht voorslell, 
waarmede dc uiterste vezels van den ligger per vierkanle eenheid 
der dwarsdoorsnede in 
of zamengcdrukl, dus: 
der dwarsdoorsnede in dc rigling van dc lengte worden uitgerekt 

7/» : 
I'^Jt-

Neemt men nu den millimeter als lengte-ceidieid, zoo vindt men 
p = /i kil. nagenoeg per vierkanten njillimclcr. 

2®. De middelste ligger. 
Hiervoor heeft men: 

/i = 0'".21. 
^;=:0'".21—0"'.018 = 0'".102. 

II =:0"M;0. 
h = ()"'.G0 — 2 X 0^.027 = 0"'.540. 
j ^ O " 30. 
7 ' = 0.001177. 
i l = \ m kil. 

Nu is p waaruit /) = 7kil. ongeveer per vierkanten mm. 

Daar de brug slechts ccne gewone wegbrug is, had men voor 
uilslekend goed ijzer welligt cenc groolere spanning kunnen toelaten. 
Maar in geval van belegering kan de boveid)ouw groote schokken le 
doorstaan hebben; de aangenomen afmetingen ziju dus niet te groot. 

3\ De tusschenliggers. 
Eerste berekening: 
Dij de berekening van hel traagheidsmoment wordt alleen hel 

loodregle hoekijzer builen rekening gelalen. 
Men heefl dus: 

A = 0'".I50 —0™.000 = 0'".15. 
//=0'" .282. 
h — 0'".282 — 2 X 0-.012 = 0"'.258. 
j = 0'".14l. 
7 ' = 0.00000. 
/ ongeveer 4'".10. 
7 = 813 kik 

p — Waaruit /) = 3 kil. ongeveer per vierkanten nnn. 

Tweede berekening: 

Aanncmeiule cenc belasling van 2000 kil. in hel midden van 
een der lusschcnliggcrs, dan is: 
() = 2000 kil. 
7 ' = 0.00000. 
s = 0 ' " . l 4 I . 
/=4 ' " .10 . 

Dus ^ = i () /. 

o f = Waaruil y ) = 3 . 2 kil. per vierkaiden nnn. 

In beide gevallen is dus dc uitwerking nagenoeg even groot 
4°. De dwarsliggers. 
Hiervoor heeft mon; 
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»̂ = 3340 kd. 
7 ' = 0.00009. 
s=0'" .141. 
/=2'" .40. 

Dus ƒ ) = 3.1 kil. per vierkanten mm. 

Dc berekening van dc sterkte van het eiken dek geeft daarvoor 

eene dikte van 12 cm. 

Het gewigt van het ijzerwerk is nu: 
geslagen [jzcr. gegoten ijzer. 

15 hoofdliggers, tezamen 43521 kil. 
10 tusschenliggers, » » 10OOI n 
32 dwarsliggers, " •> 8482 »> 
10 vcrbindingsplatcn, » •• 00 « 
30 spanringen, » » 154 i> 

120 spanschroeven, »• »> 740 >> 
1402 verschillende schroeven, » » 487 » 

10 roscllen, » » 10 kil. 
18 platen, 

Leuning. 

gegoten ijzer, n » 
klinknagels en boveidcuning, •> » 

2288 

5074 
000 

tezamen 04141 kil. 8278 kd. 
Dus per slrekkemlcu meter 1 000 kil. 138 kil. 
De ijzeren bovenbouw kostte bijgevolg 10.09 X 31.50-f-1.38 X 

17.50 =/'300.88 per strekkenden meter. 

Uitvoering van het werk. 

Nadal de as van dc ontworpen brug was uitgezet en dc assen 
der jüjlers waren bepaald, ging men over lot het afbreken van 
dc oude houten brug; men nam deze geheel weg, met uitzondering 
van' eenige jukpalen, die later lol kistdampalen konden dienen. 

Voor ilc passage werd van de oude materialen ccne noodbrug 
gemaakt. 

De liidicr landpijlcr werd het eerst onderhanden genomen. Dij 
hel maken van den funderingpul, heigeen grootendeels iloor uit-
bai:"erini; ''cschiedde, bleek het dat dc bodem bestond uil: O ö O n ' 

eene laag puin en biggels, dik 5 voet (badensche maat) 
1. loopzami, » » 

I) lijn zaml en kiezel, » 3 a 4 i> 
.. n grove kiezel, onbepaald. 
.Men baggerde den put tol voel diepte uil, sloeg langs de 

waterzijde eene rij damplanken, ten einde dc fundering te bevei-
ligen bij mogelijke iidjraak van den oever, beide 7 a 8 vocls palen 
op afstanden van 3 voet in, welke op de bepaalde diepte horizontaal 
werden afgezaagd en legde dc bclonlinulering aan, waarbij men 
zich met voordeel van Irechlers bediende. 

Hierna ging men over tol hel uitgraven van den pul op dcji 
regleroevcr, alwaar de boilem aldus was zamengesleld: 
eene laag puin en biggels, van 5 voet 

» klei, » 3 I' 
« n loopzami, » 2J- » 
n t' fijne kiezel, « 3 a 4 « 
>• n grove kiezel, onbepaald. 
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Daar dc basis van den pijler op slechts ongeveer 5 voet onder 
den grond kwam le liggen, besloot men cenc paalfunderiiig le 
maken cn de O vocls palen lot in dc vaste kiezel in tc heijen. 
Langs de waterzijde en ile boven- cn de benedenzijdc werd ccne 
rij damplankeu geslagen. Nadat de palen horizontaal waren afge-
zaagd, werden dc lusschciiriiimtcn met beton aangevuld en dc vloer 
daarop gelegd. Dc put werd met pompen droog gehouden. 

Terwijl men met dc fundering van de beide landjujlers bezig 
was, werden dc oude lamllioofdumren afgebroken, heler gefundeerd 
en wciler opgetrokken. 

De beide middenpijlers werden op palen gefundeerd, die O voet 
diep werden ingeheid. Het heijen van de palen werd voortgezet, 
lol dat de zakking in den laatsten logt 3 millim. bedroeg. Hoewel 
dc palen van ijzeren schoenen voorzien waren, stonden sommigen 
op eene diepte van 8 voet reeds vast. 

Het maken van de fuiidering geschieddc op de gewone wijze. 
Men plaatste eersl eenen steiger, stelde de heistelling op cn sloeg 
dc palen iu. Daarna sloeg men de kistdampalen en maakte de 
wanden van den kistdam, die men ccist met schoeijingsplankcn 
wilde zamenstellen ; doch daar men deze niel tol voldoende diepte 
in den bodem kon aanbrengen, werden de planken loodregt in 
den grond geslagen. De kiezel werd tusschen de wanden lot ge-
noegzame dieple uitgebaggerd en de riiiinie met leem aangevuld. 

Tot het afzagen van de palen werd de put droog gehouden, 
waarvoor 15 à 20 pompen dienden. Hierbij had men met allerlei 
ongevallen te kampen, door hel dikwijls en spoedig wassen van 
hel water in dc rivier, zoodal dc ringdam eenige keeren het water 
doorliet cn dc pul vol liep of somtijds het geheele werk door den 
hoogen waterstand werd bedekt. In hel eersie geval werden legen 
de zwakke plaatsen van den dam planken loodregt ingeslagen, en 
kwam bet noodzakelijk voor, ze, door middel van zinkstukken, 
tegen onlgroiuling te beveiligen. De stroom tiusschcn de kistdammen 

I was met wassend water zoo aanzienlijk, dat dc rivierbodem 0111-
! slreeks 8 voel in het midden verdiepte, cenc omstandigheid, die 
' aanleiding gaf, dat men, na het wegnemen van de dammen, den 

bodem van de rivier doorgaande met slortsteen bedekte. 
De palen werden met dc gewone tiiiimermaiiszaag waterpas 

I afgezaagd en daarop de kespen gelegd en,met houten nagels be-
I vcbligd. Daarna ging men over lot hel inheijen van de damplanken, 
' waartoe veel moeite en tijd gevorderd werd, daar ilezc dikwijls 
j met moeite in den bodem indrongen, deels uil de loodregte rigting 
, geraakten en deels sluk geslagen werden. 
! Hierna werd de ruimte tusschen de palen met beton gevuld, en 
: liel men de fundering eenigen lijd in rust, lol dat de stellingen 
i voor hel plaatsen van den gehouwen steen waren gesteld. Tot be-
' sparing vau kosten werden slechts twee dergelijke stellingen opgerigl 
; cn wel het eersl voor de knidpijlers; nadat deze geheel waren 

opgebouwd, verplaatste men dc stellingen naar de middcnpijlcrs. 
I In vier maanden waren al de pijlers gereed. 
I Gedurende dit tijdsverloop werd in dc fabriek van de gebroeders 
' Dcnkicscr te I'lortsbcim het ijzerwerk voor den bovenbouw gereed 

cn pasklaar gemaakt. Voor het vervoer naar Hastalt, hetwelk per 
as geschiedde, werden de deelen geheel uit elkamler genomen, 
doch bij de brug dc stukken voor elke o|)cuing weder bij elkander 
gevoegd. 

Tol bet slellen van de brui? werd in de beide eerste linker-



M|iLMiingeii eene slellaailje geplaalsl ; alsloen zellc men den hovenbonw 
voor de Iweede opening in elkander en rolde die van liel landlioold 
lol op den Iweeden pijler; daarna werd de liovenlionw voor de 
eersle opening in elkander gesteld en eveneens aangerold. .Men 
nam nn de stellaadje weg, plaatste ze in de twee v(dgende openingen 
(•n maakte ook nog de laatste opeinng gereed. 

De ijzerdeelen voor deze drie openingen lagen op den regteroever 
gereed in do rigling van de lirng. De miildelsle opening werd 
daarop in elkander gezet en overgerold , en daarna op gelijke wijze 
de vierde en vijlde opening beliamleld. 

Bij liet overrollen bediende men zicb van een windas en van 
gewone befboomen. 

Nadat op deze wijze al de liggers op de gegoten ijzeren draag-
platen waren gesteld, werden ze aan elkander vastgescbroeld en 
door middel van diagonale trekstangen in behoorlijken .stand gebragt. 

liet aanbrengen van hel eiken dek en van de leuningen leverde 
geene zwarigheid op. 

liet dek wei;d met beton bedekt, waarop eene grindlaag werd 
gebragt en vaslgerold, zoodal men eene elVene oppervlakte bekwam. 

Al hel ijzerwerk werd eens met menie bestreken en tweemaal 
overgeverwd; ile buitenvlakken van de liggers zijn met bronsverw 
gedekt. 

üil de begrooting van kosten blijkt dal tot de vernieuwing van 
de brng gevorderd werd: 

voor aardewerk f 032 
» metsel- en steenhoiiwerswerk. . . » 8.520 
» timmerwerk » 0035 
.. ijzerwerk »21 ('.39 
,, : » 2000 Uü 

.) bijkomende werken en opzigt. . . » 1500 

te zamen . . . /'41088 

en dus per strekkenden meter nagenoeg . . . /' 003 

BKSTl-K EN VOOnWA.MlDEN. 

1. ncj)aliii(jcn omirent het metsel- en sleenhouiuerswerh. 

De aannemer levert en verwerkt de voor de brm; benoodii'ile ö ö 
metsel- en gehouwen sleenen. 

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de gewaarmerkte 
teekeiiingen, waarin geene wijzigingen mogen worden gemaakt, 
dan op order ol' mcl loestemmiiig van de directie. 

Voor schade, door hoogwater enz. veroorzaakt, wordl geene ver-
goeding verleend. .Alleen in geval van verandering in de vastgestelde 
alinetingen wordt het mew en minder werk naar de eenheids-
prijzen berekend. 

2. 

Hel limderen van de middenpijlers en van den regler landjMjIer 
geschi(.'(ll op de volgende wijze: 

Nadat de benoodigde steiger en ééne zijde van den kistdam in 
orde zijn gebragt, moei de bodem tol de liepaaKie ilieplc svovdcn 
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nilgebaggerd; daarna worden de l'nnderingpalen van 10 voel ingeheid 
tol eene diepte van minstens 10 voel onder den bodem. Wanneer 
de waterstand het toelaat cn de directie bet noodig oordeelt, wor-
den de palen met opzelslukken lot 12 voet diepte ingeheid. Eene 
mindere diepte dan 10 voet wordt slechts oj) bijzondere vergnnning 
van de directie, ten gevolge van de geaardheid vau den grond, 
voor enkele palen toegestaan. 

Nadat de kistdammen voor de middenpijlers zijn gesteld, wordt 
de 1'underingput droog gemaakt en worden de damplanken lot de 
diepte van 7 lol 8 voel ouder den bodem ingeheid. 

De palen worden alsdan horizonlaal afgezaagd en de vloerbalken 
gelegd. 

Het wordl den aamiemer vrijgelaten, de vloerbalken met houten 
nagels of met ijzeren bouten op de j.alen te bevestigen. He ruimle 
Insschen de palen wordl 2 voet diep uitgebaggerd en met beton 
gevuld. 

l']r worden geene vloerplaten gelegd. 

3. 

Het funderen van den linkerpijler geschiedt op de volgende w'ys: 
De funderingpiit moei worden uitgegraven en zooveel noodig 

uitgebaggerd. De uitkomende grond wordt op eene door de directie 
aan te wijzen plaals gebragl of in hel waler geworpen. Alsdan 
worden de palen gebeid en oj) de bepaalde hoogte waterpas afge-
zaagd. Daarna wordt de beloidaag gestort, beslaande uit: 

1 deel tras. 
3 deelen waterkalk. 
8 deelen zand. 

12 deelen .dukjes sleen. 
Deze slolfen worden oj) een houten vloer, met bijvoeging van 

zeer weinig water, door elkander gemengd, zoodat men eene 
gelijkslachtige massa verkrijg!. 

Er wordt slechts zooveel beton te gelijk bereid, als in bet vol-
gende half uur voor het werk noodig is. 

Hel storten van de beton geschiedt naar keuze van den aannemer 
door trechtervormige buizen of met gesloten bakken, doch zoodanig 
dat de beton rustig in bet water neèrkoml. 

Het verwerken moet geschieden bij eenen waterstand, waarbij 
de betonlaag geheel onder water koml. Na de verharding en het 
uithalen van het water wordt de laag zorgvuhiig met cemeiitmortel 
elfen gemaakl en de scheuren en gaten gevuld. 

1. 

De gehouwen sleen moet gave, roode of roodachtig wille zandsteen 
zijn, zonder schadelijke aders. 

De sleenen moeten op hun groelleger worden gelegd en de zijden 
volgens opgaaf worden bewerkt. 

De ver.̂ cbilleiide deelen worden, wat betreft grootte, vorm en 
voegindeeliiig, naar de teekeniugen bewerkt. 

Heschadigde kanten en vulstukken worden niel toegelaten. 
De dikte van de streksclie- en stootvoegen is hoogstens 3 nun. 
Wanneer eene laag gesteld is, worden de voegen aan de buiten-

zijde met leem gedigt, en daii van boven met zuivere, vloeibare 
cement volgegoten, lol dat alle voegen geheel gevuld zijn. 

Na de voltooijing worden de buitenvoegeii uitgehaald cn zorg-

vuldi'̂  met ceuienl opgeveegd. 

1803.] 

i). 

De gehouwen steen, van het bestaande landhool'd afkomslig, moet 
zorgvuldig volgens nadere voorschririen worden bcwerkl en met de 
meeste zorg in mortel, met fijn zand vermengd, worden ge.steld. 

Deze mortel, alsmede die voor het nieuwe mclselwerk, bestaal ml : 
l deel walerkalk. 
1 deel vette kalk. 
5 deelen zand. 

De buileuvoegen worden uilgchakt en mcl zuivere cemcnl op-
gevoegd. 

Tol dc volmelseling van de onderste lagen der pijlers en de 
achlerbemelseling der landhoofdmuren worden slechts groole .slukken 
sleen gebruikt, op hun groelleger gelegil. 

Dc sleenen worden aan alle zijden vol en zat in den mortel 
gelegd, zonder groole lusschenruimlen. 

0. 

Het mclselwerk moei uilerlijk den Islen .lulij 1800 lol de hoogte 
van den ijzeren bovenbouw zijn 0|)getrokken. 

Den 15den Augustus daaraanvolgendc moei bet geheele werk zijn 
afgcloopen. 

Dc directie verbindt zich om uiterlijk 14 dagen vóór laatstge-
noemden lermijn met den bovenbouw gereed le zijn; zoo neen, 
dan wordl deze lot 14 dagen na de opslelling verlengd, zonder dal 
de aannemer aanspraak op vergoeding voor tijdverlies kan maken. 

Ingeval aan de bovengestelde tijdsbepalingen niet voldaan wordt, 
vervalt de aannemer in eene korting van 1 percent der aanneeinsom 
voor elke week. 

7. 

De aannemer staat voor de deugdelijkheid van hel werk in, gedu-
rende een jaar na de opcnslclliug van de brug. Alle gebreken, die zich 
gedurende dien lijd aan de fundering en het metselwerk voordoen, 
door invloed van h weder of van den stroom, voor zoover zij een 
gevolg zijii vau het gebruik van slechte materialen of van gebrek-
kigeu arbeid, moeten dadelijk iloor hem worden hersteld. 

Is de aannemer hierin nalatig, dan voorziet dc directie cr m 
op zijne kosten. 

8. 

Na de n])levering ontvangt de aamiemer 00 percent van de 
aanneemsom, en de overige 10 percent, met 5 percent rente, na 
den onderhoudslijd. 

Dcsverlangeiiile kan de aannemer maandelijks betaling onivangen, 
vöor twee derden van het uitgevoerde werk. 

0. 

Hij het ontstaan van geschillen, doel de aannemer afstanil van 
de rcglerlijke uitspraak en onderwerpt zich aan de beslissing vau 
de Grosshenoijllchc Wasser- und Slransenbau-Insjiedm liastall, 
in hel hoogste beroep. 

Zulke gescbillen kmmen ecbler geen invloed heliben op hel 
bepaalde in 0. 

10. 

De directie behoudt zich dc keus Insschen dc laagste drie 
inschrijvers voor. 

2. nepttlingen omtrent de vervanrdiijing en de opstelling van den 
ijzeren bovenbouw. 

\ 
I De aannemer moet den ijzeren bovenbouw volgens dc gewaar-
I merkte leekeningen uitvoeren cn op dc pijlers jilaalsen. Wijzigingen 
i kmmeii alleen op order en met locstemming van de directie jilaats 
j hebben, in welk geval hel meer of muider werk volgens dc aan-

genomen eenheidsprijzen zal worden berekend. 
De brug heeft 5 openingen, ieder van 11 "'.001. Dc geheele 

j lengle van de liggers is 01 "'.51). Er zijii 5 liggers, waarvan de 
' middelste O*".!)!), de biiitensle 0'".81 en de tusscbenliggers Oî .oO 

hoog zijn. De dwarsliggers hebben ccn afstand van 4'".003 en eene 
hoogte van 0"'.30. 

Hel geslagen ijzer moet van de beste hoedanigheid zijn, goed 
gewaL>l, vrij van .scbciiren, slakken, bladders eniuiderc gebreken. 

Hel ijzer voor de walerpassc bovenbladen der hooldligger.s moet 
een lijn gekorreld — dat voor de benedenbladen een taai vezelig 
breukvlak verloonen. De direclie zal zich door proeven daarvan 
overtuigen. 

De gegoten draagplaten en roscllen van best graanw ruw ijzer, 
zuiver en glad en zonder gallen, barsten of gieluaden. De onder-
nemer bevesligl ze op zijne kosten op het mel.selwerk. 

3. 

De verschillende deelen moeten met zorg cn naaiiwkcurigheid 
bewerkt en aan elkamler verbonden worden. 

De deelen van de boven- en bencilenplateii worden zorgvuldig 
aan elkander geweld. De voegen van de slaande platen worden 
overeenkomstig de teekeniugen met ijzeren platen gedekt. Hel hoek-
ijzer wordt aan elkander geweld. De voegen daarvan, even als die 
van het plaatijzer, bebooren evenwel te verspringen. 

4. 

De klinkboiilcn moeten juist in de galen passen en kunnen 
roodgloeijend worden aangebragl. Zij hebben de dikte van 24 mm. 
en een gemiddelden al'Matnl van 18 cm. Nabij de voegen van de 
])lateu en de hoekijzers is deze afstand evenwel O cm. 

De koppen glad, gelijk van vorm, zonder randen en scheuren. 
De koppen en moeren van de schroefbouten moeten zeshoekig 

en aan den onderkant afgedraaid zijn; de bouten gelijk van dikte 
en zuiver in de gaten passend; de schroeven zuiver gcsneilen en 
de moeren naar den eisch ^Inilcnd. 

5. 

Al het ijzerwerk moet vóór het wordt aangebragt, na van roest 
le zijn ontdaan, met menieverw worden bestreken. Wanneer het 
is aangebragt, wordt het beschadigde der meniclaag bijgeslreken 
en het ijzer daarna zooveel noodig gestopt, cn Iweemaal met broiis-
l . l ! . ' ' • kleurige olieverw gedekt. 

0. 

De verschillende deelen kunnen door den aannemer desverkiezeiide 
in zijne werkplaatsen worden gereed gemaakt, onder loezigt even-
wel van dc direclie. In de nabijheid van hel werk wordt hem een 

[ j 
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Icirciii aangewezen, waarop liij ile noodige werkplaalsen met hel 
daarbij behoorende dient in gereedheid te brengen. 

Allo sleHingen, tol hel opstellen en plaalsen van den ijzeren 
l)ovcnhouw benoodigd, moeien door den aannemer worden geplaatst 
cn onderhonden. Hij doel dit sleeds in overleg met de directie en 
neemt de voorzorgsmaalregelen, die hem worden voorgeschreven; 
zoo niet, dan worden deze voor zijne rekening genomen. 

7. 

Dc termijn van oplevering wordt op 1 Sepicmber 1800 bepaald ; 

op dit tijdstip moeten ook alle stellingen cn dergelijke hulpmiddelen 

zijn opgeruimd. 
Dc directie verbindt zich, uilcriijk cenc maand vóór dien tijd dc 

pijlers en dc lanilhoorden lot op ile hoogte van den bovenbouw te 
hebben opgemetseld. Mogt dit niel het geval zijn, dan wordl de 
gestelde termijn verlengd lot éénc maand nadat hel metselwerk 
gereed is, zonder dal dc aannemer op vergoeding wegens lyilvcrlics 
aanspraak heert.| 

Wanneer aan dc gestelde tijdsbepalingen niel voldaan wordt, 
vervalt dc aannemer in eene korting van één percent der aan-
ncemsom voor elke week latere oplevering. 

8. 

De aannemer staal voor de deugdelijkheid van het ijzerwerk in 
gcdin'cndc zes maanden na dc openstelling van de brug, in dier 
voege, dal hij alle gebreken, die zich moglen opdoen, voor zoo ver 
zc een gevolg zijn van hel gebruik van slechte materialen ol' 
gebrekkigen arbeid, onverwijld voor zijne rekening herstelt. Hij 
nalatigheid voorziet dc directie daarin op zijne kosten. 

0. 

liet ijzerwerk, dat bij het werk niet meer kan gewogen worden, 
wordl, voor zoo ver dit in dc werkplaalsen niel afgewogen is, 
naar den inhoud berekend en volgens de vastgestelde prijzen betaald. 
De kleine stukken, zoo als leuningen, krnisstangen, bonlen, draag-
platen, worden op ecnc door den aannemer tc leveren decimaal-
schaal gewogen. 

10. 

Hij het ontslaan van gcschillen, ziet de aannemer van dc rcg-
lerlijkc uitspraak af en onderwerpt zich aan de beslissing van dc 
Gvosshcvzorjlichc Wauw- und Slrasscnhau-lnspcclion IlasliUt in 
het hoogste beroep. 

Xulk(; gcschillen kutmen echter geen' invloed hebben op het 

i)epaalde in § 7. 

11. 

Voor de geheele vervaardiging, opstelling cn verwing van den 
ijzeren boveid)ouw, alle bijkomende werkzaamheden cn hulpmiddelen 
daaronder begrepen, worden de volgende prijzen uitbetaald: 

n. voor 100 kil. gegoten ijzer /" 17.50. 
b. voor 100 kil. geslagen ijzer van allerlei soort /"Gl.üO. 

12. 

Na dc oplevering wordt 00 percent van het bedrag cn dc overige 
10 percent Jia afloop van den onderhoudslijd betaald. 

Voorscholtcn worden niet verleend. 

[1862-

Noot van den vertaler. 

Dc bovcnslaande vcrialing is getrokken uit het llandbucli der 
Inijenieur-WisHenschaft, vijfde deel, eerste aflevering: Ausgefulirte 
(lonüruclionen des Ingenieurs von M. liecker. 

In de berekeningen zijn de badcnschc maten, gewigten en 
nnmlen in nederlandsche overgebragt. Waar dil niel is geschied, 
dient in het oog te worden gehouden, dat een bailensche voet de 
lengte heeft van 1} decimeter. 

Hij de slalischc berekening van den bovenbouw is aangenomen, 
dal dc last gelijkmatig over dc vijf liggers verdeeld is. Dc last 
bedraagt |ier vierkanten meter 007 kil., dus per strekkendcn meter van 
de brug 5.10 X 007 kil. Deze last in 5 gelijke deelen verdeeld 
zijnde, zon iedere ligger 1,02 X 007 kil. te dragen hebben. De 
last, die op de tusschenliggcrs werkt, wordt echter door de dwars-
liggers op de builen- en de middenliggers overgebragt. Dil in 
aanmerking genomen, werkt op iederen van de bnitcnliggers een 
last van 1.53 X 007 kil. en op den middelsten ligger een van 
2.01 X 007 kil. 

De formule tot berekening van den weerstand van hel ijzer 
steunt op de bekende ondcrsteHing, dal de som van dc momenten 
der uitwendige krachten, die op eene staaf werken, gelijk is aan 
de .som van de momenten der inwendige krachten. Dc som der 
laatstgenoemde momenlen wordt uit hel traagheidsmoment afgeleid. 

Van de in het oorspronkelijk stuk voorkomende begroeiing van 
kosten zijn hier tlechls de eindsommen medegedeeld. Uok dc lee-
keningen zijn maar gedeeltelijk overgenomen. 

U i : T U y S K L D O O K DICN Ü E R O C K N I S , V O L G E N S J I K T 
D A G I J O E K EI ' INEU KKIS V A N D E N I I O O G L E E U A A K 

K Ü I I L M A N N T E I J A N N O V E K . 

[Zdlschrift des Architecten- uud Ingenieur-Vereins fiir das Kuuiijreich 
Jlanuüver, 18C1, S . 425.) 

(I 'Jaat 2 , figiircn 1—5.) 

Na dc grootschc uitkomsten, welke de techniek der spoorwegen 
in ilen jongsten lijd heeft kunnen tol sland brengen, daar zij 

^ hinderpalen van bijna elke soort verniogt le overwinnen, ongunstige, 
i lange hellingen met vrij loopendc locomotieven berijdt, bruggen 

van allerhande soort over breede, geweldige stroomen cn zeearmen 
legt, ja zelfs hel stelsel der slingerende kettingbruggen aan zich 

1 weet dienstbaar tc maken, blijfl vóór alles nog het vraagstuk op 
i tc lossen, om over oï door de Alpen le geraken. 
: Hel is daarom zeer natuurlijk, wanneer in dezen lijd dc op-

merkzaamheid der technici voornamelijk op dc keten der Cottische 
Alpen gevestigd is, welke ccnc belangrijke grenslijn lusschen 
Frankrijk en Italië vormen, en waar reeds eene doorboring van de 
hooge en zware bergmassa's is aangevangen, welke tegenwoordig 
nog de beide takken (den piemonlesehen en den savooiscben) van 
den Victor-Fmanuel-spoorweg, tusschen Turijn en Chambery, 
scheiden. 

Ook ik gevoelde mij naar die streek heengetrokken, toen ik 
in Augustus 1800 cenc technisclic reis in Zwitserland deed, en 
zulks zooveel le meer, daar ik vooraf de spoorwcgontwcrpen der 

1863.] 

zwilsersche ingenieurs, dat van la Hicca voor den overlogl van den 
Lucmanier, dal van Wctli voor den Greinapas, dat van 1'ressel 
voor den St. Golhard, enz. kon bestuderen, terwijl daarbij overal 
duidelijk is gebleken, dal dc spoorwegen niet over maar door ilc 
Alpen moeten worden gelegd, wanneer er namelijk oji de bedoelde 
plaalsen, alwaar .sneeuw, waler en slormeii in elders niet voor-
komende krachl werken, sprake zal zijn van hel maken en be-
rijden van spoorwegen, die tc allen tijde bruikbaar zullen wezen. 
Jannner slechls dal alsdan geboorde tunnels van 10 000 meter 
(St. Golhard) lot 28 735 meter (Lucmanier) noodig worden, welker 
aanleg buitengewone uitgaven en werkzaamheden vordert; en het 
is daarom , dat met de grootste belangstelling de proefnemingen 
worden nagegaan, welke aan den berg Cenis op de meest groot-
schc schaal worden uitgevoerd. 

Na een korten logt ter bezigtiging van den Apcnnijnen-spoorweg 
van AIcssandria naar Genua, met het beroemde hellende vlak van 
Giovi, tusschen Pontedecimo cn Hussala (1), begaf ik mij derhalve 
naar Turijn, om mij daar zoowel lot het bezoek der werkzaam-
heden aan den tunnel door den berg (̂ enis voor le bereiden, als 
om mij de vereischtc aanbevelingen le vcrscliaHen. In heide op-
ziglen kwan men mij overal met de meeste bereidwilligheiil en open-
hartigheid te hulp, en verboogilc daardoor hel aangename van het 
verblijf in eene stad, die, wal hare ligging betreft, aan den voet 
van dc heerlijkste bergstreek, die tot hooglen van meer dan 
12000 voet bijna plot.seling nit dc vlakte van den Ho oprijst, wel 
naauwelijks liaars gelijke in dc werelil zal hebben, vooral wanneer 
men eene voetreis iloel naar de Snperga (2), iels meer dan 2000 
voel boven den walcrsjiiegel van den Ho gelegen, alwaar men met een 
oogopslag den ontzaggelijken Alpenkelen van Mout Hosa lol .Mout 
Viso in zijne gansche pracht en majesteit als in eene betoovcrenilc 
nabijheid aanschouwt. 

Na een vingtig onderzoek van het door de proefncnnngen van 
de heide .Michelolli en van Hidone beroemilc hydraulische station (3), 
hetwelk helaas! in den vooruitgang der wetenschap niet schijnt te 
hebben gedeeld, bereikte ik de kleine stad Susa, het Segusia der 
Homeinen, 51 kilomeiers van Turijn, achter welke onmiddellijk 
lie beroemde straatweg tol ccnc duizelingwckkende hoogte in veel-
vuldige boglen omhoog stijgt, welke in de vroegere en legen-
woordige Napoleontische oorlogen voldoende is bekend geworden 
en vooralsnog den eenigen hruikbaren weg vormt, om van Turijn 
naar Sl. Jean de Mauriennc en Chambery te komen (i). Onder 
lie gunsligsic omslandigheden duurt dc logt mei de postwagen tol 
aan St. Jean 10 uren, waarbij men dan den voornaamsten pas 
op cenc hoogte van 0350 parijschc voelen overgaat. 

Tot beter verstand gelieve de lezer zoowel hel overzigls-kaartjc, 
figuur 3 van plaat 2 , als de kleine bijzondere kaart, figuur 
I , na le gaan; dc straatweg is tc onderkeimen door de dorpen, 
welke hij aandoet of ter zijde laat liggen, namelijk Venaus, 
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Molarclto, Novalesa, Ferrera, enz.; verder, nabij het hospitium 
(van den grooten berg Cenis), waar men dc fransche grens reeds 

I achter den rug heeft, gaat hij langs een meer, doet Lavernclles 
aan en daalt spoedig daarna, lot hij eindelijk hij hel stadje Lansle-
bourg in het enge ruwe hcrgdal van de rivier do Are afdaalt, 

i langs de dorpen Terinignon en Villarodin loopt en het stadje 
Modane beredcl, alwaar het savooi.sche uileinde van den tunnel 
uitkomt en waarop ik later lerugkom. 

Om naar het italiaansclic niteinde van den Iniinel le geraken, 
moet men den vermelden siraalweg niel verder volgen, maar dien 
weg nemen, langs welken alleen de spoorweg verder kan worden 
gelegd, namelijk langs hel slroomdal van de rivier de Dora Hipa-
ria (1) opwaarts. 

Van Susa af heefl de ontworpen baan vooreerst eene zuid-
westelijke rigling, gelijk de naar Frankrijk (Hriaiifon) over den 
berg Genèvre voerende siraalweg, en scheidt zich van dezen 
eerst omstreeks hel slailjc Oulx, le gelijk zich westwaarts wendend, 
loopt in het dal van den Tabor-Dora-arm voort tot aan het vlek 
Hardonnèchc, alwaar het genoemde slroomdal, op eenige wijde af-
gronden en kloven na, zich geheel sliiil en alwaar de weg in bijna 
noordelijke rigling door de magligsic Alpen moet heengaan. 

liet terrein tusschen Oulx tol HardoiuR'chc is minder schoon 
dan wild, grootendeels onvruchtbaar, en bijna huiveringwekkend, 
omstreeks de ilaliaansche tunnel-monding, welke zich bevindt 
0]) eene plaals, alwaar de winter met het begin van September 
aanvangt en met het begin van Junij eindigt. Deze laatste om-
standigheid mag, tot regie bcoordeeling van alle reeds vollooiile 
of nog onvoltooide werkzaamheden, wel in het oog worden ge-
houden, opdat het ongeduld worde gematigd, waarmede gewoonlijk 
dc vorderingen van het werk worden beschouwd. De waanle van 
hetgeen hier reeds verrigl is stijgt echler nog meer, wamieermen 
nabij cn in dc ïnachinc-gebouwen (ongeveer 000 meiers vóór tien 
tunnel-ingang) de reeds opgestelde wezenlijk kolossale ijzermassa's 
aanschouwt (alleen 10 windketels, elk van O meter lengte en 1.0 
meter middellijn, die alle in hun geheel worden vervoerd), en zich 
dan den weg van Oulx naar hier tc binnen brengt, en eindelijk 
als men overweegt, dal in cn om Hardonnèchc nergens bruikbare 
bouwstollen tc vinden zijn. 

Gelyk uil di; kaart, figuur 1 , blijkt, bevindt zich de tunnel-
ingang, in ovcrceiisleniming mei de gesteldheid van het terrein, 
op eenigen afVland van Hardonnèchc en wel op eene plaals, alwaar 
hel vlak van de baan 1335 meier boven dc zee ligt. 

Volgens de cijfers op hel lengleprofil des tunnels (figuur 5], (2) 
bedraagt zijne gehcelelengte 12 220 meieren stijgt van het zuitlelijke 

2S.'; 
(1) Hetwelk over ccnc lengte van .3300 nieter bij eene stijging van 

met vrij loopende locomotieven bereilen wordt . 
(2) De Sii))crga, ccn zeer aanzienli jk koepelgewelf , is ile begrafenis ' 

knpel (Ier koningen nit het linis van Savoije. 
(3) Zie mijne Ihjdromcchmiik, S . 197. 
(4) De weg werd in 1805 op bevel vun Na])ülcon I door VaMironi 

aangelegd. 

(1) Dc Dora Kiparia ontstaat hoofdzakelijk door de zamenvloei j ing van 
twoc wilde b e k e n , van welke dc ceno aan den berg Tabor cn do andere 
aan den berg Genèvre ontspringt . Bij Tur i jn stroomt zij in den Pu. Zij 
moet niet verward worden met de Dora B a l t c a , die zich nit wufcr van 
den Mont iHanc cn den grooten l ' .crnard v o r m t , langs C'tnn niavcur en 
Aosta vloeit en zich eerst hij Chivassa met den T o vcrccnigt . 

(2) Daar opgaven van andere diiitschc technici met de mijno niet 
schijnen overeen tc komen , moet ik ni tdrnkkel i jk o p m e r k e n , dat men 
hel lengtoprofil (figuur r») n a a r de oflicieelo oorspronkel i jke k a a r t tc 
Viardonnoche met bijzondere welwillendheid (op eenigzins grootere schaal) 
voor mij heeft overgenomen cn ik daarna de ingeschreven cijfers met 
zovgviildighcid heb vcrgclcl.cn. 
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(italiaanschc) uiteiiulc of het vlak iler haan tot hel luuhleii van 
(len timiiel, il. i. over eene lengte van 0110 meters, slechts 3.00 
meter (jo's^) of 0.5 op de 1000, in hel geheel slechts zoo veel 
als noodig is om het zich verzamelende water hehoorlijk gelegen-
heid tol afvloeijen te geven. Daarenlegen is van het midden af tol 
aan hel noordelijke (Savooische) uiteinde eene veel sterkere helling 
gemaakt, namelijk 135.01 op 0110 meter of 2-2 op de 1000, 
om hel waler, dat aan dezen kant met veel meer heftigheid loe-
Nlroomt, sneller te doen afvloeijen. 

Del midden en tegelijk het hoogste punt van den hoilem des 
tunnels ligt 1338.43 meter hoven de zee, de hergrug en hoogste 
.spits van het te iloorhoren gebergte aldaar 2040.10 meter, zoodat 
zich hoven den hodem iler haan nog eene rolsmas.̂ a van 1010.73 
meter hoogle hevindt, hij welke natuurlijk niet gedacht kauworden 
aau zoogemunnde inijnpiitlen. (1) 

Wat dc voorhereidemlc geodesische werkzaamheden hetrelt, welke 
hier noodig waren, voornamelijk om daardoor zooveel mogelijk dc 
zekerheid tc verkrijgen, dat men van dc heide tunncl-cimleu in 
het midden zou zaïncidvomeu, zoo z'ij opgemerkt, dal men vóór 
alles daarnaar trachtte, van huilen ecu vertikaal vlak tc bepalen, 
dat met de as des tunnels te zamen vall, waarbij men mei de 
hoofdmcling van dc hoogste bergspits begon en vandaar uil trigono-
melrische punten bepaalde tol aau de plaatsen, welke juist tegen-
over de einden des tunnels liggen. Op de drie hoofdpuiilen (aan 
den lop en buiten aan de beide eimlen) bestaan nog heden obser-
vatoria met vast slaande theodolieten, om gedurig loodlijnen iu hel 
vermelde verticale vlak te brengen, welke men op bepaalde af-
standen in hel rigtingsvlak van den tunmd ophangt. 

Welligt zou nog vermelding verdienen, dal (men vergelijke daarbij 
de kaart) de gansche tunnel niet door den grooten burg Cenis, maar 
door den bergrug vau Frejus (Col de Fréjiis) gelciil wordl, welke 
ongeveer 20 000 el zuidweslelijk van den cerslgemcKleii berg ligt. 

De slecnuuissa, in welke de tumicl meet worden gehoord, beslaat 
hoofdzakelijk uit schilleracbtigen kalksteen, welke aau den kant 
van Savoije met vele kwarlsaders vermengd voorkomt cn op zich 
zelf niet bijzonder moeijelijk te bewerken is. 

Nabij de uileinden vau den tunnel is dan ook de steen niet zoo 
vast, dal hij genoeg zelfstandigheid bezit; deswege is het noodig 
geweest aai» beide nitciiulen metselwerk aan te brengen, hetwelk 
aau dc zijde van Dardoimcche iets meer dan 1000 meier lang is. 

Dc dwarsdoorsnede van den Immel Ier laalstgemeldc plaals is 
iu Iiguur 2 voorgesteld en wel op ^̂^ ware grootte, 
waarbij de hoofdahnctingcn (iu meters) zijn aangeduid en hel 
>poorvlak is aangewezen. 

Dc hnulamcnten van het gewelf rusten op beton , terwijl de zij-
muren, de impost en de zes eerste gcwelfsteenen aan iederen kant 
uit behouwen brcukslcenen beslaan en hel geheele bovenste gedeelte 
van hel gewelf uit metselwerk van gebakken steen; als vullings-
materiaal boven en achter het gewelf van gebakken slecn zijn 
drooge breukstceneu gebezigd. 

Ten lijtle van mijn bezoek (den 22stcn en 23slen Augustus 181)0) 

(1) De diepste m i j n p u t , wellic tot lieden in Knropa werd u i tgevoerd , 
is een vnn 220 nieter diejite in den bijna ticheel nit tunnels be.staanden 
Jura-indu.strieel-spoorwcg (Neiiehatel , la Cl ianx dc l ' o n d s , Ie Loc le ) , 
welks hoogste punl lü-lS meter boven de zee ligt. 

[ 1 8 0 2 -

had men, zonder hel (jehrulh van hoorwcrhUntjen, aan den kant 
van Savoije den tunnel Ier lengte van ongeveer 000 meter geheel 
voltooid, terwijl aan het zevende honderdtal met alle kra«ht werd 
gearbeid. 

Ofschoon het reeds hier de plaats zou kunnen zijn over de 
boorwerktuigen en het boren te spreken, zoo zal het toch voor 
hel juiste versland vau het geheel heler zijn, vooraf vau de plaats 
vau den arbeid (de hoorplaats) iu den tuimel naar dc machiiie-
gebonwen terug Ie keeren, welke tusschen den ingang van den tunnel 
en Dardonnèche zijn gebouwd. 

Van buiten beschouwd voriiien deze gehouwen Iwee in schuine 
rigling iovercenkomslig de hellingen van het gebcrgle) boven 
elkander slaande groepen, waarvan de bovenste l̂ m hooldzakelijk 
cenc .soort van pomphuis opleveren, alwaar zich het waler tol 
hel drijven der werktuigen verzamelt cn vanwaar bel doelmatig 
verdeeld kan worden (deze gebouwen bevallen daartoe dc met V V, V 
Iiguur 4 , aangewezen bakken, terwijl de buizen/Miioeteu gedacht 
worden builen op de helling vau den berg Ic liggen). 

De lager gelegen geboiiwcu hevatteii zoowel de toestellen tol hel 
zamendrukken van de lucht, abcdijhi van Iiguur 4, als de 
herslellingswcrkplaats en al dc werktuigen cn voorwerpen, welke 
bij het zamenvoegen en leggen vau de buizen, enz. ook nog 
verder noodig zijn. 

Verwijdert meii zich zoo ver mogelijk vau de bedoehle berghelling 
iu het waterpasse vlak van hel benedenste gebouw, zoo vertoont 
zich eeu zeer fraai schoiiw.spel, daar men eerst de beiiedeustc groote 
groep machinegeboiiwcn (met inbegrip van een lokaal voor het 
bestuur) voor oogcn heeft, vervolgens tien stuks evenwijdig naast 
elkander liggende zware groote ijzeren buizen k̂  ieder ongeveer 
30 meter lang en vau 0.(.»0 meter middellijn, langs de bergheHing, 

' die eenen bock van ongeveer 40 graden mei hel waterpa.svlak 
maakt, ziet oprijzen tot boven den top van hel vermelde gebouw 

I voor waterverzameling, terwijl dc ontzaggelijke daaraebler oprijzende 
' ueberutcn eenen schoonen achleruroiid vormen, die door dc bier C O ^ 

' en daar zich voordoende sneeuw een wezenlijk schildetachlig aanzien 

' bekomt. 
! Wal nu de werktuigen in hel bijzonder belrefl, welke dienen 

om dc naluurlijk aanwezige drijfkracht van urmsteiis 1 leeiTuig 
el water iu de secnndc bij 20 meter val (loodregle afstand der plaals 

' h vau den waterspiegel i iu dc bakken 1' V) op te nemen, zoo is 
' een van dc tien iicveiis elkander gelegene gelijke iiirigliiigen in 
i dc afbeeldingen voorgesteld, tot welker oidieldering het vidgeiide 
I kan dienen. 

In den gemclselden voorraadbak m wordt het uil woeste borg-
i beken, verre achter Dardoimèche, te zamen gevloeide waler vei-
; gaderd. Door eene buis o slaat deze ook als afvoerbak dienende 

voorraadbak met een tweeden / in verbinding, waarin de schuttcn 
tol loelaliiig, regeling of afsluiting van het in de buizen k verder 
vlocijcnde drijfwater zijn aangebragt. 

Door de regihoeken i en h zijn kleppen aangeduid, waarvan 
de eerste dient om bet water den weg k naar g tc openen of af 
sluiten; de laatste doel hel water wegvloeijen, hetwelk zijnen 
mecbaniscbeu arbeid bijna geheel tol het zamendrukken van lucht 
iii den voorraadbak a gebezigd heelt, en verder door eene buis 
geleid wordl naar een onllastingkauaal s. 

Del loodregle gedeelte van dc buis g vormt eenen luchlhak, 

... I 
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waartoe zij vau boven hij f met verscheidene hichtkleppcn is voor-
zien, die zich naar binnen openen. Op dc hoogste plaals van dc 
buis g ligt eene kogelklep c, welke door een huisje d omgeven 
is. Dil laatste staal door dc buis c met eene soorl van koepel en 
daardoor met een grooten windkelel (gelijk reeds hoven is opgegeven 
van O meier lengle en 1.0 meter middellijn) in verbinding, ilic 
lol voorraadbak voor zamcngeperstc lucht dient, welke naar goed-
vinden door cenc buis s verder kan worden gevoerd. 

Opdat de in a aanwezige lucht, nietlegeuslaandc de met kleine 
lusschenpoozcn (voor hel verwisselen der kleppen) werkende drijf-
machine, zooveel mogelijk sleeds dezelfde spanning vau bijna " 
dampkringen hehoude, staal dc windkelel a door eene buis j) met 
eenen hooger gelegen waterbak n in verbinding, waarin dc water-
spiegel bij het arbeiden met dc machine voorldiirend op-enneder-
gaat, zonder dal er aanmerkelijk verlies vau water plaats heeft, 
weshalve bet water in het vat n slechls zelden door versch waler 
behoen tc wordcti vervangen. 

De afsland van den walerspiegel in den bak n tol de middellijn 
van den kelel a werd mij ojigcgcvcn 50 meier te iNMiragen. 

Nog voor dat dc werking van bet water iu l aanvangt, perst 
men door bet waler in n dc lucht in den windkelel n te zamen, 
en kan daarmede cenc kleine machine (ecue machinc met water-
ilriik als een sloomluig met balans vervaardigd) in werking bren-
gen, waardoor de kleppen i cn h , zoowel voor ile wi.'rkiiig vau 
het water in dc bakken / en m als ook gedurende deii tijd, dat 
dit zijne levende kracht tot verdere zameiipersiiig vau dc lucht 
doet dienen, beiirleliiigs gcO|ieiid en ge-̂ loleii worden. 

De werking der gezamenlijke locslelleii is zeer duidelijk, waii-
jieer men zich voorstelt, dat aanvankelijk alle buizen en hakken 
vau i, g, d, e, l tot n met dampkringshichl van gewone drukking 
zijn gevuld, maar de afvoerbuis (hichïbuis) :. is gesloten. 

Wordl de iiilaalklep i geopend, dan stort het waler, hetwelk de 
beweegkracht oplevert, van / uit door dc huis k naar ƒ/, drijft 
ovcr.il dc dampkringslucht voor zich heen, veroorzaakt daardoor 
de .sluiting van de kleppen bij /', verder het opheHen van de 
kogelkle|) c, dringt in den windkelel a en verdikt dc aldaar aan-
wezige lucht. 

Daarna sluit zich dc klep i en opent zich daarenlegen dc klep 
/i, zoodal het in g[ opgcslegen water bij h naar r ontwijken en 
in Ik'I kanaal s afvloeijen kan. Dc kogelklep is nu eehler ge-
sloten, de kleppen /"daarenlegen geo|)eiid, zoodal geene zamen-
gepcr>lc lucht van a uil tcrugslroomeii, maar wel versclu; damp-
kriiigshicht door de kleppen f iu hel hoveiiste loodregle gedeellc 
van dt' huis g komen kan. Terwijl dit gcschicdl , opent zich i 
weder, en sluit zich h daarentegen; ht.'l waler dringi andermaal 
van g naar (/, opent weder c en dwingt de reeds in a aanwezige 
en reeds zamcngeperstc lucht cenc nog hoogere .•spanning aan te 
nemen. 

Dcmecbanische arbeid ofde levende kracht, welke hel hij iedere wer-
king ncilerstorleijde water uiloefenl ( I ) , zal onder alle omstandigheden 

O 

de in a reeds verzamelde lucht steeds meer zamenpersen ; alleen wordl 
dc weg, over welken zij vcrjilaatst wordl, in dezelfde male kleiner, 
hoe verder men dc zamenpcrsing voortzet. Na eeu zeker aantal 
werkingen zal eindelijk dc in a besloten lucht cenc zoodanige 
spanning bereikt hebben, dal men genoodzaakt is, of haar door 
de huis v tc laten weg.stroomen of dc werking der machinc te 
slaken. Daal men haar wcgslroomen en te gelijkertijd dc machine 
voortgaan met werken, dan zal ook het oogenblik gekomen zijn, 
den zoogeiiaamdeii drnkregiilator (of, gelijk men iu Dardonnèche 
zegt, het bassin manonirlrifjiie) in werking te brengen, d. i. deii 
kelel a met het voorraadwaler in n door de buis /> in verbinding 
Ie stellen. 

Na deze uileenzelting zal hel niet moeijelijk zijn in tc zien, 
dal de druk van de damjikriiigslucht in den windkelel a door de 
eigenaardige werking van hel drijfwater (van dcnzclfden aard als 
hij deii zoogenaaiiideii walerram) grooler worden kan dan de druk 
van de walerkolom, d. i. grooter dan wanneer men het drijfwater 
zonder beweging op dc zaïnengepersle lucht liet werken (1). 

lielijk reeds is opgemerkt, liggen 10 stelsels van werktuigen, 
geheel gelijk aan het op dc plaat algcbeelde en zoo even beschrevene, 
oiimiddellijk in lu.'lzelfde gebouw naast elkander. Derhalve voeren 
ook 10 geheel gelijke buizen van de windkelels in den tuimel 
lot bijna op dc plaals van hel werk. 

Iedere vau deze gegoten ijzeren buizen is zamengesleld uil 
sliikkeii vau 2 meier lengle en 0.20 meier middellijn in den dag 
bij cenc diklc van 10 milliiiieler. Iedere twee stukken zijii door 
aangcgoleii neuzen door middel van schroeven verbonden, terwijl 
rondom iu ih; wanden van dc buizen groeven zijii gemaakt, om 
daarin een zwaren draad van caoutchouc als digtingsmiddel te 
kunnen leggen. 

Dc zaïnengepersle liielil, welke in deze buizen lot kort voor de 
plaats van hel werk wordt gevoerd (lot aan de werkliiigen in 
daarliisschen geschakelde buizen van gevulcanisceerde caoiilchouc 
met ingelegde veren) dient om de boorwerktuigen Ic drijven, 
waarvan elk eciieii bcilel met eene 5 cenruueler breede snede voeri lot 
liel boren vnii ronde gali.'ii, welke later op dc bekende manier 
met buskruid worden gevuld mn dc rots Ie doen springen. De nog 
eenigzins zaïnengepersle damiikringsliicht, welke bij de boorwerk-
liiigcii, lia volbragicn arbeid, ontwijkt, dient levens voor de 
noodige liichtverversehiiig. 

Ih; hoorwerkliiigeii zelf, welker meer uitvoerige beschrijving de 
hoofdingenieur Sommellier vooralsnog niel wcnscherijk achl, zijn 
op soortgelijke wijze als onze llians algemeen gebruikelijke kleine 
sloompompen zamengesleld, en even als deze met .schuiven voorzien , 
iloch met dil oiulersclniid, dal daarbij been- en wedcrgaandc be-
wegingen voor de boor.Maug (die met slooleii werkt) en te gelijk 
draaijende hcwegingeii plaats hebben; beide soorten van hcwegiiigeii 
kunnen bovendien geheel onafhankelijk van elkander geschieden. 

(1) De hoeveelheid w a t e r , die in dc secundc toevloeit , werd mij opjje-
lieven 1 tccrl inp el tc bed raden , hetwelk bij el val met ccnc natunrl i jk 
voorhanden hoeveelheid arbeid van lOUO y til • = SóOOO elnonden of 
2101)0 ' 

= 333 paardekrachten overeenkomt ; bij .50 ten honderd nuttige 
werking der luchrpcrs derhalve ruim ICG paardckraehtci i . 

( I ) Vol;;ens dc formulen van den hoo;;leeraar l iculcaux in zijn bclanj ;-
rijk opstel over dc doorborinfj; van den ber;: Cenis {Schweizcrischc Polißech-
uischc Zciischrift, IJand 2 (1S.')7,'!, S . IG.'J), wordt de voordcelit;ste span-
nin;; voor de lucht in den windketel bij eene werkzame wate rko lom van 
'2.') nieter (die in 1 'ardonnèche voorhanden is) op 5.44 dampkr ingen boven 
dc gewone dampkr ingsd rukk ing berekend. 
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lüj vier gangen van de Incldpoinj) lioojile men hel aanlal sluolen 
van de hoor in de njinnnt op 300 te hrengeii (1). 

lïij den voorlgang van hel springen hewerkt men nitit lerslond 
het geheele profd-oppervlalc van den Immel, helwelk in onze al-
heelding le zien is, maar een zoogenaamilen UiclilsloHcn fgangl 
mei vierkanie dwarsiloorsnede van i . i meier zijile. 

Voor hel opnemen van aehl ol' lien gelijklijdig arbeidende hoor-
ders diende een van gesmeed ijzer vervaardigde wagen van 8.3 
meier lengle, 2.1 meier hoogle, 1.5 meter hreedte, die op twee 
paar raderen rustte; de assen waren 4 meter van elkander ver-
wijileril. 

Daar men van den ingang des tuiniels, tol daar waar de wagen 
moest slaan, een vast ijzeren spoor had gelegil, zoo was deze 
wagen ligt te vervoeren, en even gemakkelijk te hevestigen, len 
eimie aan de hoorwerktuigen hij het werken een behoorlijk vasten 
.stand te verzekeren. Met dat doel had men lussehen de raderen 
van den wagen eenen sterken houten remschoen geplaatst, welke 
door midilel van krukas, schroef en heiboom tegen hel bovenvlak 
der spoorslaven werd geiirnkt. 

liet ligchaam van den wagen was overigens in verscheidene 
waterpasse, evenwijdig boven elkander liggende verdiepingen ver-
ileeKI, op welke de boorwerktuigen ten gevolge van hare doelmatig 
ingerigte onderstellen zoodanig eu op verschillende hoogten konden 
worden bevestigd, dal de hoorders niel slechts in de rigling van 
de tinmel-as of evenwijdig daarmede, njaar ook zijwaarts legende 
rots arbeiden konden. 

1802 — 

eigenlijkim bergrug overgegaan en over een sneeuwveld (aau 
den savooischen kant) getrokken was, allengs liefelijker werd, en 
kwam na een marsch van zeven uren behouden aan in hel .schoone 
siroonulal van de Are en het vriendelijk stadje Modaue. 

Hier werd ik weder op de meest voorkomende wijze ontvangen 
door den directeur van de lunnelwerken, den ingenieur .Mella, en 
vau alles onderrigt wal lol bereiking van mijn doel noodig was. 

Gelijk uit de kaart (liguur 1) blijkt, komt de tunnel met hij 
Modaue, maar boven hel dorpje Kournean nit, aan de rivier ile 
Are, ongeveer 300 voel boven den walerspiegel van dien wilden 
en nnigtigen stroom; de spoorweg nmet dus, om naar den bodem 
van hel dal te kunnen komen, achliM'waarls geheel om Modane 
heen worden gelegd. 

De bouw des tunnels was hier den 2islen Augustus 1801 bij 
hel uitsluitend bezigen van hantlenarbeid nog slechts ovi-r ongeveer 
•100 meter voltooid. Men kon hier over hel geheel minder snel 
vorderen, wijl de rots (kalk, met vele kwartsaderen donrmengd) 
harder en de toevloed van waler veel sterker was. 

Ter bespoediging van vele werkzaandieden, voornamelijk het 
aanvoeren van bouwsloll'en ml hel Arc-dal naar de |)laals van den 
tunnel, was men bezig niet hel aanleggen van iien groolsch hel-
lend vlak, dal reglslreeks van den mond des tunnels naar Fom--
neau voert en waarbij men eene beweging met k(>orden zonder 
eind in toepassing zou brengen. 

Dewijl hier het aanmerkelijk hooge walerverval van Ilardonnèche 
ontbreekt, zoo heell men voor hel zamenpersen van de benoodigde 

Achter dezen wagen voor de boorwerktuigen had men een tweeden | dampkringslucht aan de Are door den aanleg van eene sluw en 
kleineren wagen geplaatst, die insgelijks door eenen houten rem-
schoen aan de spoorstaven werd bevestigd, en bestemd was voor 
een watervat van meter lengle (als eeii cylindrische sloondvetel 
ingerigt), uil hetwelk door middel van eene kleine, bijzondere 
luchtpomp (gelijkende naar de zoogenaannle stoomjionipen van 

een kaïmal water ontleend voor het drijven van zes liovenslagraderen 
(van 0.50 == 300 paardekrachlen), door niiddel van welke men 
perspom|ien reglslreeks drijft, terwijl alle overige maatregelen op 
dezelfde wijze als le Itardounèche zijn genomen. 

Ook hier hoopte men voor dt;n aanvang van den winter ib 

Garelt) waler in de boorgaten moest worden aangevoerd, zooilal j werktuigen aan den gang le zien. 
deze voortdurend werden uitgespoeld en na de vollooijing van den 
arbeid slechts met lappen als anderszins behoelilen te worden uit-
gedroogd, om terstond de patronen te kunnen ontvangen. 

Na hel alhiggen van mijn bezoek, waarbij ik op de meest voor-
komende wijze door den hoofdmgenieur Sonnnellier, den ingenieur 
Ijiirelli, den werktnigkmnlige Garbillel en door hel gansche per-
soneel van hel technisch bureau werd ondersteund, kon ik slechts 

Ik verliet de nn-nschen, den aanleg eu de streek met een daid;-
baar harl en met den wensch een tweede bezoek le kmmen af-
leggen na de vollooijing van het gansche werk, d i. waarschijnlijk 
iu 1800. 

Sederi zijn de werkzaandieden nud de werktuigen aan heide 
zijden aangevangen. Alles gaal nog beter, dan men berekend 
had, in het algemeen zijn tot heden alle gekoesterde verwachrmgen 

belrenri'ii, dat ik niel kon vertoeven tol aan den aanvang van hel overtrolfen en nog geene van de droevige eu afsrhrikkeiide voor-
horen met de werktuigen, waarmede men binnen weinige weken si)ellingon vervuld, welke kleinmoedi;:heid, korlzigligheid en afgunst 
een aanvang hoopte le maken. van verschillende kanten over dezen inoeijelijken arbeid deden 

t)m zeer gemakkelijk naar hel andere (het savooische) uiteinde ' hooreu (1). 
van den tunnel le komen, had ik weder naar Siisa moetiiii lerng-
keereii en den weg over den berg Genis vervolgeii, waartoe ik 
hist noch lijd had. Ik ging deihalve, door Iwee krachtige gidseii 
vergezeld en met den behoorlijken nionilvoorraad voorzieii, langs 
den korlsleii, soms moeijelijken weg, nagenoeg evenwijdig met 
die van ib'ii tunnel (naasl den Gol de Frejiis) over den bijna 
0000 voel hoogen Col de la Hoiix, geiiool boveii bet nilzigt op 
de beerlijkste, meesl groolsche Alpenslreek, die, nadat ik den 

Moge dit groolsche werk, tol eer voor do ondernemers en be-
stuurders, lol zegen voor de bewoners dier schoone sireken, en 
tot heil voor de beschaving in hel algemeen, voorspoedig voort-
î ezet eu voltooid worden! O 

U ) Volgens later door mij ontvangen berigten maak te men op ISOO 
nieter afstands van de I n d i t p o m p , derba lve op 1000 meier alMands van den 
iuune\ in;^ung, in v\o ïniiiuui bour-^aliii» wui 9 tul t l ceutiiactor lun'^to. 

(1) Zie met name het geschrift van F l u c h a t : De la (ravcrsJv des .l/yt-» 
j o r UH chemin ds ftr. Ncuil ly 1^55, p. 72 enz. 
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H A V R E N A A R K U S . S E L ) , D O O R D E N H E E R 

F R É M A U X , inijcnicur der Irwjijen cn rvcfjen, 

{Anmües des jmts et chauss<fes, IRGl, Rcptenilire ct Oc tob re . p . 198.) 

Ten gevolge vau eene minislerieele beschikking van 21 Septem-
ber '1800, waarbij het voorstel lol het maken van eene voorloopige 
brug ter vervanging van de bruggen van le l'oisie (iu den keizer-
lijken weg 11°. 28) werd goedgekeurd, zijn de ingenieurs iiilge-
noodigd rekenschap le geven van de omslandigheden, die de 
snelle vernieling van deze bruggen hebben veroorzaakt en de 
voordeelen, welke men aan bereid bont toekent, in twijfel zmiden 
slellen. Gel'yke loelichliiigen zijn gevraagd omtrent de brug van 
Talence, die insgefijks dreigt in te storten, in den keizerlijken 
weg n". 25 te Ahbeville. Wij slellen ons voor hier die vraagstuk-
ken te onderzoeken. 

liruijyen van le Umle. — De bruggen van le IJoisIe zijn in 
1851 gelegd over twee takken van de rivier de Aulhie, die in 
don keizerlijken weg n°. 28 de grensscheiding uitmaakl van de 
departementen van de Sonnne en hel Pas-de-Calais. Zij waren 
beslemd de oude brug van le Hoisle to vervangen, die aan den 
oorsprong der vermelde armen bestond. 

Deze bruggen zijn gemaakt van beukenhout, dat volgens de 
handelwijze van dr. lioucherie was bereid, te weten, door hel 
inper.sen van eene oplossing vau sniphas cupri, iu bepaalde ver-
houding bereid. FIke van die bruggen bestaat nit drie openingen. 
De eersle, gelege:i over den kleinen lak, welke lot onlaslingkaiiaal 
voor den molen van le üoisle dient, heeft in de midden-opening 
eene wijdte van '1'".70 en in de beide andere openingen eene 
wijdte van 3"'.70. De tweede brug, over den vooriiaamslen lak 
der rivier gelegen, heefl in de inidden-opening 5"'.70 en in de 
beide eindopeningen 'i'".70 wijdte. 

De openingen der beide bruggen worden gevormd door vijf 
rijen balken van 0"".3() hoogte bij 0"'.23 breedle, met onderlig-
gers van gelijke afnieliii;jen; hel geheel steunt op jukken, ins-
gelijks van bereid benkenhoul. De bnilensie jukken s'eken in de 
taluds. Hel bruggedek, re;;lslreeks door de balken gedragen, be-
staat uil platen van O".10 dikte en dwarsliggers van O'". 15 
ilikle; daarop rust de beslrating. De leimingcu zijn aan de dwars-
liggers verhonden door stijlen, gordingen en schoorstukken, welke 
als schampstaven dienen. De palen en de hoofdbalken der jukken 
zijn O '.30 dik. 

In 1858 bemerkte men dat verscheidene platen verrot waren en 
dal de dwarsliggers voornamelijk waren aangetast bij de verbin-
dingen met de stijlen en de schoorstukken der leuningen. Men 
was verpligl deze houten stukken gedeeltelijk te vernieuwen. 
Hovendien was de eerste paal stroomoiiwaarts van hel tweede open 
juk der hoofdbrug boven water sterk aangetast. 

in 1850 was de toestand erger. He vloer der bruggen was al 
meer en meer aangetast. De uileinden der bovenregels van de 
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leuningen waren geheel verrot. De balken en onderliggers van de 
midden-opening der hoofdbrug begonnen zich le begeven. De 
slooven en de koppen der palen vau de jukken in de landhoofden 
waren in eenen staal van snelle ontbinding. 

In 1800 brak de stroomo])waartsche ligger van de midden-opening 
der groole brug een weinig verder dan de linker onderligger ; deze 
dreigde zelf te breken. De daaraan grenzende ligger was ook ge-
broken, maar op eene plaats boven den onderligger. Men moest 
den weg voor hel verkeer beperken en de overlogt over de brug-
gen van le Hoisie voor voertuigen van meer dan 4000 kilogram-
men zwaarte bij besluit verbieden, l-ymdelijk heeft eene aanmerkelijke 
inzakking van den bruggevloer der voornaamste opening bel maken 
van eene hulpbrug noodig gemaakt; zij is gelegd op de plaals 
van de oude brug, waarvan nog sporen overig zijn. 

Hel hout van de kleine brug is in beteren toestand gebleven 
dan dal van de groole, len gevolge van hare meerdere boogie en 
derhalve van eeiie vrijere doorslrooming van lucht boven den 
waterspiegel, die in hel afvoer-kanaal lager is dan in den hoofdtak. 

Om des le beter eene vergelijking te kunnen maken tusschen 
bereid benkenhoul en eikenhout, is de .Mroomopwaartsche leuning 
der kleine brug van de laatstgenoemde houtsoort gemaakt en de 
andere lennimr van bereid henkenbout. De eikenhouten leunmt; is ^ O 
nog onaangetast, terwijl die van bereid beukenhoul geheel ver-
gaan is. 

Wij moeien opmerken, dat bij de beide bruggen hel uitwendige 
van hel lioniwerk een gunstig aanzien heell behouden; de kan-
ten zijn bijna even nel en scher|) als bij hel stellen. Maar alles 
schijnt van binnen verrot en bedorven te zijn. 

Hnig van Talence. — De bruggevloer van ile brug van Taleiice, 
welker aanleg van 1850 dagleekenl, is, even als de straks vermelde 
brngiien, gemaakt van benkenhoul, bereid volgens het stelsel van 
Houcherie. Heze vloer i.s in de plaats gesleld voor dien eener oude 
draaibrug, waarvan de gemetselde pijlers en landhoofden behou-
den zijn. 

He brug luïefl drie openingen, de eerste van 0"'.0(), de tweede 
van 4' ()7, de derde vau 4'".87 wijdte. Deze op ningen worden 
gevormd door zeven reeksen balken, van O .30 tol O".35 
hoogle bij (l'".20 breedle. Deze balken dragen het bruggedek, 
bestaande nit platen en dwarsliggers; de eerstgemelde hebben 
()'".H) en de laalslgenielde 0"'.20 dikle. 0|i hel bruggedek 
ligt eene hestraling, met twee voetpaden van 1 meter breedle. 
De leuningen zijn van ijzer en met lioulen op de dwarsliggers 
bevestigd. 

In September van het jaar, volgende op dal van den aanleg, 
dns in 1851, werden de balken, die zwak schenen, aan beide 
zijden versterkt met ribben van bereid beukenhoul, onderling en 
met ballen door bouten verbonden. 

In 1857 brak een der liggers van de groole opening in hel 
midden door en vertoonde eene breuk, waarin de houtvezels niet 
meer ziglbaar waren. Twee andere liggers waren ook beschadigd; 
alle drie werden ondersteund door eiken balken, welke er naast 
werden geplaatst. 

In 1850 werden de andere liggers van dezelfde opening, die 
zich begonnen te begeven, insgelijks door eiken balken versterkt, 
zoodal al de liggers van deze opening vernieuwd zijn. Onlangs is 
een der balken van bereid beukenhout, die aan verregaande ver-



rolling lücil, in iiel waler gevallen; drie andere, die evenzeer in 
eenen slaal van spoedige onlbinding verkeeren, zullen weldra 
insgelijks nederslorleu. 

Wal de heide andere openingen hetrefl, zoo heinerkl men nog 
niels aan hel nilwendige der halken. .Maar heigeen mei de groole 
opening is gebeurd, hewijsl dal men niel op huinie deugd moei 
rekenen; zij kunnen zich zeer wel hegeven, op hel oogeidjiik, 
ilal men er hel ininsl op verdachl zal z'ijn, len gevolge van eenen 
schok ol' van eenen le zwaren lasl. 

Wal hel hruggedek helrefl, men heefl daarvan den loesland 
niel onderzochl, nil vrees, dal men, door de heslraling weg le 
nemen, liel evenwigl zou verbreken van een zamenbangend ge-
heel, dal lol onderhouding van hel verkeer dienl. Maar wij Iwij-
felen geenszins of die loesland is allerhagchelijksl. 

De slolsom is, dal de proeven mei bereid boni, aan de brug-
gen van le Doisle en aan de brug van ïalein-e genomen, slechle 
nilkomslen hebben opgeleveril. Ilelgeen bij deze mislukte proef-
nemingen vooral opmerking verdient, is, dal de hoolddeelen hel 
eerst zijn bezweken. 

ümlorzoeh der bereidhijsmji-en. — Om ilezeu ongunstigen uit-
slag te verklaren, kan men aanvoeren, dal dc bereiding van het 
hout onvolkomen is geweest. Kn die onvolkomenc bereiding zelve 
is verklaarbaar, volgens dc nieening van ilen heer de lleimezel, 
hoofdingenieur der mijnen, die van oordeel is, dal het middel van 
Doucherie alleen kan worden toegepast op onbeslagen hout, daar 
de schors noodig schijnt le zijn om eene besehermende laag tc 
vormen voor de oplossing van sulphas cupri. Waiuiccr nu hel 
hout beslagen of bezaagd is, zooals bij dc bruggen, waarvan wij 
boven hebben gcs|)rokeu, dan verdwijnt dat beschermend om-
hulsel, hel bederfwerend vocht ontsnapt miar buiten en hel hout 
loopt gevaar le bederven. 

Wal er van deze verklaring zij, men merkt in allen gevalle bij 
ilc bereidingswijze volgens Itoucberic aanmerkelijke verschillen op, 
waarvan een zeer opmerkelijk voorbeeld vermeld wordt aan het 
eind van een verslag, uitgebragl aan eene commissie It; le Mans, 
omtrent de nieuwe behandelingwijze van de heeren Lege en Kleury. 
Dit voorbeebl deed zich voor bij de volgende proehiemiug. 

i'lalaauboomeu, bereid oinler eene drukking van 10 meters, zijn 
bijna ter̂ stond verrol, terwijl andere boomsoorli'U, omler eene 
mindere drukking bereid, verwonderlijk wel zijn bewaard gebleven. 
Men oinlerslelt d.il bij d(3ze proef de sapkaualeii van het bout geheel 
zijn doorgespoeld onder den invloed van eene te groole drukking, 
en dal de sidphas cupri, oplosbaar gebleven, spoeilig len gevolge 
van dc vochtigheid verdwenen is. 

Zelfs bij de dwarsliggers voor spoorwegen, waarop de bereidings-
wijze van ilfnn'herie met goeden uilslag is toegepast, kan men 
afwijkingen aanwijzen. Heeft nn-n op den spoorweg van t̂ reil naar 
Saiul-Quenlin, die dikwerf als voorbeeld is aangehaald, de dwars-
li""ers, ilie in 1817 waren bereid, in een volmaakt goeden toe-PO ' 

t̂and bevonden, zoo vond men daarenlegen op den weg van lioulogne 
bereide dwarsliggers gelu-el verrol en overdwars gebroken na twee 
jaren dienst le hebben gedaan. De bereidingswijze vaii Houcherie is 
duf? niel in alle omslaudigheden voldoende. 

Men li.ul gedacht, dat dit middel ge>chikl zmi zijn tol het be-
waren van bont, dal in zee wordl gebezigd. Maar uil eene nota 
\an den ingenieur No}on, opgein)men hi de Anindes des punls cl 
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chaussées van Maart cn April 185'J, blijkt, dat bet onvoldoende is. 
De sulphas cupri wordl door het zeewater meilegcvoerd en het 
onbcschermdc bout wordt door de boorwormen aangetast. Dc heer 
Hervé Mangon, die dc jiroebicmingen van den heer Noyon door 
zijne oiiderzoekingen in het laboratorium der bruggen en wegen 
heeft bevestigd, beeft bevonden, dal dc verbinding van dc sulphas 
cupri met de eiwitacbtige en stikstonioudende zelfstandigheden van 
het bout zeer zwak was. Deze gebrekkige verbinding en dc oplos-
baarheid van de sulj)has cupri zijn dc ergste gebreken bij de 
bereiding van hel hout. 

(Iccft nu de bereidingswijze van dc heeren Lege en Fleury, 
welke hierin bestaat, dat men in eene gcslotenc riiimle dc oplossing 
van sulphas cupri iu hel bout doet dringen len gevolge van een 
luchtledig, door stoomkracht verkregen, meer waarborgen voor 
wélslagen dan hel middel van Houcherie'? Het is onmogelijk, dit 
nu reeds stellig te verzekeren, bij gebrek van eene afdoende toe-
passing dezer geheel nieuwe wijze van behandeling. \\1j zijn in-
tegendeel van gevoelen, dat, hoewel dit middel hel voordeel beeft, 
gelijk blijkt uil de proehiemingcn van ilen heer de Hennezel en den 
heer Vésignié, ingenieur der marine, dat het bout beter door-
drongen wordt dan bij ile handelwijze van Houcherie, het in 
andere opziglen groolere nadeelen oplevert. De heer Vésignié lujeml 
overigens als gebreken van deze bereiilingswijze op: 1 . de on-
volkomenc verbinding van de sulphas cupri met de eiwitacbtige 
en stikstofhoudende hcstaiiddeclen van het hout ; de verzwakking 
van de oplossing van sulphas cupri, terwijl zij doorbel hout 
liltreerl. Hel eerslgemeldc gebrek beslaat reeds bij hel middel van 
Houcherie, gelijk wij bovm bij het vermelden van de onderzoekingen 
van den heer Hervé Maiigon gezegd hebben, maar in minderen 
graad, dan bij ile handelwijze van dc heeren Legé en Fleury, 
welke wonlt toegepa.Nl op hout, dal reeds droog is. Ih.'l tweede 
gebrek is aan beide stelsels gemeen en hewijsl, dal de doordringing 
nooit gelijkmatig is. Van de oppervlakte naar binnen, van de uit-
einden naar het midden neemt de verhouding van de sulphas cupri 
in hetzelfde sluk hout aanmerkelijk af Daardoor is Ic verklaren, 
waarom hel zoo moeijelijk is, hout van groote afmetingen tc bc-
reiileii. Kii daardoor zou men ook in zekere male kunnen be-
grijpen, waarom de voornaamste balken van de bruggen van le 
Hoisic en van de brug van Talence het ecrsl aan bederf zijn onder-
hevig geweest. 

Niel slechts wonlt dc oplossing van sulphas cupri zwakker bij 
hel doortrekken van bet hout, maar de graad, waarin zij wordt 
opgenomen, is verschillend voor hout van dezelfde soori, oogen-
.schijnlijk in gelijke omslandighedeu verkeereude. De heer Vésignié 
vermeldt te dien aanzien in zijn verslag de bijzonderheden van eene 
proehiemiug van den heer Hicour, ingenieur der bruggiMi en wegen, 
op (jl) dwarsliggers van bezaagd beukenhoul genomen. Hij deze 
stukken, zegt ile heer Vésignié, heefl de opgenomen hoeveelheid 
bijna van het enkele tol hel dubbele uileengeloopeii eu loch waren al 
die dwarsliggers afkomslig van eene zelfde leverantie hou! en waren 
van de veiling eii de bezaging van dc boonien afaaii dezelfde ban-
ilelingen ()nderwor|ieu geweest eu allen waren tegelijkerlijd en 
derhalve onder dezellde oiustaiidighcdeu bereid. 

Men ziel dus, dal de bidianibdiiigswijze van de heeren Legé en 
rieiirv, even als die vaii den heer Houcherie, heizij door onvol-
komenheden in de oiidcrdeclcn der bewerking, heizij uithoofde van 
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dc meer of minder gunsligc molcculairc gesteldheid van bet bout, 
onderhevig is aan afwijkingen, welke de bereiding onvolkomen 
kunnen docii zijn en aanleiding kunnen gcveii tol lelcursleHing. 
Dc voorwaarden, aan welke moet worden voldaan, om een gun-
stigen uilslag te verkrijgen, zijn zoo talrijk, dal er ligt eenige 
worden over hel hoofd gezien. Lu ongelukkigerwijze heefl men 
geen middel om le onilerzoeken of hel bereide hout op alle punten 
met sulphas cupri doorlrokken is en of dit zout wel in de ver-
houding aanwezig is, welke vereischt wordl, om hel behoud van 
hel hout tc verzekeren. 

Wij hebben ten aanzien van de bruggen van Ie Hoisie medc-
gedeidd, dal de vocgvlakken en de inkcepingcii vaii hel hout 
voornamelijk waren aangetast. Dit vloeit voort uit dc wijze, waarcp 
ile bereiding van hel hout plaats heeft. Hel vocht, zegt de heer 
Vésignié, volgt altijd den houlvezel en dringt nooit dwars door 
eenen jaarkring in de daaraan grenzende laag. Men kan derhalve 
eiken houtvezel beschouwen als omringd door eene soort van i is, en zich ook overal onwillekeurig openbaart, dan ontwaren wij 

H E T RKKENVVEKIvTUIC} VAN T H O M A S , V O O R W I S K U N S T E -
na.mis, steki:f.kuni)igI':n, ingenieurs, ambte-

naars, vekzekhllingsma.ytsciiarrijen en' 
ct.irkkaalls in het .\lgemeen, DOOli 

f . iieuleaux, hooijlcmmr tti Ziirich. 

[Der (M-ithujeuieur, ISG2, llcft 3 und -1, S. 181i.) 

(Hiaat ;}.) 

Het menschdom van den ruwen, moeijelijken cn vooral kwel-
lenden arbeid te verlossen, ziedaar een verheven vraagstuk uit de 
geschiedenis der beschaving, lol welks oplossing bel luacliinewezen 
zoo krachtig medewerkt; en niet slechts thans iu Amerika, maar 
siiits lang overal kan men de werktuigen beschouwen als de middelen , 
om de slavernij van de aarde le verbannen. Wanneer wij zien, 
dat in onze dagen dil hel edele doel van hel mensclielijk streven 

schede of omhulsel, uit sulphas cupri bestaande. Maar tusschen 
dit omhulsel en hel vaste gedeelte van ilcii vezel Z"jn nog ge-

een eigenaardig gevoel, als wij daarbij vergelijken, hoe dc ouden 
over die vraag dachten. Spottend lacht Aristoteles in zijne «politiek'» 

gu-slns 1800.) 
De beliaiideling met inpersing heelt eindelijk een grool bezwaar 

deelleu, welke gemakkelijk kumien worden ontbonden en die | (I cap. 2 , 5) om de dweepcrs, die legen dc slavernij ijveren, 
ontbloot worden, als men het bout overdwars doorsnijdt, lïezigl Waarlijk, zegt hij, als ieder werktuig op bevel of wel bet vooruit-
men bovendien ijzer bij de verbindingen, dan wijzigt dit ijzer radende zijn werk verrigteu kon, zoo als de beelden van Daedalus, 
dc bestanddeeleu van de beschermende slof en hel bederf heeft naar men zegt, deden, of even als de drievoeten van Hepbaeslos, 
sneller jilaats. Deze laatst vermelde oorzaak van het bederf van i van welke de dichter zingt, dat zij van zelf in de vergadering 
het bereide bout door de aanraking met ijzer is door den heer der goilen kwamen rollen, — als zóó ook de gelouwen weefden 
1'ramc aangewezen in zijne memorie over de sporen van den ; en dc hamers op de cilhers sloegen, dan voorwaar hadden de 
Noorderspoorweg [Annules des puntx et chaussées, .lulij en Au- bouwmeesters geen opperlieden, de heeren geen slaven noodig. 

Hoe hoogst merkwaardig verloonl zich daartegenover een lijd, waarin 
datgene begint vervuld le worden, wat dc wijsslen der wijzen eer-

ten gevolge, hetwelk tol heden onopgemerkt is gebleven, namelijk , tijds voor volstrekt onmogelijk en voor fabelachtig hielden. Onder 
de vermindering van wederstand en veerkracht van hel bont. De : dc slavenwerkzaamheden nu, weinig beter dan bel opperen bij den 
poriën van hel hout, waaruil hel sap is verdreven, worden inder- ! bouwmecsler van Arisloleles, behoort ook ongel wij leid bet geestelijk 
daail aan ceiic gedwmigeuc uitzetling ouderworpen, die den na- ; opperen bij groole gelalleii-rekeningen, zoo als die, welke de werk-
tuurlijken zamenbang der vezels verstoort en aldus bunnen | tuig-, bmiw-, krijgs- en bergbouwkuudige ingenieur, de natuur-, 
wederstand en hunne veerkracht verzwakt. Deze uilkomsl is des i slerre-, wis- of rekenkundige, de aiiibteiiaar der belastingen ol der 
le meer hinderlijk, omdat hel hout, waarop dc bereiding wordt | geldmiddelen enz., vele uren, dagen, weken, maanden lang heell 
toegepast, lol de liglc hoiilsoorteii behoort, welker weelsel reeds uit tc voeren. Daar is bijna geen grooter g e c s t v e r s l a j i p i n g d a n die, 
uit zich zelf weinig vastheid bezit. Een ander bezwaar is daarin I welke onislaal uil dagen lang voortgezette behandeling van abstracte 
gelegen, dat na dc krimping, die na de uitzetting, waarmede dc ! gelallen, vooral bij boogere berekeningen; en bet is bekend, dat 
bereiding gepaard gaal, plaals vindi, er ledige ruiniten oulslaaii, hel tot heden loc volslrekt onmogelijk geweest is, om logarithmen-
waardoor de atmospherische invloeden ligler lol hel bederf van tafels zonder fout le berekenen. De meuscbelijke geest schijnt be-
het bout kunnen medewerken. Üit deze omslandigheid kan levens i sloten te hebben, zich legen de eenlooiiige werktuigelijkheid le 
bet snelle bederf worden verklaard van hel onvolkomen bereide hout. : verzetten, welke daartoe vereischl wordl. Men moet derhalve eein; 

Slolsom. — Onze slolsom is, dat, naar onze nieening, de ver-
melde bereidingswijzen, in weerwil van dc reeds verkregene gunstige 
nilkomslen voor dc duurzaamheid der dwarsliggers van spoor-
wegen en der telegraafpalen, nog niel genoeg vertrouwen ver-
dienen om als volkomen afdoende tc worden beschouwd. 

De daarbij gebezigde middelen leveren hel bezwaar op, dal zij 
den wedcrstaiul van hel hout vermiiiileren en de aanleidiuifen tol O 

zijn bederi bevorderen, als de bereiding niel gehikt is. 
Eindelijk scliijnen zij niet geschikt voor belangrijke werken, 

zooals de bruggen, alwaar de wederstand een eerste boobivereischte 
IS. Hel eikeiihoul is om zijne vaste en gcslotenc vezels voor dit 
doel le verkiezen. 

uitvinding, die gekomen is om de slavernij van bel rekenen te 
verbreken, mei vreugde begroeten. Op zulk eene uilvinding wensch 
ik de aandachl le vttsligcn. 

Heeds vroeger heefl men gelrachl, rekenwerkluigen zamen te 
stellen, dewijl de regehnalige terugkeer van gelijke voorafgaande 
vormen daarloi! moest uitlokken. .Ia, van bet rekenen met sleenip's 
hij ile I'.rieken on bij de Homeinen [calcuhx 
ponere, calcuhire) af lot nu loc, wijst de geschiedenis der gelallen 
ons op eene onafgebrokene rij van proeven, om de regelmatigheid 
der getal.en tol hunuc werktuigelijke vorming aan te wenden. Veel 
is daarvan verloren gegaan; bij het zoeken naar hel rckenwerkliiig 
vond men de logarithmen uil. De eerste sidireden op deii thans 
gelukkig ^crder belrcden weg vindt men iu hel beroennl'-ewonleii 
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ilocli viior li(!l golirnik niel gcscliikk! r(,'koii\VL'i kliiig van i'ascak Na 
litMn liiiiirnelilo ook licilmilz licl vraagsink op te lossen, ilocli 
zonder liet gewensriile govolg. Van loen al' volgen de itijna allijd 
vergeel'si'lie ol al'gebrokeiie pogingen (ilkander hoe langer zoo sneller 
op, waarvan ile gezamenlijke onkosten op millioenen geschal worden. 
In 1S2I hegon ISahhage zijn rekenwerkliiig, dal eerst in l<SI)U 
gereed was en 4'25 000 francs koslle. Ilovendien nog werd hel voor 
hel gehrnik ongeschikt lievonden, en daarom door hem niel verder 
v(dlooid. Kn loch lag in dit werktuig de grondslag, waarop hel 
eindelijk me! goeil gevolg vervaardigde Selienizsche of zweedsche 
rekenwerkinig liiMMislle, en dal in hel laalsl verloopene tienlal jaren 
tot stand kwam (ook in Diiigler's journaal heschreven). 

Dit werktuig, ofschoon in doel en zamenslelling geheel ver-
schillend van dal, hetwelk wij ziillen hesclirijven, verdient hier 
echter eene korte vermelding, vooral omdal het in hel al_::emeeii 
niel genoeg gewaardeerd wordl en niel zoo veel hekeiid schijnt Ie 
zijn, nU het tloel en de goede nilslag der vervaardiging verdienen, 
liet doel van hel werktuig van Dahbage, en diis ook van dal van 
Scheiilz, is niel om willekeurige berekeningen ten uitvoer Ie bren-
gen , mmir dient ecn\(j en alleen om tafels zamen te stellen, waarop 
gezochte waarden van formnles, voor een aanlal opeenvolgende 
waarden der gegeven grootheden, gevonden worden. De bewerking 
Iternsl daarop, dat, bij znike getallenreeksen, door hel voortgezette 
vormen van de verschillen der elkaniler opvolgende waarden, ein-
delijk reeksen enkel van gelijke termen ontslaan. 

Zoo vindt men bijvoorbeeld, als men de kwadraten der getallen 
in limine nalmirlijke volgorde op de genoemde wijze behandelt, de 
getallen : 

O 1 i O 10 25 30 40 
1 3 5 7 0 I I 1 3 

2 2 2 2 2 2 
Dc derde reeks bestaal alzoo reeds nil gelijke verschillen. .Ms 

men nn den eersten term van de tweede reeks bij eenen lerm der 
derde voegt, verkrijgt men den tweeden term der Iweeile reeks; 
door bij dezen voorts hel conslanie verschil op Ie tellen den derden 
lerm, enz. Gaat men vcrv(dgens op gelijke wijze van de tweede 
op de eerste reeks over, zoo bekomt men — hel slandvaslig ver-
schil en de eerste termen der beide andere reeksen bekend zijnde — 
(Ie geheele oneindige reeks van de kwadraten der nalmirlijke g(]-
tallen, alleen door eene herhaald:; optelling, die hel werktuigelijke 
zeer nabij koml. Kn daar zeer vele rijen van getallen, onder 
anderen ook de logarilhmen, zonder een groot aanlal reek.scn van 
verschillen spoedig de reeks met gelijke termen (wier verschillen 
= 0 zijn) opleveren, zoo vc.sligde Dahbage zijn werktuig op dien 
grondslag. 

De beide Schenizen (vader en zoon) namen het werk van Dahbage 
weder op, liestcedden daaraan al hunne vlijt en daarbij al hun 
vermogen, en verkregen ten slotte, met den eindelijk erlangden 
bijstand van den slaal, eene voortrelfelijke uilkomst (1). 

Scheiilz ging uit van de sicllingcn , dat 
1. de berekening van logarithmische en sterrekundige tafels het 

werktuig belangrijk maakt cn dal 
2. het enkel zonder fout rekenen niet voldoende is, omdat cr 
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in de afdrukken van zulke tafels door hel zeilen allijd weder fouten 
aanwezig zijn. 

Hel werktuig van Scheuiz werd daarom zoodanig ingerigt, dat 
hel niet alleen in slaal is om de bedoelde tafels te berekenen en 
te slereolyperen , maar zelfs om ze met alles te voorzien, wat b'ij 
het drukken Ie |ias koml, zoo als de noimners der bladzijden, 
strepen enz. Kn men kan gerust zeggen, dat dc onvermoeide 
uitvinders na eene jaren lange inspanning daarin geslaagd, ja 
v(dkomen geslaagd zijn. 

liet werktuig van Scheuiz, ofschoon weinig opgemerkt, was een van 
de schillereiidsle sieraden der Parijsche lenloonslelling. Kene daarop 
berekende en gestereotypeerde logarillimenlafel, volstrekt zonder 
fouten, is door de beschermers der nederige Zweden naar onder-
scheidene sleden gezonden geworden, onder anderen ook een 
exemplaar aan «bel genoolschap der proefondervindelijke natuur-
kunde» Ie Zürich. Kiiidelijk werd het werktuig door the Smitlisonian 
Inslitniion aangekocht, om van Amerika uit de verspreiding van 
Z(.'er goedkoope lafuls van allerlei soorl van gelalbMi en bovenal 
van logarilhmen te bewerken, 

Dngeveer gelijktijdig met het voorlrell'elijke maar zeer zamen-
gesUdde cn kostbare rekenwerkinig van Scheuiz, dal, zoo als gezegd 
is, sl(3chls lol bijz(»ndere doeleinden en niel tol het uitvoeren van 
op zich zelf slaande gewone berekeningen bestemd is, heeft in 
Frankrijk de Klzasser Thomas hel zijne voltooid; hel werd in 
1820 (1) geoclroijeerd en heell, daar hel op een doelmatig grond-
denkbeeld berust, zich 30 jaren slaande gehouden, in w(,'erwil van 
een groot aanlal rekenwerktuigen, die er mede wedijverden, doch 
alle, hel een na hel ander, Ie niet gingen. Kindelijk is hel tol 
zulk eene volk(Miienheid gebragl, dal het zich on'der de wiskunstige 
werklnigen van den eer.slen rang eene plaats verworven heeft en 
dal hel hinnen een kort tijdsverloop een ononlbeerlilk hulpmiddel 
wezen zal voor eiken wiskunstenaar, die groole berekeningen 
moet uilvoeren. 

Hel is een werktuig, waarmede men, om het met een gewonen 
lerm uil te drukken, de vier hoofdregels, doch met builengewonen 
s|)oed, uilvoeren kan, en deze eenvoudige kunst biedl zooveel 
voordeel aan, en is zooz(jer van belang voor de getallenleer, dal 
zij hierin door sb'cbls weinige praktische uilvindingen op dil gebied 
wordl geëvenaard. Iii Frankrijk is de «Ariihmomeler» reeds vrij 
algemeen verspreid, en hel is opmerkelijk, dal hij in Duilschland 
Ier naauwernood meer dan bij name bekend is. Aan de polylech-
niche school te Zürich (die zich Iwee exemplaren aanschafte) wer-
ken wij soderi Iwee jaren steeds daarmede cn wij liojien , ilal dil 
gc.schrift moge bijdragen om hel bijna onschatbare werktuig meer 
algemeen Ie verspreiden. 

Na deze inleiding volgt de verklaring cn de beschrijving van 
hel werktuig. 

1. Theoretische grondslag van den Arithmometer (2). 

Voor de eenvoudige bewerking van hel tellen of hel zamcniellen 
van eenheden gebruikl men bij werktuigen tellers, die dc slagen 
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van sloomwerktuigen ot de omwentermgi.'ii van cilinders mei jiiisl-
heid aangeven. Mei zulk eenen teller en wel van de eenvoiidigsie 
iurigting zal ik aanvangen, om den lezer hel rekenw(;rkluig Ie 
verklaren. Ik kies daartoe eenen teller van Desbordes van Iwee 
eicmciilen (zie ouder.>laande liguur.) 

(1) l ic t vult in liet o o g , (Int Rognicr in zijne Ilisloire des nombres 
hiervan niets of slechts iets negatiefs ve rmeld t . 

(1) Zie Bulletin dc la Société ircncourageineut, p. 45.'), pl. 232. 
(2) Nnnr ccnc iloor den sclirijvor in het genootschnp der proefonder-

vindeli jke n iunurkundc tc Zur i ch , in November IBfiO, gehoudene voordrngt 
(zio dr ienmandeiyksch verslag viui het genootsclmp). 

Kik van dez(i be l̂aal uil een rad met tien landen, en wel 
zoodanig, da! die van hel eene rad len aanzien van die 
van hel andere sleeds eene !e;̂ eng(istelde rigling hebben. Md 
eiken land komt een van de lien cijfers overeen, die o|i eene 
me! het rad verbondene schijf slaan en door ronde (hier geslippclde) 
opeiiingen een voor een op de cijferplaal vaii hel werktuig zigtbaar 
worden. De boksvoet (veerklink) CU grijpt in het rad der een-
heden .1, dal door hel op- en nederbrengen van den hel boom I ' F 
telkens een lieiidedeel van (.'ene gidieele omwenleling voorlbewogen 
wordl en al/.oo na eiken gehet.'leii slag des hefbooms een nieuw 
cijfer voiir de opening laat verschijnen. Als Itij den aanvang de nul 
hieiAoor sloiid, dan ver.scbijnl er na den negenden slag de '.I en 
na den lieiideii weib.'r de nul. Zal nu hel juiste getal slagen opge-
geven worden, zoo moe! nu voor de o|iening van hel landrad /> 
eene 1 verschijnen om aan Ie wijzen dal er 10 eenheden geleld 
zijn. Dil wordl Ie weeg gebrag! dMor ilen land G, welke aan hel 
eerste rad verbonden is. Deze komt namelijk, als deboven komt, 
in den hier gesliiipelden .stand, raakt hel rad d(!r lientalleii even 
aan en schuift hel, zoodra A zich van O lot O beweegt, een tiende 
deel van eene omwenteling voort. Stond dus /> ojiO, dan verschijnt 
er nn eene 1 en de in beide openingen /iglbare cijfers verlooneu 
op onze gewone schrijfwijze 10, len tetd̂ eii dal er 10 slag(Mi nul 
den hefboom ginlaan zijn. Na nog O slagen vertoont de cijfer-
|ilaat hel getal 10; dan is 0 ecliler weder in den geslippelden 

l̂and gekomen en brengt bij den volgenden sl.ig, terwijl ,1 op O 
gaal, bij 1} de 2 te voorschijn, zoodal nn de eijferplaal 20 vertoont. 
Op deze wijze zal men 00 kumK.'ii voorllellen, waarna de volgende 
slag 00 geelt. Het is echf(.'r klaar dal men, door er een derde 
element bij Ie voegen, lol '100 en daarenboven lol 000 kan lellen, 
als er maar sleeds voor het jnisle overbrengen der lienlallen ge-
'/.orgd wiu'dl. Als men daarbij nog een meclianiMiius aangebragl 
denkt, helwelk de raderen sli;edsonwrikbaar in hunne ver.scliillende 
standen houdt, als er geleld is, dan begrijpt nuüi, dal m(;t zulk 
eenen teltoeslel, ingerigt naar onzen in het tientallig slelsi.d g(;-
brnikclijken vorm, de telling naar willekeur kan worden voortgezet 
door slechts (;en genoegzaam aantal elementen aan elkander Ie 
sehakelcn. Andere üoede telloeslellen voeren lot het'/.elfde doel; in-c ' 
tnssclicn kan men zeggen, dat hel overbrengen der lienla!len bij 
allen het gewigligsle en moeijelijkste puul is. 

11» 

Mei hel maken van zulk eenen licntallig ingcriglen tellocslcl 
zijn wij echler eene aanmerkelijke schrede lol hel rekenwerkinig 
genaderd; want wij behoeven hel maar eenige uitbreiding Ie geven 

I om een werklnig Ie vcrkrij';en, waarmede men kan oplelleii. .la 
I zelfs zou de teltoeslel, zooals hij nu is, reeds kunnen gebruikt 

worden om zamen Ie lellen; wanl om bij een gegeven getal, dat 
: in de openingen gesleld en alzoo daarin zigtbaar was, een ander 

getal op te lellen, behoeftle men slechls den hefboom zoo dikwijls 
j op cn neder tc schuiven, als het laatslgenoemde gelal eenheden 
' beval. 
i 

In (Ic praktijk zou zulks (ichler eene onoverkomelijke zwarigheid 
zijn. Om deze Ie verminderen, zal men er in dc eerste plaals op 
bedacht moeten zijn, om door middel vnn (̂ (-ne beweging, niet 
slechls (!'(!'n, maar ook meer landen van het rad der eenheden te 
kunnen verschniven. 

Door de wijdte van den slag Ie verdubbelen zou imls de zanien-
lelling van twee eenheden voor elke heen-cn weder-beweging moge-
gelijk worden en bet zal niet moeijelijk zijn een geschikt mecha-

i nismus aan te brengen, waardoor men naar willekeur een of van 
j O lol O eenheden in eens Ie zamen kan lellen. 
{ Kene zoodanige inrigling lol luU ver.scliniveii van een rad kan 
j men eenen decimaal-schakeldrijver noemen. Door deze aan hel werk-
i tuig loe Ie voegen, is er, zoo als men ziel, veel gewonnen. Vraagt 
! men echler, hoe men hel aan zal leggen om er in (jcns 10 een-

heden bij te voegen, dan kan zulks al iladelijk oji twee wij-zen ge-
schieden. 

Immers, ik laat door middel van (V'iie hefboomsbowiïging hel 
rad der eenheden eene geheele omwenteling doen, dan zal zich, 
bijvoorbeeld als er O, slond, onmiddellijk wrder bij .1, 0̂  bij LI echter, 
uithoofde van hel overbrengen der tientallen, 1 en alzoo Ie zamen 

I gelezen, 10 verloonen. Of wel ik kan ook bij /I de O laten slaan 
I en slechls /> een tiende deel van eene ouiweiilehng, dat is maar 
) 

éénen land, verschuiven. In dil geval is door inidihd van eene meer 
eenvoudige beweging van hel werklnig helzellde verkregen, wal 
vro(;ger op C(!ne meer zamengeslelde wijze bereikt werd. Vindt men nn 
bij hel rad B (;ene gelijke inrigling als bij .1, waardoor men ook in slaal 
is, om naar willekeur van O lot O liiiutalleii in eens bij Ie voegen, 
zoo kan men daarnieile op eene eenvoudige wijze 10, 20, 30,-iO enz. 
bij hel gegeven gelal lellen. Maar al verder. Indien wij met beide 
schakeldrijvers (dien van hel rad der eeiiliedeii en dien van dat der 
lienlallen) Iegelijk of kort na elkander werken, dan ontslaat daar-
door de mogelijkheid, om met eene enkele beweging van d(}n 
hefboom, elk getal beneden 100 bij een gelal Ie voegen, dal zich 
in de openingen verloonl. 

Om bijvoorbeidd 13 bij 2 i tc lellen, '/on men eerst hel rad A 
op 4 , het rad /> o|) 2 zetten en vervolgens de beide .scliakeldrij-
vers zoodanig stidleii, dat door eene bevaiging van den hel boom 
hel eer.ste rad 3 landen en hel tweede rad 1 land ver.M-huiven 
moesl; na hel licw(!gen van den hefboom zou dan in de opening 
(l(!r eenheden 7, in die der lienlallen 3 en derhalve Ie zamen 37 
slaan. 

Dlijkbaar behoeven wij aan hel besdireveiie werktuig slechls meer 
elementen van dezellile zomensleHing Ie geven, mn lerslond een 
een sn<'I werkend adtleerwerkliiig Ie verkrij'^eii. Het spreekt van 
zelf, dal (.'ciie jiraklische en behoorlijke wijze van behandeling 

1 daarbij slilzwijgend veioiulrrsïcld wordl. 
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Ecu pniil moeien wij iiiei'liij nog iels nader hesclioiiweii linmelijlc 
liel overbrengen der lienlallen. (iesldil, ilahtp ons boven besrlireven 
rekenwerklnigjc, waarbij wij aannemen, ilal bel vermelde scliakel-
werk naar beliooren kan gosleld worden, I I bij 1) opgetelil moet 
worden, dan moei bel rad .1 op '.) en bet rail /; op O gebragt 
en beide scliakeidrijvers zóó goleld \w»rdejj, dal eene gebeele be-
wc'imj van den lierboom idk van de iaderen 1 land verscliiiiveii moet. O a 
Merkl men ecbter op, dal in den stand van bel rad .1 op O de 
tand ( i , die bel rad /> omvoeren moet, reeds eenen land van liet 
rad li aanraakt, zoo zal men ligt inzien, dal, als dc verselmi-
viijgen })laats bebben, bel rad der lienlalb.'n, door de gelijktijdige 
werking van G en liet srluikelwerk, sleclits l land voornitgaal. 
In plaals van 2Ü, zoo als bet zijn moest, vindt men dan 10 voor 
de openingen, namelijk O voor die van .1 en 1 voor die van li 
Ilct is derhalve jnisl, alsof hel overbrengen van hel tiental niet 
plaals gehad heell Deze font, welke men ook ligt bij andere 
optellingen oninioetcn kan, dient vermeden le worden. Hel iuiddi?) 
daartoe is niet ver tc zoeken. Men behoefl slechls hel schakelwerk 
van het rad li eerst dan in werking te brengen, als de lienlallen 
reeds overgclragt zijn of hadden kimneii zijn; of omgekeerd eerst 
de telling op hel rad U en daarna hel overdragen der tientallen 
tc bewerkstelligen. In dil geval zal voor ons bovengenoemd voor-
beeld eerst bij het rad A ile O en tegelijk bij liet rad //de 1 zich 
vcrloonen, en eerst dan zal de werking van den schakeldrijver 
van het rad // aanvangen en hel nogijjaals 1 land verder schuiven, 
waardoor 2 voor de opening en alzoo d(! juiste som 20 le voorschijn 
komt. Üeze noodwendige eigenschap van hel schakelwerk over de 
overige elementen, die er nog bijgevoegd worden, nitsfrekkeiide, 
.inden wij, hel voor- of naloopen van eiken schakeldrijver op den 
naastbij zijndeii ter rmkerhand als de noodzakelijke en voldoende 
voorwaarde voor het juist werken van ons tol zoover Ie zamen-
gesleld addeerwerkluig. Het heefl nii cchter ook eene groote vol-
küjnenheid en brnikbaarhcid verkregen. 

Hel valt ons nu ook gemakkelijk om, met een voldoend aanlal 
elementen toegerust, de volgeiubi zaïiientellmg ten uitvoer ic 
brengen 

IVWTOl 
403 002 

'Ml 
1 008 

I 018 838 

want stellen wij eerst hel schakelwerk voor het rad der eenheden 
op 1, voor dat der lienlallen op O, dat der honderdtallen op 7, 
dal der lOOO-tallcn op 3, dat der lOOOO-tallen op 4 en dal der 
100OOO-tallen op O en veronderstellen wij, dal op de cijferplaat 
enkel nullen voor de opeiiingcn staan, dan brengt één slag van 
den hefboom terstond het eersie getal 043 701 le voorschijn; daarna 
stelh.'u wij op gelijke wijze het schakelwerk op 403002, bewegen 
den hefboom en verkrijgende som 1047303 voor de openin-
gen ; na vervolgens hel schakelwerk op 347 gezet en den hefboom 
bewogen le hebben, vertoont zich de som 1047 740 en door ein-
delijk het schakelwerk op 1008 le .stellen cn den hcHioom nogmaals 
tc bewegen, komt dc hoofdsom 1048838 le voorschijn. Men merkc 
hierbij op, dat wij op de gedeeltelijke sommen geen acht behoeven 
te slaan cn ons alzoo bij deze niel behoeven op tc houden, maar 
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moeten traciiten de lioolïlsom zoo spoedig mogelijk Ic v'mdcit. 
Ofschoon wij tot hiertoe alleen geheele getallen behandelden , 

zoo was zulks toch eene noodelooze beperking. Onze boven gegevene 
getallen hadden even goed 

04.3701 
40.3002 
0.0347 
0.1008 

knnnen zijn; de som wnro dan juist J04.8838 geweest. Om eene 
optelling zonder fout le maken, moesten wij alleen de eenvoudige 
voorzorg gebruiken, om bij het schakelwerk op de plaals van hel 
decimaalpunl acht te geven, juist zoo, als wij gewoon zijn bij de 
bewerking op het papier te doen. 

Welligt zal menig lezer hier bij zich zelf de tegenwerping maken, 
dat de verkrcgene uitkomst niet van zulk eene groole beteckcnis 
is, als boten is beweerd, dewijl hel stellen van het schakel-
werk Ier naauwernood of niet zoo snel geschieilen kan, als hel 
zamentellen op de gewone wijze. Ilovenal twijfel ik niet, of menig 
geoefend rekenaar is mij lot hiertoe niet dan lioofdschuddende 
gevolgd en met het vooroordeel, dat er me/ zidk een werktuig, 
op zijn strengst genomen, niets anders is uit le rigten dan een 
aardig spel. Zijn vooroordeel hoop ik later geheel le overwinnen; 
met betrekking tol de boven volbraglc zameiitelling wil ik hem 
inderdaad gelijk geven; eii toch slechls gedeeltelijk en met voor-
bclnHid van de zekerheid der bewerking, die door hel werktuig 
vcrrigt wordt. Wal wij boven bereikt hebben, is evenwel iels hoogst 
belangrijks, wani daardoor is ons werktuig voor de vermeuifjvnl-
dhfuhi reeds gcheeJ ijercpd en t/eschilii. 

Immers, daar een getal met een ander le veniienigvuldigen niclN 
anders is dan het bijeenvoegen van zooveel getallen, die allen gelijk 
zijn aan het eene, als het andere aanwijst, zoti behoefl men slechtn 

hel schakelwerk voor den eenen factor te slellen, en het daarna 
door middel van den hefboom zooveel maal in beweging le bren-
gen, als dc andere faclor aanwijst, om het luoduct in de cijferplaat 
le zien verschijnen. Zet men bijvoorbeeld iu oiis boven beschreven 
rekenwerktuig hel schakelwerk oj) 18, en hial men hel ') slagen 
doen, dan volgt uit 18 + 18 -j- 18 18 + 18 hel jirodiict 00 
Evenzoo zal, als het schakelwerk op 3 gesteld is, na 27 slagen 
hel produkt 2 7 x 3 = 81 in de openingen .̂ laan. In het algemeen 
zal men derhalve, 'door middel van een werktuig, dat met een 
genoegzaam aantal elementen voorzien is, elk svillekeurig getal 
met een ander kunnen vermenigvuldigen. Ifi( .strekt zich ook uit 
over de tiendeelige breuken; alleen zal men hierbij naar de bekende 
regels het deeimaal|)uut in hel product moeten plaatsen. 

.Maar als dc vermenigvuldiger groot is, zal men op bovenge-
noemde wijze het werktuig zeer dikwijls in beweging moeten 
brengen. Ter vermijding van dezelfde moeijclijkheid maken wij in 
het gewone praktische rekenen van de eenvoudige kunstgreep ge-
bruik, om met de tientallen, honderdtalion enz. op dezelfde wijze 
te vermenigvuldigen als met dc eenheden, cn de gedeeltelijke pro-
ducten overeenkomstig hunnen rang naar de linkerhand te ver-
plaatsen. 

Welnu, op volmaakt gelijke wijze kunnen wij ook bij ons reken-
werktuig Ic werk gaan. Haarloe vermenigvuldigen wij eerst het 
Ycrmenigvuldigtal, waarvoor het schakelwerk gesteld is, met de 
eenheden des vermenigvuldigers; wij zeilen daarna den schakel-
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drijver van het rad der ticntallcfi overeenkomstig hel cijfer per 
eenheden van het vermenigvuldigtal, dien van hel rad der honderd-
tallen overeenkomstig het cijfer der lientallen enz., en vermenig-
vuldigen met het cijfer der lientallen van den vermenigvuldiger, en 
zoo vervolgens, dan zal, na alloop van dc geheele bewerking, het 
product zich omhoog vertoonen. Herbalen wij, ter toepassing van 
hel gezegde, het vorige voorbeeld 27 X 3. Dc schakeldrijver der 
eenheden staat op 3; wij bewegen den hefboom 7 maal, cn boven 
vertoont zich het getal 21. Wij slellen vervolgens den schakeldrij-
ver der eenheden op O, dien der tientallen op 3, doen twee slagen 
en boven verschijnt bij dc tientallen 3 x 2 meer dan daar reeds 
stond, derhalve 8 en in het geheel 81. Op rckenkunslige wijze 
is dit ook terstond duidelijk; want door hel verplaatsen van 3 
naar dc tienlallen, hebben wij niets anders gedaan, dan alsof wij 
30 hadden genomen, waarvan het dubbel, bij de reeds aanwezige 
21 gevoegd, bet geheele gevraagde product uitmaakt. Het aanlal 
slagen verminderde daarby aanmerkelijk; in plaals vau 27, hadden 
wij cr slechls 7 4- 2 = O te doen: in bet algemeen zal bet aanlal 
slagen niel grooler behoeven le zijn dan dc som der cijfers van 
den vermenigvuldiger. Het verplaatsen van het vermenigvuldigtal 
bij het schakelwerk is derhalve van het grootste belang. Is hel 
getal cijfers, die verplaatst nioeten worden, groot, dan zal bet 
dikwijls verstellen vrij wal moeite veroorzaken; dil zou daarcnfcgen 
uiterst eenvoudig len uitvoer gebragt kunnen worden, indien het 
geheele schakelwerk, van de regler- naar de ruikerhand en terug 
van het eene gclalrad naar het andere verplaatst kon worden. En 
inderdaad kan ons werktuig gemakkelijk op die wijze ingerigt en 
daardoor nogmaals werkelijk verbeterd worden: een oj) die wijze 
ingerigt schakelwerk zal ik een vcrplaalsbaar schakelwerk noemen. 

Nog steeds houden wij ons bezig met hel bovenvermelde kleine 
decimale telwerk, dat wij in onze verbeelding langzamerhajid ver-
beterd en uitgebreid hebben; wij zijn daarmede zoo ver gekomen, 
dat wij reeds een zeer doelmatig addcer- en mullipliccerwerkluig 
vervaardigd hebben. Nog ééne schrede en wij hebben de tegenover-
gestelde bewerkingen, het aftrekken en deelen, ook verkregen. 

Ons telwerk zal namelijk terstond afirekken in plaats van zamen-
tellen, indien wij op alle cijferschijven de 10 teckens in ceneoin-
gckcerde volgorde plaatsen, namelijk overal 
in plaals van 0 1 2 3 4 5 0 7 8 0 
de rij O 8 7 O 5 4 3 2 1 O 
stellen. Dan worden, zoo als terstond, in hel oog valt, op iedere 
schijf steeds zooveel ccnheilen terug ol afgelehl, als hel rad landen 
voorlgcschoven wordl. Werktuigelijk kan mende omkeering verkrijgen 
door de cijferschijven van de tandraderen afgescheiden le maken 
en ze tc bewegen door middel van een zoogenoemd wisselrad, waar-
mede men naar willekeur de schijven r e g t s of links om, dat is in 
dezelfde of in tegengestelde rigting der tandraderen kan doen 
loopen. Nu willen wij aamuMiien, dat ons werktuig nog met zulk 
een wisselwerk voorzien is. 

Vroeger konden wij daarmedeallebijzomlerheden der zamcntclling 
naauwkcurig te voorschijn brengen, en dus moeten dan nu ook 
al die van de aftrekking voortgebragt kunnen worden, want wij 
hebben hel tandrad met zijnen tieiKalovcrbrcngcr volstrekt onver-
anderd gelaten. 

Inderdaad als wij, na hel wisselwerk omgezel tc hebben, de 
schijven in dc cijferplaat bijvoorbeeld op 30, den schakeldrijver der 
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eenhcdcj) op 1, dien der lienlallen op O stellen, en daarna den 
hefboom 1 maal in beweging brengen, dan gaat de schijf der 
eenheden van O op 5; bij den volgenden slag van 5 op 4 ; ver-
voigens op 3, op 2 , op I en bij den zesdeji .<lagop0. Deze laalsle 
slaat cchter op dc plaats, waar bij dc optelling de O staal; werd 
dus hel rad nog éénen tand verder bewogen, zoo zou de tiental-
overbrenger in werking gebragt zijn. Dit geschiedt nu ook zoo. De 
overbrenger schuift de schijf der lienlallen overeenkomstig eene 
tandwijdte verder, waardoor dus in jilaals van de 3 nu de 2 ver-
schijnt, lerwijl dc schijf der eenheden O vertoont en dc juiste rest 
20, blijft over; met andere woorden: de liculallcn worden nu ook 
naar behooren overgebragt. 

Dc dceling is eindelijk ccne herhaalde aftrekking. Om deze uit 
tc voeren, handelt men op ons rekenwerktuig weder volkomen op 
dezelfde wijze, als bij dc gewone bewerking op het papier. 

Wij hebben alzoo eindelijk vau den cenvoudigen teller, waar-
mede wij begonnen, door hem laiigzamerhaiid meer uitbreiding te 
geven, een rekenwerktuig gemaakt, waarmede men in staat is de 
vier hoofdregels uit te voeren. 

Nu echter is het rekenwerktuig van Thomas inderdaad niets 
anders, dan een tcltoeslel, uitgebreid in den aangewezen zin; het 
is namelijk, om hel nu met juistheid in weinig woorden zamen 
te vatten, een decimmlleUoesle}, die mei ean verpknlshanr dccimiinl 
schdlieldrijfwerli en een wisselwerk voor de cijferschijven voorzien is. 

H. Vorm en ijebruik vnn den Arithmometer. 

Wanneer wij hel rekenwerktuig van Thomas met betrekking tot 
zijne zamenslelling in een kort opstel hebben kunnen verklaren, 
en wel zoo verklaren, dal een geoefend kineniaticiis daarna ilcn 
geheelen zamenhang der locgejtnslc werktuigen overzien kan, zoo 
is dit meer aan de nieuwere ontwikkeling der kiiieinalica of drijllcer 
toe Ic schrijven, dan wel aan de eenvoudige inrigting van het 
werktuig 

Zekerlijk zouden een Pascal cn een Leibiiitz niel jaren lang met 
zoo weinig goeden uitslag naar hel werktuig gezocht, en zou de 
tegenwoordige uitvinder spoediger zijn doel bereikt Itebben, indien 
zij hunne iiogingcn op eene grondige drijllcer gebouwd hadden. 
Maar ook dan nog bleef er veel uit te denken, te beproeven, na 
te vorschen over om het geheel tot een handelbaar, geschikt werk-
tuig in te rigten, zoo als in waarheid de Arithmometer is. Figuur 
.•I op plaat 3 slelt zulk een werktuig mei een middchualig aantal 
elementen voor, zoo als Thomas ze laat vervaardigen. 

Hel werktuig is in eene 450 millimeter lange, 100 millimeter 
lireede eii 70 millimeter hooge kast besloten, (haler .1.1 liggende 
schakelraderen, bij />•/< de handvatten van hel wisselwerk, bij 
in het liniaal J/J/ de cijferschijven en bij N de kleine handkruk 
om hel werk in beweging te brengen. E is ccne kleine lei en 
tegelijk hel deksel van eene lade, waarin zieh onder anderen ecnigi! 
ivoren komma's bcviiiden, tot afscheiding van cijfers; daartoe 
dienen de gaten, welke men tusschen dc cijferplaten ziet. De ver-
plaatsbaarheid vau hel schakelwerk is daardoor verkregen, dat men 
het cijlerliniaal zoo gcjjiaakt heefl, dal hel boven het schakelwerk 
verplaatst kan worden. Daarvixu' heeft hel aan den achler-(bovcn-) 
kant ecu scharnier, waarom men het, door den knop V aan le 
vallen, om dien kant draaijen en van voren een weinig opligfe/i 
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kan: als ilal geschied is, kan men hel links en regls verschuiven 
en van hel eene schakelrad naar hel andere verplaatsen, evenwel 
niel verder dan lol dal de laalsle cijlerplaal aan de linkerhand 
voor hel laalsle opene schakelrad Ier linkerzijde, of wel lol dal de 
laatste cijferplaat aan de regterhand voor hel laatste schakelrad ter 
regterzijde ligt. Deze grenzen voor de verplaatsing zijn vohloende. 
Hel is voorts gemakkelijk in te zien, dat men niel evenveel schakel-
drijvers noodig heell als cijferplaten, dewijl ieder factor kleiner is 
dan het jiroduct. Hier zijn 12 cijferplaten en O verplaatsbare ol 
opene schakeldrijvers voorhanden; bovendien liggen er nog ter 
linkerzijde onder de dekplaat twee onverplaatsbare, die noodig zijn ^ 
als hel overbrengen der tientallen zeer ver loopt. 

Als hel liniaal van voren oj»geligt wordt, kunnen de cijferplaten 
door middel van de kleine aangewezene knoppen genuikkelijk verzet 
worden, zoodal men bij elk een willekeiu'ig cijfer voor de opening 
brengen kan. Ook kan men ze dan alle op O s te l l en . Daartoe dient 
een bijzonder wischwerktuig, dal men kan laten werken door aan 
ilen knop O, die zich ter regterzijde aan het einde des liniaals 
bevimll, te draaijen. Om de schakeldrijvers een voor e e n te stellen, 
verschuift men de bij AA aangewezene wij zerknopjes. Het cijfer, 
waarbij de wijzer staat, wijst hel getal t i e n d e dee l en eener omwen-
lelin'4 aan, welke hel telrad maakt, dat telkens boven de sleuf 
ligt, waarin de wijzerknop zich bewegen kan, en dat wel terwijl 
het geheele schakelwerk éénen slag maakt, door eenen vollen om-
gang van de kruk 

De kruk N kan alleen van de linker- naar de reglerband uil 
haren oorspronkelijken sland bewogen worden en moet voor eiken 
slag weder geheel op hare vorige plaals gebragl worden. Om daarvan 
des Ie zekerder te zijn, is er eene slnilpen geplaatst. 

Nu heeft men, om den toestel te doen werken, het volgende 

te verriglen: 
1. Hel stellen der cijferplaten in het liniaal M] 
2. Hel stellen der schakeldrijvers door middel van de wijzers in 

ile sleuven ; 
:). Het nederdrukken van een' der beide knoppen ////, len einde 

hetzij eene optelling, hetzij eene aftrekking te verkrijgen; 
•i. Hel ronddraaijen der kruk A^ en 
.5. Hel verplaatsen van het liniaal ) I . 
Om nu na te gaan wal ilaardoor wordl teweeggebragt, heeft 

men slechts het volgende op t e merken, leder getal, waarop men hel 
schakolwerk (bij A) stelt, wordl door eene omwenteling der knd< 
naar de cijferplaten overgebragt, en wel positief, dal is geteld bij 
het getal, dat daar reeds staat, als men den ondersten knop, of 
negatief, dat is afgetrokken daarvan, als men den bovenslen knop 
neerdrukt. Dit is alles wat men te verrigten heeft. Hel overbrengen 
der tientallen geschiedt van zelf. De knoppen B kunnen alleen 
neergedrukt worden, als de kruk iV op nul staal (als de eene 
neergedrukt wordt, rijst de anilere van zelf); in alle andere stan-
den, die de kruk hebben kan, staan zij vast. Hij hel aftrekken 
en deelen kan men nog een nuttig gebruik maken van de schijven 
I ) , waarvan nailer gesproken zal worden. 

Wij willen nu hel werktuig gebruiken, om alle bewerkingen, 
die het kan doen, een voor een uit te voeren. 

OpleUiuij. — Alles op nul gezet (het liniaal wordl opgeligi, de 
nilwisM her O geilraaid en het liniaal weder op zijne plaats gelegd) 
de a d d e e v k u n p ueergedridit. 
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\ste voorbeeld. Men wil zamentellen: 
bij 710 

1325 
som 2041 

Zet in de drie eerste sleuven (van de regterhand afgerekend) de 
wijzerknoppen op 710 en draai de kruk eenmaal roiul, dan ver-
schijnt boven het getal 710; zet daarna in de vier eerste sleuven 
de wijzers op hel getal 1325, doe nog eenen .slag met dc kruk 
en boven vertoont zich de som 2011. 
^ %le voorbeeld. Om 131 bij 7.003 te lellen. 

Alles wordl op nul gezet. Stel vervolgens dc wijzers van het 
schakelwerk aldus: 

VI V IV l i l II I 
op O O 7 0 0 3 

en breng dit getal door dénen slag met de kruk naar de cijfer-
platen over: zet daarna de schakeldrijvers als volgt: 

VI V IV 111 11 I 
op 1 3 1 0 0 0 

en draai de kruk eenmaal rond. Hoven staal dan 138003; hel 
decimaalpunl moet lusschen 8 en O geplaatst worden. 

Aflrekklmj. — Alles wordl op nul gezet. Kerst wordl met den 
addeerknop het getal, waarvan afgetrokken moet worden, naar de 
cijferplaten overgebragt. Men stelt voorts dc wijzers van het schakel-
werk in behoorlijke orde op het getal, waannede men hel eerste 
wil verminderen, dridU daarna den knop voor de aftrekking neer 
en draait de kruk eenmaal rond. De rest verschijnt boven. 

isle voorbeeld. Om 75 van 180 af Ie trekken: 
180 

75 
ï l T 

Dreng 180 naar de cijferplaten; zet 75 er onder bij hel schakel-
werk, eenheden onder eenheden; draai, met den knop der aftrekking 
neergedrukt, eenmaal dc kruk rond en er staal boven 11-4. 

2(/e voorbeeld. De waarde te vinden van 1750.0 — 081.57 — 15.013. 
Wisch uil. Zet (met den addeerknop neergedrukt) 
hij het schakelwerk VI V IV 111 II I 

1 7 5 0 0 O 
leg hel liniaal zoo ver naar de linkerhand, dat er slechts nog 

eene plaats buiten hel schakelwerk uitsteekt, draai dan met de 
kruk; leg hel liniaal geheel en al naar de linkerhand, waarna 
men 1 750 000 in dc wijzerplaten ziet staan. Zet dan de wijzers 
in het schakelwerk VI V IV 111 11 1 

0 8 1 5 7 O 
druk op den knop der aftrekking en doe nog éénen slag met 

dc kruk, zoo verschijnt boven l 075030. Stel voorts het schakelwerk 
VI V IV 111 11 1 

op 1 5 O 1 3 
beweeg nogmaals de kridi en de gevraagde rest 1 0501187 vertoont zich. 

Gesteld, men had in der haast de kruk e e n e n halven slag te veel 
gegeven, dan waren dc getalschijven reeds begomien zich te ver-
plaatsen, zoodal de uitkomst foutief geworden is. In dil geval vol-
eindige men de aangevangen omwenteling (in ons voorbeeld zou 
zich dan 1 011011 verloonen) drukke op den addeerknop en draaije de 
kruk nog eeinnaal rond, waardoor het getal, dat er eenmaal te veel 

j afgetrokken is, er weder bijgevoegd wordl en er juisl even als boven 
i ' 1050087 
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komt, waarin, overeenkomstig de opgave, bet decimaalpunl na 
het derde cijfer geplaatst moet worden. Hierbij valt op te merken, 
dat men bij bel werkelijke gebruik van den toestel geen acht behoeft 
te slaan op hel lusschengetal 1075030, en hel bijvoorbeeld niet 
noodig is dil gelal op te schrijven. 

Vermenigvuld'Kjinf]. — Alles op nul, dc knop voor de vermenig-
vuldiging of optelling neergedrukt. 
—Is/c voorbeeld. Het gelal 13 met 0 te vermeingvuldigen. Men 
stelle (zoo mogelijk den ongcschiktslen factor, hier bijvoorbeeld) 
13 in het schakelwerk en draaije dc kruk O maal rond. Hoven 
verschijnt het product 78. 
...2(/c voorbeeld. Om 13105 met 2511 te vermenigvuldigen: 

13105 
2511 

53080 
13105 

07475 
20000 

33020130 

Zet hel schakelwerk op 13105 en leg hel liniaal, nadat alle 
cijferplaten op nul gesteld of uitgewischt zijn, geheel links. Daarna 
doe men voor dc eenheden des vermenigvuldigers 1 slagen met de 
kruk, waardoor boven 53080 verschijnt. Verleg hel liniaal eene 
j)laals naar dc regterhand en doe voor de tientallen (van den ver-
miJnigvuldiger) 1 slag; men ziet boven 188030; verleg hel liniaal 
nog eene plaats naar de regterhand en draai voor de honderdlallen 
de kruk 5 maal rond, zoo komt er boven 003^30; leg eindelijk 
hel liniaal nogmaals eene plaats verder regls en doe voor de 
duizendlallen 2 slagen aan dc kruk. Naar behooren ziet men 
boven het product 33020130 staan. Als men het werktuig ge-
bruikt, lel men niel op de tusschengetallen, maar geell alleen 
acht op het getal slagen van dc kruk en het verleggen van het 
liniaal. 

'Sde voorbeeld. Men kan ook met dc cijfers van den hoogslen 
rang (links) in plaats van met die des laagsten in den vermeniq-
vuldiger beginnen. 

Te vermenigvuldigen: 

013017 
102308 

317003112000 

Alles op nul. Na den bovensten factor in het schakelwerk gezet 
te hebben, leggc men hel liniaal tol op cenc plaals na geheel 
en al regls. 

Draai 1 maal, verleg het liniaal cenc plaats links. 
I) I) » )) tt 

)) 2 .) 
» 3 » 
» O .) 

)) 

» )> B 
» I) D 

» )» I) 

8 
en hel product staat boven. 
Om dil te verkrijgen moest men 35 slagen met dc kruk doen 

en hel liniaal 5 maal verleggen. Het stellen mede gerekend, wor-
den daartoe 18 lol 21 seconden vereischt. Hij hel gebruik van 
logarillimen zou men 2 logarithmen met hunne verschillen hebben 

1 0 

moeten opzoeken, ze optellen, dc som opzoeken en eenige ver-
schillen in rekening brengen, zonder dal men daarbij nog de laatste 
cijfers van hel bovenstaande product had kunnen vinden. Ken in 
de behandeling der logarithmen geoefend rekenaar zou voor dat 
alles minstens minuut noodig gehad hebben. 

Hel vorige voorbeeld kuinien wij echter nog eenvoudiger uil-
rekenen, dan wij boven gedaan hebben. 
- '\de voorbeeld. Verkorting der vermenigvuldiging 

013017 
102308 

^1^03112000 
Uitgewischt. Het liniaal op ééne plaats na geheel regls. De bovenste 
factor bij hel schakelwerk gezet. Druk «vermenigvuldiging» voorls 
draai 5 maal (in jdaats van 1 maal), verleg hel liniaal ééne plaats 
druk «aftrekking» 
draai 1 maal (50— 1 = 1 0 ) , verleg hel liniaal ééne plaals 
druk «vermenigvuldiging« 
draai 2 maal, verleg bet liniaal ééne plaats. 
draai 1 maal en verleg hel liniaal twee plaatsen 
druk «aftrekking» 
draai 2 maal (400 — 2 308). 

Op deze wijze heell men hel product door middel van 14 in 
plaats van 35 slagen verkregen; het nederdrukken der knoppen 
wordt iloor den duim der linkerhand zoo gemakkelijk bewerkstel-
ligd, dat het geen tijdverlies veroorzaakt; de ligt te vatten bewer-
king vordert 15—17 seeunden. 
-'5(/t' voorbeeld. Tweede maglsverhenhig. Als men een getal tot 
de tweede magl moet verhellen, heeft men hel voordeel den ver-
menigvuldiger voor zich te hebben, als hel vermenigvuldigtal ge-
steld is geworden. 

Gevraagd hel vierkant van 087.013. Alles op nul Daar O maal 
0 = 30 is en alzoo een cijfer meer links oplevert, legge men hel 
liniaal op ééne plaats na geheel regls, stelle hel getal, dat tol de 
tweede magt verheven moet worden, bij bet schakelwerk en han-
dde als boven, zoo verkrijgt men met O -f- 8 -{- 7 O -1-1 -j- 3 = 37, 
of wel met 7-1-(—1) ( - 2 ) •+• ( _ 1 ) - | - l + 3 = 18 slagen 
het gevraagde kwadraat 

173205.571210, 
waarin O cijfers achter hel dccimaalpunt moeien staan, dewijl er 
3 in den wortel zijn. 
,(>de voorbeeld. Herhaalde vermenigvuldiging. Hel gedurig product 

van 310.01; 57.03 en 0.073 te bepalen. 
Uilwisschen. Het liniaal naar dc linkerhand (om geschikter te zijn 

voor het plaa'sen van het decimaalpunl); 310.01 bij het schakel-
werk gezet, mei 57.03 vermenigvuldigd, geeft 20115.1752. Dit 
getal wordt op dc lei geschreven, daarna in het liniaal alles uit-
gewischt en het schakelwerk op 73 gesteld (als men verwaarloozen 
mogt, zou men hel op 20115.2 gezet hebben). Er komt 1108.1077800. 
Dc O en de 2 aan dc linkerhand konden hierbij door het verleg-
gen des liniaals niet bereikt worden. Men verplaatst dan de cijfers 
73 bij het schakelwerk eene sleuf meer links, draait niet rond, 
daar er nul in den tactor is; verplaatst ze nog eene sleuf verder 
naar dc linkerhand, en draait twee maal rond, voor hel cijfer 2 
in den factor. 

1de voorbeeld. Verkorte herhaalde vermenigvuldiging. 
Uitgewischt. Hel liniaal geheel links, liet schakelwerk op den 
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iaclor 310.01 gezel. Men sclirijll nu de beide andere facloren op 

de lei /i 
57.03 
0.073 

en vornU hun produel achlereenvolgens uil hel hoofd, dal, zooals 
men zien zal, zeer geujakkelijk is en draail daarnaar de kruk rond. Men 
make 3 x 3 = O, draai O maal, verleg hel liniaal 1 plaals 

3 x 0 = 1 8 , » 8 » « 1 » 
3 x 7 = 21,-1-1 = 2 2 .. 2 .. .. 1 •> 
3 x 5 = 1 5 , - 1 - 2 = 1 7 ). 7 .. i » 
OX 1 = 0,-1- 1 = 1 » 1 « en verleg hel liniaal weder 

naar de linkerhand, doch, wegens de j.laals der 7 in den Iaclor 
0.073, slechls zoo ver, dal de Iweede plaals (die der lienlallen) 
boven de eersle van hel .̂ chakelwerk ligl, zoodal alsdan 

0 0 3 4 5 5 2 5 O 
boven hel scbakelwerk VI \ IV 111 11 1 
koml le slaan, waarin nog 3 4 O O 4 zich bevindl. 

Men make nu verder 
7 x 3 = 21 draaije 1 maal, verlegge hel liniaal l plaals 
7 x 0 = 42 ,4-2 = 44 » 4 » « '1 " 
7 x 7 = 40,-1-4 = 53 » 3 » » 1 » 
7 x 5 = 35,-1-5 = 40 « O » >> '1 " 
0 X 4 = 4 » 4 « » 
en hel juisle produel 1408.4077800 verlooni zich, waarin 
; ] _ | _2- f-3 = 7 cijfers achler hel decimaalpunl moeien slaan. Hel 
gelal slagen bedroeg 30, hel scbakelwerk behoefde niel versleld le 
worden; de bedoelde herhaalde vernienigviddiging werd door ééne 
bewerking volbragl, lerwijl er boven 2 bewerkingen mei 47 slagen 
en bovemlien (loevallig) eene verschuiving op hel scbakelwerk noodig 
waren. He kleine berekening uil hel hoofd is, daar zij van cijfer 
lot cijfer voortgaat, zeer gemakkelijk. 

^ste voorbeeld. Derde magtsverhelling. Om een gelal lol de derde 
magt le verhellen, gaat men op gelijke wijze le werk als in hel 
vorige voorbeeld. De derde magt te berekenen van hel gelal 3421. 

l'ilwisschen. Het liinaal naar de linkerhaml. Het scbakelwerk op 
3421 gesleld. Op dezelfde wijze als boven vermenigvuldigt menallengs-
kens 3421 met zich zelf uil hel hoofd en draail onder de berekening, 
naarmate men daarmede vordert, de kruk rond, en men verkrijgt 
in 1] mimmt het kubiekgelal 40030 7874GI. 

Hcduig. — o p nul gezet. Hel liniaal zoo ver mogelijk regls, 
hel deeltal links naar boven gebragt. Daarna drukt men den knop 
der deeling of aftrekking neder, zet hel scbakelwerk op den deeler 
ook zoo ver mogelijk links, en trekt dezen van de eersle cijfers 
links van het deeltal zoo lang af, tot dat het overschot le klein 
is; het getal slagen, die men daarvoor gedaan heeh, is dan hel 
eersle cijfer (van de linkerhand) van hel fpmiienl. Daarna wordt hel 
Imiaal ééne plaals verlegd en mei het aftrekken voortgegaan. Hel 
onihouden van de getallen slagen heeft le veel bezwaar; om dil 
uil den weg le ruimen, is er nog een afzonderlijk telwerk D bij-
gevoegd, het (piotiënttelwerk, of kortweg het rpioliënt, genoemd. 
Alvorens men met de berekening aanvangt, worden de wijzerplaten 
een voor een met dc haiul op O gezet. 

I.s7e voorbeeld, 2i)34 door 3 te deelen. Het liniaal links, 2034 
naar boven gevoerd, zoodal er staal 

2 O 3 4 O O 
VI V IV 111 11 1. 
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Vervolgcns wordt bet scbakelwerk bij VI op 3 gezel; 3 van 2 gaat 
niet, waarom wij ze onder de O brengen. Nadat er nu «deeling» 
gcdridvl is, draaijen wij de kruk rond. Na O slagen zien wij, dat 
er boven cenc 2 overblijft, in hel (luoticnl staat echter cenc 0. 
Het liniaal wordl ecnc plaals links geschoven, voorts 7 maal ge-
draaid, en er blijfl 2. Nogmaals verlegt men het liniaal, doet 8 
slagen cn van 2 i blijft er O over. In den (luotienlenteller lezen wij 
078 als uitkomst der berekening. Wil men de proel maken, dan 
vermenigvuldigt men slechls den deeler met het getal, dat in hel 
(piolii'ul staat. Als de bewerking zonder font is, moei boven weder 
bet deeltal verschijnen, hetwelk ook bij ons hel geval is. 

2(/t' voorbeeld, 100 door 13 te deelen. Alles op O zetten; 400 
naar boven brengen; lot meerdere duidelijkheid achler de O een 
konunapeimetjc insteken; onder 10 nu 13 bij hel scbakelwerk en 
de (piotiënlenteller op O gezet. «Aftrekking» nedergedrukt. 

Draai 1 maal, dan blijfl er 3, en het eerste cijfer van het quo-
tiënt = 1. 

Nu worde bij vergissing nog eenmaal gedraaid; dil bemerkt men 
daaraan, dal cr liidis eene O verschijnt; in hel quotiënt vertoont 
zich mi eene 2 ; tloor het ver.scbijnen der O wordt men steeds ter-
stond op de fout opmerkzaam gemaakl. .Men drukt derhalve «op-
telling» en draail 1 maal rond, voegt dus bet verkeerd algclrokkene 
getal 13 weder bij en ziet boven weder 030 , en in bet quotiënt 
de 1 slaan. Verleg hel liniaal; 13 van 30 gaat. Na «aftrekking» 
gedrukt en tweemaal gedraaid te hebben, ziet men boven 4 als 
rest. Het (juoliënt is bijgevolg 12 U'ij kunnen echter verder 
voortdeclen en dc gewone breuk in eene liendeelige veranderen. 
Verleg daartoe bet liniaal 
draai 3 maal, blijft 1, verleg het liniaal 1 plaats 

» O » » 10, » « » 1 » 
t l » » O, i> » 1» 1 » 
1) O » B 12, » » » 1 n 
» O » « 3 , het liniaal is zoo ver mogelijk links geko-

men en wij hebben 12.30700 tot quotiënt. Vermenigvuldigt men 
lot proef hiermede terug, zoo komt er boven vau dc komma afge-
lezen, weder 100. 

Had men nog meer cijfers in het quotiënt willen hebben, dan 
behoefde men slechls het overschot 3 weder op de laatste cijferplaat 
links te brengen, om tc kuimen voortgaan, zoo ver men ver-
kiesl. 

Oneindige (repeterende) liendeelige breuken kumien met de 
grootste gemakkelijkheid berekend worden tot op zooveel cijfers, 
als men wil. 

3de voorbeeld, 1 door 75 tc deden. 
Uitwisschen; aan hel linkereinde des liniaals 1 stellen cn dil 

geheel regls gelegd. Het quotiënt op O gezet. 
75 op 1 gaat niet, op 10 ook niet; hel liniaal twee plaatsen 

links verlegd; 75 op IOO gaat 1 maal, blijft 25 over; het liniaal 
verlegd, na 3 slagen blijft er 25 over; het liniaal verlegd, na 3 
slagen slaat er boven telkens 25 tot in het oneindige. Het quotiënt 
is dus 0.013333 

Worlellreliliing. — Het trekken van den vierkantswortel gaat o)» 
den aritliniomelcr betrekkelijk eenvoudig, doch niet veel spoediger 
dan de berekening met logarithmen. Aangaande de manier van 
bewerking verwijs ik ilen lezer naar bel voorschrift van Thomas, 
dat bij het werktuig gevoegd wonll. Hij ons zijn voortrcnelijke 
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worlellafels ook zoo algemeen verspreid, dat men zich daarmede 
in dc meeste gevallen der technische praktijk redden kan. Hier 
moet vooral aangemerkt worden, dat men wel in hel oog moet 
houden, dat het rekenwcrkluig niet voor elke rekenkunstige be-
werking even snel werkt en werken kan, zoodat, wie snel rekenen 
wil, zich dan alleen van het werktuig bedienen moet, als het 
sneller en beter tol hel doel leidt dan andere middelen. Men zal 
zich dus in de keus van een hulpmiddel naar de omslandigheden 
regelen; maar in dat geval zal men dan ook daarmede buitengewoon 
vlug werken. 

Ten besluite van deze leerwijze wil ik nog eenige voorbeelden, 
van minder algetrokken aanl dan dc vorige, laten zien, waarnaar 
men eerst juist dc uitstckende voorlrenclijkheid van het werktuig 
zal knnnen ahnelen. 

1. Gcsleld, men moet eene tafel berekenen voor dc verschillende 
zwaarten van |)lalen gietijzer, waarbij men aanuccmt, dal de dikte 
bij millimeters toeneemt, en dat het gewigl per vierkanten meter 
oppervlakte in kilogrammen moet worden uitgedrukt. 

Hij dc dikte van eenen millimeter heell eene jilaat van eencn 
vierkanten meter oppervlakle juisl eenen kubieken decimeter inhoud. 
Nu is, op grond van naauwkeiirige proeven, de soortelijke zwaarte 
van gietijzer = 7.214. De bedoelde plaat heeft alzoo ccn gewigl van 
7.244 kilogrammen. Dil bekend zijnde, stellen wij bet scbakelwerk 
op hel getal 7 .2U, drukken «optelling» en hebben: 
na 1 slag, voor l streep dikte, tot gewigt 7.244 kilogrammen 
« 2 » » 2 » » B » 14.488 » 

3 » 
» 2 

» 3 
» 4 

.. 21.732 
» » O 28.070 » 

« 5 » » 5 » I» p » 30 220 » 
enz. Iedere slag geeft ccnc waarde voor de te maken tafel. 

2. Zij gegeven de formule// = c l / ' x ; bijvoorbeeld de dikte (/van 
eencn lap van gesmeed ijzer voor den last P in kilogrammen, d 
(in miHimcters) en nu wil men voor de waarden d = 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 enz. eene tafel zamcnstellen van de 
belastingen /'; men hccfl dan vooreerst P = (») »(/̂  = 0.700123 
Men legge dan de kwadralentafel voor zich (bijvoorbeeld die van 
den ingenieur Weisbach , pagina IG), slelle het scbakelwerk op 
700123 als factor, drukke uvcrmeiiigvuldigiiigi) en gebruike nu 
de zich iii de lafel bevindende kwadraten der veranderlijke (/als fac-
toren. Aldus: 
bij d = 20, den factor 400, en men verkrijgt spoedig P = 310.040 
.. (/ = 25, » » 025, » B ft n P— 414815 
.) (/ = 30, >. » 000, n n .. » ƒ ' = 711.111 
» (/ = 35, » ). 1225, u » » » />= 007.001 
.. (/ = 40, » » 1000, » » » » />= 1204.107 
enz. Men bedenke hierbij, dat men, bij dc berekening met loga-
rithmen, lelkciis een logarithmengctal verdubbeld, een ander daarbij 
geteld en daarna het gelal van de som der logarilInnen oiigczochl 
zou moeten hebben. 

3. In Zeuiier's mechanhche Wiirmellieorie vindl men onder 
anderen in lafel 1 eene kolom met de berekende waarden 

f j = 000.5-1-0.305 / 
waarbij dc temperatuur t telkens met 5 graden stijgt. Stel dal men 
deze kolom le berekenen heeft en dat daarbij drie cijfers achter 
hel decimaalpunl verlangd worden. 

Wij maken ons op de volgende wijze gereed. Eerst wordt 000.509 
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naar boven gebragt, voorts de komma ingestoken cn het scbakel-
werk op 305 gesleld, aldus: 

GOO.500 
305 

Daarna doen wij 5 slagen met dc kruk en verkrijgen boven 
008.025 lot waarde, voor / = 5. Vervolgens schuiven wij het 
liniaal eene plaals naar dc reglcrhand, waardoor cr bij eiken slag 
10x0.305 bijgeleld wonlt en vinden alzoo, telkens als de kruk 
eenmaal wordl rondgedraaid, eene waanie voor dc tafel, namelijk: 
na 1 slag, voor / = 15, de waarde (»11.075 
» ii » / 25, » ('.14.125 
I) 3 » » / = 35, » » G17.175 
» 4 » » / = 45, B n 020.225 
enz. Dc getallen worden sneller verkregen, dan men ze kan al-
schrijven. Om dc nog daartusschen ontbrekende tennen te bekomen, 
begint men weder van l = O, cn lelt 10 X , 20 X , 30 X 0.305 
enz. bij. 

4. In dc genoemde tafel bevindt zich ook eene kolom, die naar 
de formule 

r = 007 — 0.708/ 

berekend is, voor waarden van t als boven. Wij gaan op dezelfde 
wijze tc werk. Nn wordt 007-000 boven gezel, daaronder het 
scbakelwerk op 0.708, aldus 

007.000 
708 

Daarna drukt men op den knop der aftrekking, draait 5 maal 
rond cn bivcn vertoont zich de waarde voor / = 5 , namelijk 
G03.4G0. Na nu het liniaal eene plaats regls gelegd te hebben, 
verkrijgt men voor eiken slag weder eene waarde voor de tafel. 

5. Formules van den vorm y : 
a-«-j-'27.43 X ,. , , 

— , die de rekenaars 

met logarithmen doen schrikken, kunnen zonder bezwaar oj. den 
Arillimomelcr berekend worden. 

Zij bijvoorbeeld x = 22.54, dan handelen wij op dc volgende wijze. 
Alles uitgewischl. Het liniaal zoo ver mogelijk links. Hel schakel-

werk oj) deze wijze gezet: 
Het liniaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI VIV Hl 11 I 
2 2 5 4 

Nu vormc men bet vierkant van 22.54. 
Er vcrschijnl als men het liniaal teruggelegd heeft 

O 0 5 O 8, O 5 1 O O O 
VI V IV III H I 
2 2 5 4 

in welk getal men dc komma op de regie plaals tusschen 8 en O 
insteekt. Als men vervolgens, terwijl men den knop der optelling 
nedergedrukt laat, 22.54 met 27.43 vermenigvuldigt, Ycrtoont zich 
onmiddellijk de geheele waarde van den teller 1120.3238. Nu schuift 
men bij het scbakelwerk den wijzerknop in dc vijfde sleuf van 2 
op O cn verlegt het liniaal aldus: 

O 1 1 2 0 3 2 3 8 0 O 
VI V IV 111 II I 
2 0 5 4 

zet het (piotiënt op nul, drukt «aftrekking» cn deelt; terstond be-
komt men dan voor de gevraagde waarde van y 5i.835; en iniler-
daad vordert de geheele berekening niet meer dan hel vierde ge-
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dccllc van ilcn tijil, dien men noodig liccll om bovenstaande ver-

klaring er van tc lezen. 
Deze voorljceldcn znllen, geloof ik, voldoende zijn om liet ge-

bruik cn het groote nul van hel wcrkluig le doen kennen, zooilat 
ik nu lot de nadere beschrijving van zijne im-igting kan overgaan. 

III. Ikschrijviwj van de zanienstelüng van den Arilhmomelcr. 

Na dc verklaringen, die in de Isle afdeeling gegeven werden, en 
nadat wij met hel uiterlijke van den Arithmomeler bekend en ver-
trouwd geworden zijn, durven wij het wagen, in het schijnbaar 
zoo ingewikkelde inwendige van het werktuig eenen ouderzneken-
den bhk te slaan. Op plaat 3 vindt men de belangrijkste deelen 
van een werktuig met twee elementen (eenheden en tientallen) voor-
gesteld cn wel op 1.7 maal de ware grootte. Ik heb mij daarbij 
evenwel tot meerdere duidelijkheid enkele kleine (in de werkelijk-
heid onpraktische) veranderingen veroorloofd. Het geheel verdeelt 
zich ook hier in schakel-, tel- en wisselwerk. Tusschen hel schake-
len en het telwerk is voorts weder het liclangrijkc overbrengen 

der tientallcn gelegen. 
liet voornaamste stuk van elk schakelwerk is dc schakelcilindcr 

/ l / l , .l,,fig\u-en 1 en 2. Men kan hem deidvcn als te zamen gesteld 
uit tien dunne cilinders, van welke dc eerste geene, dc tweede 1, 
dc derde 2, dc vierde 'A enz. dc tiende O tanden heeft, die-A-van 
den omtrek van elkander slaan. Deze landen kan men in het rondsel 
IJÎ ^^>., laten vatten, hetwelk door middel van den wijzcrknop 
CC iC^ op zijne vierkante as verschoven en n a a r willekeur boven 
die plaals van den ciliiuler gebragt kan worden, waar U, 8, 7, O 
enz. landen slaan. Kn daar l i M) landen heeft, zoo zal hij, bij 
gevolg als .1 eenmaal omdraait, ï), 8, 7, O enz. tiende deelen van 
eene omwenteling doen. Alle schakelcilinders van het werktuig wor-
den door dc hoofdas /), welke door dc geheele lengte van ilen toestel 
loopt, sleeds gelijktijdig eenmaal rondbewogen, als mende kruk 
eenmaal ronddraait. Met handvat van deze kan, zooals hier afge-
beeld is, nedergelaten worden. 

Üe as F van hel rondsel B brengt, door tniddcl van een der beide 
kegelraderen G of // van het wisselwerk, het rad I in beweging. 
Uil rad is bevestigd aan dc loodrcgle as, die dc cijferschijfÄ draagt. 
Daardoor wordt deze dus in positieven of negatieven zin evenveel 
tiende deelen eener omwenteling voorlgcschovcn, als hel r adze l f . 
De as L van den omzeller des wisselrads gaat onder al dc assen 
F door; dit geldt eveneens van dc platte staaf jU, welke dc bossen 
lusschen dc raderen G cn II vat, cn w a a r d o o r deze laatslen onmid-
dellijk heen en weder geschoven kunnen worden. Het cijierliniaal 
kan om de as A' bewogen worden. Het is klaar, dat, als het liniaal 
in den opgeheven (hier geslippelden) stand is, het drijfwerk dc 
ilaariu liggende cijferschijven niet kan vatten. Om de tandraderen 
weder in elkander te doen grijpen, dient cenc rij inkcepingen, 
waarin dc stift O inzinkt, z o o d r a men het liniaal op dc regte plaats 
ncilerlaat. Iedere cijferschijf is, zooals in figuur-4 voorgesteld wordl, 
aan den builenrand zoodanig uitgesneden, dat daardoor tien boog-
vormige shiittandcn onlslaan. Hiertegen drukt ccnc slappe veer, om 
de schijf, als ccn cijfer zich regt voor dc opening bevindt, mei 
eenige krachl in dien stand tc houden. Dit middel is echter nog 
onvoldoende, om bet verkeerd plaatsen van de schijven en vooral 
van de kleine raderen, die dc beweging regelen, tc verhinderen. 

[ 1 8 6 2 -

Vcel beter heeft men daarvoor gezorgd door nog afzonderlijke sluit-
raderen I'I\ l\ in het schakelwerk tc brengen. 

Zulk een sluilrad heeft 10 gelijke boogvormige insnijdingen, in 
welke het sluitstuk QQ^ ( ) , , hetwelk op de as van hel schakelrad 
bevestigd is, ingrijpt. Van dit sluitstuk (J is echter aan deneenen 
kant zooveel afgenomen, dat hel sluilrad zich vrij kan bewegen, 
zoolang als er tanden in hel rondsel // kunnen vatten. De be-
schrevene inrigting brengt derhalve tc weeg, dal het rondsel en 
de daarbij behoorende cijferschijf vrij kunnen onulraaijen, zoodra 
de gelande boog bij li komt, zoodra alzoo de siraal van den land O 
dc plaals nadert, waar hij begint te vallen; deze ontsluiting heeft 
plaals voor den geheelcn gelanden boog 0—1, maar houdt op 
zoodra deze is voorbijgegaan. Hierdoor wordl belet, dat de cijfer-
schijven door hel schudden, hetwelk uit hel snel onulraaijen of 
uit andere oorzaken mogl ontstaan, eenen verkeerden sland inne-
men. Door deze noodwendige iiu'igling wordl echter tegelijk dc 
toestel, welke dienen moet, om de lienlallen over le brengen, 
meer zamengesleld en moet alzoo uit meer deelen bestaan, dan 
men wel zou vcrwachicn. 

Het overbrengen der tientallen wordt onmiddellijk tcwecggebragt 
door den tand 10, welke aan eenen afzoiulerlijken arm zit. Hij /I 

ĥet rad der eenheden) is hij niet noodig, maar bij elk volgend 
rad moet hij voorhanden zijn. Nu zou hij in hef rondsel/i moeten 
vatten, macw dewijl dil heen en w e e r geschoven moet worden, heefl 
men voor dc naauwkeurigc overbrenging der tienlallen gezorgd door 
een op dc as F bevestigd rad, dat niet verschuifbaar is. Hierin 
kan dc tand 10 niet anders grijpen, dan wanneer hij zich in den 
(in figuur 2) geslippelden slaiul bevindt. Dil is echler niel mogelijk 
zoo niel gelijklijdig het sluitwerk B Q buiten dienst gesteld wordl. 
Dil geschiedt op dc volgende wijze. 

Het sluitstuk Q heeft regis van P nog eene verdere indicping 6', 
welke, als zij in hel vlak van het sluilrad gebragt wordl, dit rad 
vrij laat. Dit heeft echler tegelijk plaats mei het vooruilschnivcn 
van den tand 10 in het vlak van II, dewijl die tand mei het 
sluilsink een geheel uitmaakt. Hel overbrengen van een tiental 
moet plaals hebben, als de schijf van eenheden bij het oiitellen 
van O op O, bij hel afh-ekken daarentegen van O op O gaat. Hij 
dezen overgang stoot echter de land T der cijferschijf (figuur -i) 
hetzij links hetzij regIs tegen het vooruitslekcndc gedeelte van 
den uilrukker f/; deze drukt dan op den tusschenhefboom V', 
welke het schijljc U' en daarmede het kopje A' verschuift, welk 
laatste het sluilsink met wat er loc behoorl naar voren trekt (I). 
Zoodra dat geschied is, hetwelk bij de werking van eenen wille-
keurigcn tand van den eersten schakelcilindcr kan voorkomen 
(bijvoorbeeld terstond hij het vatten van den eersten land, als bij 
hel optellen eene O in hel cijfcrrad stoml) is het overbrengen van 
hel tiental voorbereid. Het volgt echter eerst werkelijk, als de 
tand 10 boven komt en vat, hetgeen echter eerst dan geschiedt, 
wanneer al dc overige negen tanden reeds voorbij de plaats, waar 

(1) I l c t s lu i ts tuk, wnnrvan liicr sprank i s , behoort tot het schakelwerk 
van eene hoogcro orde in het tals telsel , dan d i e , waartoe do cijferschijf 
b e h o o r t , welker tand T do verplaatsing van het bedoelde s lui ts tuk, door 
middel vnn den hefboom T , heeft bewerkstell igd. 

Bij n schakclwcrken behooren nntimrlijk «—1 n i t rnkkers , elk met zijnen 
he fboom enz. (l^cd.) 
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zij zouden kunnen vallen, zijn heengegaan of misschien gewerkt 
hebben. Dan eersl komt dc tand 10, deelt aan het rad /{ om-
wenteling mede en laai terstond weder den rand bij S in hel 
sluilrad grijpen om elke storing onmogelijk tc maken. Nu moet 
echter dc tand 10 weder teruggeschoven worden, opdat hij bij de 
volgende omwenteling niet onnoodig en verkeerd nogmaals m het 
rad H grijpc. Tol dal einde is aan het sluitstuk Q ccn schroefvlak 
r gemaakt, dat tegen ecnc vasle pen / stuit, cr legen aanstrijkt 
en Q weder op zijne vorige plaats schuift. / is juist zoo geplaatst 
dat, onmiddellijk nadat het verspringen van den tand 10 plaats 
gehad hcell, Q weder teruggebragt wordt. Daarmede gaan echter 
ook A', ]\\ Ven U weder terug en alles is lol nieuwe bewerkingen 
gereed. Eene op \V ilrukkende en daartegen wrijvende platte veer 
belet het verschuiven van dit schijljc, met hetgeen cr bij behoort, 
'zoolang de hefboom er niet oj) werkt. Al deze zoo vernuftig ge-
plaatste stukken werken met zulk ccnc verbazende juistheid en snel-
heid, dat, zonder geheel buitengewone toevallen, en bij eene goede 
hchaiideling, inderdaad nooit cenc fout kan ontstaan. Hoven werd 
reeds aangemerkt, dat, zal hel overbretigen der lienlallen naar 
behooren plaats hebben, dc schakclraderen sleeds elkander vooruit 
of achterna moeten loopen. Hier is hel laatste gekozen ; het bedraagt 
van rad tot rad eenen landsafslaiul, zoo als ook aan onze raderen 
/I, /1j te zien is. Zoo komt hel, dat dc eerste tand (in figuur 1 
gemerkt met het cijfer D), in elk rad het punt, waar hij vat of 
vatten zon, reeds doorgegaan is, wanneer die van het links volgende 
rad (dus van eenen hoogeren rang) begint tc werken. Is nu bij het 
een of ander rad het overbrengen van een tiental voorbereid, zoo 
wordt hel wegens het achterna komen ook sleeds ten uitvoer ge-
bragt. Tol het vermijden van fouten moet derhalve ook noodwendig 
dc ledige hoog zich aan het rad bevinden. Dc grootte van dezen 
boog wordt geregeld naar het gclal elemenlen, die gebruikt worden. 
Dc hier aangewende grootte is voor 8 lellende schakelcilinders (die 
gesteld kmmen worden) nog volkomen voldoende. Het is treilend 
dc werking van het overbrengen der tienlallen, bij hel optellen 
van getallen, die uit vele negens bestaan, gade te slaan. Zet men 
in het telwerk 0900000, in hel schakelwerk slechts 1 bij dc een-
heden, en draait men dc kruk nu rond, dan heefl hel volgemlc 
jdaals. De land 1 in .1, voert Iî^ eenen land om; daardoor wordl 
echler voor /l, hel overbrengen van een tienlal voorbereid en, na 
het doorloopen van den afstand lol den volgenden tand, ook v(d-
bragt; hierdoor wordt het overbrengen voor /I3 voorbereid om 
terstond daarna volbragl le worden enz. Kortom, hij hel langzaam 
ronddraaijen der kruk ziet men in dc openingen van de regtcr-
naar dc linkerhand achlcrvoljïens de O door ecnc O vervangen en O ö 
eindelijk links van hel zesde cijfer cenc 1 in de plaats van de O 
komen, zoodat er eindelijk naar behooren de som 1000000 staat. 
Op gelijke wijze, doch omgekeerd, weild dc toestel, als men I 
van 1000000 aftrekt, waarbij terstond O negens na elkander te 
voorschijn komen. Het stelsel van hefboomen, dal bij het wissel-
werk toegepast is, werd niel in de afljcelding voorgesteld, omdat 
dit op velerlei wijzen even goed ingerigt kan worden. Om het vast 
tc doen staan, zoolang ile kruk niel in haren aanvankclijken (hier 
voorgcslelden) stand is teruggekeerd, ligt ccn der hefboomen legen 
cenc schijf, die op dc as van hel laalsic schakclrad 1er linkerhand 
zit. Van deze schijf, welke bij eiken slag der kruk eenmaal om-
draait, is een boogvormig stuk uitgesneden; wanneer ile kruk op 

23 

nul staat, bevindt zich het uitgesneden gedeelte juist tegenover 
den bedoelden hefboom, welke alsdan door het neerdrukken van 
den daarvoor bestemden knop naar de andere zijde iler schijf kan 
verplaatst worden. 

Hehalve dit onderdeel werd er nog meer weggelaten, bijvoorbeeld 
het telwerk van het rpiotiënt. Hierbij valt op tc merken, dat het 
steeds door midilel van dc spil van het rad .1 in beweging gebragt 
wordl en maar uit eene schijf beslaal, zonder middel lol over-
brenging van tientallen, dewijl bij het deelen de gedeeltelijke 
fluotiënlen nooit grooter dan O kunnen zijn. 

Ook verdient nog de uitwisscher opgemerkt tc worden, dien men 
in figuur 2 ziet en welke in figinir 5 voor ecu gedeelte uitvoerig 
is voorgesteld. Het uitwisschen wordt tcwecggebragt door eenen 
heugel, die bij den gewonen gang van het werk niel in de daarbij 
behoorende raderen vat, welke op dc assen der cijferschijven be-
vestigd zijn. Door aan eenen knop Ie draaijen kan men echter een 
afzonderlijk rad, hetwelk steeds in den hengel vat, in beweging 
brengen. Doet men dit, dan verschuift de hengel, cn het schuine 
vbik cd, langs dc pen c glijilendc, noodzaakt den heugel dc kleine 
raderen h te vatten en ze om te draaijen. Deze kleine raderen, 
oorspronkelijk met 10 landen, hebben echler tegenover dc O geencn 
tand en worden derhalve, zoodra dc O in de opening verschenen 
is, niel meer door den heugel geval. Alzoo moeten alle cijferschijven 
zeer spoedig op O komen, zoodra men den hengel, waarvan hel 
drijfrad door cenc spiraalveer steeds weder teruggedreven wordt, 
eenige malen heen en weer laat gaan. 

Wal in het algemeen dc behandeling van het wcrkluig aangaat, 
daarover vall weinig le zeggen. Hel goed in dc olie te honden is 
van belang, doch overigens eenvoudig. Het beste is, het geheele 
werk, dat zeer gemakkelijk uit dc kast genomen kan worden, lot 
aan de dekplaat in zeer zuivere olie te dompelen, hel eenen dag 
lang te laten uitdruipen cn dan in gebruik le nemen. Voor zooveel 
dil belrell, behoeft men er dan niel meer naar om te zien. Dat 
men het voor slof moet beveiligen, spreekt wel van zelf; de keurig 
bewerkte kast is in dil opzigt zeer dienstig. Het ligt en snel rond-
draaijen van de kruk zal weldra gewoonte worden, zoodal men 
spoedig reeds op hel gevoel af bemerkl of cenc mogelijke stremming 
door cenc lusschen dc radertjes gevallene vreemde zelfstandigheid, 
of wel door eenen onjuiïlen sland van het liniaal, onlslaan is. Ken 
zacht schudden aan de kruk is bijkans altijd voldoende om de 
storing uit den weg te ruimen; omlrenl het nazien bij bijzondere 

I gevalhüi vindt men de noodige aanwijzing in hel voorschrift van 
! Thomas. 

Moest ik nu een oordeel uitspreken over dc zamcnstcirnig van 
i het werktuig en dc doehnatigheiil in de keuze der deelen, dan 
I zou dit niel anders dan gunstig kunnen zijn, want de gestelde 
' vraag is volkomen en met beknopte en gemakkelijk le vervaardigen 

deelen opgelost. Noglans blijfl naar mijne innige overtuiging dc 
mogelijkheid bestaan om nog meer vereenvoudigingen le maken, 
die overigens wel met der tijd ingevoerd zullen worden. 

Dit blijfl de hoofdzaak, dat er reeds een goed, jiraklisch en niet 
tc kostbaar werktuig beslaal, hetwelk verdienl hoog gewaardeerd 
en gebruikt te worden. 

Opmerldnijen lol besluit. 

Wanneer hel mij gelukt mogl zijn dc opmerkzaamheid tier lezers 
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op hol doel, ile w e r k i n g en de i n r i g l i n g van het werklnig gevesligd 
en i n n i deze liekmgrijke punten duidehjk gemaakt te iiehhen, zoo 
moei ook elke Iwijlel omtrent het voordeel, het helang en de he-
leekenis der uitvinding reeds uit den weg geruimd zijn. Ja waarlijk, 
voordeelig voor alles wat praktisch rekenen heet, belangrijk voor 
(Ie wetenschap, en vol beteekenis als gewrocht van menschelijke 
denkkracht is de in de sierlijke ebbenhouten kast besloten rader-
toestel, die zich vermeet, hersenwerk uit te voeren als een sj)el. 

Nog is de Aritlnnometer in Ihiitscbland weinig verspreid, maar 
ik vlei mij, dat ik mij binnen korten tijd e e n i g e n dank verworven 
zal hebben bij velen, die besluiten zullen hem aan te schallen, 
liovenal echter moeten den uitvinder dank en erkentelijkheid, de 
hoogste erkentelijkheid, toegebragl worden. I.aat ons zien, hoe hel 
daarmede gesteld is. 

Thoujas heeft omstreeks 30 jaren lang moeite, lijd en geld be-
steed, om zijn werktuig tol die hooge volkomenheid te brengen, 
welke het mi heeft, en als wij de bijzonderheden vau zijii streven 
leereu kennen, dan moeten wij den moed, het doorzigt en hel 
vernuft, waarmeile hij langzamerhand alle zwarigheden overwon, 
iu de hoogsie male bewonderen. Evenwel is in Frankrijk de openlijke 
erkentelijkheid eigenlijk inel groot geweest. In 1832 sprak de «Société 
d'encom-agemeut )• Ie Parijs hare erkentelijkheid jegens hem uit. In 
1851 schonk diezelfde maatschappij hem eenen gouden eerepemung; 
in hetzelfde jaar wees hem de jury der Loudensche leutoonsteirmg 
eene (eenvoudige) prijsmedaille toe; in 18.51 gaf de «Académie» te 
Parijs vau den Aritlnnometer een zeer gunstig verslag en vergunde 
hem naar den prijs Ie dingen. Dat is ongeveer alles. De prijs 
Monihyon viel echler aan een ander nu ter zijde gezet rekenwerktuig 
ten deel, den Ariihmauvel, zoo als het de heeren Mauvel cn Sayet 
nociudcn, ecu toestel, waarhij gedeeltelijk de inrigling van het 
werktuig van Thomas overgenomen is. 

De/C ^lillc beschuldigingen worden in Frankrijk met nadruk gc-
ojiperd, UMjl name door Dégnier in zijne Uhtoirc des uombrcs 
(Parijs I8.m), en men kan niet onlkennen, dat zij reglvaardig zijn. 

liet huiteidand hcefl meer gedaan dan Frankrijk, liet is waarlijk 
verrassend, Ic vernemen, dat dc P.ey van Tunis in 18.51 de rei 
heofl geopend, door ileii uitvinder met een zijner hoogste van 
(hamaulen .<chillerendc ordcteekens te versieren. Op hem volgt in 
i(S52 Frans 1 van Napels, dan dc koning der Nederlanden (1) en 
ccii duilsfhe vorst, dc hertog van Nassau; vervolgens in 1853 de 
Paus, alsmede de groolherlog van Toscane en in 18.51 dc koning 
;an Sardinië. Fn Duit.schland ? cn dc duitsche geleerde genoot-
schappen en verecnigingen van ingenieurs'? 

I\len mag verwachten, dat zij allen meer of minder hunne groole 
ingenomenheid met cenc uilvinding van zulk een onbctwislbaar 
liclan" aan den da-' geleud zouden hebben, als zij hel werktuig O ö tj ^ 
genoegzaam gekend hadden, l'it dien hoofde is ook in dit opzigt 
hel bekend maken van den Arithmometer van belang, en daarom 
geloof ik , niet enkel hen, die tol hiertoe, met mij, in hunne be-
Irckking lol afmallendc liccijleringen veroordeeld waren, hiermede 
mui dienst te bewijzen, maar ook cenc vcrpligte poging te doen, 
om den uitvinder, door het bekend maken van zijn werktuig, 
mijnen dank te betalen. 
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Dc prijs des Arilhmomelcrs is hoog, als men zijnen uilgebreideu 
werkkring, laag, als men de moeijelijkheden van zijne vervaardi-
ging in aanmerking neemt. Dc beer Thomas, gelukkiglijk iu om-
standigheden geplaatsl, welke hem niel dringen , geldelijk gewin 
uit zijne uitvinding te trekken, maakt het door ondersteuning 
mogelijk, hel werklnig voor eenen betrekkelijk lagen prijs te ver-
vaardigen, die bij locnemendc verspreiding inlusschen ook .spoedig 
nog dalen zal. 
liet groole werktuig van 8 bij 10 plaatsen met quotiënt kosl 

thans 100 franken. 
Helzclfdc zonder (piotiënt 300 »> 
Dat van O bij 12 plaatsen, hetwelk voor verreweg 

de meeste gevallen toereikend is, met fpioliënt . 300 •> 
Dal van G bij 10 plaatsen 150 » 

Men beeft zich te wenden lol den beer A. i\l. Hoart, rue du 
Helder, '13, tc Parijs. Hun, die zulks mogten wenschen, wil 
ik gaarne bij de keuze der grootte en het ontbieden behulp-
zaam zijn (I). 

(1) lIct koninkl i jk Insti lnut vnn ingenieurs bezit een rekenwerktu ig 
van T l io inas , een gcscbenk van Z . M» den bosclierniheer. (Ked.) 

SNELLK IJOUW V A N BRUGGKK. 

{Zeitung des Vereins deutscher lusenhahn-Vcrwaltungen, n°. 79 , 18C2.) 

Eenige jaren geleden werd voor bel houwen van de ijzeren 
Crundm--viaduct in Engeland nog de tijd van 3}r jaar vereischl. 
Thans zijn dc Engelschen in staal, zulke ijzeren bruggen in eenen 
veel korleren tijd daar te stellen. In acht maanden legde men eene 
ijzeren brug van 2000 voet lengte over den Ebro; cn voor het 
stellen vau ccnc ijzeren viaduct van 000 voel lengte cn 130 voet 
hoogte gebruikte men slechls eene maand. 

Er was onlangs (1802) in Portugal ccnc groote massieve spoor-
wegbrug i n g e s t o r t , cn men bestelde den I2dcn Julij 11. in dc 
Crnmlin-ijzcrfabrick in Fngeland eene ijzeren brug, die zoo spoedig 
nn)gclijk gereed moest zijn. Diimen achttien dagen werd de brug 
geheel cn al in teekening gebragten al het noodige ijzerwerk, 
tezamen 0000 dn. (300 ton) wegende, vervaardigil, zoodat hel 
reeds den Isteu Augustus afgezonden was. Dc brug heell drie 
openingen en rust op pilaren van gegoten ijzer, die ccnc middel-
liju van zes voet hebben; de geheele lengte der brug bedraagt 
230 voel. Tot hare zamenslelling gebruikte men 2500 ijzeren 
bladen, platen en hoekijzers, die eerst in Stallbrdshirc geplet 
werilen; voorts 530 gegotene stukken, 30000 klinknagels en 
«500 schroefbouten. Er moesten 07000 klinkgalcn geslagen wonlen. 
Vóór dc afzending werden alle stukken naauwkeurig in elkamicr 
gepast, gevcrwd, met mnnniers gemerkt en ingepakt. Dil alles 
geschiedde in den tijd van achttien dagen. 

( I ) Hel oorspronkeli jke van bovenstaande vertal ing is ook afzonderli jk 
uitgegeven te F r e i b e r g , 15uclibandlung .1. Kngel l iardt , met eene voor-
redde °van Tveuleanx, waarbij hij vooral wijst o p l i e t uitgestrekt gebruik , 
hetwelk reeds in Trankr i jk van het rckcnwcrktuig vnn Thomas gemaakt 
wordt. 
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l ' R O K F N K M I N G K N O M T l l K N T IIICT M E T K N V.AN U I T . S T K O O -
J I K N l ) W A T K I t 1 ) 0 0 1 1 D l ï I K I I O K K I G K O P K N I N G K N , 

D O O U ] )KX I I O O G L i : i : U A A U .1. T l l O M . S O X , 
T E IJKT.FAST. 

( 7 7 i c Cieil Kufjineer md Architect's Journal, December 1801 , p. 3GÜ.) 

In het jaar 1858 bood ik aan Ihe Uritish Associdtion tc Man-
chester een voorloopig verslag aan, omirent eene nieuwe door mij 
voorgeslelde wijze om uitstroomend waler, door middel van drie-
hoekige (of V-vormige) openingen in loodregt staande |daten, te 
meten, in plaats van dc gewoonlijk gebezigde regihoekigc ope-
ningen mei walerpasse basis. Ik deed daarin uitkomen, dat de 
gewone reglhoekige openingen, ofschoon voor vele doeleinden 
geschikt, echter slecht voldoen voor de meting van zeer slerk 
afwisselende hoeveelheden water, zoo als die, welke gewoonlijk 
door rivieren en stroomen worden afgevoerd. Immers, indien dc 
regihoekigc opening hel water bij hoogen stand zal kimnen door-
laten , moet zij eene groole hreedle hebben ; maar dan zal ook bij 
lage waterslauden het water zoo ondiep over den oiidcrkaut slroo-
men, dal men op ilc aanwijzingen niel kan vcriroiiweii. Ik loonde 
aan, dat dit bezwaar zou worden 0]igehcvcn door het gebruik 
van driehoekige openingen, omdat daarin, wanneer de doorslroo-
mende hoeveelheid gering is, dc siroom lol cenc naauwe en on-
diepe ruimte wordt beperkt, welke eene naauwkeurige meling ver-
oorlooft ; en wanneer dc doorslroomendc hoeveelheid grooter wordl, 
dc wijdlc en de diepte van dc ruimte, welke hel water in de 
opening beslaat, in dezellde verhouding toenemen en die ruimte, 
ofschoon in giooltc toegenomen, dcnzclfden vorm als vroeger be-
houdt. Dij het gebruik van eene opening van dezen vorm stelde ik 
voor, om, ingeval het niet raadzaam mogt zijn cenc diepe kom 
vau stilstaand waler siroomopwaarls van dc schulplank tc maken, 
den bodem van het aanvoerkanaal in eenen waterpassen vloer Ie 
veranderen, die onmiddellijk bij den top der opening aanvangen 
cn zich zoowel siroomopwaarls als zijwaarls zoo ver tiilslrckken 
moei, dat bet daarop vloeijcndc water genoegzaam als slilslaand 
water kan worden beschouwd. Men kan dan de hoogte van het 
ojipcrvlak hoven den loji van de o|icniug melen, ten einde de 
doorstroomende hoeveelheid Ie bepalen. 

Ik vestigde de aaiidachl op theorcti.scho beschouwiiigcn, waaruil 
a jiriori viel af te leiden, dat in de driehoekige opening, zoowel mei als 
zonder den vloer, dc doorslroomendc hoeveelheid evenredig of na-
genoeg evenredig zou zijn met de ^ magt van bovengemelde hoogle. 
Als slotsom vau tamelijk zorgvuldige proefnemingen, welke ik te 
dier tijd omtrent hel uilslroomen door eene regihoekigc driehoekige 
opening en zonder den vloer in staal geweest was Ic doen, gaf 
ik dc formule O — 0.317 H - , waarin 0 de hoeveelheid waler in 
teerling voeten per minuut is, en H de walerhooglc in duimen, 
loodregt van de oppervlakte van het stilstaande water van de kom 
tot aau den toj) der oiieiiiiig gemeten. Ik nam de>lijds die formule 
voorloopig aan. Voor hel gebruik lol een aantal prakli.<chc doel-
einden, tot het nieten van water door openingen, als die, waar-
mede dc proeven waren genoiiicn, cn voor hoeveelheden, ongeveer 
gelijk slaande met die van de iiroeliiemingen (van ongeveer 2 tol 
10 teerling voet in de minutil) was zij naauwkeurig genoeg, maar 
toch door nadere proefnemingen, die met meer naauwkeurigheid 
gedaan en over ccnc grootere reeks walerlioevccHicden uitgestrekt 
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moesten worden, voor verbelering valbaar. Door het besluiir van 
Ihe Associttlion lol hel voortzetten van mijne jiroehicmiiigcn omtrent 
dit onderwerp uitgenoodigd, heb ik, nadat eene geldelijke toelage 
daartoe te mijner beschikking was geslcld, in den loop van 
den verleden en den tegenwoordigen zomer, veel lijd besteed 
lol hel doen van meer nilgebrcidc en naauwkeuriger proef-
nemingen. De door mij vcrkrcgenc uilkomsten zijn bij uitstek vol-
doende. Ik vertrouw, dal zij naauwkeurig zijn, en ik vind zc i m 
volkomen overeeusleimning met de wel, welke door iheorelischc 
besclioiiwingen was aangewezen. Ik houd mij dan ook overtuigd, 
dal het nieuwe stelsel van nieten, dat door die proefnemingen 
Ihans voor algemeene locpassing geheel geschikt is gemaakt, blijken 
zal van groot praktisch nul Ic zijn, en voor een groot aantal ge-
vallen belangrijke voordeelen zal aanbieden hoven de gewone 
methoden, — in hel bijzonder voor gevallen van afwisselende 
walerslaiideii bij rivieren cn slroomen. 

De proeven werden in de open lucht, in een veld nabij eenen 
korenmolen, tc Oarrs Olen, niet ver van lielfast genomen. Dc 
watertoevoer werd verkregen uit de beek, die naar het waterrad 
van den molen stroomde, en er waren maatregelen genomen om 
eenen geregeldeii toevoer Ie verzekeren, die naar willekeur kon 
worden gewijzigd, daar het waler vau dc beek werd afgeleid in 
eenen vijver, aau welks eenen kant dc schulplank melde opening 
voor dc proefnemingen was aangebragt. Dc krachl van hel in-
stroomend waler werd zoodanig gebroken, dat daar waar dc water-
spiegel werd gemeten geene merkbare oiiregelnialigheid in de be-
weging van bel waler plaals vond. Om dien watersland tc melen 
werd ccnc loodregt geiilaalste verschuifbare slaaf met haakvormig 
benedeneind gebezigd, waarvan de punl cenc kleine horizonlalc 
oppervlaklc vormde van ongeveer J- cngclsche duim iu het vierkant. 
Deze punt van den haak gaf, wanneer zij van beneden tol aan 
de oppervlaklc van bel wal(;r werd gebragl, een zeer naauwkeurig 
middel aan dc hand om dc boogie van den sland of de rijzing 
of daling van het watervlak tc he|)aleu. Dit bedrag kon afgelezen 
worden door middel vau eeu merkleekcn digi bij hel boveneind vau de 
slaaf, welke langs den rand vau ccnc in duimen verdeelde schaal 
schoof, die op den loeslel, welken dc staaf droeg, was aangebragt. 

Dij andere proefnemingen is ook en vooral iu den laatsten lijd 
een scherp gepunte haak, gelijk een vischhaak, lot hetzelfde doel 
gebezigil, en zulk een haak geeft zeer jiiisie aanwijzingen. De 
uilkomst van mijne ondervinding doet mij echter geneigd zijn om 
de voorkeur tc geven aan iels, dal wal grooler is cn eene heter 
waarneembare uilwerkiiig op de waleroppervlaklc Ie weeg brengi 
dan eer. scherpgepimlc haak; cn over het geheel zou ik eene 
waterpasse lijn, als hel scherp van een mes, 1er lengte vau ecu 
achlsie tol een halven duim, zoowel boven eene stompe bovenop 
platte punt als boven ccnc scherpe punl aanbevelen. Dc stompe 
punt, die ik gebriiiklc, was echter zoo dun, dat zij zeer good 
voldeed. Als de punl tc'dik is, hoiidl zij 0|) haar boveneinde hel 
water te veel op, wanneer hel in den vijver daalt en maakt een 
te diep |uiljc in bet opjiervlak, wanneer hel waler slijgl cn i.'r 
over heen begint tc vloeijen. Het mes zou deze soorl vau werking 
niel hebhen, cn ik zou vau oordeel zijn, dal het voor alle doel-
einden dienst zou doen; alleen iu het geval dat het water snel 
door den haak stroomt, zou dc scherpe punt, zoo als die van eenen 
vischhaak, misschien dc voorkeur verdienen. 

1 
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Üin (len walerspiegel gediiremle eene proel' naanwkenrig op de 
slandvaslige hoogle le kninien honden, die door de pinil van den 
haak aangewezen werd, was in de sehulplank een klein doorlaal-
slnisje gemaakl. Men liel allijil een weinig meer waler in den 
vijver, dan vereischl wenl om hel watervlak op de hoogte te hon-
ilen, waarop de haak voor de jiroel'gesleld was. Dan ging iemand 
liggen om digi van nahij naanwkenrig loc te zien, dat de water-
spiegel jnist de pnnl van ilen haak aanraakte, lerwijl men hel 
slnisjc zoo liet werken, dal de watervlakte steeds met de punt 
van den haak gelijk hleel'. 

liet waler, dat nit de proel'opeiiing stroomde, werd in eenen 
langen trog opgevangen, waarin het met eene geringe helhng,tot 
op zeven ol' acht voeten hoven den grond, den henvel afgevoerd 
werd, waar twee groole meelvaten naast elkander, op omstreeks 
(i voel afstamis midden op midden, geplaatst waren. Dwars onder 
aan het einde van evengemelden trog was een zes voel lange he-
weeghare trog in zijn midden zoodanig met een stuk hnigzaam 
leder vastgehceld, dat hij al hel waler zonder eenig verlies opving 
en hel, naar dal hij aan den eenen of den anderen kant opgeligl 
werd, in een van de heide vaten voerde. 

In den hodem van elk val hevond zich eene opening van zes 
vierkanie duimen, welke men naar willekeur kon openen, waardoor 
dan hel val in zeer korten tijd ledig liep. De inhoud van heide 
vaten tc zamen was omtrent lliO gallons en de hoeveelheden water, 
die zij konden hevatten tol aan de verdeelingen, die hovcnin aan-
gebragt waren, had men naauwkeurig geverifieerd door verschei-
dene malen herbaalde vnHingen, met twee of vier gallons maten 
mei naauwe halzen. 

Door den kleinen trog nu eens aan het eene, dan weder aan 
hel andere einde op te ligten, liet men het waler beurtelings in 
een der vaten vloeijen en lerwijl het cenc val gevuld werd, liep 
het andere door het openen der klep ledig, zoodal men met het 
nieten van hel nilslroomende waler zoo lang kon voortgaan, als 
men verlangile. Met dezen toestel konden hoeveelheden water, tot 
op omstreeks oS teerling voet in de ininiinl, met voldoende naauw-
keurigheid gemeten worden. 

De proefnemingen, van welker uitkomsten ik nu verslag geef, 
werden met twee in verticale platte vlakken gemaakte openingen 
van verschillende wijdte geilaan. Deze openingen waren mei groole 
zorg in dun bhulijzer gesneden en zoo bevestigd, dal zij aan het 
water in den vijver eene |)latle vlakte, ineeidoopende met die van 
de sehulplank, aanboden. 

De zijden van de eene opening vormden cenen regten hoek en 
hadden elk eene helling van met den horizon, zoodal de 
horizonlale wijdte gelijk aan tweemaal de diepte was. Van de andere 
opening helden de zijden een op twee, zoodal hier de horizonlale 
wijdte gelijk was aan viermaal de diepte. 

De jiroeven werden gedaan, zoowel met de opening alleen zonder 
den vloer, en met dezelfde opening met den vloer, die zich van 
den top af tol op eenigen afstand strooinop-en zijwaarts uitstrekte. 
De vloer breidde zich omstreeks twee voel aan iedere zijde van het 
middelpunt der opening en omstreeks twee en een halven voel 
stroomopwaarts uit en ileze grootte was voldoende om het waler, 
dal er op kwam, met zulk eene zfichte beweging te laten vloeijen, 
dal deze van geen aanbelang was. Dc hoogle van den walerspiegel 
boven den top der ojiening werd, door middel van den verschuif-
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baren haak, gemeten builen den vloer, waar hel water van den 
vijver diep en stil was. 

II Q C 
7 30.(K) 0.3001 
O 20.87 0.30.18 
y 17.07 0.30,') 3 
•1 0.810 0.300 8 
3 4.780 0.300 7 
2 1.748 0.308 8 

In bovenstaande lafel zijn de voornaamste uitkomsten van de 
proefnemingen omtrent sirooinend waler, door de opening met den 
regten hoek en zonder vloer, kort opgegeven. De waterhoeveelheden 
in de tweede kolom voor de hoogten van 7, O, 5, 4 , 3 en 2 
duim aangewezen, zijn de gemiddelden, die uit twee reeksen van 
talrijke proeven werden verkregen. De eene reeks werd in 1800 
gedaan, lerwijl de tweede in 1801 volbragl werd als eene proef 
op de eersle en met het doel om omtrent een paar twijfelachtige 
punten eene groolere zekerheid tc verkrijgen. De tweede reeks was 
volstrekt onafhankelijk van de eerste, daar de verschillende toe-
stellen en maten geheel nienw waren. Deze reeksen kwamen zeer 
nabij met elkander overeen, en ik geef in de tafel eene midden-
waarde uil beide reeksen, als zijnde waarschijnlijk een weinig nader 
aai< de waarheid dan elke afzonderlijk. De derde kolom beval de 
waarden vau den coi-nicieiit (<, volgens de formule O C 11"̂ , uil 
de verschillende hoogten en de daarmede overeenstemmende hoeveel-
heden waler, in de eerste en de tweede kolom opgegeven, berekend; 
II is de hoogte, loodregt van den top lol het slilwatervlak, in 
duimen uitgeihukl, en Q de daarbij behoorende walerhoeveelheid 
in teerling voeten per iniiiunt, door de proeven verkregen. Uil deze 
tafel zal men bemerken, dat, terwijl de hoeveelheiil water zoo 
aanmerkelijk afwisselt, dat zij van h] teerling voet lol 39 voel 
per minuut oidvlimt, de coëllicienl {\ bijkans volslrekl slandvaslig 
blijft, en dal alzoo het op theoretische gronden opgeval vermoeden, 
dal de hoeveelheid water met de magt van de diepte evenredig 
of zeer nabij evenredig zijn zou , door de proeven len volle wordl 
bevestigd. De gemiddelde van deze zes waarden van (1 is0.3004; 
daar ik echter geneigd ben aau eenige van de proeven van dit jaar 
meer gewigl tc hechten ter bepaling van het bedrag van den 
coënicienl, dan aan die van het vorige jaar, neem ik aan als 
coënicient 0.305 en dns voor de formule voor de opening met den 
regten hoek en zonder vloer 0 = 0.305 11'̂  (I). Mijne proeven met 

(1) Hierui t volgt , voor H in centimeters cn Q in liters per minimt 
Q =0.8-10 lp\ 

Het is niet onlielungrijk de ui tkomst der proefnemingen te vergelijken 
met l l i e , wnartoc men g e m a k t , indien men a a n n e e m t , dat in ieder jiunt 
der dr iehoekige opening dc snelheid loodregt op het vlak dier opening 
gcrigt i s , cn gelijk is aan ilc e indsne lhe id , hij cenc valhoogte gelijk aan 
de diepte van het punt hencdcn den stihvatcrspicgel. Men vindt zoodoende , 
indien men II en de versnell ing <j de r zwaartekracht per secunde in meters 
u i td ruk t , voor het aantal teer l ing meters per secunde 

l 
en voor 11 in cent imeters , cn Q ' in liters per m i n u u t , 

Q Q' = ~ l / 2 , . I P = l . . n8 I lSdus^ . = 0..503. 
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dezelfde opening en met den op bovengemelde wijze ingcrigten vloer 
bevatten tiilkomslen, bij dicplen van 2, 3 , 4 , 5 en O duim ver-
kregen. Zij wijzen geene groolere veramlering in dc waarde van 
C aan voor verschillende dieplen, dan die welke aan eene kleine 
fout iu de waarneming loegeschreven kan worden. De gemiddelde 
waarde voor C, die zij opleveren, is 0.308, en daar deze zoo weinig 
verschilt van die, welke in de formule voor dezelfde opening zonder 
den vloer is verkregen en hel verschil binnen de grenzen der waar-
nemingsfouten vall, zou ik zeggen, dal de proeven bewijzen, dal, | 
b'ij de opening met den regten hoek, de vloer, voor welke diepte 
ook, ter naauwernood eenige vermeerdering of vermindering inde 
bocveolheid iiilstroomend waler veroorzaakt, en dal iu ieder geval 
de proeven nog geene uitspraak omtrent bel bedrag van zulk eene 
uerinue vermeerdering of vermindering veroorloven, l i l dien hoofde D o 'J ^ " 

meen ik de formule 0 = 0.30511'̂  le mogen geven, als voor het 
gebruik in beide gevallen naauwkeurig genoeg. De jiroeven werden 
in beide gevallen met zorg genomen en zijn ongetwijfeKI vau zeer 
voldoende jnislheid; die voor de opening zonder den vloer hond 
ik echler voor de naauwkeiirigste. 

De proeven mei de openingen, wier wijdte gelijk is aan viermaal 
dc diepte, vertoonden eenen waterstraal, die vrij wal in gedaanie 
verschilde van dieu, welken de opening met den regten hoek gaf. 
De kanten van den straal, die uit de opening met hellende zijden 
van I op 2 voortkwamen, hadden eene groole neiging om zich aan 
de bnitenzijde van de ijzeren opening eu de schnlidank te hechten, 
lerwijl dal gedeelte van den straal, dal lager uil de opening kwam, 
nilspool en iiederviel zonder de sehulplank aan te raken, (lp deze 
wijze verkreeg de waterstraal den vorm van eene doorschijnende 
glazen klok of liever van eene halve klok, die met lucht gevuld 
en aan de eene zijde door de schnl|ilank gesloten was. Oewoonhjk 
werd een gedeelte vau die lucht door den stroom beuedeii in bellen 
wcïL'evoerd en de overige bleef voortdurend in de walerklok be-Co u 
sloten en wel onder eene iets geringere drukking dan die der 

bniteulncht. 
De vermindering der drukking van de ingesloten luchl kon men 

bemerken aan de zijden der klok, die naar e l k a n d e r en soms zelfs 
tot tegen elkander geindoken werden, zoodal zij in dit laatste geval 
aan hunne randen in elkander vielen, die aan de bnitenzijde der 
sehulplank vasthielden. 

Als men, door het insteken van een mes in de klok van hel 
vallende water, den vollen atmospherischen druk toeliet , dan 
sprongen de ineengevallene zijden onmiddellijk weder uit elkander. 
De waterstraal nam niet altijd den vorm eener klok aan, en ook 
indien dit plaals had, was de neiging der lucht om ni waterbellen 
te ontsnappen niet standvastig, maar van verschillende toevallige 
invloeden afhankelijk. Nn kon men blijkbaar niet veronderslelleii, 
dal de vorming der klok en de vermindering van de drukking der 
ingcslotene lucht op de beschrevene wijze kon plaats hebben zonder 
eenigen onregehnaligen invloed oji de hoeveelheid, die op eene 
bepaalde ilieple door de opening siroomde, uil te oefenen. Deze om-
slandigheid moei dan ook eenigermate de waarde verminderen van 
de wijdere openingen als middel om water te melen, in vergelijking 
met de ojiening met den regten hoek, welks beenen 45" melden 
horizon hellen. Ik nam daarom talrijke proeven wal wel het bedrag 
mogt zijn van de gewone en ook van dc grootste uil werking, door 
de vermindering van de drukking der lucht in de klok teweeg 

gebragt. Gewoonlijk gehdde hel mij niel in de nilslroomende hoeveel-
heid eenige merkbare verandering le bespeuren, die daaraan toe-
geschreven kon worden; maar somtijds scheen de hoeveelheid met 
de eene of andere breuk (1 of mis.schien 2 procent) toe le nemen. 
Kortom, ik geloof niet, dal deze omslandigheid Int gebruik van 
openingen van wilhikeurige wijdte bij eene gegevene diepte lol ver-
scheidene praktische doeleinden belioell le verhinderen. 

Mijne proeven geven voor openingen, welker zijden 1 op 2 
hellen en zonder den vloer, de formule 

O = 0.030 11̂  

en voor de opening met den waterpassen vloer, gelijk liggende 
met haren top, 

O = 0.028 l l ' . 

liij al de proeven, waaruil deze formules zijn afgeleid, werd de 
klok van vallend waler, door het insteken vau een mes of een 
reepje ijzer, open gehouden, om de drukking des dampkrings in 
hel binnenste toe te lalen. De uilvloeijende hoeveelheid was, bij 
verschillende diepten, op weinig na evenredig met de ^ magt der 
diepte; hel bleek echter, dat de coëtlicienl voor zeer geringe diepten , 
zoo als die van een of twee duim, langzaam aangroeit. Zoo gaf 
bij voorbeeld de proef voor de opening met 1 oj) 2 hellende zijden 
en zonder den vloer, bij eene diepte vau twee duim, 0.040 in 
plaals van 0.030, zijnde zeer naauwkeurig de waarde bij 4 duim 
diepte, liet is mogelijk, dal de afwijking van de evenredigheid mei 
de !• magl der diepte, bij de wijde opening gebleken grooter te 
zijn dan bij die mei den regten hoek, gedeeltelijk aan kleine fouten 
in de proefnemiiigeii met de wijde opening en gedeeltelijk aan hel 
aanhaimen van den vallenden waterstraal aan de buitenzijde der 
opening moet toegeschreven worden, daar dit laatste blijkbaar eenen 
betrekkelijk veel grootereu invloeil op zeer kleine dan op groole 
stralen moei uiloefenen. Het bijzomlere doel, waartoe men het 
gebruik van wijde openingen heefl voorgeslagen, is, om ze bij het 
melen van breede rivieren en slroomen in die gevallen aan tc 
wenden, waarin hel ongeraden of onuitvoerbaar mogt zijn ze diep 
genoeg te keeren, om ze door eene oiiening niel eenen regten hoek 
te laten stroomen. In zulke gevallen zou ik nu willen voorslelleii 
om voortaan, iu plaats van eene enkele wijde ojiening, twee, drie 
of meer openingen met regie hoeken naasl elkander en met hunne 
toppen op dezelfde hoogte in dezelfde schuljilank aan te brengen. 
Door deze handelwijze te volgen bereikt men hel voordeel, dat men, 
bij hel vergelijken van verschillende metingen, slechts met meel-
opeuingen vau eenen enkelen slaüdaardvorm le doen heeft. 

Vergelijkt men de boven opgegevene formules, voor de nil-
vloeijingshoeveelbedeii uit de beide gebezigde openingen, van welke 
de eene, bij gelijke diepte, tweemaal zoo wijd is als de andere, 
zoo ziel men, dat in de formule voor de wijdste opening de 
coëHicieiit 0.030 meer dan hel dubbel van den anderen coëllicienl 
0.305 is. Dit bewijst dat, als do wijdie van de o p e n i n g beschouwd 
wordl veraiiderhjk te zijn en van die van de opening met den 
renten hoek af aangroeil, de hoeveelheid uilstroonieiul water bij 
eene gegevene diepte, een weinig sneller toeneeml dan de wijdte 
der opening. Hierbij valt op merken, dal de zaïnentrekkiiig van 
eenen waterstraal uil eene opening, die van boven open en in 
eene verticale plaat gemaakt is, op verschillende deelen van het 
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oppervlak van den siraal op twee oiulcrscheiilenc wijzen plaals 
heeft. De eene wijze is de zanientrekking daar waar het waler van 
de randen der plaat afspnit. De oppervlakte van de plaat, waar 
langs het waler stroomt, is noodwendig raakvlak aan de gebogene 
oppervlakte van het waler, dat de plaat verlaat, daar er eene 
oneindig groote krachl zou vereischt worden om eenig zich bewe-
geiul deeltje plotseling van zijnen aangenomen weg af te brengen (I). 

Ile andere wijze van zamenirekking bij openingen, die van 
boven open zijn, beslaat in het dalen van de bovenvlakte, dat 
reeds langzamerhand binnen den vijver of de kom begint en nog 
voortduurt, nadat het waler door de opening is gevloeid. Deze 
beide wijzen van zamenirekking komen in zeer verschillende graden 
iu hel spel, al naar dal de opening (heizij driehoekige of reglhoe-
kige, hetzij met gebogene zijden) miauw en diep of wijd en omliep 
gemaakt wordt. Uil overwegingen van dergelijken aard als de even 
aangevoerde, zou ik ook op theoretische gronden niel verwachten, 
dat de coülïicienl C, in de formule voor openingen, 
werkelijk evenredig zou zijn mei de horizontale wijdte bij eene 
gegevene diepte; en de laatst aangehaalde door proeven verkregene 
uitkoinsteu stennnen hiermede overeen. Ik meen echter, dat men 
uit den jiroefondervindelijk bepaableu coëfïicienl voor openingen, 
waarvan de wijdte hel viervoud van de overeeidiomstige diepte 
bedraagt, zeer veilig o( zonder gevaar om iu eene belangrijke fout 
le vervallen, mag besluiten, dat de coëllicient, voor o|)eningen 
van elke groolere wijdte, in reilen van die wijdte bij gelijke diepte 
toeneemt. 

s:\ii:iii:x mi:t watki:. 

[Moulteur des iult'rêls matdricls, 'J fcvricr i8g2.) 

.Men gebruikt olie, vel, en in zekere gevallen zeepsoorlen, met 
hel doel om de wrijving der tappen in de lappaimen te ver-
minderen. 

Aan deze wijze van smeren, de eenige die tol heden iu gebruik 
is, is een aantal bezwaren verbonden, welke men onmogelijk heeft 
kunnen ontgaan. 

De oliën en andere zelfslandigheden, welke men voor hel smeren 
bezigt, zijn duur en vormen daardoor een artikel, dat in de be-
rekening van onkosten niet over hel hoofd mag worden gezien; zoo 
wordt bij den (Ireat-Nortbern-spoorweg jaarlijks gemiddeld ongeveer 
/• l i2UüO voor hel smeren van rollend materieel uitgegeven en 
het is met milioenen, dat men het geld moet berekenen, hetwelk 
jaarlijks in de fabrieksteden voor hel smeren van de werktuigen 
wordt besleed. 

liet smeren vereischt aanhoudende zorg; indien men geen gevaar 
wil loopen, dat dc tappen tol rood gloeijens toe heel worden, of 
in ilc paimen invreten en verwrongen worden. 

Op den Grcal-Northcrn-spoorweg bedragen de uitgaven voor bel 

(1) Z i j , (lic zich niet het nctnen vaii proeven Iichben bezig g e h o u d e n , 
zoowel u l s z i j , die over hydrodynamica liebhen geschreven , scliijnen in het 
algemeen op deze omstandigheid niet gelet tc hebben. Zelfs dc heeren 
Poncclet cn Lcsbros stellen in h u n n e schetsen van dc vormen van water-
s t ra len , dio uit openingen iu deze platen s t r o o m e n , na eene zorgvuldige 
met ing dier v o r m e n , het oppervlak van het water v o o r , als makende 
eenen scherpen hoek met dc p laa t , op het oogciiblik dat bet die verlaat. 
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ophellcn der rijtuigen, bel schoonniakcn van de doozcn, het ver-
vangen vaii dc beschadigde lappannen en andere kosten van onder-
bond jaarlijks gemiddeld /'Ij02 000, volgens dc tafels, gevoegd 
bij het werk van den heer Acrts. 

Zal hel smeren behoorlijk voldoen, dan moet dc olie of bet smeer 
dikwijls ververscht worden; zonder dio voorzorg vormt er zich eene 
laaijc slof {citmbouh), die dc bewegingen niel langer vergemak-
kelijkt. 

Aaii deze oorzaak moei dc oimiinstigc uitkomst worden toei'C-D o O 
schreven van alle stelsels, die ten doel hailden voor het snieren 
steeds dezelfde olie Ic bezigen; al die handelwijzen werkten in den 
aanvang goed, maar na verloop van zekeren tijd bereikt de olie, 
die onbruikbaar geworden is, niel meer de lappen, cn deze loopen 
heet; om de ongevallen le voorkomen, die daarvan hel gevolg zijn, 
is men er toe gekomen, om achtereenvolgens alle stelsels le laten 
varen, waarbij dezelfde olie voortdurend in de lappannen wordt 
gevoeril. 

Met het doel om aan die bezwaren le gcmoct te komen, hebben 
sommige uitvinders zich voorgesteld dc oorzaak weg te iicmeii, die 
ze doel ontslaan; dal wil zeggen, dc assen in dc legeringen le 
doen loopen, zonder olie of andere vette slolfen le bezigen. 

De heer dc Mal stelt een alles afdoend middel voor, namelijk, 
om dc assen droog Ic doen draaijeu iu een kraag van kogels; dc 
heer Aerls gaal minder ver cn stelt voor, voor hel smeren van 
ilraaijendc assen van sjioorwcgwagcns, dc olie door zuiver waler te 
vervangen. Hel is over dit stelsel, dal wij thans willen spreken. 

De beer Aerls heell opgemerkt, dal, wanneer op eene as, die 
gedurende zekeren tijd met gewoon smeer geloopcn heefl, dil laatste 
eensklaps door water wordl vervangen, alle slijtiug zal ophouden, 
dc wrijving zacht zal zijn, en hel waler gedurende geruimen lijd 
bellier zal blijven cn voorldurend zal kunnen worden gebezigd, 
zonder ververscht le worden. Indien men de as, na ecu langdurig 
gebruik, onderzoekl, zal zij nog mei eene vetachlige bruine laag 
overdekt blijken, welke zij zal hebben behouden, sedert zij aan-
vankelijk met olie of eeiiige andere vclachtigc zelfslandigheid was 
gesmeerd. 

Om van deze waarneming nul Ic trekken en haar op praktisch 
terrein loc le passen, omringt de heer Aerls eene gewone lappan 
mei een walerbakje, waarin eene schijf is gedomiield, die aan de as 
zelve vastzit; de niiddenpunt-scliuwcnde krachl, outstaande nil de 
aan dc as en gevolgelijk aan de schijf medegedeelde beweging, 
breiigl hel waler gedurig weer op, waardoor de legering nal ge-
houden wordl. 

Dc voordeelen van dil slelscl worden beschreven iu eene door 
den uitvinder in het licht gegevene verhandeling; verschillende toe-
passingen, door hem ervan gemaakt in onderscheideue werkplaatsen 
tc Hrnssel en in de omstreken, schijnen goede uilkomstcn op le 
leveren. 

De schrijver deelt in zijne verhandeling mede, dal zijn stelsel 
met voordeel iu Engeland bij den Easlern-counlics-spoorweg is toe-
gepast geworden. 

Ilelgeen nog voor dc uilvinding van den beer Aerls schijnt te 
pleiten, is dil, dal iels dergelijks in dc engelscbc ."imellerijen plaals 
heefl; daar toch worden dc lappen van het vliegwiel, dal ver-
scheidene tonnen weegt en ongeveer honderd oinwcntelingeii inde 
minuut maakt, door een waterstraal bevochligd en op dc tappan 

1863.] 

ligt slechts ccn sluk kaarsvet, dal nagenoeg niet vergaai; deze 
uitkomst, ten gevolge van een langdurige ondervinding ver-
kregen, pleit geheel voor hel aangewezen stelsel en doet ons, meer 
nog dan ccnigc op zich zelf slaande proefnemingen, te zijnen gunste 
besluiten. 

B E K K J T O V E I i H E T S T l l I J K E N V A X H E T T W E E D E T A A l l 
D E U R E N D E I l S L U I S V A N 25 M E T E R S O P E N I N G IN D E 

H A V E N V A N S A I N T - N A Z . M U E , D O O R L E F E R M E , 
{wjcuieur der bru^ijcu cn xccfjen. 

(Anualcs des Ponls et Clitmssées, ISGI , Mars et A v r i l , p. 113.) 

(IMaat 4.) 

Het tweede paar deuren van de sluis van het drijvende dok 
tc Saint-Nazairc is , even als hel eerslc, overeind slaande iu 
elkander gewerkt, maar met dat onderscheid, dal hel eerste vóór 
de opening van het dok, in de sliiiskamer zelve is getinnnerd, 
terwijl hel tweede, waaraan eerst omstreeks hel midden van hel 
vorige jaar begonnen is, op eene werf gemaakt is moeten worden. 
Daar hel niet mogelijk of ten minste niet praktisch was, om de 
deuren op eene andere wijze dan ilrijvendc o]) bare plaals le bren-
gen, is men, alvorens zc le water tc laten, moeten overgaan lol 
eene geheel eigenaardige bewerking, namelijk: hel strijken. 

Wij zullen van deze bewerking een beknopt verslag geven, het-
welk in zooverre belangrijk is, dal het thans is uilgeuiaakt, dat 
men, zonder nadeel voor het werk, zonder g e v a a r voor meuschcn-
Icvcns, en met weinig kosten, de buitengewoon groote deuren, 
welke sommige onzer zeesluizen tegenwoordig vorderen, kan strijken 
en bijgevolg staande ineen werken. Dc zamcnslelling van de deuren 
in dc sluiskaiuer is eene uitzondering; ware dc vooringeuomcn-
heid legen hel strijken bij de ingenieurs blijven bestaan, dan had 
men welligt geheel afgezien van het stelsel \an deuren, zameugc-
steld uit versterkte dwarsrcgels, door inwendige verticale koppel-
stijlen vercenigd, ecu slelscl, dat door onzen voorganger, wijlen 
den ingenieur Alexandre Watier, zoo vernullig eii gelukkig voor 
groote openingen was toegepast. Minstens zou men lol hel besluit 
zijn gekomen, om zc liggende te timmeren; en ofschoon hel vraag-
stuk niet volslrekt onoplosbaar is, zoo zou men in alle geval 
de bezwaren en kosten vermeerderd — en toch len slotte eene veel 
minder goede bewerking verkregen hebben. 

Alvorens dc bewerking te beschrijven, zullen wij de zamcnslelling 
der deuren van de groolsle der twee sluizen van hel dok tc Saint-
Nazairc uileen zeilen. 

Elke deur (plaat -i, liguur 1) heell in hel geheel eene breedte 
van bij cciie boogie van 10 meters; de dikle bedraagt 
aan dc harren 0"'.ü0, in hel midden 1"'.00. Zij beslaat uit 15 houten 
dwarsrcgels, dik 0'".i0, elk zameiigcsleld uil eenen regten bind-
balk, breed 0'"..i0, en A gebogen stukken, elk breed 0"'.20.'fwaalf 
dezer regels zijn in hel ouderste gedcellc.der deur onmiddellijk op 
elkander gelegd, dc 3 overige liggen op afstanden achtervolgcns-
van 0"'.05, 0"'.Ü5 en 2 meiers; deze laatste worden door slcun-
blokkcn cn gesmeed ijzeren knieën op hunnen ouderlingen afstand 
gehouden. Vijftien koppelslijlen, na bet plaatsen van dc onderste 
regels, door middel van een heiblok ingeslagen, cn ter hoogte van 
de bovenste regels zorgvuldig door wiggen opgesloten, voltooijcn 
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bet zamcnslel. Eigenlijk gezegde harren bestaan cr niel; de dwars-
rcgels gaan door over dc geheele breedte van dc deur, en zijn aan 
dc uilcinden omgeven door ringen van plaatijzer, dik 0'".01, die 
door koppel|)lateu ouderling verbonden zijn; deze laatste zijn be-
vestigd door banden van plaatijzer en van hel eene einde naar het 
andere vercenigd door 1) ijzeren regels, waarvan de beide eersten 
hel onderste volle gcdeelle van de deur omgeven, en dc derde op 
den bovciislen houlen dwarsregel rust. Dc proppen of lappen zijii 
in den bovciislen en den onderslcn regel ingelaten, cn op dc laatste 
ringen vastgeklonken. Op de gebogen oppervlakte, aan dc vloedzijde, 
is eene verticale beiilankiiig van 0'".080 dikte cn op de plalle zijde 
is eene walerdigle bekleeding van plaatijzer, dik0'".005, liisschcn 
dc twee bovenste plaatijzeren dwarsrcgels aangebragt. 

Elke deur zou, geheel ingedouiiield, 173.74 leerling meier waler 
vcrplaalsen ; maar door het waler in hel bovenste gedeelte toe tc 
laten, kan deze hoevcelheid lol 123.72 leerling meter gebragl worden. 

Hel eerslc paar deuren is vervaardigd van pruissisch greenenhout ; 
om verschillende redenen, en onder anderen om meer gewigl tc 
verkrijgen, hebben wij dc voorkeur gegeven aan bet pilch-pinc, 
eene zeer schooue houtsoort uit (ianada, die tegenwoordig bij dc 
marine, voor dc huid der schepen, de dekken cn hel masthout, 
veel gebruikt wordt. 

Elke deur weegt in hel geheel 123 784.50 kilogram. Dit gewigl is 
verdeeld als volgt: kilogram. 
121.7 iO tccri. meier pilch-pinc, ad 730 kilogr. de tccrl. meter 88 870.50 

1.005 )) eikenhoul, » 000 >> » » 058.50 
C.esmccd ijzer 14133.00 
Hlaatijzer 18010.50 
Gegolen ijzer 1105.00 

Totaal. . . 123784.50 

Dc korlc beschrijving cn dc schels der deur looncn genoegzaam 
aan, welke moeijelijkheden bet zou opgeleverd hebben, om haar 
liggende in een te werken. Nadat wij, na rijpe overweging, tol 
hel besluit waren gekomen, om dc deuren overeind slaande te 
timmeren, hebben wij ons ernstig moeien bezighouden met het 
doen strijken, eene bewerking, die naauw luistert, als men met 
zulke aanzienlijke massa's te doen heell. 

Op hel cersIc gczigl schenen verschillende behandelingswijzen 
gebezigd te kunnen worden, zooa l s het strijken van de eene stempels 
op dc andere, of op beweegbare stellingen, cn door middel van 
achter aan de deuren aaiigeslageu louwen; doch allen zonden aan-
zienlijke kosten veroorzaakt hebben. Daarenboven is dc eerste manier 
uiterst gevaarlijk voor hel werkvolk, en de laalslc voor dc deuren 
zelve, aangezien zij bijna onvermijdelijk eene loslating van den 
middelsten plaatijzeren, en den tweeden houlen dwarsregel, welke 
slechts door eenige klembanden met elkander verbonden zijn, len 
gevolge zou hebben. Niettegenstaande dc loodregle stijlen en de be-
planking aan de vloedzijdc, is dc wederstand der deuren legen eene 
buiging in ccn vlak, loodregl op de rigting der dwarsrcgels, be-
trekkelijk gering; dit kan cchler alleen eenig bezwaar opleveren 
gedurende het strijken. 

In die omstandigheden zijn wij op het denkbeeld gekomen, om 
gebruik te maken van bet middel, hetwelk later moest dienen om 
dc deuren op hare plaals te brengen; om namelijk te trachten, 
de deuren, geheel vrij, in het waler tc doen strijken. 



'60 

De vloer, waarop de deuren in elkanders verlengde gelimmerd 
zijn, werd dus op eenen berin acbler den ringdijk van bel dok 
geplaalsl, op eenen alsland en eene dieple zoodanig, dal bel, na 
de vollooijing der deuren, mogelijk was om, zoowel door uitgraving 
als door bel opwerpen van dijken, de deuren in Ie sluiten in eene kleine 
kom (plaat i , lig.-10115) van 32 meiers lengte en meiers breedte, 
en deze 1er boogie van-i nieters met water Ie vullen. Overwegingen, 
welke aan de bewerking zelve gebeel vreemd waren, hebben ons 
er overigens loe geleid, dezen vloer niel meer dan 2'".40 onder ge-
woon gierslrooms hoogwater Ie leggen, eii lol hel verder vullen 
van de kom, na hel inlaten van het vloedwater, gebruik Ie maken 
van een der verplaatsbare sloompoiiipwerkluigen, waarover wij de 
beschikking hadden. 

De ebzi jde der d e u r e n , naar w e l k e zijde de b e w e g i n g moes t 
g e s c h i e d e n , w a s e v e n w i j d i g aan en op 15 m e t e r s a f s land geplaatst 
v a n den ringdijk van h e l d o k , t e v e n s dijk van d e k le ine k o m , en 
w e l k e la ler d o o r g e s l o k e n moes t w o r d e n , o m de deuren op bare 
p laa l s Ie k u n n e n v l o l l e n . In de r u i m i e voor e lke deur w a r e n , elk 
op 3 p a l e n , loodregl op de r ig l ing der d e u r , 3 e v e n w i j d i g e s loven 
a a n g e b r a g l , w e l k e g e z a m e n l i j k een s teunv lak ter b o o g i e van den 
t immerv locr v o r m d e n , b e s t e m d o m d e d e u r e n , na het s t r i jken , te 
o n t v a n g e n . De g r o n d w a s lot 1 m e t e r onder dit vlak u i t g e g r a v e n , 
l en e i n d e l a l e r , zoo n o o d i g , d e onderz i jde der deuren Ie k u n n e n 
o n d e r z o e k e n . 

Om punten tot vaslmaking Ie verkrijgen, die op de gladde opper-
vlakle der deur geheel ontbraken, zijn twee van de vier reepen, 
welke moesten dienen om de deur te liglen, dadelijk aangeslagen 
op een afstand van 3'".GO van elkander. Deze werden door drie 
dwarsreepen vereenigd : de eerste van boven en aan de ebzijde der 
deur, bestemd om den haak van het takel te ontvangen ; de tweede 
van onderen, aan dezelfde zijde, onder de deur doorgaande en 
door middel van eenen strop aan den kop van eenen in den bodem 
der uilgraving geslagen paal bevestigd; en de derde eindelijk, even-
eens van onderen, maar aan de legenovergestelde zijde, en ver-
lengd door eene lijn, die met eenen strop bevestigd was om eenen 
in de kruin van deii dijk geplaatsten paal. De eerste dezer stroppen 
moest dienen om de beweging van de deur, onmiddellijk na het 
nederlalen, te temperen; delweede, om de horizonlale verplaatsing, 
nadat de deur in haren evenwigtstoesland zou gekomen zijn, Ie 
vermindereu, en eenen hevigen schok legen den dijk Ie voor-
komen. 

De uil Ie oefenen kracht om de deur Ie doen kantelen bedroeg 
niel meer dan •'itjOO kilogrammen en moest voortgebragt worden 
door middel van zesschijfs lakeis, die aan de eene zijde aan de 
bovenste dwarsreep, en aan de andere zijde aan een, aan den 
voel van den ringdijk liggend, corps-mort bevestigd waren. De 
loopiM' was gebragl door een blok, hetwelk aan eenen in de kruin 
van den dijk geheiden paal bevestigd was, en vervolgens geslagen 
om een windas, op genoegzaineii af^tand, om de werklieden geheel 
builen gevaar Ie slellen. 

Deze l fde m a a l r e g e l e n w a r e n bij de beide deuren g e n o m e n ; de Iwee 
w i n d a s s e n w a r e n op gitlijke afs landei i 1er w e d e r z i j d e van ile k l e ine 
w a t e r k o m o p g e s t e l d , zoodat de b e w e r k i n g , des n o o d s , voor de 
t w e e i leuren Ie gel i jk kon g e s c h i e d e n . Om eindel i jk Ie b e l e t t e n , dal 
de d e u r e n , z o o w e l g e d u r e n d e als na de b e w e r k i n g , l e g e n e lkander 
z o n d e n s l o o t e n , w a s er oji o n g e v e e r 4" ' .50 boven den b o d e m der 
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kom, loodregt op de rigting der deuren, en midden daartusschen, 
eene sloof op 5 palen geplaatst. 

IS'a het nemen dezer voorbereidende maalregelen, liet men elke 
deur slechts door vier schoren, twee aan elke zijde, gestul, en 
werd hel water, zooveel mogelijk door middel van den vloed, en 
overigens met hel pom|nverklnig in de kom gebragl. 

Ons voornemen was, om niet lol het strijken over te gaan, 
voor dat het water op A meters boven den vloer stond, en de bewerking 
voor elke deur afzonderlijk Ie doeii ge.schieden, om eene Ie hevige 
beweging in hel waler Ie voorkomen. Tol hel kiezen van eene 
waterhoogte van A meters, waren wij gekomen door de overweging, 
dal het zwaartepunt van het len deele ingedompelde ligchaam, bij 
aangroeijende walerhooglen, slechls zeer weinig lot den watersjiiegel 
naderde. Dil blijkt uit de onderstaande tafel: 

W'atcrhootrte boven iten vloer. 

0"'.00 

2"'.()0 
2'".5() 
3'".0() 
3'".50 

Afstand van bet zwaartepunt der 
deur tut den waterspiegel. 

.i"'.20 

3"'.57 
3"'..i3 
3"'.31 

Wij hebben ons eerste voornemen niet kunnen volbrengen; bij 
eene waterhoogte van 3"'.00 vertoonden zich in de dijken van de 
kom, die uit zeer slechte specie opgeworjien waren, zulke dreigende 
doorzijgingen, dal wij zelfs reeds voor hel te waler laten van de 
eerste ileiir begonnen te vreezen. Hij gevolg besloten wij de Iwee 
deuren onmiddellijk, en zoo juist mogelijk gelijktijdig, Ie doen 
strijken. 

In twintig minuien waren de bouten, die de schoren vasthielden, 
weggeslagen, en deze weggenomen; daarna werd bevel gegeven om 
aan de windassen te werken, doch niet meer dan vereiscbt werd, 
om eene geringe kanlelende beweging voort Ie brengen. Weldra 
kwamen de deuren langzaam voorover; een gering verschil in 
snelheid werd spoedig verholpen, en de twee deuren kwamen len 
slolle, volkomen op hetzelfde lijdstip, en zonder schok op de 
opjiervlakle des waters. Kene zware golf, waarop ile deuren schenen 
te rusten, vertoonde zich; de koppen zonken tot nagenoeg hunne 
geheele dikte in; de verwachte eerste voorwaarlsche beweging was 
zeer weinig merkbaar; de voet der deuren verhief zich langzaam, 
lot dat zij nagenoeg in evenwigt waren gekomen, en daarop ver-
toonde zich eene geringe horizontale beweging. De twee onderste 
stroppen braken gedurende het strijken af; eene der bovenste hield 
de eene deur oj) 2 of 3 meiers van den ringdijk verwijderd, de andere 
brak, doch lemjterde niettemin de snelheid van de deur zooveel, 
dal de lap, die builen den bovenslen regel uilslak, slechls O'".10 
tot O"". 15 in den sla|)pen grond, waarmede de dijk bekleed was, 
gedrongen was. Wij verwachtten, hoezeer geen zwaren schok, 
dan toch ten ininsle eene hevige beweging op de oppervlakte van 
hel waler; doch daarin hebben wij ons gelukkig bedrogen. Wel 
werd eene golf, van ongeveer O'". 10 boogie, over den tegenovergelegen 
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dijk geworpen; maar de kruin der overige dijken, die toch niel 
meer dan 0'".00 boven ilen waterspiegel verheven was, werd naan-
welijks besproeid. 

Zoo als de bewerking geschied w a s , kmiden en moglen de deuren 
niel geleden hebben; nadat zij, door hel ledigen van de kom, bij 
laag waler, op de sloven waren nedergelalen, hebben wij zeevenwel 
naauwkeuiig onderzocht en bevonden, dal noch de verbindingen, 
noch de plaatijzeren bekleeding, n o c h de klinkboulen hel minste ge-
leden, of ook zelfs maar gewerkt hadden. De pik op de naden was 
nergens gebarsten, en eene beplanking van dennenhout, dik()'".03, 
die slechls met nagels was vastgehecht om, zoo noodig, de plaatijzeren 
bekleeding Ie bescliermeii, was volkomen op hare plaals gebleven. 

De te Sainl-Nazaire gebezigde handelwijze is dus len slolle, als 
volmaakt gehikt te beschouwen, en daardoor is aangetoond, dat 
men met eenvoudige middelen en weinig koslen, — want men kan 
overal eenen vloer onder volzee leggen, — zonder gevaar kan strij-
ken, eu bijgevolg deuren, volgens het stelsel van die te Saint-
iNazaire, — welke naar ons gevoelen de veiligste sluiliiig voor sluizen 
van groole opening opleveren, — slaande kan timmeren. 

De bewerking, die beter geslaagd is, dan de vrij onvolkomen 
berekening deeil vermoeden, werd echter voorafgegaan door her-
haalde proelnemingen met een model, op een tiende van de ware 
grootte, waarin de massa's, zoo naauwkeiirig mogelijk op dezelfde 
wijze als in de deuren, verdeeld waren. De bij de uitvoering ver-
kregene uitkomsten stemden echter op eene zoo merkwaardige wijze 
met de bij het model waargenomene overeen, dat het belangrijk 
scheen, de reeds gedane proeven te hervatten; dit is werkelijk 
geschied. Daarenboven moesten wij eene omstandigheid nagaan, 
die bij hel onderzoeken van den limmervloer, na hel strijken, 
onze aandacht had gelrokken. 0|) beide vloeren toch waren op 
0"'.25 lot 0'"'30 achter de wenlelingsas, sporen van aclileruil glij-
ding van de oiulerregels der deuren waar te nemen, en hetgeen 
die beweging nog stelliger aanduidde was, dal de gegoten ijzeren 
cilinders, — in welker uitgespaarde vierde gedeelten de voelen 
geplaatst waren, ten einde de kantelende beweging gemakkelijker 
te maken, — dezellde achlerwaarlsche beweging aanloonden. Die 
beweging was niet anders te verklaren, dan door aan te nemen, ö D 
dal de cilinders eerst naar voren geduwd, en vervolgens iloor hel 
slepen van den voet der deur over de onderzijde van het uitge-
spaarde gedeelle, achteruit waren gedrongen. Deze achterwaartsche 
beweging, waarop wij niet gerekend hadden, verklaart, dal erbij 
hel strijken volstrekt geen schok heeft plaals gehad. 

Dij de laalsle proeven is het model gestreken bij o|)VoIgende 
waterhoogten van 10 tot -iO centimeters boven den vloer. Kene 
ijzeren stang, die zonder tegenstand in het zeer gelijkslachtige slijk 
van den bodem kou dringen, ontving den .<ch(dc van bet model, 
ten einde de inzinking van den kop te kunnen nagaan; de terug-
loop werd door middel van los in hel slijk gestelde dunne slaven 
zeer naauwkeiirig bepaald. 

In de onderstaande lafel zijn de verkregen uitkoubten opgegeven ; 
zij zijn de gemiddelden van voor elke waterhoogte meermalen her-
haalde proefnemingen. Om de zaak duidelijk te maken, zijn de 
gegeven hoogten en lenglen de tienvouden van de waargenomene, 
en bijgevolg diegene, welke men, aannemende dal de proef op 
kleine schaal de feiten naauwkeiirig teruggeeft, in de werkelijk-
heid zon verkrijgen. 
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Waterhoogte 
boven 

den vloer, 
in. 

1 . 0 0 

2.00 
2.50 

3.00 

Inz ink ing 
van 

den kop. 

0.75. Oeen terugloop, lievige schok bij hel neder-
komen. 

1.00. Oeeii terugloop, lievige schok. 
1.05. Cieeii waarneembare terugloop. Nog zeer 

merkbare s c h o k . 
1 . 1 5 . T e r u g l o o p v a n n a g e n o e g Ü'" .50 , d o c h w e l k e 

niet n a a u w k e i i r i g g e m e t e n is k u n n e n wor-
den. ('leringe s c h o k . 

3.50 1.()0. Terugloop van 2'".00. Geen schok. 
i-.OO 1.00. Terugloop van 2'".50. Geen schok. 

Deze proeven zijn voldoende om, ten minste voor de praktijk, 
de zeer zamengestelde beweging te bepalen, welke deuren als de 
vermelde, ondergaan, wanneer zij vrij in hel water geslreken 
worden. Zoolang de waterhoogte eene zekere grens niet bereikt, 
heeft er alleen eene omwenlernig om de as plaals, en de schok is 
zeer hevig; wordt deze grens echter overschreden, dan glijdt de 
deur, als hel ware, langs een hellend vlak, dat gevormd wordt 
bij de aanraking van hel vlak der deur met de baar dragende 
watermassa. Deze terugloop draagt er krachtig toe bij, om den 
schok niel alleen te breken, maar zelfs geheel te doen verdwijnen. 

Wij hebben gelracht de verschillende standen, gedurende het 
strijken, bij eene waterhoogte van 3'".50, in lig. 2 voor Ie slellen. 

De genoemde terugloop kan overigens alleen jjlaats hebben, als 
hel water zoo hoog is, dat de deur minstens zooveel water ver-
plaatst, als vereischt wordt om haar te doen drijven, wanneer de 
ebzijde geheel met het water in aanraking is gekomen. De bere-
kening tomil aan, dat bij iilatle, evenwijdige en op 1'".250 afsland 
(de gemiddelde dikte der deuren) van elkander geplaabte zijvlakken, 
het ininimum van waterhoogte 2'".l i zou moeten zijn. In de wer-
kelijkheid moet deze hoogte, ten gevolge van de bolle zijde der 
deur, een weinig meer zijn, zoodat men niet ver van de waarheid 
zal blijven, door aan te nemen, dal de terugloop begint, als de 
waterhoogte 2'".50 of iels meer heell bereikt; de boven aangehaalde 
proeven leiden tot hetzelfde besluit. 

Wij welen niel of het mogelijk is, de verschillende standen van 
de deur, gedurende hel strijken, volkomen door berekening te 
bepalen, en wij hebben het ook niel bei)roefd. Wij hadden ons 
slechts voorgesteld onze denkbeelden te bepalen voor de praktijk, 
en zoo veel mogelijk die afzonderlijke bewegingen te doen uil-
komen , welke men moet tegengaan of begunstigen. 

Ten slotte h o u i l e n wij hel voor uitgemaakt, dat, in dit bijzonder 
geval Ie Sainl-Nazaire, er geene noodzakelijkheid bestond, omhel 
water in de kom tot A meiers boven den vloer te slellen; dat men 
veilig bij eene waterhoogte van 3'".50 kon strijken; dal men, 
des noods, de bewerking bij 3 meters hoogte had kunnen vol-
brengen, maar dat het onvoorzigtig zou zijn, hel bij mindere 
waterhoogte te beproeven; en eindelijk, dat hel voordeelig is, den 
terugloop van de deur te bevorderen, of ten niinsle niet te be-
moeijelijkeii. 

Met zal onnoodig zijn, hier bij te voegen, dat men bij hel 
strijken der deur slechts zooveel kracht moet aanwenden, als 
hoog noodig is, om haar in beweging te stellen. 
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S C r i R O E F P A L E N . 

The Civil Emjineer and ArchilecCs Journal van .Inlij 18ü2 
k'val, 0)» I)lail7.ij(le 210 cn volgende, eene aankondiging van een 
onlangs Ie Londen verschenen werkje van F. Johnson over Milchell's 
verhelerde schroei palen. 

Als verltelering wordt voorgesteld den schroelpaal Ie voor/ien 
van een schroeihlad, helwelk nnM tanden is voorzien, op de wij/.e 
van eene cirkelvormige zaag. Tevens wordt opgemerkt, dat de 
schroei' welligt een geschikt hulpmiddel kan opleveren voor het 
bevestigen van hoeitonnen. 

Voorts wordl in het aangekondigde slidc gewezen oj) eenige 
werken, waarhij met goed gevolg schroer|)alen zijn gebezigd. Als 
gewiglige voorbeelden zijn daaruit de volgenile gekozen. 

De grootste en belangrijkste vuurtoren, die lol nog loe op de 
llrilscbe ol' lerscbe kust ojigerigl werd, is die van de (îunlleel, 
op de hoogte van llarwich. Hij werd, voor rekeinng van de leden 
van Trinity-Iloui^e, door de heeren Sauiulers en .Milchcll gemaakt en 
opgerigl. Hel werk werd in het jaar hSr)2 begonnen en, met 
uitzondering van de lantaarn en het binnenwerk, in 1855 volein-
digd. Hel (lunlleetzand is eene van de gevaarlijkste soorten, die op 
de oo>lkusl van Engeland voorkomen en d(! plaals, waardevmu'-
toren staal, is bij alle getijden steeds mei waler overdekt. In dit 
opzigl staat hij zeer gevaarlijk en beeft zeer zware zeei'u door te 
.Maan, die gedurende oostelijke stormen met vreeselijk geweld legen 
liem breken. 

Het gebouw is van geslagen ijzer, uitermate sterk en geheel 
onwrikbaar. De palen, zeven in gelal, zijn hol en de ondereinden, 
die elk omstreeks zeven ton w(!gen, hebben de lengle van 45 voel 
(13"'.7). Zij moesten meer dan vijftien mijlen ver in zee gebragl 
worden en werden allen -iO voel (12'".2) iliep in ile zandbank 
geschroefd. De plaalsen, waar zij moesten slaan en de riglingen, 
die zij umeslen hebben, waren te voren met de grootste naauw-
keurigheid bepaald , terwijl men de stevige verbindingen en het 
jiovenwerk al gereeil had gemaakt. 

Vooraf had men den bodem, door cr mei eenen jiroefschroefpaal 
meer dan 50 voel (15 meters) diep in Ie boren, onderzocht cn 
bevonden , dat hij geheel en al uil een zeer hard en digi zami 
bestaat, met (in de bovensle laag) cenige weinige stukjes kool, die 
er door de talrijke schiidjreukcn, welke alle jaren op deze gevaar-
lijke zandbank plaals hebben, toevallig ingekomen zijn. 

Het havenhoofd Ie Madras, door de heeren Saundersen Milchell 
oniworpen, werd op hel laalsl van hel jaar 1850 iloor den heer 
F. Johnson, hunnen opvolger, begonnen en is im bijkans vol-
tooid. Dit hoofd is 1080 voet langen 40 voet O duim 
(12"'.35) breed. Hel loojit in een dwarshoofd nil, 100 voel (10 meters) 
lang en 40 voel O duim |I2"'..'>5) breed. De )i:den zijn van massief 
geslagen ijzer, cn de schroefeinden zijn tol eene diepte, die van 
11 voel tol 10 voel O duim (3"'.30 lol 5'".05) afwisselt, in den 
grond geboord. Dil hoofd strekt zich ongeveer 40 voel (12 meters) 
boven de waterlijn van de deining uit. Als men in aanmerking 
neemt, dal er reeds dikwijls pogingen in hel werk gesleld zijn, 
om tc .Madras lioofilen Ie maken, welke allen bleken onuitvoerbaar 
te zijn, dan zal men wel begrijpen, dat hel daar cenc gewaagde 
onderneming i.s. De gevaarlijke aard van de deining op deze kust 
is wel bekend. Gedureiule den lijil der passaatwinden stijgt zij 
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tol zulk eene hooglc boven hel walcrpas der zee, dat daardoor 
alle gemeenschap tusschen het strand cn de op dc reede liggende 
schepen, zelfs voor inlandsche booten, is afgesneden. En toch heeft 
men gedurende den bouw van dit hoofd niel dc geringslc trilling 
waargenomen; wel een ovcriuigcnd bewijs van de groole voonleelen 
van het bouwen met schroefpalen boven eenige andere wijze. Men 
verkreeg alzoo eenen uilgeslreklen grondslag, waarop men kon 
voortbouwen, zonder ecu grool ligchaam aan ile werking van wind 
cn golven bloot le stellen. 

De zeebreker bij Dorlland, die thans in hel kanaal gemaakt 
wordt, werd begonnen onder hel oj)zigt van den onlangs overleden 
heer Dendel. Het is lol heden loe welligt het belangrijkste werk, 
waarhij men schroefpalen heeft gebezigd. Als de zeebrekcr voltooid 
is, zal hij beslaan uil twee armen, waarvan de ceiie 0 000 voel 
(1830 meters) cn de andere 1500 voel (457 meter.s) lang is en 
die elkander omler eenen slompen hoek lot op zulk eenen afslami 
naderen, dal een doorlogl of ingang van 400 voel (122 meiers) 
wijdie lussclien beide openblijft. 

Met uitzonilering van een klein gedeelte op korlcn afsland van 
hel strand staal hel geheele werk op eene plaals, waar ile lu.sschcn 
laagwaler en springvloed gemiddelile diepte des waters 5 i voel 
(I0"'.5) bedraagl en vormt ccnc vluglhaven van omstreeks drie 
vierkante mijlen oppervlakle. 

De zeebreker is van sleencn gebouwd, die uil den nabij gelegen 
heuvel gebroken en over eene lijdelijk op schroefpalen opgeslagen 
houte.i brug in zee uilgebragt werden. Deze brug is 120 voel 
(30'".0) breed cn de palen staan 30 voet (O"". 15) van elkander; 
elke paal is omtrenl 00 voel (27'".5) lang en zamcngeslelil nil 
dubbele balken van gecreo.soleerd bout, door nmidel van ijzer met 
elkander vcrbonilen ; hel benedeneinde is uict eenen schroefschoen 
voorzien. Als men den aard van het werk en hel gewaagde der 
onderneming in aanmerking neemt, kan het niet anders, of de 
waarde der schroefpalen bij dit en dergelijke werken moet onmid-
dellijk in het oog vallen, .la gewis, zonder deze palen zou hel 
bijkans onmogelijk geweest zijn, de moeijchjkheden van hel werk 
te overwinnen. 

O V E l i D E N A T U U U L I . I K E TOUZZOLAAN VAN S A X T O I Ï I X , 

DOOlk L. ^lONTAUT, mjciiicur der brttrjijcn cu wcgcu. 

(Awiales des Pouls ct CliaussL^es, 1SC2, ct .Tiiiu, p. 2S-J,) 

Hel belangrijke vraagstuk belreireiule de hydraulische morleks 
geeft sedert geruimen lijd aanleiding lol ile opmerkelijksie werk-
zaamheden. Hel geringe aanlal nalunrlijke slott'en, die geschikt zijn 
om met vellen kalk eene verbinding Ie vormen, welke de eigen-
schap bezit van in hel waler hard Ic worden en aan de werking 
daarvan wederslaiiil Ie bieden, zou reeds voldoende zijn om Ie doen 
zien, welk eene uilslekende dienst door den heer Vicat aan de 
bouwkmist is bewezen, vooral wat helrefi het metselwerk in zoel 
waler. Maar, in weerwil van de onbetwistbare goede eigenschappen 
lier kunslnialige poiizzcknicn, blijft de natuurlijke pouzzolaan, naar 
hel ons voorkomt, de eenige die lol heden onomsloolelijke bewijzen 
lieefl geleverd van hare ihnirzaamheid bij werken in zee. 

De ernstige en belangwekkende gedachtenwisseliiigen, welke in 
de laatste jaren in de Annales des Ponis el (Ihaussécs zijn open-
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baar gemaakt (1), zijn ongelukkigerwijze nog niel voldoende ge-
weest, om eene mecning len aanzien van dil onderwerp Ic vesligcn. 
Het erkend gezag der namen, die hel voor en legen met gelijk 
talent hebben bepleit, vcroorlooH ons niet, hier onze bijzondere 
mecning Ie doen kennen; echler willen wij opmerken, dat wij in 
de praktijk over hel algemeen ons houden aan de nicening van 
den inspecteur-generaal Minard, die, gelijk men weel, hel gebruik 
van krachlige natuurlijke pouzzolanen len slerksie aanbeveelt waar 
het zeewerken gebit, ondanks de hoogere kosten, die er het gevolg 
van kmmen zijn. 

Wij achten hel dus niet van nut oiilblool cenc slofte doen kennen, 

O M Oü 

cn Nea Kaméni in 1707, die ook op dergelijke wijze uitbreidingen 
ondergingen in 1700, 1711 en 1712, enz. 

Er is geen enkele kralcr op deze eilanden, maar alleen kocpel-
vormigü hoogten van vnicanische stoll'en, die de opening, waaruit 
zij zijn voortgekomen, schijnen te hebben gesloten. Humie ver-
schijning is allijd vergezeld geweest van vuurachlige verschijnselen, 
van aardbevingen, opbruischingen van hel zeewater, gelijk alle oude 
geschiedschrijvers vermelden en gelijk ook is waargenomen bij hel 
onislaan van Nea Kaméni van Santorin in 1707. 

Sedert die verschillende uilbarslingen zijn, gelijk wij gezegd 
hebben, langzamerhand eenige kleine eilanden naar boven gekomen, 

bekend onder den naam van jwuy.olaan van Sanlorin of Santorin- \ die de oppervlakte allengs hebben vergroot. 

aarde, waarvan lol nog loe in Frankrijk geen sprake is geweest (2), Hetzelfde ver.>;chijnsel vertoont zich nog heden, gelijk blijkl uit 
en die niettemin de voorkeur zou schijnen Ie verdienen, zelfs boven i de waarnemingen van den heer Viriel en andere van jmigcre dag-
de besle ilaliaansche pouzzolanen, uilhoofde van de zonderlinge en j leekening. Tusschen Mikra Kaméni en de haven van 1'bira vond 
te gelijker lijd koslelijke eigenschappen, die zij aanbiedt voor de ^ men, zestig jaren geleden, 30 el waler; tegenwoordig beslaat cr 
vervaardiging van maritieme betonwerken. slechls een doorlogl, die Ie naauwernood loereikend is voor ligle 

Aan de bijzonderheden, welke wij hebben milleend aan eene vaarlnigen, en men verwachl wekira eenigen nieuwen kegel te zien 
opmerkelijke memorie van Kdouard F. Heider, die de groole | onislaan, ilie wriligi doorlogl zal verleenen aan vuurachlige sloll'eti 
werken van den ooslenrijkscheii Eloyd te Triesl heeft geleid , ' en zijne plaals zal innemen in den uilgebreiden kting, gevormd 
hebben wij verschillende aanteekeningen toegevoegd, alsmede i door Sanlorin, Therasia en Aspronisi, naast Hiera, Mikra Kaméni 
waarnemingen, door ons zelf in Kgypte gedaan op eene zelf̂ tan- | en Nea Kaméni. 
digheiil, waarmede wij zoo hoogsi ĵ aarne iii bVankrijk proefnemin-i 
gen zouden willen doen, overtuigd dal zulks zeer bevorderlijk zou , 
zijn aan de oplo.ssiug van een vraagstuk, dal nog hel onilerwcrp ' 
is van de ernsligsie overwegingen. 

Li(jijin!] van de jmuziolaan. — De nalnurlijke pouzz(dancn, meer 
of minder oude vnicanische uilwerp.selen, gewijzigd door den invloed 
van den lijd en waarvan de voornaamste beslanddeelen zijn de 
kiezelaarde, de aluinaarde, sporen van alcalische zouten en ijzer-
en mangaan-o.xyden, komen, gelijk men weel, voor in de hellingen 
der nog in werking zijnde en der uilgedoolile vulcanen, in Italie, 
in Frankrijk op l'île Dourbon, enz. Die, welke ons bezig houdt, 
in tiriekenland onder den naam van Aspas bekend, is een voort-
brengsel van het eiland Santorin, hetwelk een deel uitmaakt van 
den cyclailischen archipel in de Egeesche zee. 

Dit eiland is gelegen op 23"7'oosterlengte (van Darijs) en 30o20' 
noorderbreedte. Zijn onislaan, dat van vulcanischen oorsprong getuigt, 
klimt tol verscheidene eeuwen vóór J. (-. op. Tegenwoordig ver-
toont hel slechls eene steile kust van bazall- en Irachiel-rotseii, 
die een halfcirkelvormig amphithealer vormen van bijna 10 kilo-
meters middellijn. Twee eilanden, Therasia en Aspronisi, die zich 
ten westen verlu'H'en, .schijnen den lop uit te maken van den 
groolen kraler, waarvan de helft in de golven is weggeslori, len 
gevolge van de hevige beroeringen der aarde, waarvan de ge-
schiedenis melding maakt. Uit hel midden van deze uitgestrekle 
kom verheft zich vooreerst hel eiland, bekend onder den naam 
van Iliera, 18() jaren vóór .1. C., dal door de ophelling van zijne 
oevers van zelf aangroeide in de jaren 10, 720 en 1427 van de 
christelijke jaartelling; vervolgens ontstonden Mikra Kaméni in 1573 

(1) Vpl . Uittreksels uit vreemde Tijdschriften, 1851—52, hlz. 2 5 , 103; 
1 S 5 2 — h l z . 5G; 18: i3- . ' )4 , hlz. 117; IS.Vl—55, blz. 15 , 5 5 , -18, 7 0 ; 
1855—.'iG, hlz. ï)4; 1 8 5 7 - 5 8 , hlz. 1'JO. (Uctl.) 

(2) lil 1847 rccils in Oostenr i jk ; zie Uittreksels, 1848 , 11 , hlz. 85. 
(Keil.) 

De topiien van het eiland Santorin zijn naakt en steil, terwijl 
hun voet bedekl is met eene glonijing, bestaande uit de pouzzolaan , 
waarmede wij ons hebben bezig Ie houden. 

De plantengroei is overal zeldzaam eti schraal; men kweekt in 
dil land hoofdzakelijk den wijngaard aan. Het waler der pulten U 
zoutachtig. De inwoners drinken het regenwater, dal in bakken 
bewaard wordl. 

Uil het midilen van de kom kan men, op het eerste gezigt, 
niel slechls over de vnicanische vorming van hel eiland, maar ook 
over hel getal uilbarslingen oordeelen, welke laatste zich onder-
scheiden door het verschil in kleur van de afwisselende lagen van 
lavasoorten, pmizzolaan-asschen, slakken cn vruchtbare aarde. De 
dikle der laag pouzz(daan beilraagt op sommige punten meer dan 
13 el en kan gemiddeld op minslens 10 cl worden geschat. Deze 
laag bedekt eene zoo uitgestrekle oppervlakle, dal de Sanlorin-aarde 
om zoo Ie zeggen onuitputtelijk is, zelfs in ile ondersleHing van 
eene onlzaggerijkc ontwikkeling in hel maken van zeewerken en 
een bijna uitsluilend gebruik van deze stof. Zij bezil cenc vol-
maakte zuiverheid en gelijkslachtigheid, vooral op de zuidelijki; 
|)unl van hel eiland, cn sirekl zich glooijenderwijze lol bijna aan 
den oever der zee uil, alwaar men haar registreeks in de vaar-
tuigen laadt, iloor middel van houlcn kokers. 

Ontledinii der pouzzolaan van Santorin. — De jiouzzolaan van 
Sanlorin komt voor als een grijs aschkleurig poeder, vermengd 
met eene afwisselende hoeveelheid zand, dat bij het aanraken zeer 
ruw is. Dit zand is niels anders dan een mengsel van puimsleeneii 
cn obsidiaan; men vindi insgelijks in de pouzzolaan brokken 
trachiet, obsidiaan, veldspaalkrislallcn, kwarts, augiet (van Dn-
frenoy) en overblijfselen van lava. 

Wij zullen in de hier volgende tafels versi hillende scheikundige 
ontledingen mededeelen van de pouzzolaan van Sanlorin, van de 
stolVen, met welke men haar vermengd vindt, cn van do voort-
brengselen, die, gelijk het hollandsch tras en de ilaliaansche pouz-
zolanen, van gelijksoortigen aard zijn. 

5 
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K i c z o l a a n i e 
Alu i i i j i a rdo . 
I ' o t a s d i . . . 
So(l:i . . . . 
K a l k . . . . 
l.ïziToxydo 
' r i t . ' i nüoxyde . 

AIa<riR'.sia. 
V. 'ator . . 
'i c z a m e n 
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A. ünllcding van duii heer Hnclioll. 

15 cn G. Ontledingen, aan Knapp's verhandelingen over de 
scheikinule ontleend. 

1). Ontleding van de obsidiaan van Telkobanya volgens Erdmann. 
E. Ontleding van den puimsteen der Liparische eilanden, door 

Klaproth. 

F. Ontleding van het tras l'.rochtbale volgens Elsncr. 

li . Ontleding, aan dc scheikunde van Sclmbarlh ontleend. 
11. Ontleding van cenc natuurlijke pouzzolaan volgens nerlliier. 
Hel is ons belangrijk voorgekomen, bier de talels 111 en IV te 

doen volgen, die mei de reeds medegedeelde uilkomslen nieuwe 
en nuttige punlen van vergelijking opleveren. 

T.\I-kl 111. 

Scheihumlige onllcdiiKjcn van verschillende kic:>elaardiije slojj'en. 

TB j 81 .ü;'), 1 t)i)..iïi|«».').;}.')[;)7.r. i | oi). i 8 

De ontleding A is gedaan door den heer Margulies, van Triest 
De ontleding IJ is gedaan door den heer Theil in hel laborato-

rium van de polytechnische school le Weenen; zij is vermeld in 
het werk over dc scheikunde van den heer A. Schröller, Weenen, 1847. 

De ontleding C is vermeld in Försler's Ml(jemeine Uauzeilnnrj, 
1818, bladzijde 54. 

De ontleding D is onlleciul aan ccn artikel van den heer Neiser, 
in hel Xeilschrifl des ueslerreichischen Ingenieur-vereines, Weenen, 
1850. 

De onllcding E is van den hoogleeraar Servadio, in het Zeil-
schrift fiir Uauwesen, Herlijn, 1851. 

De onllcding F is van den heer Schrme; zij is le Herlijn inhei 
laboratorium van de school der h a n d w e r k e n gedaan. Zie het ver-
slag van de maatschappij lol aanmoediging van kunslen en hand-
werken, 184U, 2dc allcvering. 

T.vfel 11. 

ScheiliUndifje onllcdimjen van verschillende hiezelaardige stoffen. 

Zaïiicn-

.ste! lende 

deelen. 

Jviezelaard(; . . 
A lu inaa rde . . . 
l'<dasi;li . . . 
So. la 
Kalk ; 
-Mâ n̂esia. . . . 
T.)/.en).\ydc . . 
^ langaano .xyde . 

T e z a m e n . 

Veldspaa t 

van 
don 

I St. I-, 
ronde 
van 

iïertliitr. Ili'iidïnit. 

nt.-jo 
18.40 

n « 

» n 

i)o.r,5 

Gr).o;{ 
iT.'.u; 
IG.-Jl 

») 

0.17 » 

100.02 

Ob.si-
diaan 

do las 
(-Hazifjo. Xavajas 

i ̂ lexico. 
— _ 

licrtliitT. V!nif|ueli:i 

G(ï.20 i 78.0 
11).8() 10.0 
(;.!)0 G.0 
.170 M 
» 1.0 

2.00 r 
« 2.0 
n l.G 

1)8.G0 U8.G 

Augiet 

van 
don 

Et i ia . 

V!iiU|Ut'liii 

van don 
to)> v;ui 
don V(N 
siivins. 

Oufrénoy. 

n-j.oo 

n 
n 

10.00 
l-I.GG 
2.00 

'J.'».20 

50.27 
.'{.G7 

12.20 
lO.-ló 
20.t;G 

07.25 

15 C J) 

T.U'EL iV. 

S^ulifje onlledin,jen van verschillende pouzzolanen volgens Vical. 

Kiezel.-iarde. . 
A l i i i n a a r d e . . 
1'ota.scli. . . . 
8nda 
Kalk 
l . / z e r o x y d e . . 
T i taano .xydo . 
M a n t f a a n o x y d e 
Mâ Uiesia . . . 
W a t e r 
<>r{,'an. s tol len 

'1 e zamen . 

(Î0.25 
22.00 
M.oo' 11 .7; ; iiu;.iio..2,i2..io, 17.50,17.50; 1.25 is.'.n lóio i:!:;; 

0.75 

V 
1.00 

O.GO 

lt8.()0i 100.00 

.5..10 
« / 

:{.1G 1.% 
2. M 2.0:J| 

>1 
i.;n 

l.to! 0.81J 
tl 
r 

.'J.OO 

1. li) 

0.21)' 0.08 

St9.8:iiO!).78;5)<».75 

2 . | . | 
.'1.1 G 

11 .77 

2.15 
7.G5 

1.12 
2.25 
0.57 

0.27 

5G.GG I2.U8 

0.;{7 
;{.5G 
5.-11 

l2.iM 
n ) 
n I 

2.42' 
7.05' 
n 

7.0 
1.0 
2.G 
5.0 

l»i».G4|y0.2 

1.0 
U.G 

1.4 
4.1 
8.8 

12.0 

•1.7 
ï>.2 
f< 

'J'J.7 

Zand 
Kiezelaarde . . . . 
Aluinaarde 
1'otasfli 
Soda 
Kalk 
Jlau'iiesia 
l.lzeroxyde 
Water 
Opldsliaro en vhij,'-
tigo hestaiuUleelen. 

T e z a m e n . 

12.50 40.00 
10.00 

10.27 n 

100.50 09.45 

vmdl men in de volgende tafel de gemiddelde zamen-
slcllmg van de pouzzolaan van Santorin volgens Edouard llcider 
cii volgens dc door ons genomen proeven. Wij voegen cr ter 
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vergelijking dc onllcding van cenc italiaanschc pouzzolaan, door 
Dufrénoy bij. 
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Zamenstellende doelen. 
1'onzzolaan 

van Santorin, 
vol;,'en8 

K. Heldor. 

Pouzzolaan 
van Santorin, 
vol̂ 'ens onze 

l.roel-
nomiiiL'en. 

Ttaliaansclio 
pouzzolaan, 

door 
Dulréiioy. 

Verdoelde kwavla 
Kiozolaarde 
Aluinaarde 
1'otascli 
Soda 
Kalk 
1'oroxyde vun ijzer 
'l'itaanoxyde 
Mariiaanoxydo 

• 
Water on sjjoren van alca- { 

lisL'lie zouten 

'i'o z.iinen 

07.85 
1.'{.25 
4.:{2 ( 
4.02 * 

1 4.01 

gg.so 
i;{.i7 

j 7.;}2 
4.o;} 
5.24 

3.00 
47.00 
ii.;i;i 
1.40 

7.00 
io.:j:j 

r 
i.5:ï 0.8;] n 

3.80 

1.48 1.50 8.03 

100.00 1)8.80 100.00 

Dit deze ontledingen blijkt dc overeenkomst van dc pouzzolaan 
van Santorin mcl de veldspaat, de obsidiaan, den piiiiiisleen, en 
zij wijzen levens een aannierkelijk verschil met het tras cn dc 
italiaanschc pouzzolaan aan, welke veel minder kiezelaarde bevallen. 

jMcu moet ook opmerken, dat bet cbloorwalerstofznnr, hetwelk 
slechts een gering gedeelte van de jioiizzolaau van Sanlorin oplost, 
de kiezelaarde, welke zij nogtaiis in groote hoeveelheid bevat, 
volstrekt niet aantast. De kiezelaarde speelt bier dus de rol van 
kiezelzuur en vormt zure silicaten, terwijl zij in hel tras of de 
italiaanschc pouzzolaan alleen in den staat van een onzijdig of 
basisch zout bestaat, waaruit volgl, dal, als men de pouzzolaan 
van Santorin met bel verihuid cbloorwalerstofziiur behandelt, dil 
zich vcrcenigl met de beslanddeelen, waarmede hel kiezelzuur was 
verbonden, zoo als de aluinaarde, de kalk, hel ijzeroxyde, enz., 
en eene aanzienlijke hoeveellieid kiezelzuur vrijmaakt. 

Ook blijkl nit de verbinding, die uil kalk met Santorin-aarde, 
in chloorwalerslofzuur gewas.schen, onislaal, eene groole aninileit 
lu.sschen de zamcnslellende deelen en het zou mogelijk zijn, door 
dit middel een zeer krachtig cement le verkrijgen. 

De pouzzolaan van Sanlorin, lot ecnc hooge temperalmir gebragl, 
smelt en brengt een zeer eigenaardig groen glas voort, en inder-
daad vcr.schilt hare zamenstelling slechts zeer weinig van die van 
flesscheiigla.s. Is zij vooraf met cbloorwalerslofziiur gewasschcn, dan 
wonll, door de afwezigheid van melaaloxyden, bet glas nagenoeg wit. 

Poazzohinische werhing van de Santorin-aarde. — Dc chemische 
zaïncnstelling van de pouzzolaan van Santorin is niet voldoende om 
volkomen de verschijnselen te verklaren, die zich bij bare verbin-
ding met kalk voonloen, waardoor een mortel ontstaat, die onder 
water hard wonll. Zelfstandigheden van gelijksoortige zamensteHing, 
zoo als hijvooibeeld veldspaat, bezitten deze eigenschap niel en de 
Santorin-aarde xelvc verliest haar ten eenemale als zij gesmolten 
en vervolgens tot fijn jioeder gc.slooten is. 

Hij dc proefnemingen, tc Saint-Malo en te llavrc gedaan, hccfl 
bet zoo geroemd bollandscb tras, met dc vette of zelfs met de 
watcrkalken verbonden, op verre na geen voldoende nitkomslen 
opgeleverd, terwijl dc pouzzolaan van Sanlorin zich juist met den 

vetten kalk zeer goed heeft verbonden bij dc mortels voor zee-
werken. 

Men moet aannemen, dat dc kiezel er aanwezig is in ccn bijzon-
deren moicculairen toestand, en dat de aanwezigheid van den kalk 
langs den vochtigen weg aanleiding geeft lol dubbele gehydratcerdc 
silicaten. Deze werking, die zich meer of minder snel, al naar ge-
lang van omslandigheden, Ojienbaarl, neemt vervolgens langzamer-
hand loc en de trapsgewijze vcrhanling van dc massa is er het 
gevolg van. Het kan zelfs met der tijd gebeuren, dal de overvloed 
van kalk, die van binnen vrij blijft, zich, gelijk de heer Vical 
doel opmerken, waar het zekere mortels uit de oudheid geldt, mcl 
een gedeclle van de kwarlsachtigc stof vereenige, welke geschikt 
is geworden om die verbinding aan te gaan door het toelreden van 
beslanddeelen, die in slaat zijn haar aan le lasten. 

De pouzzolaan van Santorin bevat inderdaad, behalve dc werk-
zame zelfslandiglieid, die er voor meer dan de helft in voorkomt 
en die zich voordoet onder deii vorm van ccn wilachtig poeder van 
grooler digiheid dan hel waler, eene zekere hoeveellicid kleine 
stukjes puimsleen die boven drijven, als men haar in het waler 
werpt, en zandsoorlen van verschillende kleuren, die niels anders 
zijn dan verscheidenheden van obsidiaan. Maar men zon zich be-
driegen, wanneer men meende, dat laalstgcmeldc slolfen geheel 
werkeloos zijn. Wanneer men een slnk verschen mortel breekt, ilan 
ziet men zeer duidelijk de kanten en vormen van de kleine stukjes 
puimsteen en de zandkorrels. 

Is de mortel oud, dan zijn dc oinirekken minder duidelijk en 
nadat de massa eenige jaren onder water is geweest, schijnl zij 
bijna gelijkslachtig, en men kan zien dal na verloop van tijd do 
pnimsleen en zelfs het zand zich iloor eene langzame werking met 
de omgevende aanllagen hebben vereenzelvigd en in eene chemische 
verbinding zijn getreden. Dus schijnt bel vrije kiezelzuur het begin 
le zijn van ccnc verbinding, die met der tijd in intensileit toe-
neemt cn waarin de puimsleen en de obsidiaan-zandsoorlen zelf 
den zamenhaiig der massa vermeenlcren door kiezelzuur in wor-
denden toestand aan le brengen om de reactie te iloen voorldnren, 
welke plaals heelt tloor een verschijnsel, dal in zekeren zin gelijk-
soortig is met de cemenlalie van het staal. 

(ietiraik van de pouzzolaan van Sanlorin. — Thans moeien wij 
vooral de aandacht vestigen op de feiten (bijna zouden wij zeggen bui-
tengewone feilen), die wij zullen mededeelen. Tegenover de vernuftige 
uitvindingen, die baar ontslaan le danken hebben aan de moeije-
lijkheid om beton te gieten, en vooral legenover de proeliiemingcii 
die er loc hebben geleid, om bijna zekere regelen vast le stellen, 
hetzij voor de vervaardiging, hetzij voor hel omler water brengen 
van de mortels, hebben wij alle reden verwonderd le zijn, dat 
een zoo verschillend stelsel met goeden uitslag is toegepast, waar 
hel de pouzzolaan van Santorin geldl. 

Hel is iiulerdaad voldoende, dal de mortel van Saiiloriii-aanle, 
welker bereiding en vennaling niel verschillen van die van andere 
walerkalken, eenige dagen le voren vervaardigd zij (1), lol zulk 
ccn graad van vastheid, dal men hem zonder bezwaar op eene 

( I ) Do mortel moet minstens vier cn twintig uren vuur het [ïobruik 
bereid zi jn, zelfs in streken vnn liet zuiden van Kuropa, on nis hij eert t 
zes of nclit dngen nu de hereidiu}» wordt gebru ik t , dan is de ui tkomst zoo 
vüldocndo als men maar wcnsohcn k a n . 
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aanmerkelijke ilieple door liel waler kan brengen. Indien de grond 
niel al le modderig is, dan kan men bem losweg nederwerpen 
zomler eenige voorzorg le nemen en zonder dal men beboell le 
vree.zen, dal er zich aanmerkelijlve boeveellieden kalkmelk zidlen 
vormen. De morlel spoell niel al", bebondl zijne gelijkslacbligbeid, 
en, Ilelgeen opmerkelijk is, wanneer bel indompelen vandebelon 
gedurende eenigen lijd is geslaaki, dan is men, bij bel bervallen 
daarvan verzekerd, dal dc nienw onder waler gebragle gedeellen 
zicli zonder moeile mei de ondc deelen zullen vereenigen , zonder 
stbciiren ol' barslen, ol' eenige afbreuk aan den zamenliang le 
doen onlslaan. 

Wij bebben dikwijls in Egyjilc lellulis (werklieden) over een loop-
bruggelje boven den bouwput eener sluis zien gaan, en bunne 
manil mei beton in een water van meer dan G el diepte zien 
ledigen. Ken opzigter peilde mei een slok en wees de plaalsen aan, 
die gevuld moesten worden; men bragt op die wijze in een enkelen 
dag ontzaggelijke bocvcelbeden beton onder water, en bet is niet 
zonder verwondering, dal wij na verloop van vcrsebeidene maanden 
eii boczeer de arbeid lierliaaldelijk werd geslaakt, de beton over 
bare gansche oppervlakte uilslekend bevonden te zijn, terwijl de 
massa, die bij dezi; wijze van werken geheel scheen te moeten 
mislukken, volkomen hard en gelijkslachtig werd gevoiulen. 

Wij moeten nog de aandacht vestigen op de opmerkelijke eigen-
schap van dezen mortel, dal hij moei liereid worden verscheidene 
dagen voor dat hij gebezigd wordt. De bouwmeesters, die sederl 
eeuwen de pouzzolaan van Sanlorin gebruiken, hebben die handel-
wijze, waarvan zij de goede gevolgen ondervonden, toegepast, 
zonder zich evenwel rekenschap te geven van de theoretische oor-
zaken, die lol hunne verklaring kouden strekken; en zij zijn er 
in geslaagd, die ontzaggelijke hoeveelheden kalkmelk te vermijden, 
die vaak eene bron van ongemak en somtijds de oorzaak van mis-
lukking zijn (1). 

De mortel, eenmaal bohoorlijk bereid, wordt in de werk|)laats 
aan zich zelf overgelaten, alwaar hij niet op nieuw iiKiel worden 
bebouwd. De chemiiJche werkingen , die de verharding voorbereiden , 
hebben plaats, en die verharding en bet zetten van de massa in 
het algemeen zijn voorts het gevolg van de indompeling. 

Is dal niet iels dergelijks als hetgeen de heereii Divot cn (̂ halonev 
de voorafgaande digestie {diijeslion prcidable) noemen : 

(1) Anti het ciiulo van eene njcileileeling over de ont leding van de 
k a l k m e l k , ingezonden aan het laboratorium vi\n de school der bruggen 
cn w e g e n , door den inspccieur-gcncraal Noë l , komt dc volgende opmer-
k ing voor : • ' l i e t onts taan vau de miigncsia-adit igc ka lkmelk zou knnnen 
worden t egengegaan , het/.ij door te werken in ccne bcslotcne ru imte , 
a lwaar het zccwjitcr niet werd ve rvc r sch t , hetzij door mortels te bezigen, 
kracht ig genoeg om ann lict zeewater gcenc deelen vrijen oiigcbluschtcn 
kalk af te staan. (Awiales des J'outs ct Chuissecs, .Mnrs et Avri l IS.'iC, 
I>. 2.3G.) 

K o n , bij verschil lende w e r k e n , welke wij in Kgypte hebben zien uit-
voeren met be tonsoor ten , die tot basis de Santorin-pouzzolanen hadtien, 
dc (jcriugc hoeveelheid k a l k m e l k , waarop men overigens niet le t te , aan do 
in de eerste plaats aangewezen oorzaak worden toegeschreven, zoo ge-
looven wij veeleer dat die gelukkige ui tkomst aan den kracht igen mortel 
moet worden toegeschreven, en het bewijs daarvoor is daarin ge legen , 
dat wij Ijij andere in volle zee uitgevoerde werken hebben o p g e m e r k t , dat 
de hoeveelheid ka lkmelk niet n inz ien l i jkcr was. 
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«Dc digestie beslaat daarin, dat men, gedurende langer of korter 
tijd, de hyilraulische sloll'en of hare meng.sels in aanraking brengt 
met eene hoeveelheid water, dio onvoldoende is om ze tc doen hard 
worden, maar groot genoeg om ze te bevochligen cn de chcmi.sche 
werkingen langs ilen natten weg te doen plaatsgrijpen. Dc verbin-
dingen, die zich gedurende de digestie vormen (zoo als kiezelziire 
kalk en kalk-aliiminaten) behoeven slechls iu hydralen over te gaan 
op het oogenblik van de vervaardiging en van hel gebruik der 
mortels. Dc verharding, door dien overgang verkregen , is duurzaam , 
omdal de cheinischc verbindingen, die alsdan bestaan, iliegenc zijn, 
welke zich na dc onderdompeling moeten blijven voordoen)> (I). 

Deze digestie moet, volgens den heer Chatmiey, langen tijd 
duren, wanneer men natumiijke pmizzolaneu bezigt; en dil blijkt 
ook uit dc praktijk voor zoo veel de Sant(»rin-aarde betreft. 

Ongeacht ilerhalvc den hoogen graail van vaslheiil, waartoe de 
mortel van pouzzolaan van Santorin geraakt, iets waarop wij overigens 
later terugkomen, moet men nog letten op de wezenlijk buiten-
gewone eigenschappen, door ons vermeld. 

l*". Dij de zecwerken, waar men zeer noodzakelijk gehriiik moet 
maken van gunstig weder om snel te werken, schijnt het ons een 
voordeel van belang, dat men bij voorraad de werkplaatsen van 
beton kan voorzien, 

2". De beton levert nog dit gemak o|), dat zij in de meeste ge-
vallen geen bijzonderen loeslel voor de indompeling vereischl. 

Verhouding der mortels. — Wij zullen thans dc verhoudingen 
opgeven, welke men bij de zaïnciistellinir der mortels liceH te beziiren. *J O 

Onderstellende dal dc reactie van den kalk de zouten vernietiL't O 
tlie iu dc Sautorin-aarde aanwezig zijn, en zich van al hel kiezel-
zuur meester maakt, dat zij vrij of gebonden beval, zoo ziet men, 
door ccne zeer cenvoiiilige berekening van chemische eiprivalcnten, 
dat de G2 deelen kiezelzimr 19 deelen kalk vereischen, waaruit 
voortvloeit, dat men A deeleii Santorin-aarde voor 1 deel kalk 
moet bezigen (2). 

Maar men moet in aanmerking nemen, dat op deze wijze men 
met den kalk slechts zou hebben verbonden het werkzame gedeelte 
vau tle Santorin-aarde en dal het overblijvende, zijnde een uitstekend 
kwarlszand, dal aan den mortel voorlrellelijke eigenschappen mede-
deelt, ook met den kalk een niillig ligchaam vormt, hoezeer 
hel langzamer hard wonlt; dit zaïuligc gedeelte, dat beschouwd 
liim wonlen als de hellt iu volumen van de Santorin-aanle, ver-
ei.schl slechts ,! van zijn eijjcii volumen aan kalk, zoodal de normale 
verhouding van ilen morlel, door deze theorie aangewezen, zou 
zijn 1 deel gebluschteii kalk op 3 deelen Santorin-aanle. 

Om zich te verzekeren, dat ieder deeltje geheel van kalk om-
ringd was en dat er in de massa geen ledig overbleef, heefl men 
getracht zich rekenschap le geven van de gezamenlijke grootte der 
ledige holten, door water le gielen in eene nruutc, volkomen juist 
met pouzzolaan van Santorin geviihl; daarna wenl het water gemeten, 
hetzij iloor de venneerdering van hel gewigt, hetzij door regl-
streeksche waarneming van de ingegoten hoeveelheid. 

De uitslag der proehiemingen is geweest, dal gemiddeld een 

(1) Annales des Ponts ct Chaussais, 3nie s e r i e , tome X I V , p. .3.'jG. 
(2) Men neemt aan dat dc kiczclzure k a l k , die zich begint tc v o r m e n , 

twee e(inivalenien kiczelzuur op ecu equivalent kalk bevat en men rekent 
op den k a l k , die iu dc Santor in-aarde aanwezig is. 
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teerling decimelcr Sanlorin-aardc lusschen zijne dcelljes kan be-

vallen 0.43 liter water. 

Dat is dus 0.43 kalk op 1 deel pouzzolaan, die men zou moeten 

bezigen of 3 deelen kalk op 7 Santorin-aarde, om ronde cijfers 

le gebruiken. 
Deze betrekkelijk aanzienlijke iiitgebreiilheid der ledige lusschen. 

niiinlcii, welke om gevuld te worden eene aanmerkelijk groolere 
hoeveelheid kalk vordert, dan die, welke in verbinding treedt, 
heeft natuurlijk op het denkbeeld gebragl, om in eene zekere mate 
zand tc bezigen, vooral toen men gezien heell, dal men l teerling 
decimeter zand bij G tecrruig decimcters Santorin-aanle kan voegen 
zonder hel oorspninkelijke vohunen tc veranderen, en dal hel 
mengsel nog 2 teerrmg decimeters water opnam. 

Men heeft eindelijk uit alles wal voorafgaat de volgende ver-
houdingen kunnen alleideii, die, iu overecnslemming met de praktijk, 
bij alle groote werken zijn aangenomen en scilerl een groot aanlal 
jaren, gedurende welke zij door dc ingenieurs cn beitaaldelijk door 
den kolonel Koerber, le Kiume, zijn b e p r o e f d , dc beste uilkomslen 
hebben opgeleverd: 

G deelen Sanlorinaarde; 
2 deelen gcbluschle kalk; 
1 deel liju zand. 

Hel geheel geeft G volumina morlel en e r heeft gccnc inkrimping 
van dc massa plaals, gelijk sommige bouwmeesters hebben meenen 
op le merken (1). 

Keuigc ingenieurs hebben het voegzaam geoordeeld hel lijnc zand 
le vervangen door ccne gelijke hocveelheid Sanlorinaarde (7 deelen 
Sanlorinaarde op 2 deelen kalk) maar men heef l ingezien, dat eene 
zoodanige vermenging slechts een poreus voortbrengsel doet ontstaan 
en eene onvolkoniene verbinding, ten gevolge vau het onvoldoende 
van de hoeveelheid kalk. 

Indien hel juist is le zeggen, ilal op hel oogenblik van de in-
dompermg der mortels eene kleine hocveelheid puiinsteen, daarin 
voorlianden, zich afscheidl naar gelang van zijne geringe soorlelVike 
zwaarte en op de oppervlakte des waters komt drijven, zoo is het 
toch milietwi.vtbaar, dat het meerendeel van die zelfslandigheid in 
de massa blijft opgesloten en dal bovendien de puimsteen niet is 
begrepen geworden in de berekening vau dc hoeveelheid kalk. 

.Men begrijpt overigens dal hel de voorkeur venlienl mei 
wat le veel kalk tc werken, die onder waler iu billerkalk over-
gaat, liever dan met te veel Santorin-aarde, welke, niel in ver-. r 
binding zijnde mei kalk, cenc doodc zelfstandigheid zou zijn, die 
aan het voortbrengsel zijnen eindelijken zaïiienhaug en zijne eigen-
schappen zou onlneiucu, vooral wanneer de mortel kort na de be-
reiding moet worden onder waler gebragl. 
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(1) Dc heer Älinard had reeds o p g e m e r k t , d.it de pouzzolanische wer-
k ing der niortcls met zand-basis , wclkc hij met zoo goed gevolg bij de 
werken van het kanaal van Raint-Quentin heeft gebezigd, niet verzwakt 
scheen tc worden door de aanwezigheid van ccne zekere hoeveelheid kwarts-
zand , zooals algemeen voor do vulcanischc ])(mzzolancn zelf het geval is. 

Volgens den heer (Wrard geven dc zandlagen van Te r igo rd , bestaande 
uit ccne laag pouzzolaan-klei en gewoon z a n d , een hydraulischen m o r t e l , 
die beter wedcr.stand biedt iu zijn natuurl i jken s l a a t , dan na do verwij-
der ing van het zand. 

Men moet ook iu rekening brengen de geringe hoeveelheid kalk, 
die door hel waler kan worden medcgcvocnl op hel oogenblik van 
de indompeling, zoodanig, dat, wanneer men het zand door een 
gelijk volumen pouzzolaan vervangt, men de hoeveelheiil kalk met 
een denlc van dal volumen moet vermeerderen; men zal op die 
wijze uituiuntende verhmidiiigen bekomen en eenen morlel, die eene 
groole male van hardheid zal verkrijgen. 

Uilvoering der werken. — De zecwerken, dokmuren, kaaijen, 
enz. kunnen snel wonlen uilgevoenl, wanneer men den morlel met 
basis van Santorin-poiizzolaan bezigt. Men stort mcleen dc vooraf 
bereide beton en breuksteen in bakken of k i s t e n , aangebragl volgens 
het prolil van den boilem, waarop dc werken moeten worden op-
gelrokken. 

De kisten of planken wanden, waarin aldus hel ruwe metsel-
werk wonll uitgevoerd, moeien minslens gedurende drie weken 
blijven staan; daarna kan men zc wegnemen, hoezeer hel ver-
kieselijk is, zc nog eenigen tijd te belioiuleii alvorens hel metselwerk 
aan den golfslag bloot le slellen, vooral wanneer de gebezigde steenen 
zeer zwaar zijn cn hun aanlal groot in verhouding lol den mortel. 

liet is nuttig dc beton en de steenen zooveel mogelijk in regel-
matige waterpasse lagen tc spreiden en zoo le werk te gaan, 
dal de buileiibcklecding, die den golfslag moet opvangen, geen 
oiitbloote steenen aanbiedt; dc werking vau dc zee zou zc kunnen 
losmaken uil hunne omgeving, zoolang dc mortel niet zijne vol-
komene hardheid heeft verkregen. 

Dc kisten moeten dus zooveel le langer blijven slaan als dc 
muur hooger is, dc gebruikte materialen zwaanier zijn, en dc 
buitenoppervlakte van het mel.sclwerk minder bcilekl is met mortel. 

Kalen wij thans nagaan, welke de verhouding is van de steenen, 
welke men moet bezigen voor dc uitvoering van deze soort van 
metselwerk. 
. Daar de mortel is bestenul om lusschen dc bou,vstolkn ccne 
verbiiuliiig tot stand te brengen, die zonder hem niel zou beslaan, 
cn die bouwsloll'en niet regelmatig worden gerangschikl, zoo is bet 
duidelijk, dat dc hoeveeliieid morlel, lienoodigd voor een leerling 
meier uielselwerk vau dezen aani, niet dezelfde kan zijn als bij 
een gewonen gemelselden muur. 

De oudervinding heell bewezen, dat voor bet maken van een 
tcciiing meter metselwerk 0.703 leerling meter sljcncn vol-
doende is. 

De hocveelheid mortel blijkt gemakkelijk uiï helgccn wij boven 
hebben gezegd, als men aanneemt dat dc steenen onderling ecu 
ledig overlaten, dal gelijk is aan de helft van hun vohunen, iels 
dat nagenoeg juist is, welke ook de grootte der slceneii zij, wanneer 
zij go(!d ziju gesorteenl, dal wil zeggen, als zij allen nagenoeg 
dezelfde ahiietingen hebben. 

.Men zal dus slechts de helÜ van 0.703 teerrmg meter hebben 
aan steen iu dc aangewezen hoeveelheid sleencn, derhalve 0.351 
tcciiing meter. 

Dit cijfer aftrekkende van c cn teerling meter, verkrijgt men 0.G40 
teerling meier als hel gezamenlijk bedrag der lusschenruimicn, 
welke door ilen morlel moeien wonlen gevuld. 

1'asl men op dil cijfer dc verhouding loc, die voor dc zamen-
stelling van den normalen morlel is opgegeven, dan verkrijgt mcu 
ten slotte voor de zamenslelling van ecu leerling meter metselwerk 
in breuksteen cn morlel van Sanlorin-pouzzolaan: 
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nrcukstccn 
l'oiizzolaan van Sanlorin 
Veile kalk 
Fijn zanil 

0.703 
0.040 
0.210 

0.208 

liet is van belang op te merken, dat de ponzzolaan bewaard 
moet worden onder loolsen, opdat de regen en de wind de fijnere 
ileelen niet wegnemen en hem aldns ten deele van zijne kracht 
berooven. 

Indien dc zee dc dinnic laag puimsteen, die zich aan ilc opper-
vlakte kan vormen, niet van dc houlen bakken wegslaat, dan 
moet men die wegnemen, daar zij anders dc betonmassaas ver-
hinderen zou zich onilerling Ic verbinden. 

Hetzelfde geldt van ecnc slibachligc laag, die veelal door dc 
golven wordt weggevaagd en zich alleen voordoet als hel waler 
stil is. Men kan de vorming ilaarvan voorkomen door de bakken 
snel Ic vullen, en als zij ontstaat kan men ze zonder moeile ver-
wijderen. Zij wordt altijd veroorzaakt door dc uitgraving cn nooit 
door de afspoeling van dc mortels, zoo als door dc ondervinding 
is gebleken. 

Dc onder waler opgetrokken nnu'cn met mortel van Sanlorin-
pouzzolaan leveren eene belangwekkende bijzonderheiil op: namelijk 
dc vorming van de buisachligc slalaginieleii, waarvan de wanden 
eerst zeer dun zijn. Deze stalagmielen loopen kegelvórmig uil. Ken 
tijdsverloop van acht of tien dagen is soms voldoende om zc ecnc 
lengte van O'", io Ic doen bereiken en zij nemen in dikte sleeds loc. 

Deze stalagmielen, die van den bodem oprijzen, vormen soms 
vertakkingen, die met boomtakken kunnen worden vergeleken. Als 
men ze ontleedt, ziet men dat zij nit billerkalk heslaan en zij 
verloonen zich vooral wanneer de mortels eenen overvloed van kalk 
bezitten. 

Wij willen thans ccn ovcrzigt doen volgen van in Oostenrijk 
gedane proeliiemingen om den graad van hardheid te bepalen, die 
dc door ons behandelde mortel verkrijgen kan. 

De hier volgende lafel wijst zoowel den wederstand legen ver-
brijzeling als den gang van dc verharding aan. 
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Men ziet dat die wederstand en die verhardiii'' met snelheid O 
toenemen lol aan dc negende maand na de indompeling in zee-
water; dal nà dal tijdstip er een lijil van slilstaiul intreedt die tol 
hel tweede jaar voortduurt, cn dat vervolgens de verharding op 
eene standvastige wijze toenccint, op zooilanigc wijze, dat bij hel 
bereiken van het tierde jaar ile mortel eenen wederstand legen ver-
brijzeling hezil, welke Ic vergelijken is mcl dien van de kalk-
aardige steenen zelf. 

Dc in de lafel voorkomende cijfers moeien beschouwd worden 
als de minsle wederslanden. 

Gebruik van de pouzzoiaan van Sanlorin. — Een vrij grool aantal 
belangrijke werken zijn in den laatslen tijil gebouwd mcl de door 
ons besproken inorlels cn dc uilkonislen zijn bevredigend geweest. 

Wij willen wijzen op tic groolc werken van het kieldok van 
den oosteiirijkschen Lloyil Ic Triest, op tlie welke te Dola, .Malo-
mocco, in de ganschc Adriali.schc zee, Ic Syra, 1'alras, Nauplia, 
enz. zijn nilgevoertl. .Men schijnl zelfs geneigil, tic pouzzoiaan van 
Sanlorin loc Ic passen bij de werken in de haven van Ancona, 
waarvoor men lol nog loe tic ilaliaansche pouzzoiaan had gebezigtl. 

In Kgyple heeft men de pouzzoiaan van Sanlorin mei goed ge-
volg gebezigd voor de shiiswerken in tic haven van Alc.xandrie, 
en de maalschapi)ij van hel Suez-kanaal, welke reeds eenige proef-
nemingen heefl gedaan, is van ])lan tiezc koslbare zelfslandighcid 
op groolc schaal le gebruiken. 

Het komt ons belangrijk voor, nog hel voorafgaande aan te 
vullen, door Ic vcrmeltlt'u hoc men sinds onheugelijke lijden van 
dc pouzzoiaan gebruik maakl op het eiland Sanlorin zelf, alwaar 
tic huizen, kerken, regenbakken, lerrassen, enz. allen mcl pouz-
zolaan-morlel zijn gebouwtl. 

De aldaar gevolgtle bouwwijze voor gewelven tloel zien , welk 
"cmak deze zelfslandiiiheid den bouwmeesters verschaft. Men ri"t ö O D 

eenvoutlig een sleigerwerk op van welk hout ook, bedekt dil met 
wijngaardranken of afval van hout, maakl de oppervlakte tloor 
middel van sleenen cn vochtige aarde gelijk, zootlal zij tien vorm 
verloonl, dien hel holle gewelf moet verkrijgen, en op dit formeel 
slorl men een beton van 

'i deelen pouzzoiaan, 
1 tieel vellen kalk, 
8 tieclcn sleenen of kleine brokjes. 
Zoel waler of zeewater. 
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Na verloop van twaalf dagen neemt men het sleigerwerk weg 
cn het aldus gemaakte gewelf blijfl in volkomen goeden slaat, 
zonder zellingen of splelen. 

Wij zullen nog eenige verhoudingen opgeven, die op hel eiland 
Sanlorin gebezigd worden voor dc vervaardiging van dc beton, al 
naar gelang van hel doel waarvoor men tlie wil gebruiken. 

Voor het maken van terrassen boven op dc huizen: 

3 deelen pouzzoiaan, 
l deel vellen kalk, 
A deelen afval van mclselslcenen, 
-J- deel gewoon zand. 
Zoet waler. 

Voor muurbekleedingcn : 

') deelen pouzzoiaan, 
1 deel vellen kalk, 
1 tIeel fijn gezifl zand. 

Men laat het zaïul weg, wanneer men in plaats van zoet waler 
zcewaler bezigt voor hel blusschen van den kalk en dc bereiding 
van het mengsel (I). 

Men heefl in onzen lijd eene kaai in dc haven van Syra en 
steenen hoofden in den Diracus en te Halras op deze wijze ge-
bouwtl: 

Na den funderingpul te hebben uitgebaggerd, heeft men palen 
ingeslagen op afslaiidcn van 3 meiers van as lot as cn men hcell 
door middel van aaneengevoegde planken eenen bak gevormd 1er 
breedle van tic aan hel melselwerk le geven lengic. Die bak is 
vervolgens gevuhl mei een morlel, beslaande uit: O O 

7 tieelcn Sanlorin-aarde, 
2 tieelen veile kalk, 
Zcewaler. 

Hierin wierp men sleenen van alle afmelingcn door elkander; 
men maakte vervolgens tlil melselwerk aan den waterspiegel gelijk. 
Tien dagen daarna nam men de planken weg, alsmctle tic palen, 
en dc landtong of dc kaaimuur werd vervolgens op gelijke wijze 
verlengd; deze fundering liatl alstlan genoegzame stevigheid ver-
kregen om het daarop o|i Ic trekken metselwerk tc tlragen. 

Voor dieplen van waler van meer dan 5 meiers bezigde men 
kunstmatige blokken van 3 of i leerling meiers, die even als een 
cyclopenmuiir in elkander grepen. Deze wijze van werken, die 
van oudtijds her in gebruik schijnl le zijn geweest, is gcvolgtl in 
die gevallen, waarin men geen ilannnen noch koller-dammen kou 
maken. 

Prijs van de pouzzoiaan van Sanlorin. — D(ï pouzzoiaan van 
Santoiin wordl betaald met 25 leplas dc mand van 21 ockas, 
aan boord geleverd ('2). 

(1) Do oude G r i e k e n , die dc eigenschappen van dc Santor in-aardc of 
van de daarmede overeenkomstige vnlcanischo u i twerpse len , die in den 
Archipel veelvnldig v o o r k o m e n , schijnen gekend tc h e b b e n , hebben over 
den I l issus , nabij A t h e n o , eene brug van breuksteen en pouzzolaan-mortcl 
gebouwd; de hardheid van den mortel evenaar t op zyn minst die van den 
breuksteen zelf. 

(2) 800 ocka 's zijn gelijk aan 1000 k i log rammen; 1 drachme heef t 100 
leptas; l f rank is gelijk nun l d rachme II.CO leptas. 
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Men heeft ongeveer 10 manden noodig om 1000 kilogrammen of 
cenc ton tc leveren, die gevolgelijk 8 franken kost. In dien prijs 
zijn dc kosten van uifgraving, van eerste zilling, van vervoer cn 
inscheping begrepen, gelijk mede dc intvocrrcgleii, die 2 tlrachmen , 
42 leptas of 2.10 franken bedragen van iedere ton pouzzoiaan. Dc 
vracht naar Marseillc is zeer verschillend, maar zij kan naauwelijks 
minder tlan 1 0 of 12 franken tic I on bedragen, zoodat tic pouz-
zoiaan van Sanlorin op 18 of 20 franken de 1000 kilogrannnen, 
bij aankomst in Frankrijk, zal le slaan komen, dat is len slotte 
ongeveer 22 franken (/' 10.50) den leerling meter. 

Deze betrekkelijk hooge prijs w o r d l opgewogen tloor dc besparing 
op den handenarbeid, ilic het gevolg is van dc door ons aangewezen 
behandelingswijzen voor de indompeling der mortels. 

Die prijs zou waarschijnlijk minder kunnen worden, indien cr 
mededinging onlslond lusschen dc reeders voor hel vervoer van tie O O 
pouzzoiaan naar Frankrijk of Algeric. De vrachtprijzen zijn minder 
voor Algeric tlan voor Marscillc. 

De pouzzoiaan van Sanlorin kost 12 franken Ie Alexandric in 
Kgvple; zij is op 10 franken geschat voor dc werken van hel toe-
komstig kanaal van Siiez, maar deze prijs is le gering, omdal tic 
vaartuigen, tlie haar op de rcctlc van Saïtl-havcn aanvoeren, ver-
pligl zijn vervolgens le Alexantlrie le komen laden en er bovenilien 
gevaar in slockl in zekere gedeelten t ics jaars cenc kusl Ic naderen , C O 
die geenerlei bescherming noch eenig naburig toevlugtsoord aanbictll. 

Wij zijn onze mededeelingen omtrent tien prijs van tic pouzzoiaan 
aan den heer Demctrius llavalas van Sanlorin verschidiligd, die 
ccn van dc vtwrnaamsie grondeigenaren van het eiland is. 

De Sanlorin-aanle of pouzzoiaan, waarvan wij ccn denkbeeld 
hebben trachten le geven, is, volgens het hovenslaande, ccnc voor 
zeewerken zeer koslbare zelfslandighcid. 

Hel is le wenschen tlal er in hel grool eenige proencmingen 
mogen worden g(;daan in dc havens van den Allaiilischen Oceaan , ö ö 
len eintlc na Ie gaan of zij zich daar even goed zal h o u d e n als 
in hel waler tier Midi le l landschc zee . 

De loesland loch is niet ticzelfdc, gelijk de inspcclenr-gencraal 
.Minard zeer jnisl doet opmerken (1) cn dc afwisseling van onder 
en boven waler zijn, waaraan het metselwerk len gevolge van dc 
getijden omlerhcvig is, de verschillen in lemperaluur cn in de 
chemische zamensleHing, zijn even zoo vele oorzaken, waarvan 
ineii dc gevolgen heeft na te gaan. 

Hoe het zij, zonder slil Ie slaan hij dc wal al tc stellige 
uitspraken van tien ingenieur Havier (2), wanneer men al dc 
zoo oude als nieuwe werken in aanmerking neeml, welke ons het 
ganschc slranit der Midilellantlschc zee aanbieilt van de hoofden 
van Civila-Vecchia, onder Trajanus gebouwtl, en die van de haven 
van Aniinni, onder Nero uitgevoerd, lot aan hel schoonc tlok van 
(iemia van den heer^Sauli cn ilc prachtige werken van den heer 
Ntü'l, dan kan men zeggen dal de natuurlijke pouzzolanen van 
Home en Napels uilslekendc slollen zijn, tlie stellig lol goede uitkom-
slen leiden wanneer dc regelen, die dc oiulcrvinding heeft aan tic 
hand gedaan, op eene geschikte wijze worden gevolgd; maar de 
nalunrlijkc pouzzoiaan van hel eiland Sanlorin schijnt verreweg 
(ic voorkeur tc verilicncn. 

(Ij Amnles des Potits et Chmmc'cs, p. 3SC. 
(2) Amalcs des Ponts et Climssc'cs, 3dc siiric, t. VI I I , p. 20. 
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i ld Is niet aan (wijlbl onJerlievig, dal zij in dc ondlicid is gc-
hrnikl; (Irickcnland liczil werken, waarnil dil blijkl; men iieefl 
haar in onzen lijd gei)czigd voor werken van hel iioogsie hehing, 
welke wij vhiglig hehhen doen kenden; overal hcel'l men er zich 
mei goed gevolg van hediend, en ilil is zoowel loc tc schrijven 
aan het gemakkelijke van haar gchrnik als aan hare eigenschapiien. 
Thans zonilcn wij haar in dc havens van Frankrijk gebezigd 
willen zien. 

sroojiv.t.r.wkt ix nr.x staat .^ia.ssaciiu.sI'.tts. 

(ZeiUwj (les J'erei'/is dcufschcr Jüsenh(th}i-]'cru'(tltuvijcu, I S f i l » , Cfi .) 

Door hier de voornaamsic bepalingen nit de wet op de spoor-
wegen van een bepaalden staal mede tc deelen, meencii wij de 
gclegenheiil Ie geven om een blik Ie werpen op d(j s])oorweg-
welgcving in de Vereenigde Staten in het algemeen. Wij kozen Ie 
dien einde ilcn slaat .Massachnsells, omdat zich dc sjioorwegeii van 
dien slaat zeer gnnslig ondcrscheiileii hoven de meeste overige 
Amcrikaanschc spoorwegen, door eene omzigligc Iciiliiig en een 
voorlrellelijk beheer, gelijk mede door dc gunstige nitkomsten van 
dc exploilalie. Die bepalingen luiilcn: 

1. Aan geene s|ioorwegmaalschappij wordt concessie verleend, 
wanneer de aanvrage daartoe niel ondersteund wordl door hel 
advies vau ecu kundig ingenieur. Dil advies nu)el bevallen: de 
opgave van dc gesleldheid van hel terrein, waarop de ontworpen 
baan moet worden aangelegd; dc horizontale cn verticale projectie 
der baan; den aard der couslruclic; de nu)gclijkheid van de uit-
voering; cenc algemeene begrooliug van kosten. 

Op ccnc aanvrage lol conce.ssie wordl geen acht geslagen, 
wamieer ilezc weltelijkc voorschrilten niet zijn ojigcvolgd, inzonder-
heid wanneer hel tracé der baan niet met zulk ecue juistheid is 
opgegeven, dal alle bij den toekomstigcn spoorweg belang hebbende 
personen kunnen beoordeclcn, ofde bewilliging hen in hunne regleu 
zou krenken, len einde alle mogelijke klaglen en bezwaren daar-
teg(!n Ie kumu'u inbrengen. 

In iedere loelalings-acle voor eene spoorwegmaatschap]üj wordl 
dc rigling van den weg, gelijk zij hij het verleencn van de con-
cessie is vastgesteld, naauwkeurig algebecid, zoodat dc aangren-
zende gemeenten cn streken, waardoor dc sjioorwcglijn moet 
loopen, bepaald zijn aangewezen. 

•1. Iedere geconslilucerd(! maal.«;chappij moet voor de leiding der 
werkzaamheden eenen raad van beslimr — levens directie — vnn 
miiisleiis vijl' leden uit de aaiideclhoudcrs kiezen. Dc raail van be-
stuur kiesl uil zijn midden eenen voorzitter, die levens president der 
maatschappij is. Dovendien is aan de directie een hcilcdigd secre-
taris en ecu kassier toegevoegd, die cenc in dc statuten bepaalde 
horg l̂elling moet slorten. 

f). Dij de vergaderingen der aaiuleelhouders is ieder houder van 
een aandeel geregligd lol hel uitbrengen vau eene stem; maar 
niemand zal mogen stemmen voor meer dan hel tiende gedeelte 
van de gezamenlijke aandeelcn. 

(t. Dc aandcelen in eene spoorwegmaalschap|)ij worden als per-
soonlijk eigeiulom bcschouwil, en kunnen ilerhalvc aan anderen 
worden overgedragen. 

7. Dc directie regelt dc betaling van dc aandeden aan den kas-
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sier der maatschappij, en maakt den lijd van betaling openlijk 
bekend. Ilcefl een aandeelhouder na verloop van 30 dagendesom 
niet gestort, dan kan de dircclic, na vouralgoganc o|ienbarc be-
kendmaking, lie oiiargelostc aandeeleii bij opbod vcrkoopen. In 
geval de opbrengst dc Ie betalen som met de renten en de ver-

• koopkosten niet d e k t , dan blijft de vroegere aai ideel l ioi ider voor het 
! o i i lbrckendc aan de maat.sc!iappij aansprake l i jk ; bedraagt echler 
I dc verkoopsprijs meer dan dc achlers la l l igc s o m , dan beeft die 
' aandee lhouder regt op hel overschot . De ver langde s lor l ingen mogen 

de in ile concessie bepaalde nominale waarde der aaiideelen niel 
Ic boven gaan, dan mei locslemmiug van al de aandeelhouders. 

8. leilere spoorwegmaalschajipij kan dc voor den aanleg benoo-
digde gronden, gebouwen enz. bekomen; is eene schikking iu der 
minne mei de eigenaars niet mogelijk, daii beslist eene schalling-
commissic over de Ie betalen vergoeding. Deze commissie bepaalt 
ook dc grenzen, wanneer op sommige plaalscn voor den aanleg 
ceiic breederc grondvlaklc gevorderd worill dan 5 roeden (van 17.5 

• voet r z r)'".3lï), daar anders zonder de bewilliging der eigenaren 
; boven deze hreedle geeii grond mag worden in bezit genomen. 

Zoo wordl ook elke andere door den aanleg of het onderhoud van 
den spoorweg veroorzaakte schade door dc commissie berekend, 
volgens de wellen o]i den aanleg van openbare wcgeii. lïeide parlijeii 
kunnen, wanneer zij mei eene zoodanige .«̂ challing van dc com-
mi.̂ sie geen genoegen nemen, beroep doen op eene jury. De 
bezwaren legen de schalliiig der schadevergoeding moeien binnen 
3 jaren na de oiiteigeniiig der i;erceelen worden ingebragl. 

0. Dc niaalschappij mag, behalve voor hel doen van opmeliiigen, 
geen gebruik maken vau grond en anilcreu eigendom, zoo liiiig zij 
niet, indien dit door den eigenaar wordl verlangd, voor hel betalen 
der schadevergoeding ccnc door ilc commissie Ie bepalen zekerheid 
heeft gesteld. Wanneer ecu eigenaar de door de commissie be-
paalde cn door de niaalschappij aangeboden schadevergoeding niet 
aanneemt, en zich derhalve tol dc jury wciidl, dan moet hij, 
in geval deze legen hem beslist, dc gercgiskoslen betalen; cn als 
zich de maatschaiipij tol de jury wendt en gcenc vcrmiiideriiig 
van dc schatting verkrijgt, dan moet zij dc koslen van het beroep 
dragen. 

10. Als een spoorweg eenen openharen of anderen weg kruist, dan 
moet dit op zoodanige wijze geschieden, dat hel verkeer daarlangs 
niet beleimiierd wordl. De spoorwegmaalscha|ipij moei alle bruggen, 
welke zij boven of beneden eenen weg, eeu kanaal, enz. beeft aan 
tc lciï!ïen, iu uoeden slaat houden. Oö ' ej 

11. Wanneer iemand op cenigerhande wijze eenen spoorweg, of wal 
daartoe behoorl, beschadigt of het verkeer daarop belemmert, dan 
moet hij hel drievoudig bedrag van de daardoor veroorzaakte schade 
betalen, en kan bovendien tot eene geldboete tot een bedrag van 
1000 dollars (/" 2500) loc of ccnc gcvangenisslraf van hoogsteiis 
een jaar veroordeeld worden. 

12. Iedere locomolicf moet op een afsland van minslens'} mijl 
voor iederen weg-ovcrgang, en lol zoolang zij daar voorbij is ge-
gaan, lluiten. Op iederen weg, die door den spoorweg gelijk gronds 
gekruist wordl, moet voorts op geschikte hoogte een bord worden 
aangebragl, dat aan beide zijden hel opschrill draagt: «Spoorweg-
kruising. Ziel naar de machine als zij iliiil.D De lellcrs van dit 
opschrift moeien minslcns O duim (0"'.228) hoog zijn. Acht dc 
overheid cener plaals dezen voorzorgsmaatregel onvoldoende, en 
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verlangt zc slagboomcn of afscheidingen om tc openen cn Ie sluiten, 
zoo moet zij zich daartoe schrillelijk aan de maatschappij wenden ; 
iu geval van weigering beslist de commissie. Dij hel niet opvolgen 
van bovenstaande voorschriften kan aan dc maatschappij cenc geld-
boete van hoogstens 1 000 dollars worden opgelegd. 

13. De directeuren van elke niaatschap|iij nioeten jaarlijks omtrent 
hare handeliiigen, gelijk mede omtrent hare iukomsten en uilgaven 
aan de welgevendc magt van den staat onder eedc rekenschap af-
leggen. liet eerste verslag moet hinnen een jaar, nadat de maat-
schappij is geconslituccrd, cn dc volgende moeien in de maand Januarij 
van ieder jaar worden uitgebragl. De boekeu der maatschappij moeien 
ic allen tijde voor ecue door de welgevciule magt ingestelde com-
missie ter inzage cn onderzoek open liggen. In geval de maatschappij 
haar rekcnpligtig verslag niet uitbrengt, moet zij eene geldhoele 
betalen, welke echter dc som van 5000 dollars {[ 12 500) niel 
mag te boven gaan. 

Dl-. Iedere maatschappij kan naar welgevallen bet tarief van 
vervoer- en vracht prijzen voor reizigers en goederen zelve vast-
slellen; de welgevendc magt heeft echter de bevoegdheid, van lijd 
lot lijd, in overcenslemming met de iu dc coiicessic bepaalde 
voorschriften, het larief tc wijzigen, doch de jaarlijkscbe zuivere 
opbreiig.st mag tol niet minder dan 10 len honderd van het kapitaal 
der aaiideelen worden tcruggcbragl. 

15. Na verloop vau 20 jaren na hel tijdstip van dc opening van 
den spoorweg heeft de staal hel regt, dezen mei alle daaraan 
verbondene hezitliiigen, regleu en voorreglen van de maatsch.ippij 
over te nemen, mits daarvoor hetalcndc cenc som, gelijk slaande 
met het ingelegde kapitaal, benevens eene zuivere winst van 10 
len honderd jaarlijks, gerekend van hel tijdstip van de eerste stor-
ting vau gelden, lot op het oogenblik van den koop (1). 

K). Al wie na dc opening van d e n . s p o o r w e g , zonder vergunning 
van dc maatschappij, op het terrein vau den weg, eeu paard of 
ander dier voert, of drijft, of daarop rijdt, vervalt in eene boele 
vau hoogstens 100 dollars (/" 250), en is hovendien aansprakelijk 
voor alle daardoor outslanc schade, ten opzigle van personen. 
Wanneer eeu paard of ander dier vrij op den weg loopend wordl 
gevonden, moet hij, door wiens schuld of nalaligheid dit is ge-
schied, ccnc boete van hoogstens 20 dollars (/'50) betalen en 
bovendien alle daardoor veroorzaakte schade dragen. 

L U C H T R E I S M E T E E X W E T E N S C H A P l ' E L M I v D O E L . 

(The Journal of Gns Lighting, ]]ater Suppl;/, & Sanitartj Jmprorement, 
1 S G 2 , p . 0 0 4 . ) 

Ken van de gelukkigste logicn met den luchtballon, welke ooil 
zijn ten uitvoer gebragl, hetzij dan mei e c u wclcnscbappelijk d o e l , 

hetzij lot vermaak, heeft op Vrijdag den 5den September 1802 
plaats gehad, onder hcschcrmiug van Ihe lirilhh Mftocialion. 
Dien dag hebhen de heeren (ilaisher, van het observatorium te 
Greenwich, en Coxwcll, de bekende luchtreiziger, hunnc derde 
opstijging bewerkstelligd van de gasfabriek in dc Stallbrd-road tc 
Wolverhamptou, met het doel, waarnemingen te doen omtrent den 
toestand van den dampkring cn lol de groolste hoogte te stijgen, 

(!) Deze bepal ing sehijnt zeer bezwarend tc zijn voor den staat . (Red.) 

Al 

welke bel mogelijk was tc bereiken. Dc uitslag is, inderdaad, 
wonderbaarlijk geweest; zij hercikteii eene hoogle, anderhalf mijl 
grooter dan die, tot welke ooil eenig luchtreiziger was gcsicgeu 
cn zij drongen door lot die hoogere luchtstreken, waar dierlijk 
leven onmogelijk wordt. Dc heer Coxwcll was, gelijk vau zelf 
spreekt, dc hcsluurdcr van den bichlballon en de aandacht van 
den heer Claisher was gewijd aan het allezen en registreren der 
werktuigen. Deze bestonden in dezelfde hygromelers, barometers 
en ihermomclers, welke bij de vorige gelegenheid door hem waren 
gebezigd en daarenhoveii uil ecu 3 vocts haromeler, die opzcllelijk 
voor den logl was vervaardigd. De beer Claisher nam ook ccnc 
slereoskopischc camera ohscura mede, geleverd door dr. Ilill .Xorris 
van Diriuingham , voorzien van een stel hoogst gevoelige drooge 
platen, mei hel doel om ccnc pholographische afbeelding van dc 
wolken Ic neinen. Ten einde dc uitwerking na te gaan vau dc 
hoveuluchl op vogels, voorzag hij zich ook vau een half dozijn 
duiven, met welke uiterst belangrijke proefucmuigen werden gedaan. 

De ballon kan 00000 teerling voelen (2550 leerling meiers) gas 
bevallen, maar voor deze gelegenheid werd hij slechts voor twee 
derden gevuld en bevatte dus (»0000 leerling voeten (1700 teerling 
meters). Ten gevolge vau de maatregelen, door deii heer Droiid, 
ingenieur vau de gas-maat.̂ chn|ipij genomen, was zijn opdrijvend 
vermogen grooler dan hij eenigen lol nog toe gebezigdon lucht-
ballon. Dit droeg niel weinig bij tot den goeden uilslag vau deii 
logl en dc beer Droiid vond dan oidi te dien ojizigte alle erkcimiiig. 
liet liglste gas, dat tol nog loe was gebezigd, had tot soortelijk 
gewigl 0.310; bij deze gelegenheid bedroeg dit 0.3-10; dal voor 
gewoon lichtgas mag men aamicmeii ongeveer 0.170. Tc twaalf 
uren was dc ballon zoo verre gevuld als de luchtreizigers wcnschleu 
cu binnen een uur daarna, waren de werktuigen in het sthuiljc 
geplaatst en alles was in gereedheid voor dc opstijging. Ten 1 uur 
3 minulen na den middag werd de ballon vrij gelaten en hij steeg 
langzaam en majestueus naar boven, veel.il zuid-weslwaarls, in dc 
rigling vau tbc Clee llills en Diullow. Cedurendc de tien ol vijftien 
minuien, ilal hij iu het gezigl bleef, werd hij gezien door honderden 
personen uil Wolverhamptou en de omstreken ; maar i)lolseliiig, ter 
hoogte van ongeveer cenc mijl, verloor hij zich in c i m i c opeen-
hooping van donkergraauwe wolken, die aan dc felle zonnestralen 
den doortogl belcltcden, en cenc schoouc zee van blaauw afslolen, 
die zich slechts vau tijd tot tijd in de nabijheid van den horizmi 
vertoonde. Dc heer Cdaisher verzekert, dat deze wolken 2000 voet 
(OIO meter.<;) dik waren en geheel verzadigd scbeiien Ie zijn met 
waler. Hij het verder rijzen van den ballon verminderde de voch-
ligheid allengs, en eeu grooler verschil werd ziglbaar tusschen den 
droogen en den nalleii tlieriiiomctcr, en toen de ballon zijne groolste 
hoogte had bereikt, namen de reizigers in hel geheel geen nedcr-
slag waar. liet tooiieel, hetwelk zich voordeed, oumuldellijk nadat 
zij de wolkenlaag door waren, was boven alle beschrijving grootsch. 
De reizigers scheiicn als in eene andere wereld te zijn overgegaan. 
De reis was aangevangen in een duisteren en vochligeii damp-
kring, maar thans werd zij eensklaps voortgezet in eene uitgc-
slrckic wolkenlooze, clherischc hlaauwe ruimte. Dehalve door ccnc 
kleine plek, die zich verscheidene mijlen vóór hen nit vertoonde, 
hadden zij dc aarde geheel nit het gezigl verloren, hoewel zich 
het schijnsel van eene planeet nog vertoonde in de wolken, 
welke zij zoo even waren doorgegaan. Ilct was als zag men 
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eciic laiiilslrcelv, wcllvcr l)cvmrcn oppcrvlaklo zich uilsh'üklc zoo j 
ver als iiel oog kon reiken; tliepe spiclen en ihinkere khiven j 
vornulcn een slerk conirasi niel (h; hciilere en vh)kkige wolken, j 
die zich hoog opeenslapelden en hel sirooinende zonnclichl opviii- ' 
gen. S.uinnigo waren wil , zoo zuiver als sneeuw; aiulere zwarl, 
donkergraanw, en hadden vormen gelijk slechls eene lanlaslische 
verheelding ze zich kan voorslellen. De eene scheen hare Irolsche 
kruin op eene zuil zonder voelslnk le verhellen en hare nahnren 
le hullen in eene schaduw, zwarl als de nachl; eene andere, op 
eene naakle, ruwe klip gelijkende, scheen mei majesleil le drijven, 
lerwijl zij omnelelijk scheen door de omringende kleinere wolken ; en 
eene derde, van ligler en leederder aard, veranderde van plaals en 
kleur zoo vaak de reizigers haar konilen waarnemen, llierhij kwam 
een hel zoimelichl, dal, voor eenige oogenhlikken, zoo slerk wenl, 
dal de heer (llaisher zijne werkliiigen nioesl hedekken. Als zich 
eene gunslige gelegenheid voonleeil, werd de donkere kamer in 
gebruik gesleld, maar de ballon sleeg met zulk eene snellieiil, 
ten gevolge van de uilzelliiig van hel gas en den ligleren aanl 
van den dampkring, dal de heer Cilaisher er niel in slaagile een 
enkel afbeeldsel le verkrijgen, 'ler hoogle van drie mijlen rees de 
ballon mei eene schrikwekkende snelheid; ile 00 000 leerling voelen 
gas hadden zich lol OOODO uilgezel en slroomden uil de veiligheids-
klep aan den bodem van den ballon. Doch de heer Hoxwell, die 
de nabijheid van de zee vreesde en alleen op onderslellingeii kon 
afgaan, beslool zooveel mogelijk van zijnen lijd jiarlij le Irekken; 
en ofschoon de snelheid zoo grool was, dal daanloor de ballon 
eene draaijende beweging verkreeg, zoo wierp hij meer ballasi 
uil. Hooger en hooger slegen de reizigers en bereiklen eene hoogle, 
waar de koude zeer hevig wenl en waar de heer Coxwell, die 
zich zeer had ingespannen , de ademhaling zeer moeijelijk vond. 
Doch de heer (llaisher ondervond zulk eene onaangename ge-
waarwonling niel, zelfs niet de hevige koude, ongetwijfeld omdat 
zijne handen door een paar handschoenen beschermd waren en hij 
in een toestand van volmaakte rust was blijven zitten. 

Wij moeten nog vermelden, tial op eens de balhm met zulk eene 
snelheid steeg, dat hij eene windvlaag veroorzaakte, welken de 
reizigers eersl toc.schrevcn aan een Inchlslrooin, waarin zij juist ^ 
waren gekomen. .Maar dit was niet hel geval, want dezelfdesiniom 
bleef gedurende de gansche reis heerschende en schijnbaar met 
eene gelijkmatige snelheid. | 

Toen de hichireizigers ler hoogte van drie mijlen waren gi.'konien 
lieten zij de eersle duif uil , welke naar de aanie viel als een 
stuk lood. Keniue minuien daarna werd eene tweede duif nitue-C ö 

laten, maar na eene moedige pnging om zich op hare vleugelen ; 
te verlielleii, viel ook zij ver beiieden het schuitje en geraakte 
nit hel gezigi der reizigers; dezelfde iiilkomst verkreeg men met 
eene denie dnif; maar eime vienie, welke werd losgelaten op eene 
hoogte van vier mijlen, sireek neder op den top van den ballon en 
geraakte uit hel gezigt; wal er venier van haar gewonleii is 
kunnen de reizigers niel zeggen. De beide overblijvende duiven 
wenleii mede naar beneden gebragt. Hij onderzoek bevond men, 
dat er eene dood was; de amlere, eene postduif, was zeer uitge-
put, maar toch in staat om op den vinger van den heer (llaisher 
zich overeind le houden. Nadat zij daar wat gerust had, wierp 
hij haar in de luchl en, na in een kleinen kring te hebben ge-
vlogen, daalde zij weder en streek op zijne hand neder. Toen 
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wenl een brielje aan haren hals bevesligd en binnen eenige mi-
nuten begon hel arme dier aau het touwtje te pikken en lerwijl 
het nog andere leekenen van toenemende levenskrachten gaf, wenl 
hel op nieuw in de hichl geworpen en vloog hel weg in de rigling 
van \V(dverhanipton. Wij vernemen echter dat de vogel nooit is 
leregt gekomen. Ter boogie van vier mijlen hoonie de heer Coxwell 
llaaiiwe sjioren van aanische gehiiden; maar de heer Claisber 
hoonie niels meer nadat hij de hoogle van anderhalf mijl had 
bereikt; oj) die hoogte hoonie hij ihiidelijk hel knallen van een 
sink geschnl; het eenige geluid, helwelk hij daaina waarnam, 
was hel ruischen van den ballon als hij snel o|)waarls steeg. 

Toen de reizigers eene hoogle van ongeveer vijf mijlen hadden 
bereikt, begon de heer (llaisher gewaarwordingen te gevoelen 
van eenigzins eriistigen aanl, doch in spijl hiervan volhanide hij 
met eene zeldzame kalmte, die wel een boven alles uïcwiyiiu' ver-O ö O 
eischie is voor een Inclilreiziger, die waarneiningen iloel van zoo grool 
belang voor de wetenschap. Weinige meteonilogen zoinh.'ii zulk een 
aanlal werkliiigen, als op de tafel van den heer Claisber aanwezig 
waren, hebben kunnen waarnemen en registreren; en iiog minder 
liaddeii zulks kunnen doen op de hoogle, waartoe de heer Claisber 
en zijn togigenool geslegen waren. De therniomelcr oiuler nul en 
steeds dalende, een dampkring zoo ijl, dat de minste inspanning 
het ademhalen uitermate pijnlijk eu moeijelijk maakte, en een 
tooiieel van boven en rondom, zooals nooit eenig oog had aan-
schouwd — deze omslandigheden, vereenigd met hel gevaarlijke van 
hunnen toestaml, hun leven, als bel ware, hangende aan een 
draad, nioeslen hel sioniste gemoed en de kalmste en sterkste 
zenuwen op de proef stellen. Maar de heeren Claisber en Coxwell 
waren voor de taak opgewassen, en hoezeer de heer Claisber 
later bewusteloos wenl, zoo geschiedde dit zonder dat hij de minste 
leekenen van angst of onrust verraadde ofop zijn reisgenooteenigen 
zoodanigen iiidiuk maakte. De gehardheid van den heer Coxwell 
schijnt verwontlerlijk grool en een athleel waardig, want, in 
weerwil van zijne inspamiiiig, het klimmen in en nit hel net, 
hel ligten der zandzakken en uitwerpen van genoegzaam 2000 
pond ballast, was hij in staat aan de invloeden van den dampkring 
wedersland te bieden en zich zeiven en zijnen medgezel voor 
dreigend gevaar le belioedeii. Ter hoogte van ongeveer vijf mijlen 
ving de heer (llaisher zijii laatste register van opstijging aan, en 
leekende de lemperaluur op als minm T)», of .'{7" onder hel vrie.s-
pniil, ongeveer 07" beneden de lemjieralimr op de oppervlakte 
der aanle. De heer Claisber bemerkte toen, dal zijn gezigisvermognn 
begon te verzwakken, en hij verzocht den heer Co.xwell hem bij 
le staan in het allezen der inslriimcnleii. Maar de heer Coxwell 
was bezig in het nel om eenigi; louwen iu onie le brengen, en 
inziende dat het behoud van bun leven i.'r meer op aankwam, 
dan de ontdekkingen der wetenschap, ging hij in den ring van 
den hichlballoii, om zich met zijne eigene laak bezig le honden. 
De heer Claisber bezigile in dien tnsschenlijd zijn bril en vergroot-
glazen, maar hij kon niets anders meer waarnemen, dan dal de 
ban)meler op ongeveer iO duimen stonil, helwelk eene hoogte van 
5] mijl zou aangeven. 

Hij had reeds bemerkt, dal hij allengs bewusteloos werd en hij 
had le dien opzigle eene aanleekeiiing in zijn minuut-boek ge-
maakt, maar toen hij ile allezing van den barometer trachtle op 
te leekenen, bemerkle hij , dal hij niel .schrijven kon. Meenendo 
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dat iels opwekkends hem nieuwe krachl zon geven, stak hij zijne | 
bami ml naar eene llesch brandewijn, die niel verder dan een voet j 
verwijderd was van de plaats, alwaar hij zal; maar hij ontdekte, ; 
dal hij krachteloos was en allengs verloor hij het bewustzijn; hel 
laatste voorwerp, dal hij zag, was in matten omtrek hel beeld vau 
den beer Coxwell, iu hel want van den ballon. Tersloml daarop 
schijnt deze den toestand van zijn togigenool bemerkt le hebben. 
Hij zag, dal de heer (llaisher achterover op zijne zitplaats leunde, 
zijn voel uitgestrekt, zijn mmid open, zijne annen langs zijne zijde 
hangende, maar zijn uiterlijk volmaakt kalm eu rustig. Hij klom 
af iu het schuitje en trachtte hem te doen herleven; en ziende dat 
hij niel in dien toestand was, welke gemeenlijk «ver heen» wordl 
genoemd, verzocht hij hem, te trachten eene andere waarneming 
le doen. Maar de heer Claisber kon hem niel verslaan, en daar 
hij zelf insgelijks de kenleekeneu van malheiil begon le gevoelen 
en vreesde dal ook hij bewusteloos mogt worden — want de ballon 
steeg voonliireiid met .snelheid — zoo begon hij aanstalten te maken 
om le dalen. Toen hij hel koonl van de klep wilde grijpen, be-
vond hij dal hij hel gebruik zijner handen had verloren en dat deze 
volkomen zwart waren gewonleii. Celukkigerwijze is de heer Coxwell 
zoowel taudmeesler als luchtreiziger eu verlronwende op dekradil 
vau zijne tanden, welke, naar hij ons verzekerde, gelukkig niel 
valsih zijn, greep hij het koonl mei zijnen mond; na eenen 
wanhopigen ruk opende hij de klep, en de ballon begon le dalen. 
Hinneii weinige miuulen herleefde de heer (llaisher, cn legen dal 
hij de aarde bereikte, waren de gevolgen van zijne bezwijming ge-
heel verdwenen. Heizelfde kan vau den heer Coxwell gezegil wor-
den , uilgenomen dal zijne handen eenigzins verkleuni waren. Terwijl 
de heer (llaisher bewusteloos was, gebeurde hel, dat de heer Cox-
well hel oog sloeg op de naald van den aneroïde-baroine.ler, en 
toen de heer Claisber wederom was bijgekomen, deelde hij hem 
den stand der naald meile. l'it deze waarneming leiilde de heer 
(llaisher af, dal zij eene hoogte van len volle zes mijlen luuldeii 
bereikt en deze berekening wonlt in zekere male beve.̂ ligd door 
den zelf-regislrerendeii thennometer. Ter hoogte van vijf niijlen 
stond de kwik op minus 5° of 37" onder hel vriespunt; de zelf-
regi.strerende thermometer wees aan dal hij 2(^ of .52" onder 
hel vriespunt had geslaan; en nog moet wonlen herinnenl dal de 
ballon zeer snel steeg op het tijdstip, dal de heer (llaisher be-
wusteloos wenl, en die snelheid gedurende verscheidene minuten 
behield. Tol dal zij de hoogte vau vijf mijlen hadden bereikt, 
voorkwam de heer Claisber hel bevriezen van eenig medegenomen 
water, door het nu en dan met een kleinen spadel in beroering le 
brengen. Toen hij weder bijkwam, bevond hij dat het water tot 
een vast blok ijs bevroren was, en hel bleef iu dien toestand ge-
durende anderhalf uur nadat men weder de aanle bereikt had. 
Men kon ook ozone waarnemen; hel proefpapier vau dr. Molial 
loomie de aanwezigheid daarvan duidelijker aan dan eenig ander 
papier; waarschijidijk was hel lot een bedrag van ongeveer zes of 
zeven van de schaal aanwezig geweest. De dampkring boven de 
wolken was buitengemeen droog, en door ileze omstandigheid moei 
de koude zich nog veel heviger hebben doen gevoelen. 

De nederlaling van den ballon geschiedde ten 3 uur 20 min. 
m een veld, b e h o o r e n d e aan den heer T. Keysall, van Cold Weslon, 
ongeveer zeven en eene halve mijl van Ludlow, en achl-en-lwiiilig 
mijlen van Wolverhamplon. De beer Keysall verleende den luchl-
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reizigers allen mogelijken bijsland. Zij bereiklen Kudlow dienzelfden 
avond, telegrapheenleii den uilslag van Imnnen togt naar Wol-
verhamplon en keenlen den volgenden dag derwaarts terug en 
vertrokken naar l.onden. 

De heer (llaisher zegt, dal de waarnemingen over hel algemeen 
eene bevestiging waren van die, welke bij de vorige opstijgingen 
waren gedaan. Iedere'jogt echter heefl zijn eigenaardig karakter; 
en de heer (llaisher begint hel er voo r te houden, dal, alvorens/Ac 
llvilish Associnlion hel iloel, waarnaar zij streeft, kan bereiken, 
het nooilig zal zijn waaniemingen te doen in alle jaargetijden ; hij 
geloolt ook, dal de belangrijkste waarnemingen ter hoogte van on-
geveer vier mijlen zullen verkregen worden. 

In één opzigi evenwel schijnt de laatste togl volkomen afdoende, 
mei belrekking namelijk lol de hoogte, waarop dieii'ijk leven nog 
mo_̂ eIijk is. Had ile tegenwoonligheid van geest van den heer Coxwell, 
die hem ook iu deinoeijelijkste om.slandigheden niel schijnl te begeven, 
het niel verhoed , dan zonilen de reizigers in een dampkring zijn 
opgestegen, zoo dun, dal de ademhaling niel meer mogelijk zou 
geweest zijii, en eindelijk zou de uilzelliiig van hel gas den 
ballon waarschijnlijk hebben doen barsten; ofwel indien bij die 
nilzetting al de grootte der veiligheidsklep toereikend geweest ware, 
dan zonden zij in de ruimte zijn heengevoerd en onder de slagt-
ollers der wetenschap eene |)laals hebben ingenomen. .Maar zulk 
een lol was hun niet beschoren. Kene wakende Voorzienigheid 
vergunde hun weder veilig neder le dalen ; en wij hopen, dal de 
togten, welke zij hebben gedaan om kennis te verzamelen, hun 
lof en belooning mogen doen inoogsten. 

De hichtrcizeu van Cay-Lussac en Creen zijn onbeduideml, ver-
geleken met het half dozijn togten , door de heeren Coxwell en 
(llaisher gedaan. Cay-Knssac bereikte eene hoogle van ruim vier 
mijlen met ilen Ihermomeler op 20" en de heer Creen bereikte 
eene gelijke hoogte. 

lïij den eersten togt van Wolverhamplon bereikten de heeren 
Coxwell en (llaisher eene hoogte van vier mijlen 1085 yanis; bij den 
tweeden togl vandaar vier mijlen, 700 yanIs; bij den denlen 
togl vandaar zes mijlen ('.) 000"'. 30 300 H. v.). Dezelfde reizi-
gers hebben, van het kristallen paleis opstijgende, hoogten bereikt 
van drie mijlen 200 yanls, eene mijl 007 yards en eene mijl 504 
yanIs. Do boven beschreven togt van Wolverhamplon is de laatste 
welken de heer Claisber voornemens is te doen — ten minste tot 
eene aanzienlijke hoogle — vóór de eerstkomende vergadeiiiig van 
Ihe lU'iUsh Associalion. 

liuua kx viaduct ovku dh saane, lil.t fukinurg ix 
z\vn\si:Ki..\xd, door dkn hoogleeraar 

i i ï j I I i . M A X X IX H A N N O V E R . 

(Zdischift dvs Architccleu- mul lugcnicur-]'crc{M ßr das Kötwjrcich 
Ilauimer, lëC' i , Heft l uiul 2 , S . IGI.) 

(Hiaat 5.) 

Hij mijn terugkeer van den berg Cenis (1) naar huis vond ik 
lijd en gelegenheid lol de bezigliging van de even belangwekkende 
als in vele opzigteii moeijelijke werken van den in aanleg zijuden 

(1) Zie boven blz. G. (Ked.) 
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spoorweg van Lausanne over üron naar Freiburg, ccn gcwiglig 
ojulerdcel van dc rcgtslrccksebc verbinduig tusscben Ikrn en (jcucvc. 
Ouder die werkcu wekte ten sb)tte bcl nicest uiijnc bclaugstening dc 
aanleg van cene grootsebe brug of viaduct, waarvan eene bescbrijving 
den lezers van dit tijdschrift ongetwijfeld belang zal inboezenien. 

Opwaarts van de beroeinde in 1834 door den ingenieur Chaley 
gebouwde ijzerdraadbriig (1), ongeveer twee kilometers van Frei-
burg, in de rigting van lierii gelegen, welke meer dan 81)0 voet 
(23t meiers) spanwijdte beeft en waarvan het hruggedek 100 voet 
(29 meiers) boven den waterspiegel van dc Saane verbeven is, moet 
dc vernieble spoorweg over bel dal der Saane worilen gelegd op 
een punt, waar het zich tot op iels meer dan 330 meiers vernaauwl 
en dc s|)00rslavcn 7ü nieters boven den iioogslen waterstand van 
de Saane moeten komen tc liggen. 

De spoorweg zal hier over eene ijzeren brug worden gelegd, 
welke de bekende vertegenwoordiger van dc fransche ijziu'fabriek 
te Creiizol, de ingenieur Schneider, naar hel model van dc tralie-
brug in de lijn Winlcrtbnr- St. (lallcn, doch met eene andere 
zaïuenstelling der jdjlers, uitvoert. 

Figuur 1 van plaat 5 stelt hel ganschc werk in opstand voor, 
liguur 2 iu platten grond met ten declc weggelaten bovenbouw. 
Figuur 3 verloonl een jiijler in lengte- en liguur 4 in dwarsdoor-
snede; deze vier Iiguren zijii op cn de Iiguren 5—10 op j J j 
van de ware grootte geteekend. 

Dc brug heefl zeven openingen, waarbij de groolsle spanwijdte 
bedraagt •i8"'.8, dc ganschc lengte van dc brug 333"'.81. 

De funderiiigen der pijlers bestaan uit voorlreHelijkcn tufsteen 
(/(///' calcdirc), dc pijlers zelf uit uiluiuntenden zandsteen, terwijl 
dc dekzerken uit .lura-kalkslecn van Solothurn vervaardigd zijn. 
De steenen voetslukken, waarop de groolsche ijzeren pijlers rusten, 
hebben verschilleudc hoogten boven den beganen grond (12—33 
nieters), dc ijzeren pijlers zelf hebben allen dezelfde hoogte van •i3"'.33. 

De grootste hoogte van hel ojipervlak der brug boven dc bed-
diiiuf van de Saane bedraagt 78"'.73. ö Ö 

De ijzeren pijlers vormen — dil blijkt het best uil figuur 10 — 
iu de horizontale projectie regthoeken, die beneden O'".20 
lang en 10 meiers breed en van boven 5'".8 laiig en 7 nieters 
breed zijn; de eerslc ahneting loopt in de rigting van den weg, 
de laatste evenwijdig met de stroomlijn. KIke pijler bestaat uit 
twee tol een geheel vereenigde stelsels, waarvan bet eene uil ge-
smeed ijzeren vlakke strooken en hoekijzers, het andere uit gegoten 
ijzeren buizen bestaat, die als het ware dc ribben eii peezeii van 
het geheele ligchaam uitmaken. De buizen zijn daarbij aldus ge-
steld, dal zij bijna alleen drukking iu de as, maar weinig of geen 
drukking van ter zijile ondeivinden. Iedere pijler beval 12 zoo-
danige, synniielrisch verdeelde holle gegolen ijzeren buizen, elke 
van 210 millimeters buitenwerkschc en 180 luilliiiieters binnen-
werksche middellijn, zoodal de waiiddikle 30 millimeters bedraagt (2). 

(1) Jiiinincr d a t , ten minste naar mijn inz ien , deze schoone l)rng linar 
verval schijnt tc gcmoct tc g a a n , d a a r , even als hij de ingestorte ijzer-
draadhrng tc A n g e r s , dc slingeringen van j a a r tot j aa r in grootte toenemen 
en ile uiiersic helabtingen en snelheden al meer en meer moeten hepcrkt 
Vorden. Ik had nog geene hangbrug bezocht , alwaar dc bewegingen zoo 
aanmerkel i jk waren als bij deze. 

(2) Deze maten werden mij door eenen vriend voorgezegd, zoodat ik 
niet ten volle voor de juistheid der opgaven durf inslaan. 
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novendien is iedere buis niet vier ribben voorzien, op onderlinge 
afstanden van 1)0° geplaatst, waarbij de omgeschreven cirkel 400 
millimclers middellijn beeft. Dc lengte der buisstukken bedraagt 
3"'.82. liet Icngleverband is door scbrocveii en llenzen verkregen. 

Als eene doorgaande kroonlijsl rust oj) dc ijzeren pijlers dc 
eigenlijke brug, zijnde een schoon ijzeren raam- en traliewerk van 
3"'.1)2 hoogte en 7 meiers breedte. Deze laatste is in drie afdcc-

j lingeu verdeeld, waarvan de middelste gebezigd wordt als weg 
1 voor de voetgangers. .Men vergelijke hierbij vooral figuur O, waarin 

dc halve breedte van het voetp;ul = O'".!»'.),') is aaugeleekend. 
Dc brug heefl tusschen de leuningen eene breedte van 7'̂ '.77, 

waarvan door elke van de beide spoorbanen eene spoorwijdle van 
l"'.r)l wordl ingenomen. 

De laiig.s- en dwarswanden van den bruggekoker zijn uil staven 
van 1 ceutimeler dikte, 17.} cenrnucters breedte gevormd, en voorts 
tc zamengeklonkeii onder riglingen, die overal cenen bock van 50" 
met de horizonlale rigting maken. 

De bovensic gordingen der wanden zijn uil vier platen, elke 
1 cciilimetcr dik en 50 ccntiinelers breed, tc zamen geklonken. 

Het gezamenlijke ijzerwerk van dc brug heeft een gewigl van 
3 niilliocn kilogrammen, en hel metselwerk der pijlers een ge-
zamenlijk volnmcn van 20 000 leerling nieters. 

De gezamenlijke kosten der brug heefl men begroot op 2 300 000 
franken. 

Op het eerste gczigl zou men geneigd zijn dit kolossale werk 
ccn ligiziunig waagstuk tc noemen, als men hel lange ligchaam 
der brug (meer dan 1 000 voet of 2'.)2 meters) op dc zes door-
zigtige meer dan 43 meters lioogc pijlers ziet zweven, welker 
constructie van verre gezien op een spinueweb van eigenaardigen 
vorm gelijkt. 

De toeschouwer wordt bij een nader onderzoek ccnigermale 
gerustgesteld en dit nog meer als hij zoo nabij is, dat hij zich 
met den maatstok in de band van dc gekozene afmetingen kan 
vergewissen. 

De ondervinding zal leeren of bet ganschc slelscl, gelijk be-
weerd wordt, goedkooiiheid, veiligheid en duurzaamheid op dc 
juiste wijze met elkander verccnigl. 

O V K I l M I D D K L K X OM D K N K O O K T E V E I I T E I I E N IJIJ L O C O -

M O T I E V E N , D I E M E T K O L E N G E . S T O O K T W O K D E N . 

(Zcitumj des ]'(:reius deutscher Eisenhahi-Vcricaltunijen, 1SC2, n". 4 ' . ) 

Hel eerste deel van de Annules des mines voor 1802 bevat ccn 
aan deii franschen minister van handel uitgebragl uitvoerig verslag 
van den hoofdingenieur en hoogleeraar (".ouche, over het stoken 
van de locomolieven mei kolen iu Frankrijk, cn over de daarbij 
gebezigde middelen lot vertering vaii den rook. Daar de onder-
vinding geleerd heeft, dal men de meesle soorten van kolen even 
goed als cokes kan gebruiken om locomolieven tc stoken, zonder 
dat daardoor de ketel sterker wordt aangetast, zoo is het eenige 
bezwaar, hetwelk men nog met regl legen het stoken met kolen 
kan inbrengen, gelegen iu het meer of min sterke rooken, dat 
zich in den regel bij de mcl kolen gestookte locomotieven voordoet, 
en aanleiding geeft, dal bij personen-treinen gewoonlijk alleen 
cokes of een mengsel van kolen en cokes, maar zeer zelden enkel 
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kolen gebezigd worden. Dc heer Couche deelt mede, dat in Frank-
rijk, even als in Duitschlaud, bijna algemeen dc locomotieven der 
goederen-treinen alleen met kolen gestookt worden cn dat, wanneer | 
dc kolen van tamelijk goede hoedanigheid worden genomen, vaak , 
in hel geheel geene bijzondere inrigrmgen, om den rook tc ver-
branden, worden gebezigd; alleen heeft men het over hel algemeen | 
noodig gevonden, eene kleine stoompijp aan tc brengen, die regt- | 
slreeks van den ketel naar deii schoorsleen gaat (iu Frankrijk , 
soiiljhur genaamd), om daardoor ook daii, wanneer de locomotief; 
stilstaat, cenigen trek te weeg te brengen, en op deze wijze den | 
anders zeer lästigen rook bij hel stoken met kolen le verbraiideii. j 

Hij de meeste soorten van kolen zijii overigens bepaalde inrig- | 
lingeu lol hel vertereu van deii rnok volslrekt noodzakelijk; in , 
Duitschlaud, Kugeland en Helgië pleegt men te dieu einde meestal | 
een ijzeren scherni, nederwaarts naar den ketel gerigt, boven de 
deur iu de vuurkasl aan den achterwand, of wel (volgens hel 
stelsel vaii Jenkiiis te Manchester) zulk een scherm iu deiizelfdeii ^ 
stand aan den voorwand der vuurkasl beneden de ketel pij pen 
aan te bieiigeii, en ook in den voorwand beueden hel vermelde 
scherni ver.scheideue kleine buizen, die door eene schuif naar wil- j 
lekeur kumieii worden afgesloten, aan te brengen, om daardoor, . 
naar gelang van ile behoefte, zooveel ver.scbe lucht boven hel vuur 
le kiiimeu biimenlalen, als voor hel verbranden vaii den rook ^ 
noodig is. Deze iuriglingeii zijn cchler iu dc meesle gevallen ge- | 
bleken wel voordeelig te zijn, maar niel tc voldoen voor zooveel 
dc rookverlering betreft, en ook niel zeer duurzaam le wezen, 
daar de ijzeren schermen ligt verbranden eu dus dikwijls vernieuwd | 
moeien worden. Andere meer zaniengesleldc iurigtiiigeii, zoo als ' 
bijvoorbeeld hel iu Frankrijk vaak beproefde stelsel van Diiméry, 
zijn moeijelijk le onderhouden en tc behandelen en vereiscben 
daarenboven in den regel ccn grooter verbruik van brandstof, al 
is hel dan ook dat daardoor ile rook beter wordt verteerd. 

De heer Couche nieeiit, op grond van zijne uilgebreidc proef-
nemingen en waarnemingen, waaromtrent bij le aangehaalder 
plaatse bijzondere mededeeliugen beeft gedaan, iu allen opzigte 
den toestel lol rookverbranding van den ingenieur Tenbriuck te 
kunnen aanl eveleu, door welken bij de oj) den fraiischen ooster-
spoorweg gcliczigde Saarlirückcr-kolen, die veel gruis maken en 
overigens zeer veel rook geven, eene volkomene verbranding van 
den rook, en tevens eene besparing van kolen len bedrage van 
12 ten honderd moet worden vckregen. 

lïij hel slelsel van Tenbriuck is de gewone vuurdeur behouden, 
maar zij dieut alleen voor het scboonmaken van de kelelpijpeii en 
niet voor bel slokeii. Heiiedeii deze deur is de acblerwaiid vaii de 
vuurkasl bijna over dc geheele breedte van twee regihoekigiï opeiiin-
geii voorzien , waarvan de beneileiisle en grootste dienl voor het 
inbrengen van dt; kolen, en de bovenste om hiebt boven hel vuur 
binnen le laten, voor zoover de couducleur der locomotiel dil 
noodig acht. He klep voor de bovenste opening is bencdenwaarls 
gerigt, zoodat de liinuenstroomeiide hiebt henedenwaarts over bet 
vuur wordl gevoerd. Voor de benedenste opening bevindt zich eene 
ijzeren, van voren met eene klep gesloten, viilkasl, waarvan de 
bodem even als de daaraan zich aausluiteiide rooster in dc vuur-
kasl eene helling heeft van 30 lol 40 graden. Slechts hel laatste 
en benedenste gedeelte van den rooster is bijna horizontaal en 
kan op dc bekende wijze worden gedraaid, len einde het vuur, 
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hclzij geheel cn al , hetzij ook ten deelc (namelijk wanneer zich 
aldaar veel slakken hebben gevormd) le kunnen uitwerpen. De 
condueteurs der locomotieven plegen, om dc brandende kolen los 
Ic maken, met den vuurbaak van ouderen tusschen de roosier-
staven Ic slooten. Hoven bet vuur iu de vuurkasl en ouder de 
kelelpijpen bevindt zich eene breede, lage, iets naar voren hellende 
kookkasl met dc zijwanden en den voorwand door buizen ver-
bonden, waarbij tusschen deze wanden en dc kookkasl nog 
eenige tiisscbcnruimtc overblijft. Hel vuur strijkt cchler niel door 
die enge tiisscbcnruimlc, die met stukken van vuurvaste tegels is 
gevuld, maar door de groolere ongeveer een v'ierdc van de ganschc 
diepte der vuurkasl bedragende liissclienrnnntc tusschen den achler-
wand van deze en de kookkasl, en vervolgens over dezen heen, 
alvorens hel m de kelel|)ijpen komt. De kookkasl dienl alzoo le 
gelijkertijd tol vergrooliug van het reglslreeksche verwarmiiigs-
oppervlak en om aan de beweging van de brandende gassen eenen 
hinder|)aal in den weg le stellen, waardoor iu dc strooming van 
die gassen kronkelingen ontstaan, gelijk noodig is om eene vol-
komene verbranding van deii rook te verkrijgen, 

In Engeland worden zoodanige kookkasten van eenigzins andere 
inrigling (nieestal als vertikale scbeidingswaiiden) vaak alleen met 
hel doel om het verwarmingsoppervlak le vergiooteii , gebezigd ; 
iu Frankrijk zijn dergelijke kookkasten, maar in eenen anderen 
stand dan bij het stelsel van Tenbriuck, reeds door den ingenieur 
Toni Fontenay lol hetzelfde doel, maar met onvoldoende uilkomsl, 
toegepast. 

De behaiidermg van het vuur bij de beschrevene inrigling moet 
voor den conducteur der locomolicf zeer gemakkelijk zijn; begint 
de machine tc rooken, dan is dit ecu lecken, dal dc hichiklep 
meer of min geopend moei worden. Als een gebrek, dat cchler 
ligt le verhelpen is, moet worden vermeld, dal de ijzeren vulkast 
allengs lamelijk heel wordl en ecnc voor ilen couducleur lastige 
hitte uitstraalt. Hel stelsel is thans bij 5 locomolieven van den 
franschen oosterspoorweg ingevoerd en heell gemiddeld 2 500 li-an-
ken kosten veroorzaakt voor iedere locomolicf; bij eene locomotief 
is hel reeds twee jaren in toepassing, en er zijn bij deze, toen 
zij na deze verandering 90000 kilometers had doorloopen en ver-
volgeus aan eene naauwkeiirigc herziening werd onderworpen, 
volstrekt geene licrsleirnigcn noodig geweesl in dc beslanddcelen 
van den toestel tot rookverlering. 

Hel slelsel van Tenbriuck is in zeker opzigt niel nieuw, namelijk 
wal betreft den schuins liggeiiden roosier en dc vulkast, welker 
eveneens schuins liggende bodem eene verlenging van den rooster 
uitniaakt, welke inrigling op gelijksoorligc wijze reeds sedert 1850 
door den oppermachinist Hrüsuiann, te Lingeu, op den haunover-
sclieu weslerspoorweg is ingevoerd eii goed moet voldoen; daaren-
legen is dc door Tenbriuck toegepaste inrigling van dc hellende 
kookkasl en de Incblklep , waarbij de toevoer der hiehl geheel 
naar de behoefte kan worden geregeld en de biuncuslroomende 
lucht eene zoo voordeelig mogelijke rigting verkrijgt, nieuw cn 
naar allen schijn zeer aanbevelenswaardig. 

De heer Couche trekt uil zijne waarnemingen het besluit, dat 
het, met behulp van zoodanige inrigtiugen aan dc locomolieven, 
onder alle omslandighedeu mogelijk moet zijn, ecnc volkomene 
verbranding van den rook te verkrijgen, en hij steil daarom den 
franschcn minister van handel voor, eenen termijn (omstreeks 
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1 .laiuiarij 1800) Ie bepalen, binnen welken op al de IVanscbe 
spoorwegen de niel kolen geslookt wordende loeoinolieven moeien 
zijn ingerigl op eene wijze, waardoor eene volkomene verbranding 
van den rook kan worden verkregen. 

1)K :\I.\LAlIIi)i:-VIAI)üCT IN IKULANI). 

(Zeituurj iks l'trm.s dcuischer KIscnbalm-l'ericaltinujen, 1802, n». 4G.) 

In den sjioorweg van Dublin naar Drogbeda is in bel jaar 1800, 
onder de leiding van den ingenieur van ilien weg, Mareus llarry, 
in lie nabijbeid van bel slalion Malabide een moeijelijke bruggebouw 
uilgevoerd, die zooveel Ie meer belaiigslelling moei wekken, dewijl 
eene algelieele lieruienwing van den daar aanwezigen viadiicl, 1er 
lengle van 577 voel (170 meiers), zoowel wal de pijlers als wal 
den bovenbouw bel relt, zonder slaking van bel verkeer eu onder 
bijzonder ongimslige oinslandiglieiieii gevorderd werd. Dezeviailucl 
ligt namelijk over een smalleii zeeboezem, alwaar somtijds, voor-
namelijk len tijde van spring- ul'stormvloeden, een slerke golfslag 
en eene uiterst lievige strooming van bet waler, vooral bij eb, 
plaals vindt. Vroeger bestond de brug uil elf openiiigeii, elke van 
5'2 voel (15"'.85) wijdte, met bouten bovenbouw en lioiilen midden-
pijlers; bel lioiileii sclioorwerk reikte lol op den bodem der slroom-
beildiiig en vernaauwile deze te zeer, zoodal de bodem in de 
nabijbeid der pijlers door den stroom werd aangetast, de pijlers 
door regtstreeksebeii invloed van den g(dfblag werden losgewoeld, 
en dientengevolge zich bedenkelijke zakkingen van de pijlers vin-
loonden. .Men Irachtle eersl door zwaresleenstorrmgen, dwars door 
het gansche slroombetl en rondom de pijlers, deze te beveiligen; 
maar dit middel bleek ()nv(ddoende, te meer daar hel stroombed 
hierdoor nog meer veriiaaiiwd en de stroom nog vermeerderd werd. 

Toen men hel besluit nam, de brug Ie vernieuwen, stonden de 
oude brugpijlers reeds zuo los, dat men vóór de vollooijing der 
nieuwe |iijlers ze niel durfde aanroeren. Men was derhalve ge-
noodzaakt, de uil gehouwen sleenen en breuksteeniMi opgetrokken 
nieuwe pijlers iiiiilden liis.M'hen de oude ]iijlers Ie bouwen, waartoe 
de bodem, door de vroegere sleimslortingen versterkt, als vast 
genoeg werd beschouwd. Om echter den stroom niet te zeer in te 
sluiten, werden eersl slechts drie nieuwe pijlers mei den daarop 
rustenden nieuwen bovenbouw aan het eene einde van den viadiicl 
voltooiil en vervolgens de daartusschen slaande oude pijlers met 
den ouden bovenbouw weggenomen en het stroombed schoon ge-
maakt. (lp gelijke wijze ging men voort tol aan de vollooijiiig van 
den ganschen viaduct, liet stellen van de nieuwe jiijlers werd be-
gunstigd door de omslandigheid, dat dagelijks ongeveer '2 uren 
lang, len tijde vaii den laag.slen waterstand, hel stroombed nagenoeg 
droog was, zoodal eene kostbare afdamming en droogmaking niel 
noodig was. Als grondslag der pijlers wcrilen eersl groole steen-
platen in den vooraf geëlfenden boden geheid. Vervolgens werd een 
uil oude spoorslaven zamengesteld raamwerk nedergelalen, beslenid 
om de basis vaii den pijler te omvalli.'ii, en de binnenruinile zorg-
vuldig met breiiksleeiien gevuld en mei mortel van zeer snel bindend 
medina-cemenl volgegoten; hierop werd dan het eigenlijke metsel-
werk van den jiijler, aan de buitenzijde beslaande nit steenblokken en 
van binnen uil breuksleen, in romeinsche of porlland-cemenl verder 
opgetrokken. De i)ijlers zijn van boven 3 voet (O'̂ .O) dik en hebben 
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eene helling van ongeveer Aan den voel werden de jiijlers 
door eene sleenslorling tegen de regtstreeksehe werking van den 
stroom beschut. 

Voor hel behandelen en nederlalen van de gebouwen sleenen en 
de overige bouwstolleii was boven eiken nieuwen pijler een dwars-
spoor op de oude brug aangebragl, met eene vervoerbare kraan 
er OJ); deze was zamengesleld uil eenen gewonen wagen voor 
het vervoer van grond, voorzien van een oud locomotiefrad als 
draailoeslel. Üni de arbeiders naar beneilen te brengen werden 
verscheidene oude personen-wagens gebezigd. 

De nieuwe bovenbouw bestaal uit O onder de baan (1 onder de 
staven der beide sporen en 2 onder de brugleuningen) liggende 
tralieliggers van gesmeed ijzer, hoog voel ( l '" . l ) , waarvan de 
slaven enkel over elkander zijn gekruist. Daar bij sterken golfjiag hel 
zeewater vaak tegen hel werk spat, zoo heeft men, om eene zoo 
weinig mogelijk aan het roesten blootgestelde ijzeroppervlakle te 
bekomen, de slaven van roiidijzer, de boven-en de beneden-lleiizen 
der dragers van dik en smal vlakijzer en hoekijzer vervaardigtl. De 
benoodigde alineliiigen van deze lleii/.en op de verschillende plaal-
sen van de dragers, eii die van de onderscheidene slaven zijn 
met het oog oj) eene grootste gelijkmatige en eene groolsle een-
zijdige belasting vaii de brug berekend; en overal is, wegens de 
mogelijkheid van het roesten, nog duim (0"'.003) boven de be-
rekende zwaarte genomen. Hel eigen gewigl der brug werd op 
210 centenaars (waaronder l 'iO centenaars gesmeetl ijzer) voor 
eenen Iralieligger van 52 voel (H) meiers) lengte, en de grootste 
toevallige belasting daarvoor op 500 centenaars berekend. De baan 
of weg hestaai nit l duim (l)"'.l) zware dwarsliggers van ameri-
kaansche Pilch-deimeii, welke onmiddellijk oji de zes Iralie-liggers 
rusten en waarop de langlioiilen liggen, welke de spoorslaven dragen. 
De liggers zijn voorts tegen de werking der zonnestralen door eene 
bedekkiii'j; van kiezel beschermd. 

lÜJDI IAOE TOT ])!•: (iKSCH'.HDKNIS V A \ ])H Sl'OOIlV»'KC.l'N 

Ui ' J IKT VASTH L A M ) . 

(Zcitmj dus ]'cr(!)is deutscher Jüscub(ihu-)'encaltuti(j(;ii, IS62, ii". Cl.) 

Kven als de Arabieren hunne voorvaderen , die bij het verschijnen 
des jirofeets reeds den middelbaren leeftijd bereikt hadden, de 
dubbel levenden noemen, dewijl z i j , onder hel heiilendom gebo-
ren, nog de dagen des Islams aanschouwden, evenzoo is hel ge-
slacht, waartoe wij thans behooren, met opzigt lot de spoorwegen, 
ook een dubbel levend geslacht, daar wij nog in de eeuw der 
siraalwegen, der post- en siielwagens, der irekschuiten geboren 
werden, terwijl een gedeelle van ons leven lol den tijd der spoor-
wegen behoort. Uil dien hoofde behooren wij steeds Ie bedenken , 
dal latere geslacbten ons, als lijdgenooten van deze merkwaardige 
ontwikkeling, zullen benijden, zoo als wij de lijdgenooten vaneenen 
HarlholoniensDiaz, eenen Chrislophorns (jolombtisen eenen Ferdinand 
.Magelhaeiis, die tot den woehgen tijd der groole maritieme ont-
dekkingen behoorden. Hel zal welligt meenigeen wonderspreukig 
in de ooren klinken, als wij beweren, dat reeds nu bij ons elke 
juiste voorstelling der toestanden van voor dertig jaren is uilge-
wi.schl en dal de nieuwe inrigtingen door de nieuwe behoeften, 

' die zij verwekt hebben, ons reeds zoo onontbeerlijk geworden zijn. 
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dal wij ons volstrekt niel meer duidelijk kunnen voorstellen, hoe j 
wij zonder sjioorwegen vroeger onze zaken gedreven hebben. Hel > 
zou een droom, en toch een onderhoudende droom zijn, als wij : 
een derliglal jaren konden lerugspringen en ons zeiven konden | 
alluisleren, wat wij toen over de loekomst dachten, die pas voor 
hel vaste land was aangebroken. Van zulk eenen droom hebben 
wij met alle vrolijkheid het genot gehad, toen wij het deel van de 
«Oeuvres complètes de François Arago» lazen, dat alle redevoeringen 
des grooten natuuronderzoekers bevat, die hij, als afgevaardigde over 
fransclie spoorwegaangelegenlieden, in de kamer gehouden heell. 
Wij verbeelden ons .soms een schroomvallig kind Ie booren en 
toch is hij een der groolsle verniifleii, die onze eeuw lot sieraad 
hebben verstrekt; — zoo snel heeft de ondervinding van twintig 
jaren ons eenen scherperen blik en een dieper inzigt gegeven. 

Hij d(ï behandeling van den weg naar Versailles, oji den regter-
oever der Seine, werden de bedenkingen van Arago door de on-
verinijdelijkheid van hel maken van eenen lumiel teweeggebragt. Hij 
ried hel af, uil vrees dat de locomotieven, als zij in eeiieii tuunel 
moglen springen , vreeselijke verwoestingen zouden aanrigleii. Om 
een ander bezwaar, dal hij aanvoert, moet men glimlagcheii. De 
warmtegraad in hel binnenste der aarde stemt bij geringe dieple 
met de gemiddelde plaatselijke temperatuur overeen, die men voor 
Darijs op 8" Heaumur berekeiil. Op heete zomerdagen echter stijgt 
iu di'U zonneschijn de warmte somlijils lot op •iO'' à •'15" Heaumur. 
Men verbeelde zich nu, roept Arago uit, dal de reizigers van eenen 
>l)oortrein, die zich lot nu loe in deze temperatuur bewogen hebben, 
na hel inriideii in den tunnel, plotseling eene daling der warmte 
lot op 8" Ie verduren hebben. Zulk eene afwisseling zal gevoelige 
personen milwijfelbaar zinkingen, hoest en verkoudheid iiKieten be-
rokkenen. Zoo sprak Arago op eenen heeten dag in .lunij IS30, 
loen de groote lunnel lusschen Liverpool en Manchester reeds ettelijke 
jaren bereden werd. 

Arago beweerde, dat de spoorweg naar Versailles nooit 5 pet. 
winst zou kunnen ojilevereii; want, zeide hij, dan zou hel gelal 
dergenen, die Versailles bezoeken, zich moeten verdri(!Vondigen. 
Dit hield in hel jaar 1830 een man als Arago voor onmogelijk, 
llooren wij zijne grmiden, de grmiden van een buitengewoon man, 
gelijk wij er slechls weinigen kunnen optellen. «Wel is waar, zegt hij, 
heeft lusschen Liverjiool en Manchester hel per.«;ononvervocr zieh 
.sedert de opening van den sjioorweg verdrievoudigd, maar Liver-
]U)ol en .Manchester zijn de liraiiilpunlen van twee groote bedrijven; 
het eene is eene haveii|)laals, hel andere eene fabriekstad. De eene 
stail beval de magazijnen der groiidsloHen, de andere de werk-
plaatsen; derhalve is het heen- en terugreizen een noodwendig 
gevolg der bedrijven. Dt; rid van Parijs naar Versailles wordl enkel 
lol uilspnnniiig gedaan. Nu weten wij allen, door de stalisliek 
van onze schouwburgen, dal de sommen, welke de stad Parijs voor 
hare vermakelijkliedeii uitgeeft, nooil veranderen. Vermeerdert of 
vermindert lû l aantal schouwburgen, verileelt ze over de stads-
wijken, zoo als gij will, de brnio milvangst blijft steeds dezelfde. « 
Zoo onnoozel kon een groot man denken. Hij vermoedde niet, dat 
de Parijzeiiaar, om des zomers de stofwolken der hoofdstad te 
onlvluglen, aan een nilslajije naar Versailles de voorkeur zou geven 
boven elke andere uitspanning, die hem evenveel kost, en dal 
daardoor het gelal bezoekers van Versailles meer dan driemaal zoo 
groot moest worden; ja, dal er des zomers op Zondagen, bijkans 
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elk half uur, een welgevulde trein naar de oude residentie zou 

Twee jaren later, in het jaar 1838, loen reeds bel ontwerp van 
hel tegenwoordige spoorwegnet gereed was, hooreii wij Arago nog 
Ie velde Irekkeii legen het beweren van de oplimislen, dal de 
noorderspoorweg ooit 5 p(U. zou o|iIeveren. Wij lagrhen inwendig 
hartelijk om de kortzigligheid van zulk een onnietelijk groot ver-
stand, daar eene tienjarige ondervinding, na de opening van den 
weg, drievouilig vervulil heell wal Arago toen bestreed. « De spoor-
wegen zijn gewis, zegt de groote slerrekniidige, zeer geschikt voor 
het overbrengen van personen ; maar bij linniio tegenwoordige in-
rigling zijn zij voor het vervoer van goederen zoo niet ongeschikt, 
althans oneindig minder iiutlig. .la, als men de koopwaren lang-
zaam vervoeren kon, dan zouden de spoorwegen ook in dit opzigt 
onberekenbare voordeelen opleveren; maar, licliKia, dal h ImeJijli 
onmoiidijli, of althans zeer gevaarlijk, als hetzelfde spoor ook voor 
persoonlreinen dienen moet.» Als een Arago geen mogelijkheid zag 
dal twee of drie treinen, ja zelfs in legenovergestelde rigling, van 
dezelfde sporen koinlen gebruik maken , wie anders zou dan nog 
in staal geweest zijn eenen blik in de loekomst te slaan. Omtrent 
het renle-vermogen van de toen ontworpene vijf groole spoor-
wegen, ilie tegenwoordig, door elkander gerekend, 15 percent 
opleveren, zegt Arago: «Onderzoeken wij eens, of er waarschijn-
lijkheid beslaat, dat het spoorwegnet der regering 5 y ù opli.'veren 
zal. (lp den klassieken weg lusschen Liverjiool en .Manehester be-
dragen de onkosten ()0 p(̂ l. der briilo oiilvangst. Nu slaal de 
regering u eeue reeks van spoorwegini voor, die naar hel zoo 
bestredene onderzoek uwer commissie 2()00 inillioenen kosten zullen. 
Ken inleresl van 5 pCt. eischt alzoo eene zuivere winst van 100 
inillioenen, en, bij eene uilgave van 00 pCl. voor onkosten, eene 
bruto ontvangst van 250 inillioenen. Hoeveel beloopt nn echter dc 
ontvangst van alle diligences te zamen? Wal onlvangt de post 
aan passagier.s- en voorspaiigelden van alle reizigers in Frankrijk 
te zamen? Uil onwederlegbare stukken blijkt het mij, dat de to-
tale som, na aftrek van de briefporten, 52 millioeiien franken 
bedraagl. Ik weet zeer goed, dat de gemakkelijkheid tier middelen 
van vervoer het getal reizigers zal doen toenemen , maar gij moet 
11 voorstellen eene vijfvoudige vermeerdering Ic ziill(;n verkrijgen , 
als gij eene rente van 5 pilt. voor mogelijk houdt.« Nieltemin 
fK.'l Arago eenen lichtstraal op de toekomst der dingen vallen. «In 
hel jaar 1770 waren er te Parijs 27 postwagens, die dagelijks 
270 personen vervoerden. Thans brengen 300 wagens 3 000 per-
sonen van de eene plaals naar de andere. In hel jaar 1702 bragt 
de pacht der Mcf̂ mijcrkfi (U)OOOO franken op, eii nu betalen 
zij 5000000 franken. In hel jaar 1770 had men lien dagen noodig 
om van Parijs naar Lyon Ie reizen en betaalde daarvoor 50 fran-
ken: Ihans bereikt men die slad in drie dagen. » 

Tegenover Arago vond men ecliler ook oplimistische helderzienden. 
Heeds loen waren er lieden, die van de spoorwegen de allerzotste 
dingen verwathlleii. Men schepte behagen iu den volzin: «Men zal 
eerlang van Parijs afrijden, 's morgens Ie Toulon ile viool zien 
manoeiivreren, te Marseille ontbijlen, te Toulouse hel middagmaal 
houden en nog tijdig genoeg naar Parijs leriigkeeren om hel hal 
in dc opera te kunnen bijwonen.» 

De minislers hadden inbeelding genoeg om Ie beweren, dal een 
spoorweg van Havre naar .Marseille den transitohandel van Amerika 



48 

(Ml do Levant lol '/.icli Irekken zou. Voor hoofden, die eigenlijk geen 
liegrip heiihen van iielgeen een spoorweg is, onlbrak het niel aan 
onduidelijke henaniingen. ï\len hediende zieh loen van de ook thans 
nog niet geheel versletene uitdrukkingen, eoininerciële, politieke, 
strategische lijnen. De spoorwegen, zoo liet zich eene stem van de 
hank der nrniisters hooren, zullen de teugels der regering worden 
(teugels der regering, dat wil zeggen, zij zijn hel ontwijlelhaar 
voor de regering geworden), waaraan men het land als aan koorden 
zal vasthouden. Tegen ziilken schoonklinkenden onzin liet Arago 
zich steeds met groote scherpheid hooren. Lamartine, die voor 
zaken, die hij verstond en niel verstond, allijd een hoogdravend 
gezegde gereed had en het dan heel bedaard uitsprak, riep eens j 
uit: «keizer iNapoleon zou er nooit aan gedacht hebben, de groote 
werken en de middelen van verkeer in handen van |)ar!iculieren 
te laten vallen». Het speel Arago, deze hoogst dichterlijke geilachte 
te moeten wederleggen met hel drooge feil, dal Napoleon, iu 
180'.), den verkoop van alle kanalen, die in het bezil van den 
slaal waren, aanbeval. 

Voor het gebruik, dat er van desjmorwegen gemaakt kon worden 
om troepen le vervoeren, was Arago's oog volstrekt blind. « Niemand, 
zeide hij in het jaar '18:)8, twijlell er aan, ol' in uiterst zeldzame 
gevallen de biiksemsnelle verplaatsing van eenige duizenden soldaten 
zeer nuttig kan zijn; maar zulks geeft nog niet het regt om aan 
le nemen, dal de spoorwegen een krachtig middel kunnen worden, 
om troepen uit het binnenland naar de grenzen te voeren, hetzij 
om eeiieii onverwachten aanval af te weren, hetzij om onze vijan-
den jdotseliiig aan te vallen. Als men bijvoorbeeld te Straatsburg 
een korps van 50000 man bijeen wilde brengen, zou de grootste 
dienst, die de spoorweg bewees, alleen daarin bestaan, dat het 
leger hoogstens drie of vier dagen vroeger in hel veld verschijnen 
kon. Lil dan zou de oorlog naauwelijks begonnen zijn en de vijand 
zou de S|)oorwegen door zijnen geheimen aanhang of door zijne 
stroopende benden laten vernielen.« Men vermoedde loen niet, welk 
eenen invloeil een klein stuk spoorweg, zoo als die van Dalaklava 
naar hel leger der geallieerden, op hel lot van groole legers hebben 
kan. De optimisten daarentegen beweerden toen reeds, dat de 
spoorwegen ten gevolge zouden hebben, dat de staaiule legers tot 
op een derde of vierde deel verminderd zouden worden, alsof de 
spoorwegen geschikt waren om de eerzucht der volkeren en der 
regeringen lager te stemmen. Oidc Arago deelde hel droevige voor-
iiitzigt, dal de troe|)eii, door het gebruik der spoorwegen verwijfd 
worden, en de geschiktheid tol versnelde marsclien verliezen zouden, 
die niet weinig lol Najioleon's overwinningen hebben bijgedragen. 

Even donker als Arago de toekomst der spoorwegen inzag, even 
hoog stemde hij zijne verwaidilingeu van de vorderingen der tech-
nische wetenschappen. Later behoorden de atmosferische spoorwegen 
tol zijne uitgezochte lielhebberijen. Toen hel ontwei]) van hel groote 
fransche spoorwegnel aangeboden was, drong Arago er hardnekkig 
op aan, ilat men niet met alle lijnen tegelijk zou beginnen. Voor 
dat eeu gedeelte van den weg geheel klaar was, meende hij, 
zouden de ondervinding en de wetenschap imniddels zulke onge-
loofelijke vorderingen gemaakt hebben, dal men zich later zou 
beklagen, als de nieuw ontdekte voordeelen niet bij de andere 
wegen konden worden toegepast. Wij willen door eenige aan de 
ge.scliiedenis ontleende voorbeelden bewijzen, hoeveel grond er voor 
deze bezorgdheid bestond. 

[ 1 8 6 2 -

Men houdt algemeen het jaar 1700 voor dat, waarin James 
Walt hel eersie stoomwerktuig zamenslelde. In het jaar 1778 
maakte tliignol, een fransch ingenieur, de cersle locomotief. Zij 
wordl thans nog in de groote zaal van hel conservatoire der kunsten 
cn ambachten bewaard. De uitvinder dacht, helaas, dat dil werktuig 
op de gewone wegen kon gebruikl worden. Hel bezat zulk cenc 
bovenniatigc kracht, dat het bij eene proef in het arsenaal eenen 
muur verbrijzelde. Tol aan hel jaar 1802 maakte de uitvinding 
der locomotieven door stoom geene vorderingen. Doch in dil jaar 
vervaardigde Trevithick de eerste ware locomotief. Hij verkeerde 
echter iu de ongelukkige dwaling, dal ecu glad wiel zich op gladde 
sporen niet kon voortbewegen: daarom voorzag hij het wiel met 
pennen en de sporen met dwarsgroeven. Dit had ten gevolge, dat 
de |iennen en de groeven door hel gebruik spoedig versleten cn 
de uitvinding weder werd opgegeven. Nog steeds onder den invloed 
dier dwaling, vervaardigde Dleiikinsop in 1811 een werktuig met 
gelande raderen, die in de groeven der sporen valleden. Dij de 
geringste beweging naar dc eene of dc andere zijde braken dc 
tanden en de uitvinding werd weldra onder de misgeboorten gere-
kend. Chapman nam met een even ongelukkig gevolg dejiroefmcl 
kellingen en iu 1813 maakte Drunlon eenen wagen, die van 
achteren als met twee paardepoolen voorzien was, welke zich op 
gelijke wijze als dezen bewogen. Kindelijk ontdekte DIackell in 
1814, dal zelfs zulke ligchamen, welker oppervlakte wij glad noemen , 
de eigenschap bezitten vau met naliuuiijke tandeii voorzien te zijn, 
zoodat een glad rad op gladde spoorstaven vooruitgedreven kan 
wonlen. Dit was van hel groole vraagsluk dc oplossing, waarop 
lloberl Stephenson dc vervaardiging der locomotieven grondde. 
Kvenwel dacht men volstrekt niet, dal men met de locomotieven 
eene aanmerkelijke snelheid zou kunneu bereiken. Toen men er 
in 1825 aan dacht, om eenen sjionrweg lusschen Liverpool en 
Manchester aan le leggen, geschiedile dit alleen met het plan om 
goederen te vervoeren. Toen liel de voorzitter van de connui.'̂ sic 
van onderzoek uil het lagerhuis (leorge Stepheuson roe])en en legde 
hem de vraaï voor, of men dan eene locomotiefvcrvaanligen kou, O ' O ' 

die in staat zou zijn om vijf engelsche mijlen iu hel uur af te 
leggen. De ingenieur beantwoordd(! dit toestemmend. Toen deed de 
voorzitter de vermetele vraag: of men welligt eene snelheid van 
tien mijlen bereiken kon. Uok dit verzekerde Stephenson, doch op 
eenen toon, die tol iederen hoogeren eisch den weg afsneed. Acht 
engelsche mijlen per uur scheeu loen ter lijd het iiitersle tc zijn. Thans 
legt men met de sneltreinen twee engelsche mijlen in drie minutcn af. 
Um echter niet eene locomotief cenc groote snelheid te verkrijgen, had 
men eenen verbazend groolen ketel noodig, om in het sterke stoomver-
bruik van het werktuig tc kunnen voorzien. Maar dan had de locomotief 
aan haar eigen gewigt zoo veel te trekken, dat zij zich zelve maar 
Ier naauwernood kou voorlbewegen en noch personen noch goede-
ren kon medevoeren. Deze zwarigheid wenl door de uitvinding van 
Seguin, een' fraiiscliman, uil den weg geruimd. Hij vervaardigde 
namelijk ketels van geringe zwaarte, welke desniettemin aan de 
ongemeen groole behoefte aan stoom konilen voldoen. Vóór de uit-
vinding van Seguin bediende men zich namelijk van lubulaire 
ketels, die uil eene rij cilinders bestonden, waarin het water door 
de daarop spelende vlammen in stoom vcrandenl werd. Seguin 
wijzigde deze inrigting niel veel; alleen bragt hij dc vlammen in 
de vroegere waterbuizen cn het water op de plaats, waar eerst 
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hel vuur geweesl was. Dil was de uilvinding, waaraan wij de snel-
heid onzer locomotieven te danken hebben. Om de sloomvorming 
le versterken, was er cchter een sterke aanvoer van lucht noodig, 
waardoor de werking van het vuur verhoogd wordt. Om dit doel 
le bereiken, kon men of eenen b l a a sba lg aanwenden of eenen hoogen 
schoorslecn maken. Maar, voor de b e w e g i n g van den blaasbalg ging 
een deel van de voorlgebragte stoomkracht weder verloren; deze 
was derhalve een dure helper in den nood. Kn als men aan de 
sflioorsleeiicn der locomotieven eene groolere hoogte wilde geven, 
moest men alle tunnels hooger maken, en bovendien zou, bij eene 
snelle beweging, de hooge schoorsteen geslingerd en misschien de 
locomotief omvergeworpLMi hebben. 'f..en ontdekte Dellelan, eeu I eene s.-liillereiide plaats de Semmering-spoorweg in de gescliied.'uis 
franschman, iets," dal bereid was om geheel kosteloos de dieiisleii j vau hel aanleggen der spoorwegen bekleedt. Uij dien weg toch 

deze kon men de moeijelijkste bezwaren van hel terrein ontwij-
ken; men vermeed het bouwen van bruggen en tunnels, en men 
legde ecu gedeelte wegs misschien voor een vijfde deel der som af, 
die het anders bij eene weinig gebogcne rigling en zmider de ver-
ticale golving zou gekost hebben. Arago riep eens |)rol'elisch uit: 
«.Men zal nog spoorwegen naiileggen, die met keerriiiieii tegen de 
bergwanden opslingen-n Ken gelach iu de kamer was bet loon 
van den ziener, en toch is de voorspelling lellerlijk bewaarheid. 
Dc beijersche spoorweg iu de nabijheid van Hof gaat a:inlioudend 
in liiikselie en' regtsche knmimingen over den kam der licrgon. 
Door d(!ze bijzonderheden zal men uu eersl regt begrijpen, welk 

van den blaasbalg te verrigten: hij leidde namelijk den door hel 
werktuig verbruiklen eii uitgcslooten stoom in den .'̂ cboorslecii, eii 
dit bragt den verlangden aanvoer van lucht le weeg. Door middel 
van deze uitvindingen en de gniole werktuigelijke vcrbeteringeii 
van Stephenson, gelukte het eindelijk in 1831), tu.sscheu Liverpool 
en Manchester, buitengewoue suellieden te bereiken, eii men mag 

moe t̂en, di^l naast en dikwijls met elkander vereenigd, hellingen 
en krommingen, bniggeii, luiinels en viaducten aangelegd worden. 
Tu.sschen den aanleg van dien weg en hel lijdslip, loen men nog 
elke krommiiig zorgvuldig venneed, en eene helling van 1 op 200 
als de uilersie gn'iis beschouwde, Ŵ i een gansch lijdvak van oiil-
wikkeliii"'. Hoe veel millioeneii zou men bes|)aanl hebben, als men, 

dit lijdslip wel als de geboorte van de hedendaagsclie locomotieven | bij hel aanleggen der spoorwegen in 1830, de verkregeiic onder-
beschouwen, ofschooi/sedert dien tijd de inrigling van dil merk-; viiiiling der laalsle twinlig jan-u reeds had kunnen loepassen; en 
waardig gewrochl van werkluigkimde hoe langer hoe meer vol- i hoe weinig wegen zou men hebben durven aanleggen, als niel de 
k o m e n "is "geworden. Zoo kon men van 1830 lol 1840 hel verbruik ; ondervindingen en de pn)efnemingen .sedert 1831) de weienschap 
van kolen" reeds o]i de helft verminderen, door hel beginsel der , zoo builengcwoon oniwikkeld hadden. Dal alles hebben wij beleefd, 
iiitzetting toe te passen. j '̂U van dc verhevene uitvinding om pcr.soncn en goederen door 

Ken paani kan op z i j n e n rugeenen last van 100 kilogrammen dragen i stoomkrachlen op ijzeren spoorstaven te vervoeren, en vandeeven 
en zich daarmede O lot 10'uren iu de 24 uren stapvoets voortbc- | verhevene volmaking dier uitvinding zijn wij getuigen geweest, 
wegen, zonder dat deze iu>pamiing, als zij eenige dagen achter 
een wonlt voortgezel, hel dier uitput. Ouder dezelfde voorwaarden , 
is het paard eeliter in s laa t op e e n e n goeden straatweg met een voer-
tu ig 1 0 0 0 k i l o g r a m m e n , op ijzeren sporen 1 0 0 0 0 k i l o g r a m m e n , en aan 

ijerkor.ving i)i:u uiiug te mainz. 
(Zeitung dvs ]'ercins dcutschcr Eisenbalm-Vcrwnllungcn, 181)2, ii". 99.) 

Den 4den December 1802 w e n l d e n i e u w e b r u g o v e r d e n D i j n 
boord van ecu schip op eeu kanaal 00 OOI) k i l o g r a m m e n te vervoeren, bij Mainz voor de eerste maal aan een proefrid o n d e r w o r p e n , nadat 
Om derhalve groo le lasten op spoors laven voort te b e w e g e n , w o n l t hel spoor w a s a fges lo l en en de a f zonder l i jke i jzeren b o g e n aan e e n e 
s l e c h t s c c n e zeer g e r i n g e kra i l i l v e r e i s c h l , en aan deze o m s t a n d i g - p r o e f b e l a s l i n g w a n - n blootjji.steld j^LWOidcii. 1 c 1 ^ 
heid hebben wij hi.'l le d a n k e n , dat er op s p o o r w e g e n zoo veel vier v e r s c h i l l e n d e s p a n w i j i l l e n , van o n g e v e e r 10, 20, 35 en 105 
g o e d e r e n en personen Iegelijk en zoo snel k u n n e n w o n l e n v e r - j nieters . De versch i l l ende be las l i i igen w a r e n e v e n r e d i g aan dc leu | : len 
v o e n l . De e ers i e locomot ieven voor j icrsooutreinen w o g e n 5 Ion i en l e v e n l e n al le de beste u i l k o m s l o p , g u n s t i g e r z e l f s , dan bij het 
(500 k i logr . ) , we ldra echter n a m haar gewig t tot 7, 8, 10 en 12 | p n i g r a m m a w a s voorzien. Voor de vier bogen van 105 m e t e r s 
Ion l o c ; e indel i jk k l o m m e n op lot 18 toii en n o g h o o g e r lol 30 ! beih'oeg bij e e n e ger i jkmal ig v e n l e e l d e Ixdasl ing van 0000 c e n -
lon. N a l u m i i j k m o e s t e n ook de spoors taven in d ie mate v e r z w a a n i | t enaars de l i jdel i jke d o o r b u i g i i i g , door de Iwhisruig te w e e g g e -
w o n l c n , en zoo g e s c h i e d d e h e t , dal h u n g e w i g t , in deii lijd vau i brag t , ten h o o g s t e 0 0 m i l l i m e t e r s , de brijveiide d o o r b u i g i n g v a n 
veert ig j a r e n , van 12 tol op 10, 18, 23, 34 en 37 k i l o g r a m m e n per | het m i d d e n van den boog na hel w e g n e m e n van d e be las t ing 7 
meter t o e n a m . Kerst begon men met e e n e spoorwi jdte van IH.47, m i l l i m e l e r s , lerwijl door hel programuia n a g e n o e g bet viervoud 
nu is zij op de e n g e l s c h e s p o o r w e g e n reeds 2''l. 14. Tot o|) hel jaar w a s toc^adalen. 

1838 bestoud er nog steeds weinig vooruitzigt, dat dc spoorwegen 
ccne geheele oiuwcntcling iu het verkeer op het vaste huid zouden 
te weeg brengen. Want tot hiertoe had men alleen beproefd, ze 
op dc groote vlakten aan tc leggen. Zouden de spoorwegen eene 
groote toekomst tegengaan, dan moesten er nog twee zwarigheden 
overwonnen worden. Zij moesten namelijk zachte hellingen en krom-
mingen verooiioven. Thans zijn er spoorwegen in Wurlemberg en 
over den Scmuicring, waarbij men hellingen van I op 40 over-
wonnen heelt. Dc koslen van eenen spoorweg wisselden dikwijls 
als 2 lot 3 , al naar dal men ccne helling van 5 of 10 strepen 
(1 op 200 of 1 op 100) wilde toelaten of niet, en ook dc krom-
mingen hadden eenen dergelijkcn invloed; want mei behulp van 

Kven giiuslig was de uitkomst van de proeven met bewogen last. 
Deze wenlen met locomolieven en tenders, len getale vau een 

tol zes (te zamen ongeveer 4501.) centenaars) genomen, waarbij men 
eersl langzaam en allengs lot met de volle snelheid van een jicr-
soncnlrciu reed. Dij deze snelheid en met eenen trein van zes 
locomotieven met tenders, die ongeveer dc lengte van eeiieii boog 
had, bedroeg in het midileii van den boog van 105 meters lengte 
dc voorbijgaande doorbuiging 42 millinictcrs en de zijwaarlsche 
afwijking van dc loodlijn 5 miHiiuetcrs. 

Deze uitkomsten spreken voorzeker zeer len gunste van het 
gevolgde slclscl en van dc uitvoering. 

7 
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DU E I G K X S C l I A r i ' E N V A N I IKT I.IZKU , EN Z I J N W E D E R S T A N D 
T E G E N 1'UOJECTIELEN M E T G U O O T E S N E L H E D E N (1 ) , 

D O O K W I E M A M F A I l i n A l K N . F . 11. S. 

{The Civil Eiifjiuccr aml ArchitecCs Journal, Augusliis 16G2, p. 238.) 

Mol lijilslip, waarop men liel eersl ijzeren platen voor liel houwen 
van schepen hegon Ie hezigen, is niel mei juislheiil hekeml. Zeker 
is hel evenwel, dal in hel laalsl der vorige eeuw ijzeren vaarluigen 
op de kanaleri in gehrnik waren. In 18'2i lionwde de heer Maidey 
van SlallbriLshiro een ijzeren sloomer voor de vaarl op de rivier 
de Seine, en dil was hel eersle ijzeren schip, helwelk eene zeereis 
ondernam, liel werti van hier naar Ihivre gehragl door wijlen den 
Adnnraal Sir C.liarles Napier, en slak, olschoon voor ondiepe rivieren 
gehonwil, hel kanaal nuil volkomen veiligheid over. Sederl dal 
lijdslip lol I8o0 wenl hel houwen van schepen van ijzer niel herval, 
en niels verrigi, om de geschikiheid van dil maleriaal voor dal 
oogmerk te bepalen. 

Kene reek.s van jiroelhemingen, door the Forth and Cbjde (Àinal 
(kinpfiitij in IS'iD—ÜO in hel werk gesleld, um de wellen Ie be-
palen van den wedersland van hglers, met groote snelheid tloor 
kanalen getrokken, leidde lol de aanwending van hel ijzer voor 
ilen bouw van vaartuigen, en de ligiheid dezer nieuwe bodems, 
gepaard met I n n i n e meenlere sterkte, noopte lot de uitbreiding van 
hel gebruik voor andere van veel aanzienlijker ahiietingen, en later 
voor die van de grootere soorlen, zoowel van ile oorlogs- als van 
de koopvaardij-vlool. Evenwel heslondeii er, wal deoorlogs-niarine 
betreft, belangrijke bezwaren, en terwijl hel bouwen van ijzeren 
koopvaardij- en paketschejieii reeds als deugdelijk was erkend, 
blee! men hel echler voor ile oorlogschepen lol in de laalsle jaren 
als ongeraden beschouwen. 

Inderdaad was voor de invoering, hel eerst door ilen keizer der 
FraiKScheii in 1851, van hel stelsel om de zijden der schepen Ie 
paniseren, voor hel ijzeren schip een gevecht gevaarlijker dan voor 
hel houten. Thans echler, nu dikke ijzeren platen bevonden yijn, 
onder gewone omslandigheden, gedurende geruimen lijd wedeî slaiul 
Ie kunnen bieden aan de uilwerking van vum-monden lot een kaliber 
van 120 jiond, zijn zoowel ib; loe.sland iler marine als de meeniiigen 
van haar personeel geheel veranderd. Wij hebben dus thans met 
nieuwe voorwaarden, nieuwe bouwslidlen en eene geheel nieuwe 
constructie Ie doen, indien wij onze meerderheid 1er zee willen 
handhaven. Wel blijven er nog onder ons voor de houten schepen 
geslenid, doch voor de behoefte van den slaal zijn zij niel meer 
geschikt. 

Ik stel mij thans voor de punten Ie behandelen, welke, naar 
myn gevoelen, met de bedoelde verandering in verband slaan. 

lloednniiihetd i'uii hel ijzer. — Ten einde zoo veel mogelijk de vol-
maakthenl Ie bereiken in de toepassing der werktuigbouw- en schee|)s-
bouwkunde, is voor den ingenieur of architekl de volledige be-
kendheid met de eigenschappen van hel materiaal, dal hij gebruikl, 
een hoofdvereischle. Dit geldt evenzeer voor de vervaardiging van 
een huis, een schip of van eene brug. Wenschen wij tol vobloenile 
nitkomslen te geraken, dan moeten wij juiste inziglen hebben om-
trent de sterkte, de evenredigheid en de verbinding der onderdeelen ; 
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en hiertoe dient de scheepsbouwmeesler gemeenzaam te zijn met 
ile volgende gegevens voor den wedersland van gesmeed en gelrok-
ken ijzer legen verbreking door eene uitrekkende krachl. Die 
wederstand in lonnen per vierkanten duim (1), bedraagl voor 

Yorkshire ijzer 2i.50 
Derbyshire » 20.25 
Shropshire » 22.50 
Slallordshire » 20.00. 

Sterhtc van ijehlonhen naden. — Is de bouwmeester meriioven-
slaande gegevens bekend, dan zal hij beter in slaal zijn om eene 
juiste verdeeling van de spanten, de verbanddeeleii en de platen 
van een ijzeren schip te maken, en len slotte lol eene zamenslel-
ling Ie geraken, bij welke hel verbomlen geheel eenparig weiler-
slaiid kan bieden lenen die aanhoudende maar ilikwerf verande-
reuile krachten, welke hel, in dienst zijnde, zal te verduren hebben. 

Er is evenwel nog een ander punt van hoog belang, helwelk in 
geen geval uil het oog mag verloren worden, namelijk de sterkte 
van de klinknaden, met belrekking lol die van de platen zelve. 
De proeven geven daaromtrent de volgende uitkomsten: 

Stel den wedersland legen uitrekking van de plaat. . . 100 
dan is die: 
van den dubbel geklonken naad, en 70 
van den enkel geklonken naad 50 

Deze verhoudingen zijn bovenal van toepassing, waar ineenge-
drongen klinking wordl vereischl, zoo als voor schepen en .sloom-
kelels, die walerdigt moeien zijn; zij behooren bij de berekeningen 
noodzakelijk Ie wonlen in acht genomen. 

Sten',te van schepen. — In d e l a a t s t e j a r e n is m e n er l o e o v e r -
g e g a a n , o m i le l e n g l e v a n s l o o m - e n z e i l s c h e p e n tol 0 |) a c h t ol 

I n e g e n m a a l h u n n e g r o o t s t e bree i l t e Ie v e r m e e r d e r e n , en w e l o m 
I w e e r e d e n e n ; vooreer .s l o m e e n e g r o o t e r e s n e l h e i d Ie v e r k r i j g e n , 

^ d o o r a a n i l en b o e g e n h e l a c h t e r s c h i p e e n s c h e r p e n v o r m te g e v e n , 
j e n l e n t w e e d e , o m het l a d i n g s v e r m o g e n b e t h i i d e n d Ie d o e n l o e -
; n e m e n d o o r d e n i n h o u d v a n h e l s c h i p , bij e e n g e l i j k groo t S|iant, 

Ie v e r g r o o l e n . 
I Op zich zelf zou er geene ernstige bedenking zijn legen deze 
j vermeerdering der lengle, welke welligt haar ma.ximmn zelfs nog 

niel heeft bereikt; doch ongelukkig is zij lol hiertoe verkregen, 
zeer len koste van de sterkte van hel schip. Sche|)en, aan de be-
weging der golven blootgesteld, om niel Ie spreken van stranden, 
(d' op de klip|)en en banken van eenen lagerwal geraken, zijn 
aan dezelfde wellen len ojizigte van krachten, werkende op de 
ilwarsiloorsneden, on(lerw()r])en als gewone bolle balken, gelijk de 
kokers van de Conway- en lïrilamna-bruggen. Dil aangenomen,— 
en hel behoeft inderdaad naauwelijks beloog, — volgt daaruil, 
dat men de lengle der schepen niet slralleloo.5 kan vergroolen, 
zonder de holle of de doorsneile der ]ilalen in hel midden langs 
de lijn van het bovendek te vergroolen. 

Nemen wij een schip van de gewone zamenslelling, of die eenige 
jaren geleden voor de besle gehouden wenl, — uOO voel lang, 
41 voel O duim breed en met 20 voel O duim holle, — dan zullen 
wij kunnen aanloonen, hoe onvolkomen hel legen de krachten, 
waaraan het blootgesteld kan zijn, bestand is. Hiertoe zullen wij 

( I ) Uit t reksel uit eciie onlangs in the Roijal Institution gehouden 
\oüvdra ' ' t . 

(1) 1 ton per vierkanten engelschen duim = 158 ki logram per vier-
kanten centimeter, 
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het bij benadering beschouwen als een eenvondigen hollen balk, cn 
dil is werkelijk in zekere male hel geval, wanneer hel .schip aan 
elk uileimie door cenc golf gedragen wonll, of als het, op den 
lop van eene volgende gekomen, in het midden ondersletnid is, 
en de voor- en achterboegen gedeeltelijk, als het ware, daaraan 
hangen. In dezen toestand nu ondergaat het schip beurtelings eene 
werking vaii zamendrukking en uitrekking langs de geheele opper-
vlakle volgens hel tiek, overeenkomende met gelijke uilrekkingen 
en zamendrukkingen langs de kiel, naar gelang de uileinden of 
hel midden zijn gesleunil. Dil zijn indenlaad de alwisseleiide wer-
kingen, aan welke ieder lang schip is bloolgestebl, voornamelijk in 
zcei'ii, waar de alslanil liisschen de kruinen der golven de lengle 
van hel schip niel overtrefl. 

Wel is waar kan een schip, wanneer het voortdurend in het 
waler blijft, gedurende een aanlal reizen de krachten, aan welke 
hel aanhoiideiid (uiderworpen is, doorslaan, doch als hel len ge-
volge van slonnwi.'der of andere oorzaken (»p raakt, mei 

de voor- en achlerboegen zonder steun, dan zal het hoogstwaar-
schijnlijk in tweeën breken , zoowel len gevolge van de geringe 
slcrkle van hel dek, als van den romp. Ziedaar de hoofdoorzaak 
van de zwakte der ijzeren schepen van deze conslriiclie, zoowel 
als van de houten, wanneer deze in overeenkomstige moeijelijke 
omslandigheden geplaatst zijn (1). 

Veranderinij en vooruit(jan(j. — Na (b; aandacht Ie heblieu gevestigd 
op de slerkle der schepen en de noodzakelijkheid cener verbeterde 
zamenstidling, kunnen wij Ihaiis de omwenleling, welke hel zee-
wezen Ie gemoel gaal, en de dooilelijkc wapens, die lol vernieling 
cener vloot worden gesmeed, in oogenschouw te nemen. Het is 
niet alleen voor ons, maar voor alle andere zeemogendheden, dal 
deze cyclopische monslers thans de werkplaatsen van Vulcaan ver-
laten; en het is zaak voor allen, die deze onverbiddelijke vijanden 
Ic bestrijden zullen hebben, Ie zorgen hunne Warrior's, i\lerrimae's 
en Monilor's Ie bezillen, van voor lol achter gepanlsenl, en allijd 
gereed om hunne vreeselijke legenstanders Ie ontmoelen. 

Het is gebleken, en elke pniehieming toont het op nieuw aan, 
dal hel ijzeren schip mei zijne panhsering een bouw>luk is, geheel 
verschillend van de houten bodems, die gedurende eeuwen den 
Irols cn den roem van hel vaderland uitmaakten. Driedekkers, zoo 
als de Viclory en de Ville de Paris van de vorige eeuw, zouden 
geen uur in wezen blijven legen de zeemonsters, welke ihans in 
gebruik komen. 

De dagen onzer houlcn schcpen zijn dus voorbij; en in plaals 
van den aangenamen aanblik van een linieschip van lOO slnkken, 
dat met hoog cn breed uitgespreide zeilen de golven klieft en z(; 
in wolken van spallen tegen den boeg doel breken, terwijl hel 
luchtig zijn weg over den oceaan vervolgt, zullen wij thans een 
zwarlen demon vinden van 5 of tiOO voel lengte, iiuit zijn zwarten 
schoorsteen en vlaggeslok, stil voorbijsluipende, om zijne vernielings-
laak Ie gaan volbn-ngen, en juist genoeg boven den waterspiegel, 
om aan elke zijde eene rij landen Ie verloonen, even .schrikver-
wekkend als de ijzeren roni)) die onder waler drijft. 

Dil kan, naar onze tegcnwoonlige indrukken, als de toekomst 
van ile cngelschc vloot lieschouwd worden; eene toekomst, — 

45 

w e l l i g t n ie t b e m o e d i g e n d , — m a a r w a a r v a n la l cr d e v e i l i g h e i d v a n 
h e l v a d e r l a n d k a n a f h a n g e n , c n lot w e l k s v e r k r i j g i n g d c k r a c h l 
c n k e n n i s der n a t i e l e n v o l l e a a n g e w e n d m o e i e n w o n l e n . Ik h e b 
d e z e s n e l n a d e r e n d e v e r a n d e r i n g e n v e r m e l d , o v e r t u i g d dat d e v o r -
t l e r i n g e n in d e t o e g e p a s t e w e t e n s c h a p p e n n i e t a l l e e n het b e s l a a n d e 
in d e n s c h e e p s b o u w , ge l i jk in e i k e n a n d e r e n l a k v a n n i j v e r h e i d , 
g a a n v e r a n d e r e n , m a a r d a l d e k u n s t van i len o o r l o g t i e z e l f d c 
h e r v o r m i n g e n o n d e r g a a t a l s d i e v a k k e n , w e l k e in l i j d e n van v r e d e 
z o o v e e l v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e i n d u s t r i ë l e h u l p b r o n n e n d e s 
b m d s h e b b e n u i l g e w c r k l . Daarom i s h e t n o o d z a k e l i j k , z i c h v o o r 
te b e r e i d e n o|t d e v c r a n i l e r i n g e n , t h a n s in w o r d i n g , c n Ie I r a c h l e n 
ze n a a r v a s t e b e g i n s e l e n Ie v o l b r e n g e n , n i e l a l l e e n o m o n z e v e i l i g -
h e i d Ie v e r z e k e r e n , m a a r l e v e n s o m o n s l a n d a a n h e l h o o l d v a n 
d e s c h e e | ) s b o u w k u n d c Ie j d a a l s e n . Om da l doe l Ie b e r e i k e n , w o n l l 
door d e r e g e r i n g e e n e r e e k s van l a n g d u r i g e e n m o e i j e l i j k e p r o e v e n 
g e n o m e n , l e n e i n d e Ie b e i i a l e n , h o e d e l o e k o m s t i g e v loo i v a n 
Engeland g e b o u w d c n g e w a p e n d m o e t w o r d e n , e n w a t v e r e i s c h l 
w o n l l o m h a a r he l b e s l i le h e e r s c h a j i p i j 1er z e e Ie d o e n h a n d -
h a v e n . Het v r a a g s t u k is niet b e p e r k t lo l d e p a n t s e r i n g , m a a r s trekt 
z i ch o o k uit t o l d e n b o u w van z o o d a n i g e s c h e p e n , d i e in a l l e 
g e v a l l e n s t erk e n v e r m o g e n d g e n o e g z i j n , o m z o o w e l w i n d e n 
z e e Ie w e è r s t a a n a l s z i c h m e t d e n v i j a n d Ie m e l e n . I l a a r o m h e b 
ik d e a a n d a c h t o p d e s t e r k t e d e r s c h e p e n w i l l e n v e s t i g e n , e n a a n -
t o o n e i i , l iai s o m m i g e o n z e r k o o p v a a n l i j s c h e p e n u i t e r s t z w a k z i j n , 
e e n g e v o l g w a a r s c h i j n l i j k v a n e e n e m i s i ) l a a l s l e z u i n i g h e i i l a a n d c 
e e n e , en van g e b r e k a a n k e n n i s o f v e r w a a r l o o z i n g v a n h a r e e e r s l e 
b e g i n s e l e n a a n d e a n d e r e z i j d e . 

Nu is hel duidelijk, dat onze toekomstige oorlogschepen van de 
eersle klasse lang en met geringe holle zullen moeien zijn ; boven-
dien behoeven zij meer elementen van sterkte en weilersland, ilan 
schepen, die korter cn van nagenoeg de dubbele holle zijn. Nemen 
wij een schip van de eersle klasse van de tegenwoordige con-
slriiclie, zoo als den Duke of Wellington, en vergelijken wij dal 
mei een van de nieuwe of lockomslige zamenslelling, een gelijk 
w igi aan batlcrij voerende, dan verkregen wij een schip van on-
geveer tweemaal de lengte, en een weinig meer dan de halve ludle. 
(^iderslellen wij den Duke of Wellinglon 3 iO voet lang met 00 voel 
holle, cn het nieuwe .«;chip 500 voel lang met 40 voel holle; dan 
is de wederstand bij den Duke leg(!n eene kracht om hel sdiip 
middiMi door Ie breken W — " Y ' Stel den standvasligen factor 
c —00 , cn de doorsnede van het bodemvlak en hel bovendek — 1000 
vierkante, duimen, dan vimlen wij X^oxcü 

340 = 11223 

(1) Zie vol. 1 van de Transactions of the Institution of naval Architccts, 
over de sterkte van ijzeren schepen. 

Ion voor het vennogen, lol miihbüi doorbreken gevonlenl. (icven wij 
tbaiis hel nieuwe schip dezelfde doorsnede van bodem en bovendek, 
dan hebben wij daarentegen W ::= 5801 I o n , (lus 

een weinig meer dan de helfl. Hieruit blijkt, — indien onze be-
n'kening juist is, — dal de im.v̂ sl mogelijke zorg en oplettend-
heid bij hel ontwerpen en de zameiisteHing wonlen vereischl, 
om de slabilileit en dc volkomen veiligheid der schepen te ver-
zekeren. 

Mechanische eigenschappen van hel ijzer. — Hel is onnoodig meer 
voorbeelden bij te brengen met belrekking lol de sterkte cn de 
verhoudingen , welke bij den bouw onzer loekomslige vlooi in acht 
genomen nioclen worden. Ik heb er albjcn de aandacht op willen 
vestigen als op een punt van groot belang, dal, naar ik overtuigd 
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l)cn, door dc admiralilcil cn Iicl hoofd van licl vak van schccps-
honw zorgvnhhg in overweging zal worden genomen. 

Ken volgend pnnl van heschonwing zijn ilc eigenscha|ipen van 
hel ijzer, dal hel hcsl legen hel inilringen van kogels mei groolc 
snelheden hesland is; hieronilrenl heb ik voor mij liggen de nil-
komslen iler proeven van dc commissie voor de ijzeren philen, 
welke gehragl knnnen worden lol: 

WüiltTjitnml ti'ijt'n verbrckinu iii toiim.ii Wcdurstaml li;;,'cu liet imlryvtn 
Soorti'lyk per viurkantcii duim vitn iratcn liij pliitt ii van 

liij iiilr('l;I:iit̂ '. bij /niiKMulrukniii;:. 1 duim dik, iii toiiiieii. 
7.71)21 2i..802 l-i.2ü:{ .iO.ISOi. 

üpmerldntii'n. — De sinkken, die aan de zanuMidrnkking onder-
worpen waren, werden langzamerhand lol dc helfl hnnner oor-
spronkelijke dikle ineengepersl, en namen Icgelijkerlijil in middel-
lijn loe. 

Voor deze jirocven werden vier soorlen van ijzer gekozen, ge-
merkl A, 11, II en D; de Iwee ecrsie en hel laalsic waren ge-
lrokken en gehamerde ijzeren plalen, doch C was van homogeen 
ijzer, en leverde hoogere nilkdinslen, wal den wedersland legen 
nilrekking en zamendridxking helrefl, dan de anderen. In digiheid 
i'ii wedersland legen nilrekking slondcn zij lol elkander als volgl: 

.Mcil der iilatdi. Ui-llicid. 
A plalen 7.8US:} 
\] ,) 7.70:{5 

» homogeen 7.11012 
D ,, '' 7.0322 

Vwdtr.itand iii t<iiim.'n tugi'ii 

vcrba-kiii.:: iiij uitakkinj,'. 

21.0-11 
2:j.:)5.i. 
27.0:12 
2i . l71 

Hiernil hlijkl, dal dc slerkle vermeerderi in reden van dc digl-
heiil, nilgenomen hij de plalen II, welke van deze wel afwijken. 

Dij geen der proeven, mei heirekking lol den wcderslanil tegen 
verbreking door zamendrid;king, werd de plaal werkelijk verbrij-
zeld; maar bij 13 ton ilrnkking op den vierk.inten ihiim begonnen 
zij ziglbaar tc hegeven, en bij vernnïcrilcrde ilrnkking werden zij 
aamnerk(dijk gescheurd en in dikle verminderd. 

l'il de proeven met het indrijven van galen (ponsen) leiden wij 
den weder-stand van de 11, en D-plalen af tegen een werktuig 
mei plal uileinde, dal door de jilaal wordl gedrukt. 

Merk di.T [datni. 
A 
I! 
C 
1) 

WodiTataiid iii (oniicii per 
vii-rl.aiitrii duim. 

10.511 
17.710 
27.701 
17.035 

\ crliiiiidiiî ' lot A 
ai, i iilicid. 
1.000 

(1.007 
I . I08 

Hier doen wij opmerken, dal hel ver-̂ chil van de stalen platen 
der serie (". met de ijzeren platen .V niet aanzi(.'nlijk is, ofschoon 
in alle andere gevallen de stalen plalen grooleren wederslanti aan-
toonen. 

Na door dirccle beproeving ilen mechanischen wederslanti legen 
verbreking van verschillende soorlen van ijzeren cn stalen plalen 
bepaaltl le hebben, is het van belang tIe naauwe overeenkomst op 
le merken, niel alleen met tic tloor di', Hercv verkregen schei-
kundige analyse, maar ook mei tic uitkomsten der proeven bt;-
trekkelijk de indringing van projeclicleii, welke door dc artillerie 
le Shoeburyness genomen zijn. 

[18G2-. 

Dr. Hercy loont aan, dal geen van al tic tc Shoeburyness be-
proefde plalen, mcl uitzondering alleen van K, beter bestand wa-
ren, tlan tlie gemerkt A , 15, en D. Het ijzer van de plaal K 
hield minder phosphorus in dan elk van dc drie A , H en 1); en 
hel is uitgemaakt, dat phos|)horus een verzwakkend bestanddeel 
is, tlal in eene hoogc nuitc bijdraagt, om het ijzer «eold short i>, 
dat is kond bros, tc maken. Dc volgende tafel toonl de scheikun-
tlige zamenslelling dezer ijzersoorten aan. 

Mcik. Koulslnr. Zwavfl. riiosplioruj. Kii'/cl. 

A 1.030 0.121 0.100 0.122 0.280 
H 3.27 0.I2I 0.173 0.100 0.020 
0 2.3 0.100 0.0-20 0.01 i 0.100 
D 4.30 0.118 0.228 0.174 0.250 
l' 1.70 0.0577 0.0801. 0.110 0.330 

De scheikundige onlletling met dc door beproeving gevontlen 
mechanische eigenschappen vergelijkende, vinden wij tlal de aan-
wezigheid van 2.3 ten honderd koolstof het ijzer bros maakt; dit werd 
hel geval bevonden bij dc homogeen ijzeren plalen (1; en hoewel 
zij, wat den wedersland legen uilrekking cn zamendrukking helrefl, 
met de A-platen gelijk slontlen, moesten zij ver voor deze onderdoen 
in wederstand tegen schok of inilriugentle krachl. Hieruit volgl, dal 
hardheid, vereenigd met laaiheid, de eigenscha])pi'n zijn, welke hel ijzer 
bezitten moet om het liê t tegen den schok van met groote snelhctlen 
geschoten projectielen biesland te zijn. .Men bevindt ook, dal 
gesmeed ijzer, hetwelk, tloor buigen gebroken zijntle, eene vczel-
achtige breuk verloonl, een geheel ander aanzien heeft, wanneer 
dit jdolscling tloor een slag of door den korten schok van een kogel 
geschiedl. In hel cersic geval utirden de vezels door het buigen 
verlengtl en uilgerekl, lol tlraden zoo lijn als zijde; in het laatste 
ilaarenlegen zijn zij ploUseliiig van elkander gerukt, en verloonen 
alstlan eene be|)aald kristalachtige breiikvlakle. Werkelijk beslaat 
echler ietlere ijzer.soort aanvankelijk uit krislalle.i; maar zij wonlen 
tloor elke opvolgende besverking, hameren, walsen enz., uitgerekt 
en lot vezels gebragt. Kr bestaat alzoo een aanmerkelijk onder-
scheid lusschen hel aanzien tier breuk van ij/er, wanneer het door 
scheuren of buigen gescheiden is, dan wel door eene indringende 
krachl, waarbij de lijd niel als een element in het brekingsver-
mogen in aanmerking komt. 

He loepassinfi vnn hel ijzer voor de verdedigini], — Kalen wij 
Ihans onderzt)eken, in welke vormen en toestanden hel ijzer aan-
gewend moet worden, lol beveiliging onzer schepen en vesting-
werken. Wat de laatslen helrefl, is het antwoord hier cenvoiidig: 
maak tIe beklecding der batterij dik genoeg; maar geheel anders 
is hel gesteld voor tic vloot, waar tic tlikle en IujI gewigl der 
platen tloor het draagvermogen van hel schip begrensd worden. Kr 
is, en met eenig regl, bewtierd, tlal wij eene les hebben gelrokken 
uil hel onlangs in de amerikaansche wateren voorgevallen gevecht; 
tloch wij moeten in herinnering brengen, dal geen van tic toen 
sirijdenile vaartuigi'ii, noch liet gebezigde geschut, eenigzins le 
vergelijken waren hij die, welke te Shoeburyness beproefd zijn. 

Voor hen, die, gelijk ik, tIe geheele reeks van proeven gevolgd 
hebben, zal hel betloelde gevecht wel leerrijk voorkomen, tloch niet 
van eenen aard om groolc ontslellenis te vertiorzaken, noch om lot 
andere hervormingen le leiden, dan tlie, welke hel gouvernemenl zich 
van den beginne af heeft voorgesteld, en die uil onze eigene ju'oef-
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nemingen moeten volgen. Dit is evenwel klaar cn duitlelijk, dal 
onze loekomstigc vloot geheel van ijzer zal moeien zijn; en opdc 
laalsic proef met het gladtic Armslrong-kanon afgaande, kan het 
schier als een nog le beslissen vraagstuk beschouwd wortlen, of 
onze oorlog.schepen niet even veilig zijn zonder als met ijzeren 
bekleetling. Als onze nieuwe sche))en sterk genoeg zijn, om cenc 
liewapeiiiiig van IIOO ponds-kanonnen le voeren, hetgeen beweerd 
wordl het geval te '/uilen zijn, dan zullen onze plalen van O of7 
tluiin dikte doorboord worden, e n waarschijnlijk gevaarlijker worden 
voor de opvarenden, dan wanneer de j)rojectielen vrijen doortogt 
tloor hel schip vonden. In tlal geval zonden wij geheel in dezelfde 
omslantligheden verkeeren, als in vroegere lijtien met de hoiilen 
schepen; mcl tlil onderscheiil evenwel, tlal het ijzeren î cliip gt.'cn 
vuur zal vatten, en legtMi granaten beveiligd kan worden. Dit maakl 
echler een grool verschil bij vt'sliiigwerkeii, waar het gewigt der 
hekleeding niet in aanmerking komt; deze kunnen, naar mijne 
overtuiging, sterk genoeg gemaakt worden, om aan het zwaarste 
geschut, waariiil zij beschoten kunnen wonlen, wet-rsland le bieden. 
Hiermede wil ik echler niel beweren, tlal oorlogschepen niel be-
schermtl moeien worih-'u; maar wij hebben nog le Iceren, hoe tlie 
bescherming ingerigt moet wezen, om hel hoofd le bietlcn aan hel 
krachtig laatst gebezigde geschut en aan ander van nog meer ver-
mogen, hetwelk iiieii in het vcrvttlg bijna zeker kan le genioet zien. 

Kr is grt)ol misbaar gemaakt over de legenwoortlige nutteloosheid 
van forten, en de regering heefl, in overeeiisleminiiig met den 
uigenieenen \\en.sch, tien bouw van die le Spilhead tloen staken; 
mijns inziens is tlil verktjenl, daar tle laalste proeven le Shoebu-
ryness tluidi'lijk hebben aangelooiul, dal geen schip, hoe ook tlnor 
panlserplateii beschermd, de uilwerking van zulk krachlig ge-
siliul kan dnorsliian, en de strijd tusschen den .Mcrrimat' en den 
.Monitor en de proeven met den 30()-pontler ( I ) , in jdaals vaii 
tegen, jnisl in hel voonleel der forleii -/.ijii. Is dil jnisl, tlan 
moeien wij ihans nagaan, op welke wijze wij aan dc vernielciule 
krachl van zulk zwaar geschnl, als legen de Warrior-schijf werd 
gcrigl, lift hoofd moeten bieden. 

Tijdens d̂ -ii geheelcn thmr der proeven le Shoeburyness heb ik 
met lie meesie aantlaclil tle uilwerking van kogels op ijzeren plalen 
gade geslagen. KJke hoedanigheitl en gedaante van ij'/er is beproefd 
geworden, en de iiilkonisleii zijn nog ver van bevretligcnd; vooral 
sedert de invoering van den groolen :!00-pontler, jui>l op het tijd-
stip, toen wij met tmze proeven met tle -10, 08, 100 en 1-0-
ponders gereed waren. Deze schijnen thans zonder waarde, en er 
schiet niels ovtir, dan ons werk geheel op nieuw te beginnen. 

Na hel be|ialen van do wel van wetliMNiund en tle verei chic 
hoedanigheid van hel ijzer voor de jianlserplalen, is hel eene vraag 
van grool gewigl, hoedanig deze aan tle zijtien van hel st hip aan 
le brengen en le bevesligen. Omslreeks dit onderwerp blijft groot 
verschil van gevoelen bê -taan; sommigen willen hel hont geheel 
achterwege laten; waarschijnlijk echter is tle meerderheid voor eene 
houten lusschenhuiti, zooals hij den Warrior en den HIack l'rince. 

(!) ' l o t voorkoming van misvatt ing maken wij hier o p m e r k z a a m , «lat 
ile voorkomende engelsclio lienamingcn van het geschut licticf zijn. Zoo 
hcteckcnt hij voorliceld dc 3ü0-pondcr , ccn k a n o n , d a t , gctruld'cu zijnde, 
eenen ko<rel van 300 pond zou scliicten; die kogel weegt werkel i jk slechts 
150 engelschc ponden of nagenoeg 70 ki logrammen. (Vert.) 
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Ik voeg mij in deze bij dc niinderheitl, en, naar tle hij dc proeven 
verkregen ondervinding oordeelende, ben ik van meening, dat hont 
met ijzer minder goetl legen de kogels beslanti is, dan ij'/er cn 
ijzer. Het zal ertoe moeten komen, dat de ij'/eren paniscrplalcn 
deiigtlelijk aan de huiti zelfvan hel schip worden verbontlen, ccn 
gedeelte van den romp uilmaken, en zoodanig aangehragl en aan 
elkander verhonden worden, tlal zij aan het zamcnslel zoowel 
veiligheid als slevigheitl verleenen. 

Dc tloor tic commissie voor tle ijzeren plalen gedane proeven 
zijn goetl overwogen en met zorg geleitl. Ken aantal platen van 
verschillende makers en afmetingen werden beproeftl, zoowel met 
belrekking lot de hoedanigheiil, als lol den wederstand tegen 
schoten; '/ij werden tiaarenboven onder ver.schilleiiile hoeken cn in 
allerlei slantlen geplaatst, en wij hatlden juist den gewenschten 
wedersland verkregen, toen tle tlontlerende glad geboorde 300-
poiuler onze berekeningen omver kwam werpen cn alle uil-
konislen weder verijdelde. 

Vergun mij ten slotte uwe aandacht le vestigen op het Warrior-
panlser met houlen onderhuitl, en eene die geheel van ijzer is. 
De eerste had wel is waar vtjór tien aanval met de 300-pondcr, 
reetls een hevig gcschnlvunr le verihiren geliatl, tloch tic laalste 
stond een nog zwaarder vuur door, met minder schade aan de 
platen, nieltegenslaanile bij dc eersie ])rt)et de bonlen zich begaven. 
.Men moet erkennen , tlal dc houlen onderhuul hel voortleel op-
levert van tien schok le verzachlen, tloch dil geschietll len koslc 
van de plaat, die veel meer vervormd en in hel html gedreven 
wordl, hetwelk door zijne zamendrukbaarheid weinig wetlersland 
aan tle indringende kracht biedt. 

Daarenboven kan men met tle houlen lusschenlinid lusschen het 
schip en de ))laten de laatste onmogelijk tloor lange bonlen zoo 
bevesligen, dal zij ilc slerkle van hel schip vergroolen ; zij hangen 
inlegendeel als doode gewigten aan tle zijden, mei eene voorl-
diirendc neiging om het geheele zameiislel le verzwakken. Hij ijzer 
op ijzer komen wij lol veel beter uilkonislen ; hier zullen dc jilalen, 
als zij goetl zijn aangehragl, de slerkle en veiligheitl van het zameii-
slel vermt;ertleren, en niellegenslaande tle meerdere trilling, ten 
gevolge van tien schok van zware scholen, zijn wij beter verzckeitl 
tloor tic onkwetsbaarheid der |)lalen en tien grooleren wederslanti, 
dien zij aan de vijantlelijke kogels bieden. 

Ik zal evenwel nii.'t traclilen tle ijzer-conslructic tc verdc-
tligen d;'i;ir, waar zij onveriledigbaar is; eene zamenstelling uil-
slnilend van ijzer levert eene bron van gevaar op, welke hel billijk 
is te vermelden, namelijk, dal dc uitwerking van twee of meer 
zware scholen td' van een goed geconcenlreenl vuur niet alleen tle 
plalen kan doin-boren, maar levens tle spanlen van het schip doen 
breken. Dit bleek hij tle laalsic proef met mijne panlserbeklceding, 
loeii een salvo van (> .sliikken vier Irell'ers vercenigde op eene 
oppervlakte van niel imicr tlan 11 thiim midtlellijn, de plalen door-
boorde en een getleelle van hel achler slaamle boortl weg sloeg. 
Dezelfde uilwerking kan bij tle Warrior-bekleeding hebben plaats 
gchatl, en O duim dikte aan hout is voorzeker eene bedekking van 
weinig waaide legen een aanval van eene krachtige batlerij van 
zwaar geschut en een goetl zaïnengedrongen vuur (I). 

(1) Sedert het huvcnstaande geschreven w a s , Is ccnc andere proef g e -
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O N T W E R P V A N EEN K A N A A L , T E l l VEUBINDINCf V A N D E 

N O O I I D Z E E M E T D E O O S T Z E E , V A N B I I U N S R Ü T T E L 

N A A K N E U S T A D T . 

{Zvîluug des Vcrcius deutscher Juscnbahi-Vencalluinjen, 18G'2, n», G7, G?.) 

Ilet üiitwcrp van Iict gravcii van ceii kanaal, ter verbinding van 
de Noordzee met de Oostzee, van Hrnnsbnttel naar Nenstadl ver-
dient opgemerkt te worden. Met is afkomstig van eene noordameri-
kaanscbe aandeebnaalscliappij, die reeds in 1858 eenen gevolmag-
tigde, den beer (1. Hansen, naar Kopenbagen zond oni de vereiscbte 
bewilliging te verwerven. Kerst legde de deensebe regering, nit 
staatknmlige beweegredenen, der voor bet algemeen zoo belangrijke 
onderneming zwarigheden in den weg, tot dat zij eindelijk bel 
baar voorgelegde plan goedkemile en vergnnning verleende, om 
in Angnsins 1802 met bet waterpassen van bet bolsteinscbe terrein 
te beginnen. Het kanaal, dat eene groole toekomst le gemoel gaat, 
zal, als bet jdan wordt uitgevoerd, de grootste koopvaardijseliepen 
van meer dan 21 voet diepgang in de gelegenheid stellen, binnen 
8 tot 10 nren van de Noordzee in de Oostzee en omgekeerd le 
komen. 

Door hel aanwenden van sleepbooten met volle kracht en den 
aanleg van eenen spoorweg naast hel kanaal zal men die .snelheiil 
kunnen bereiken. De ontworpene rigling van het kanaal is deze: 
hel zal onmiddellijk buiten Drnnsbiitlel aan ile Klbe eenen aanvang 
nemen, in oostelijke rigling aan de noordzijde langs de stadjes 
Wilsler en Itzehoe en hel dorp Kellinghusen voorbijgaan, I n s s c h e n 
deze laatste jilaats en Nennninsler den Altona-Kieler spoorweg 
door.snijden en eindelijk lussdicn de aan de Oostzee liggende bad-
plaats HalVbriig en Neustadl in den Neustiidter zeeboezem uilloopen; 
deze baai blijft van het gansche Kimbrische schiereiland het langst 
vrij van ijs. Hat de water|iassingen niel, zoo als men aanvankelijk 
bepaald had, reeds in de vorige maand eenen aanvang genomen 
hebben, werd veroorzaakt door de ongunstige regenachtige weers-
gesteldheid. 

De doelmatigheid van den aanleg van bet kanaal vall aanstonds 
in het oog, als men bedenkt, dal de schepen, ilie tusschen de 
Oostzee en de zuidelijke kusten der Noordzee varen, door van hel 
ontworpene kanaal gebruik le maken, hunnen weg minstens o50 
zeemijlen kuimen verkorten. Deze verkorting zal voor stoomboolen 
reeds groote voordeelen opleveren. Hel sjireekt van zelf, dat voor 
zeilM liepen de winst in tijd nog aanmerkelijk hooger moet gestelil 
worden; wanl neemt men in aanmerking, hoezeer het bijkans 

nomen mcl den };lnddcn .lOO-pondcr op dc Wnni<)r-l)cklccding. IHeniit 
schijnt te Mi jkcn , dat de h(nitcn liiiid tnssdicn de paiilscrplntcn cn dc 
•/.ijdcn van het .scliip niet f^oed wcf^'trclatcn kan w o r d e n , cn <liit eenific 
zamcndrnkl)arc (»f zaclitcrc zclfMan(li;^Iicitl tuiit-chcn hel ijzer iiooilzakclijk 
i s , om den scliok tc l)rckcn cn dc stukken van den ko};cl cn de platen 
op tc n e m e n , •welke hij dc proef in hot hont {;cdrcvcn werden cn den 
hiinicnwand vnn dc schijf wel schcnrdcn , doch niet doorhoordcn. l iet 
kan dus niet ontkend worden , d a t , deze uilkomst f:nnsti;rcr is dan hij do 
Itcklccdinfc van ijzer op i jzer ; cn hoe wen.schclijk het ook zi j , ten opzi{;tc 
van dc sterkte viin het schip , ccnc hetero coiistrnclic tc herc iken , zoo 
kan het niet in twijfel {rctrokken worden , dat, voor de veilijïhcid van het 
schip cn het leven der hemnnning , een schip met houten tusschcnhnid in 
het gevecht beter is dan c c n , dat nitsluitend van ijzer gebouwd is. 

[18( )2-

onmogelijk is, dal wind en stroom voor het omzeilen van Skagen 
guiislig zijn, dan zal het niel te veel zijn, als men voor zulke 
vaartuigen, door het gebruik maken van bet kanaal, eeiie tijdbe-
sparing van 7 tot 8 dagen voorspelt. Wat echter nog meer dan de 
te besparen tijd voor het kanaal jileit, is dal hel gevaar voor schip, 
lading en menschenlevens met de vaarl door hel kanaal wordl onl-
weken. Volgens de olViciële deensche lijsten stranden er, bij hel 
omzeilen van bet Kimbrische schiereiland, jaarlijks gemiddebl hon-
(l(!rd schepen. Stelt men nu den inhoud van elk schip op slechts 
50 lasten, en schat men de waarde van bel scliij) op niet meer 
dan 200 ibalers het last, dan zou dat reeds een verlies van een 
niillioen thalers per jaar bedragen. Veilig kan men de waarde der 
verlorene ladingen even boog rekenen. Kindelijk mag men aan-
nemen, dat bel aanlal schepen, die, op de vaarl om Skagen en 
door bel Kattegat, aan de kusten van Zweden en Noorwegen 
stranden, minstens 50 ten honderd bedraagt van h(!t aantal schipbreu-
ken in Denemarken; zoodat alzoo bel miniimim van hel bedrag 
der eigeiidoimnen, die bij het omzeilen van hel Kimbri.sche schier-
eiland jaarlijks verloren gaan, op «j millioen Ibaleis geschal kan 
worden. Die jaarlijksche verliezen zouden derhalve een kapitaal 
van 75 millioen tbalers vertegenwoordigen, lerwijl de koslen vau 
het kanaal op ruim 18 millioen thalcrs geraamd worden. 

H E T K A N A A L VAN S U E Z . 

{Zcitunrj des Vercms deuischer Etsimhnhn-VcrwaUurKjcn, 1SC2, ii". S2.) 

De overtuiging, dat de fransche regering, van den beginne af 
aan, de beleekenis van het kanaal van Suez in een le gmislig 
liehl heeft geplaatst, schijnt hoe langer zoo meer door velen ge-
deeld te worden. Op zijn minst genomen, is bel aan geen twijfel 
onderhevig en zal hel na de voltooijing van het kanaal blijken, 
dal hel onmogelijk is om «den wereldhandel met Zuid- en Oost-
Aziü weder naar de i\liddellaiidsche Zee te verleggen>«, zoo als de 
heer de Kesseps in zijnen lijd zich uitdrukte; en als» wij ons niet 
vergissen, dan zien de ondernemers hel nn reeds zelf in, dal 
zoowel na als vóór de opening van bel kanaid, de «korlsie weg» 
van alle atlaiitiscbe naar alle iiidisclie en oost-aziati.«:clie zeehavens 
sleeds om de kaap de (loede Hoop zal voeren. Nog onlangs beeft 
de heer de Kesseps toch zelf reeds toegestemd, dal bel zoetwater-
kanaal van den Nijl naar de Hittere meren, hetwelk hel land 
('io.scn vruchtbaar maken moet en tot biertoe als een onderi'eschikl ö 
aanhangsel van de onderneming beschouwd werd, voor hel belang 
der aandeelhouders hel gewigtigsie ileel der doorgravingen is. Kn 
nu toont een frauschman, de heer Simonin, treilend aan, hoe 
weinig men, bij deze grootsclie ondenieming op de Hoode Zee, 
als de oniinddellijke voortzelling van het eene kanaal, gelei 
beeft. Naar zijne beschouwingen is deze smalle zee weinig voor de 
scheepvaart gescbikt, want zij is met vele klippen als bezaaid en 
zoo vol slroomingen, dal zelfs slooinschepen moeite hebben om 
hmmen koers le houden; bovendien heerschen er in zekere jaar-
getijden moussons, die de onbelemmerde heen- en terugvaart ver-
hinderen, terwijl de legenwinden het kruisen onmogelijk maken. 
Daarbij koml nog op andere lijden zulk eene vreeselijke hilte, dat 
de reizigers op de engelsche sloombooten dikwijls bewusleloos 
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nedervallen. Zeilschepen zijn hier, zooals opgemerkt is, ter naau-
wernood le gebruiken. Zij hebben voor de reis van Aden naar 
Suez in het gunsligsle geval vier weken noodig, terwijl de sloom-
booten dien weg in zes tol acht dagen alleggen. Zij hebben derhalve 
ook veel meer door te slaan dan de booten. Indische matrozen 
znllen zich slechts eenmaal m bun leven tol eene reis naar de 
Hoode Zee verbinden; of zij komen nooit weder lenig, of zijn 
wegens eenen gedanen eed, tol eene nieuwe reis niel te bewegen. 
Kn daar het nu van de vroegste tijden af aan altijd zoo met dien 
weg gesteld geweest is, moet het wel verwondering baren, dal 
men er zoo weinig acht op heell geslagen. Kene verlegging van 
de wereldhaiidelswegen over den oceaan is dan ook, na het aan-
gevoerde, bezwaarlijk te verwachten, lii Kngeland heeft men daar-
voor ook veel minder vrees, dan voor de staatkundige gevolgen, 
die de aanleg van bel kanaal na zich kan slepen. Kn wat de 
koopwaren betreft, die enkele, welke geschikt zijn om met stoom-
schepen uil hel eene werelddeel naar hel andere verzonden le 
wonlen, kuimen nu reeds, langs den spoorweg over Suez en 
Alexaiidrië, legen denzelfden vrachtprijs worden vervoerd als later 
door het kanaal. 

G V.W K1. D E STO OM K I:T E LS . 

(Zcituuij des Vereins deutscher Kisenhtthn-Vermiltawjen, 1SG2, n". S t.) 

In lien «Kngineer» van 12 September laatstleden wonlt bel 
aaneenwellen (in plaats van bel gewone aaneenklinken) der ketel-
bladen, naar het oclrooi van Hertram, ten s t e r k s t e aanbevolen. Men 
wendt daarbij twee draagbare gloeiovens aan, waaruit de vlammen, 
door middel van sluileiide moiidslukken, van beide kanten gerigl 
wonlen op de randen der ketelbladen, welke men wil aaneeiiwelleii. 
Zoodra dan de bladen op die plaals genoeg verhil zijn, wonll het 
aaneenwellen door hamers bewerkstelligd, die digt naast de mond-
stukken aangebragt zijn. Op deze wijze kan men sloomkele!.<, 
zonder eenen enkelen klinknagel, alleen met wiilnaden vervaar-
digen. Volgens zorgvuldige proeven, reeds voor vijfjaren iu de oorlog.s-
haveii te Woolwich genomen, bedrueg de sleikte van zulk eenen 
welnaad omirent van die van hel bladijzer, als het .V engelsche 
duim dik was; en had dil laalsie de dikte van en duim, 
dan bleek het, dat de weliiaden zelfs nog een weinig sterker waren 
dan het overige van het blad. Ken 12 engelsche voet lange balk 
van 2 engelsche duims ijzer werd ml twee deelen over zijne geheele 
lengte in I u u r aaneeiigeweld. Op zulk eene wijze zijn ook de balken 
van T-ijzer vervaardigd, die zich in dit jaar op de loiideiische 
tenloonstelling bevonden. De beer IJerlram gelooft, dat deze han-
delwijze bij ijzeren plalen van ,'j; tot O engelsche duim dikte 
aangewend kan worden. Hel is dan ook te hopen, dat zij hoe 
langer zoo meer, vooral bij bet vervaardigen van stoomketels, zal 
worden toegepast. In de fabrieken van Hackworth en van Sharp, 
Stewart en (lomp. worden reeds de overlangsche naden der ketel-
bladen , en in de fabriek van Hury de vuurkasten voor locomotieven 
op zulk eene wijze geweld. 

00 

G E I ' U D D E L D S T A A L , G E L I J K S L A C H T I G I J Z E U EN 

S T A A L - I J Z E H . 

(Tho Civil Engineer and Architect's Journal, February 18G2, p. 30.) 

Hel vraagstuk van de mechanische eigenschappen van gepuddeld 
staal, alsmede van ijzersoorlen, die niet zooveel koolstof bevatten, 
is van steeds toenemend belang. Ken goedkoop en geschikt fabri-
kaat en eene groole mate van sterkte zijn de voordeelen van dit 
maleriani, waarvan de loepassing zich zoo zeer heeft uilgebreid. 
Kene juisle bekendheid met de grenzen van sterkte en de wellen 
der veerkracht wordt steeds meer wenschelijk. 

Wij hebben voor ons liggen een werkje van W. 11. Harlow, 
bevattende een verslag omtrent eenige proehiemingen, welke onder 
ziju loezigt, op magtiging van het koninklijk arsenaal le Woolwich, 
zijii geilaaii met hel duel om afdoende gegevens omtrent dit onder-
werp te bekomen. Hel proefwerkliiig, le Woolwich gebezigd, is 
de wedergade van dal, hetwelk door de regering vau de Vereenigde 
Staten wonll gebruikt om de sterkte van gegoten ijzer le bepalen. 
Het wijsl zeer juisl hel bedrag van den wederstand tegen verbre-
king door uitrekkende, zaniendriikkeiide, doorbuigende en wrin-

krachten aan, maar 
Q^.v.., hoe de 
hare grootte toeneeinl, vóór dal werkelijk ilc verbreking plaats 
heeft. Hoewel derhalve, gelijk Harlow zegt, de |»roefnemingen ver-
trouwen venlieiien voor zoo ver zij gaaii, en zij de niee.4 belang-
rijke eigenschappen van de beproefde metalen doen uitkomen, zoo 
leveren zij toch niet al die gegevens op, welke men zon kmmeii 
wenschen, aangezien het gepnddeld staal zelden do(n' een proef-
werkluig tol verbreking gebragt kan wonlen, behalvi! bij uilrekkiiig. 

«Oepiiddeld staal, zegl Harlow, wonll regtslreeks van gegoten 
ijzer gemaakt door eene bewerking, overeenkomende met die, welke 
gebezigd wonll om gewoon smeedijzer le verkrijgen, maar in plaats 
van al de koolstof er uil te drijven, wordl er zooveel in over-

geiide 
ueven 

het is niel zeer geschikt om aan le 
werking van de drie eerslvermelde krachten mei D 

uelaten als voliloeiule is om aaii hel aldus behandeld metaal iLi r> 

lioedaiiiglieid van staal le doen verkrijgen. Veel ondervinding wordt 
tot eene doelmatige keuze van het te be/igeii ijzer gevordenl, als-
mede om het juisle oogenblik le welen, waanip de ontkoling in 
deii puddeloven moet wonlen geslaakt; en er zijn ook nog andere 
vom-waardeii in hel oog te hoiuleii, ten einde den goeden uiblag 
van de bewerking te verzekeren; maar zij wonlt thans met groote 
zekerheid vi-rrigt en de uitkomst is het voorlbrengen mei zeer ge-
ringe koslen van een slaal, dal, hoezee: niet van de eerste soort, 
desnietlemiii vele deugdelijke eigeiischai)|)eii bezit. 

«Hebalve de proeven met gepuddeld staal, werden gelijksoortige 
proeven genomen met gidijkslachtig metaal en slaal-ijzer, en met 
gepuddeld slaal, gesmolten en lot slav(!U gegolen. Slaal-ijzer wonlt 
verkregen wanneer het oulkoling.<J-proces venier wordl voortgezet, 
dan bij gepuddeld staal; de breuk daarvan is vezelachtig en het 
koml zeer nabij aan gesmeeil ijzer. De andere boven vernielde 
malerialen verloonen eene kristalachtige breuk, met zeer kleine, 
lijne en regelmatige kristallen, gelijk die van geschnliiielaal. Het 
staal bezit ook gelijksoortige eigenschappen van bamerbaarheid, 
ofschoon het veel harder is en veel meer sterkte bezit dan geschut-
melaal.» 

De volgende lafel is eene verkorting van Harlow's overzigt van 
de proefnemingen bij uitrekking. 
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TaiT'L I. — Om'ziijl van prooßcminuni nmlvnil don wrdrnfml loarn vorhndmuj door nUrvhhmj vnn (jcpnddcld alaiil, vnz. 

Nunniior.s 
lier pro(M'nc-

iiiingcn. 

Tsaani 
van hel nialcrieel. 

Naam 
van den fabrikant. 

I'ilersfo bolasting op 
den vi(.M'kant(}n duim. Gemiddeld. Aanmerkingen. 

52 lol .50 
•10 » 2:1 
2!) » 3 i 
.57 ). (il 

8 » 12 

Gomddeld .slaal. 
Ge ijk.slacbtig- metaal. 
Gepuddeld .staal. 
Gepudddd .staal, g(\'!molten 

cn tot .slaven gegoten. 
Slaal-ijzer. 

Mcr.soy Iron Woi ks. 
Firih and Go. 
Naylor and Vickor.s. 

id. 
Atlas \Vorks. 

eng. pondon. 
81 D52 tot D10 117 
8S(i/H) » -115 1:1: { 

100IKH » •l:{3 05i 

810.52 » 121102 
{)71S7 » 711.58 

ciig.pondf'n. 
!t5 2:i:ï 

100 001 
•ll():53l) 

1017.5:) 
()!)/i.5l) 

Kristalachtige brouk 
id. 
id. 

id. 
Vczclachligc bn.'uk. 

Uil liczc uilkonisleii inaakl de sclirijver deze gevolglrekkiiigeii: 
«Uil de medegedeelde pmeliiemingeii sdiijiil liel, dal de nilersle 

wederslaiid legen uitrekking van gepiiddeld staal, gelijkslaclitig 
metaal en gepiuldeld staal, gesmollen en in slaven gegolen, na-
genoeg de dnlihele is van dien van gesmeed ijzer. l>e afwisseling 
in slerkle liij de verstliilleiide monsters is niet grooler dan die, 
welke gebleken is zicli voor Ie doen bij gesmeed ijzer. 

«.Men beeft verscbillende monsters er uit genomen en op nieuw 
genielen na bel ondergaan der bdasting en daaruil is gebleken, 
dat eene blijvende doorbuiging eersl merkbaar begint Ie worden 
bij 20 000 eng. ponden op den vierkanten duim. 

«De breuk van gepuddeld staal en gelijksladilig melaal bad een 

lijn krislaladilig voorkomen; er waren twee duidelijk ondersclieiden 
vormen van de breuk, waarvan de eeu volgens een vlak, reut-ö ' O 
hoekig op de rigling der spamiing, en de andere meer of min 
mulsvormig. 

«liet materiaal, genaamd «staal-ijzer», verloonde eene vezd-
adilige breuk en bezat veel iiiiiider sterkte daii gepuddeld staal 
en gelijkslaehlig metaal, liet was diiiilelijk, dal hij dil melaal het 
oiilkolings-proces Ie ver was gedreven, en dal hel slechts zeer 
weinig verschilde van ijzer vau goede hoedanigheid.» 

Uil hel overzigt iler proefnennngen helrekkelijk zamendrukking 
zijn de hoofihiilkomsten in de volgende tafel vervat: 

Ta i t . l 11. — (h'vrziijl der prorfncniinijcn mirent den imlvrsliuid Imn ziinn'ndrnl;l:in(j vnn ijrpnddcld slitifl, niz. 

iNiimiiior.s 
(lor jiroefnc-

]iunu:en. 
Naam van hol nialeriaal. Naam van don fabrikant. 

Drukking op 
den viorkanten 

duim. 

Dedrag-
der 

zamendrukking. 

Del rekkelijke 
zaniondnikkingpor 

Ion op don 
viei'kanlen duim. 

47 lot 51 

;}5 » :].S 

2i. 

02 tol 05 

(lopnddeld staal (neniiddelde lengio 
i..'{2ll eng. duiin). 

Gepuddeld .staal (gemiddelde lengio 
l.:!liS duim), 

(lelijkslaehlig metaal (gemiddelde 
hMigte 1.205 duim). 

(l('|iiidilehl staal, ge.'̂ iiiollon on in 
slaven gegoten (gemiddelde lengte 
' 1 . 1 1 7 5 duim). 

' 1 , '17 cn 18 .'̂ taai-ijzer (gcniidddde lengle 1.102 
diiiiii). 

Mersey Iron Works. 

Naylor and Vickcrs. 

Fil th and Go. 

Naylor and Viekcr.s. 

Alias \Vork.s. 

eng. jionden. 

21 908 

20 100 

2 2 5 1 1 

21 008 

2 : 1 5 7 1 

duimen. 

.001) 2 

. O O : J 2 5 

.00; { 

. 0 0 5 7 5 

. 0 0 5 ; J : } 

. 0 0 0 2 1 7 

.000 20: { 

.0002:0 

.00011 

. 0 0 0 / | 5 0 

duim lengte. fl De beproefde monsters hadden alle ongeveer 
Dc nadering iler stalen stemjids, tusschen welke de monsters wer-
den zamcngedriikl, was zorgvuldig gemeten en dc opgcleekende 
uitkomsten geven juist de zamciidriikking der staven vau de ge-
bezigde lengte. Het cijfer der zamendrukking per ton en per vier-
kanten duim is cchter zoo groot, en bovendien zoo weinig in 
overeenstemming met dal, hetwelk uit dc proehiemingcn helrek-
kelijk de buiging kan worden afgeleid, dat er reden is om te 
vcriiioeden, dal de korte lengle der monsters daarop van invloed 
is geweest. De drukking namelijk doet de middellijn m het midden 
van het monster grooter worden. Fig. 1 stelt hel monster n". 21 
voor, vóór hel aanbrengen van de drukking, en fig. 2 datzelfde 
monster, na bel ondergaan van cenc drukking van 51 Ion op den 

ig.1. Fig. 2. 

7 

vierkanten duim; soortgelijke uitkomslen, hoewel minder sterk 
sprekende, zijn bel gevolg van geringer drukkingen. Daar nu, 
zoo als hekend is, bij lange staven, die aan zamendrukking wor-
den ouderworpen, het middengededte niet evenredig wordt uitgezet, 
zal ook dc ahieming in lengte bij korte staven niel evenredig zijn 
aan die bij lange. Het is echter duidelijk, dal het gejiudddd staal 

I863. j 

en hel gdijkslachtig metaal minder zamcndrukbaar zijn, dan ge-
goten gepuddeld staal cn staal ijzer. Gepudddd staal, hetzij gegolen 
of anders behanddd, werd, ook door de grootste drukking, welke 
lict werktuig in staal was voorl te brengen, niel verbroken; de 
eenige uitwerking bestond in vormverandering van hel monsler. 
Dil schijnt aan tc lomien, dal, wanneer aan ccnc groole drukking 
wederstand moet worden geboden, hel voordeelig zou zijn het 
metaal, alvorens hel tc bezigen, aan eene sterke zamendrukking 
Ic onderwerpen. Dc uilwerking van dc drukking schijnt te zijn 
eene verschikking van dc deeltjes en wanneer deze aldus zijn ver-
plaatst, dan zijn zij geschikt een grooleren druk te wederslaan, 
dan in hun oorspronkelijken toestand. 

ï a i ' e l 111. — Ovcrzifil vnn provfnoni'niijni umlrvnl den urdcr-
sland l('(j(')i hnifiinfi van ijcpudilvld slaal, enz. 
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«Wanneer men de uitkomsten van deze proefnemingen (zie tafel Hl) 
vergelijkt met die van den hoogleeraar Darlow omtrent staven van 
smeedijzer 2 duim in het vierkant, dan zal men bevinden, dal de 
doorbuiging onder overdwarsche krachten, als dc afmetingen cn dc 
omstandigheden gelijk staan, bij gepuddeld staal grooter is in reden 
vau 10 lol 11. Maar hel gewigt, helwelk bet kan dragen, alvorens 
dc doorbuiging met gelijk gewigt ophoudt rcgdmalig toe te nemen, 
is zeer nabij het dubbele vau dat hij smeedijzer Hieruil zou, voor 
zoo ver deze proefnemingen betreft, zijn af tc leiden, dat eene 
staaf van gepudileld staal ongeveer tweemalen zoo slerk kan wor-

j den gebogen als eene ijzeren staal van gdijke afinetingen, zoniler 
dat dc veerkracht wordt benadeeld of een grootere blijvende door-

I buiging wordt veroorzaakt. 
! 
i Tai'KL IV. — Wedenland leijen nrinfiimj van ijcpuddeld slnal. 
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V 
Aanduiding Naam T ^ 

van van den 
B ^ het materiaal. fabrikant. het materiaal. 0 

tl) .S O s O 

Doorbuiginjï 

i>ii 
T.̂ OO 1)011(1. 

Waarde 
van 

K (*). 

£ To il 
M l 
r. 2 

1 1 dm. dm. dnim. 
:{9 (U'imddeld Naylor and i 
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•10 id. id. 1.1)(500 0.1)10 
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4-2 Gelijkslachtig Firth and l 1 
metaal. 1 Comp. 1 1.0.').') l.OOO 0.0:50 

4:1 id. 1 id. t.'.)(;.-) l.'.ITO O.OiU) 
11 id. : id. 1 l.DGO 1.1180 0.0:55 
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Doorbuiging 
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1 1 ! I'll 
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l'iarlow, on ibc Strctujlu 0/ Materials. 

lÜj deze proefnemingen was het gewigt lelken reize in bel 
midden aangebragt (Mi de afstanden lusschen de draagpunten be-
droegen lelken male 20 duimen. 

Soortelijk gewiijt. 

«Hel soortelijk gewigt werd bevonden tc zijn als volgt: 

Gepudddd staal . . 
ld. 

Staal ijzer . 
ld. . 

Isle monsler 
2de id. 
Islc id. 
2de id. 

7.7805 
7.7830 
7.713! 
7.7580 

«De uitkomsten betrekkelijk den wederstand van gepuddeld staal 
lesen wriiiyiiiif, in tafel IV vervat, worden het best verstaan door ö ö D ' 

eene reglstrceksche vergelijking met dc uitkomslen, welke door den 
majoor Wade zijn verkregen hij monsters gegoten en gesmeed ijzer 
van denzelfden vorm en dezelfde ahnermgen. Tafel V, gelrokken 
uil zijne proefnemingen, kan tot die vcrgdijking dienen. Dij bddc 
reeksen van proefnemingen werd het gewigl aangebragl aan het 
eind van een hefboom van 25 duim lengle. 

«(loed gepudddd staal en gdijkslachtig metaal sdiijiit zeer veel 
overeeiikomsl te hehhen wat de mechanische cig(Mischappen belrefl; 
daar hij bddc de wederstand legen uitrekking nagenoeg bet dubbel 
bedraagt van dien van smeedijzer, de breuk niel vezelachlig is cn 
een fijn kristalachtig of korrelig voorkomen heeft. Deide nialerialen 
zijn taai en kunnen onder den hainer tol grooter digllidd gebragt 
cn gehard worden. Deide materialen, hoezeer bij gelijk gewigt 
onder overdwar.schc krachlen even veel buigeiidc als smeedijzer, 
zijn in staat nagenoeg tweemaal zooveel bdasting te verduren 

8 
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als smeedijzer, alvorens eene groole blijvende doorbniging le ver-
krijgen. 

«Hel is le bejammeren, dal bel jiroelwerkluig van bel arsenaal 
tc WooKvicb niel gesebikl is om staven te beproeven, die genoeg-
zame lengte bezitten, om den nmdnlns van veerkracht te bepalen. 
Wegens de zeer gei'inge lengle der iiioiislcrs, welke bel werkinig 
kan opnemen ter bepaling van den weilersland tegen uitrekking 
en zamendrnkking, is het onmogelijk lol juiste gevolgtrekkingen 
tc geraken ten aanzien van de uitrekking en zamendrukking per 
ton o|) den vierkaulen duim.» 

De proefucmingcn van den heer Harlow leveren cene belangrijke 
bijdrage lot onze kennis len aanzien van gepuddeld staal en de 
ainlere beproefde materialen. Dc uiterste wedcrstaiul tegen uitrek-
king schijnt meer gerijkmalig, dan men welligt zou hebben ver-
moed, hetwclk wel bewijst voor de bekwaamheid der rabrikaiilen. 
Wij hopen, ilal de heer Harlow, na tol dus verre te zijn gevor-
derd, bij eene volgende gelegenheid in staat zal zijn, om bij wijze 
van jirocrneming den modulus van veerkracht tc bepalen en an-
dere gegevens, die inig niet zijn bepaald. 

T.vtkl V. — Er/iif/i' iii/liomslcn, dnor (Icii majoor Wade vvrhrciii'h, md hdrvkhimj lol den wederstand teijen wrimjbuj van 
ijfiiolcn vn (jesmeed ijzer. 

Ilesdi rij ving; van hel njate]'iaal. 

(IcwigI lOUO pund. 

Wringing. I'dijvende 
wriii'Mny;. 

(iewigl 1500 j)ond. 

W'ringing. Hlijvcnde 
wringing. 

Aanmerkingen. 

(logolen ijzer. 
N®. 1 , tweede gieling. 

id. dei'do g'ietiiijx. 
llhbHdenn".'! <.'n ideelenn''.lï,l\vee(logieting. 
8 » )) » () y> » dorde » 

Gelijke.' doelen n". l on 2 , tweede gieling. 
id. id. derde » 

Nh'iiging van doelen n®. 'I , (kMden n". 2 en 
2 d(!elen n " . t w e e d e gietinjï. 

id. id. id. derde gieling. 
(le.snieed ijzer, iT. 1. 

id. • » 2. 
id. >. 
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Gemiddeld van vier proefueniingon. 
Kene jiroernenung. 

idem, 
idem. 

Gemiddeld van vier proefneiningon. 
Eeno inwlnoniing". 

Geniidd(dd van vier proerneniingon. 
idem. 

Kene proefncniing. 
idem, 
bleni. 

OV'i:i{ !)!•: AANGfCWKXPE I 'OGIXGKX, OM DK IIOVTES LIGdEUS 

IJI.1 DEN lU)VENnOUW DEI l SPOORWEG EN ACHTERWEGE 

T E LATEN KN DE SPOORSTAVEN AAN ELKANDER 

T E V E R I U N D E N , DOOK E. I IEUSINGEII VON 

WAIjDEGG, IwiifdliitjmtHr lum den zuider-lhv tz-
.tjioonrc;;, te ÜMtrode. 

[Zeituwj dos l ' f r t 'öis dautsdwr Juscnbnlin-\ au'idtmuicu, 1SG2, ii". 71.) 

De groole onvolkomenheid van den tegeiiwoordigen bovenbouw 
der spoorwegen, het (uigelijk ilragen en de onvoldoende eindver-
binding der spoorstaven, hare weinig le vertrouwen bevestiging op 
de honlen iigger.s, de groote vergaiikelijkbeid, alsmede de van jaar 
tot jaar tocncmende schaarschheid van hout en de daardoor ver-
oorzaakte kostbaaiheid, dal alles beeft reeds lang geleden het 
deukbeeid doen oiilslaan, oiu de honlen balken door sleenen e/j 
ijzeren liggers te vervangen, de slaviüi overlangs te verdeeleu, dc 
einden te doen ver.>pringen en ze heler aaneen tc koppelen. 

Heeds in het jaar 1814 werd er voor de belgische spoorwegen 
cene commissie gekozen, om met balken van gesmeed of gegolen 
ijzer, in plaals van de houten, proeven te nemen. Van den uitslag 
dezer proefnemingen heb ik, helaas, niels kunnen vernemen. 

Van dc volgende verschillende voor.slellen lol hel bovengemelde 
doel zijn daarenlegen naanwkenrige be.sebrijvingen — cn deels ook 
de daarmede geuomene |iroeven openbaar gemaakt. 

1.) In het jaar 1844 heeft de hooglecraar Hreithaupt, le Hückc-
burg, ecnc wijze van bevestiging der spoorstaven op steenen liggers 
bekend gemaakt, waarvan dc opgaven en Icckeiiingcn zekerlijk 
zeer opjiervlakkig waren, maar waarvan hel gronddenkbeeld echter 
zonder twijfel juist is. Dc spoorstaaf van Hreilhau|)l is eene staaf 
van Vignoles, die overlangs loodregl middendoor gedeeld is en 
waarvan beide hel/ien zoo mei elkander verbonden zijti, dat bet 
einde van de eene steeds op hel midden van dc andere komt. 

De verbinding moest aan de verschillende slaafeinden telkens 
door bouten met groote koppen geschieden, welke over de beide 
einden grijpen en aan bel andere einde vlakke wiggalen hebben, 
waarin stalen wiggen gedreven worden; voor dc uitzetting en in-
krimping door tem|)eraluursveranderingen waren de boutgaten van 
eene der heinen langwerpig gemaakt. 

Deze spoor-slaal'kwanj zes jnrvn hier in Amerika, in verscbil-
lende vormen en deels met ver.schilleiide verlamlingen (door groef 
en nok) aan de voegvlakken, (uidcr den naam van Winslow-
spoorslaaf in gebruik, (hnier aiulercn werden op den New-Vork-
Erie-, den Ülika-Shcnactadi-, den Michigan-centraal-, den 1'biladelphia-
Headiiig-, den Cleveland-(]ohnnbus- en den Canadaspoorweg groole 
leiiglen met deze spoorstaven belegd. De verbindingen geschiedden 
daarbij door middel van klinkboulen, op afstanden van 2 lol 3 
voel aangebragl. 

Hel schijnt, dat de met deze spoorslaven verkregene nilkomslen 

buitengemeen gunstig zijn ; uitdrukkelijk wordl opgegeven : 
fl. dat zij bij gelijke zwaarte sterker dan de gewone slaven zijn ; 
l). dat dc kosten van het leggen, 148 dollars per engelscbc mijl, 

minder bedragen dan bij de gewone staven; 
c. dat dc kosten van onderhoud van den weg aanzienlijk min-

der zijn; 
(/. dat dc spoorlijn op ecnc lol nog toe onovcrtroHenc wijze alle 

eigenschappen heell van cene onafgebrokene lijn; bovenal zijn de 
Ijoogslonaangename, hinderlijke schokken, bij hel overgaan van de 
cene spoorstaaf op dc andere, geheel verdwenen; dc slijtiug aan 
locomotieven, wagens, wielen en veren moet aauuierkelijk geringer 
zijn; insgelijks de vercisciitc drijfkracht eu derhalve ook het ver-
bruik van brandstollen. 

Dc Winslow-spoorstaaf is overal iu Amerika op dwarsbalken 
gelegd, hetzij onmiddellijk op den balk en met haaknagels be-
vestigd of wel in spoorsloelen met houten wiggen vastgeslagen. 
Hreithaupt heell cchler voorgesteld om zijne spoor.slaveu op de 
steenen onderliggers zoodani'' te beveslii'eii, dal de breede voel iu 
ecnc 5 pi'- duim diepe sleuf van den steen kwam te liggen, 
die aan den bin/ienkant schuins afnwesl loopen, waardoor de sleen 
aan dien kant over den voel van dc eene helft der spoorstaaf 
greep; aan den buitenkant moest de sleuf nog 1.1 duim 
breeder gemaakt worden, en in dc ruinile liissciien den voet der 
staaf en den steen Z(uideu een paar iu olie gedoopte houten 
wiggen legen elkander worden ingedreven. Deze wijze van bcvcsliging 
schijnt mij echter loc, niel veilig genoeg te zijn; ilaarbij moet ile 
spoorslaaf met eenen zeer dikken voet voorzien zijn. Zooveel mij 
bekend is, heefl men deze wijze nergens beju-oefd. 

2.) Cehjklijdig stelde de mdaiigs oxerledeii Oberbergrath Henschcl 
te Kassei (een onzer veruuliigste werkluigkundigen) eene rij zorg-
vuldig gelegde i^leciien (tndcrliggers (OMJ ZOO le zeggen overlangscbe 
steeueu balken) voor. Hij zegt in zijii opstel: 

Wat, behalve hel bekende goed insmeren, tol het goed rijden 
voornamelijk nog verder behoort, is ook niet onbekend ; namelijk: 

1. een vlakke weg, 
2. een vasie harde weij;, c ' 

3. ronde wielen, 
en toch vindl men daarvan weinig overig op den spoorweg. De 
aanvankelijk en, zoo als ik gelnof, gelukkig gekozene sleenen 
onderliggers verzakten ongelijkmatig; de schokken werden onver-
dragelijk. In plaats van echter hier de font iu de omiaauwkeiirig-
iieid van de ligging (c zien, zocht (ueu ze in de hardheid der 
steenen, en legde de spoorstaven op hout; en toen hel hiermede 
niet veel beter werd, vergenoegde men zich eindelijk met heigeen 
men voor onvermijdelijk hield. 

Den Noordamerikaan, wiens rijkdom aan steenen iu vele slrekeii 
nog niet is oiilsloteii, en die met zijne spoortreinen nog rijke 
wouden heeft dom' te dringen, mag men niel verdeukeii, indien 
hij, onder zulke omstandigheden en uit gewoonte, zich gaarne 
overal van In/nlen .«poorliggers bedient. 1'̂ venmin mag men zich 
verwonderen, wanneer de Engelschinan binnen kort of later eens 
hout cn sleenen versmaadt en alleen ijzer voor zijne spoorwegen 
gebruiken wil, zoo als dan de (i(nidon-|{irniiugliam-s|ioorweg 
niet zijne zwaarste spoorstaven van 80 pond per yard (omstreeks 
•iO kilogram per meier) reeds als cene schrede tol dal ideaal kan 
worden beschouwd. 

nnil.schlami heefl zulk cenen overvloed van sleenen, dal wij 
alle spoorwegen der wereld daarmede zouden kuimen voorzien. 
Waarom zou men nu zelf daarvan geen gebruik maken'? Of is 
het misschien, omdat wij dc ervaring hebben opgedaan, dal niet 
goed gelegde sleenen liggers steenen des aanstoots geworden zijn V 
Dat is al lang bekend, evenzeer als dal murwe sleenen breken en 
dat vele sleenen, uit ellendig bewerkte groeven langs 
wegen vervoerd, kostbaar w(U'den. 

.Men legge de sleenblokken goed, dan veroorzaken zij geen 
schokken; men kieze goede steeueu, daii breken zij niel en men 
bewerke de steengroeven volgens een vast plan, dan zullen de 
jtrijzen gewis zeer malig zijn; eindelijk geve men zich de moeile 
om eene meer gemakkelijke handelwijze te volgen bij bet snel cn 
juist leggen der steenbbikken, en levens bij hel zoo vlug mogelijk 
nazien en juist verbeteren van liuniie ligging, dan zal daardoor 
een ineral zeer merkbaar gebrek worden hersteld en men zal zich 
eindelijk met de op deze wijze behandelde steenen verzoenen. 

De steenen, waarop de spoorstaven komen te liggen, kunnen 
van verschillende lengte cn dikle zijn, evenwel beide iu bepaable 
alhielingeii, opdat hel verkrijgen ibir sleenen in de groeven ge-
makkelijk worde gemaakt, en men bij bestellmgen slechts hel nummer 
van den beschadigden steen behoell o|) le geven, om er eenen tc 
onlvangen, <lie zonder eenige bewerking ler.slond op zijne plaals 
past. Dc zijvlakkeu kunnen, zonder een bepaald maximum van 
breedte te overschrijden, ruw blijven, om de nuttige massa der 
sleenen niet buiten noodzakelijkheid tc verminderen. Hij zulke be-
paliiigen eii met behoorrijke schikkingen kuimen de steenen, uil 
de geschiklsl gelegene groeven in zeer groote nieiiigte en, door 
middel van werktuigen, met dc verlaiigile uaauwkeiirigheiil be-
werkt en geboord, tegen dc billijksle prijzen afgeleverd worden. 

Waar de weg op eene aarden baan ligt, moet de grond onder 
elke rij sleenen met eene Iweemans handhei stevig aangcstauipl 
worden, en daarna moeten eerst de beide hoofdliggers onder de 
einden der spoorslaven en vervolgens de anderen daarlusscben op 
hunne plaats worden gelegd. Allen worden mcl de handhei goed 
geplaatst en, daar de volle uaauwkeiirigbeid vooreerst te veel tijd 
zou eiscbeu, liever een weinig le diep dan le hoog. Hierop zou 
de meer juiste plaatsing en de aanvuUing met vasl aangestampte 
aarde moeteii volgen. 

3.) In hel jaar 1815 namen Hessas-Iiauiégie en Henry op ilen 
spoorweg Harijs-Versailles (linkt-roever) eene proef met een slelsel 
van gegolen ijzeren liggers, waarbij de bouten dwarsbalken en de 
bewegelijke spoorstaafstoelen di.or twee platen van gegoten ijzer 
vervangen werden, w aarvan de zijden gewoonlijk O'".35, doch mider 
de slaafeinden 0"'.-li lang zijn. De gewone spoorslaafstoelen waren 
mcl die platen uit een sluk geguteii; zij droegen de spoorslaven 
en lagen zelf o|) den onderbouw. Door eeiie dwarsliggende ronde 
ijzeren stang van 0'".025 middellijn, werd de noodigc afstand 
tiisschen de beide S|)oren verkregen en behouden. Deze stang ging 
door dc spoorstoeb'ii beeii, en wel beneden de slaven; zij werd 
door midilel van twee loodregle ijzeren wiggen bevestigd, welker 
kop|)en ouder het benedenvlak der gelegde slaven lagen. 

Na een gebruik van 10 maanden werd omirenl dezen bovenbouw 
een onderzoek ingesteld; bel berigl van Vanvillier dienaangaande 
beval de gewigtige verklaring, dal hel naar dil stelsel gelegde stuk 
weg bevonden werd, in cenen zeer bevredigenden toestand Ic zijn; 
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dal de slaven en de platen zeer goed bewaard waren gebleven, en 
dal de platen en de dwarsstangen zich zonder roest vertoonden, 
ofschoon zij O'". 15 diep in den grond waren gelegd. 

Kr vormde zich daarop eene maatschappij {Sociélc des Imvenes 
jnélalliijues (ï Paris), welke in hel bezit van hel octrooi was; 
doch, voor zooveel mij bekenil is, werd, behalve de bovengemelde 
proef op den weg van Versailles, nog slechls op den franschen 
weslerspoorweg, Insschen Virollay en Versailles, eene lengle van 
2 lOG meters, en op den spoorweglak Nancy-Melz, bij .Melz, een 
klein gedeelle naar dit stelsel ingerigl. 

Hij de laatste proefnemingen had de bevestiging der dwarsstangen 
op eene andere wijze plaats dan boven beschreven is. Zij waren 
daar eveneens rond, maar slechls 0'".0'2 dik, en hadden aan beide 
einden eenen langwerpigen ko|). 

Deze kop wordt, voor dal de spoorslaaf in de stoelplaat gebragl 
is, door eene loodregte spleet in den binnenzijwand van den stoel 
gesloken. Wordl daarop de stang een kwadrant omgedraaid, zoodal 
de kop der stang in den horizontalen sland slaat, en dan zacht 
teruggetrokken, zoo komt de kop juist in eene horizonlale insnij-
ding te liggen en kan, nadat de spoorstaaf ingestoken en met eene 
wig vastgezet is, noch voor- noch achterwaarts. 

bovendien waren bij de laatste proefnemingen de jilaten, die 
onder de slaafeinden lagen, Ü"'.-iO lang en even zoo breed, en de 
tusschenplalen Ü'".-iO lang en 0'".;{() breed, (hn hel zijwaarts ver-
schuiven te voorkomen, waien zij ligt gewelfd en van onderen met 
eene O'".08 hooge en 0'".2ü lange ribbe voorzien, in den vorm 
van een kruis. 

De kosten van aanleg zullen bij de toenmalige prijzen in hel 
oostelijk gedeelle van Frankrijk voor beide slelsels (dal met bouten 
balken en dal met sloelplalen) vrij nabij gelijk geweest zijn: met 
betrekking tot de ihiurzaamheid, verdient het laatste onbetwistbaar 
de voorkeur. 

Nog voert men aan, dat bij hel sloel|ildlenslelsel eene laag grind, 
m dikte overeenkomende met de hoogte der balken, kan worden 
uitgewonnen. Ook beweren de octrooihouders, in een in 1850 uit-
gegeven prospectus, dal, naar olliciële opgaven, het onderhoud van 
hel bij Virollay liggende gedeelte wegs, waarbij de gegoten ijzeren 
platen zijn toegepast, aan de adiiiinistratie van den weslerspoorweg 
25 len honderd mmder gekost heeft, dan het daarmede evenwijdig 
liggende tweede spoor met stoelen en liggers. Kn loch is hel opmer-
kelijk, dat desinetlegeiislaaiide het stelsel niel meer opgang heeft 
gemaakt. 

4.) (iharles Lacv, te Kenyonbouse bij Manchester, en (leorge 
Watson Diick, burgerlijk ingenieur, te Maiichesler, namen den 
l'iden Jaimarij 1815 een oclrooi op de invoering van een nieuw 
stelsel van onderliggers van spoorstaven. Zij bestonden in gewalste 
irogvormige ijzeren platen (met de opening naar beneden), die deels 
als dwarsbalken dienden, terwijl de stoelen er op geschroefd waren, 
deels zoo als de sleenen neuten afzonderlijke onderliggers vormden, 
insgelijks met de daarop giischroefde stoelen. Dil stelsel is te zamen-
gesteld en te kostbaar; hel wordl ook, voor zooveel mij bekend 
IS, niel toegejiasl. 

5.) Naar een korl berigt in de Eisenhahn Xeilun(j\an 1815 (biz. 
111) .«lelde zekere llaiidouiu voor, om op de spoorwegen de onder-
liggers van bout door onderliggers van gietijzer te vervangen, en 
ze in eene laag \an asphalt en beton te leggen. Hij tracht daardoor 
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onder anderen eene voldoende massa te verkrijgen om het ongelijk 
indrukken in de bedding te verminderen. Hij berekent de kosten 
van zulk eenen ijzeren in asphalt-belon gelegden balk op 15^ 
franken. Aangaande de toepassing van dit denkbeeld heb ik niets 
vernomen. 

G.) Omstreeks dezen lijd bragt ook de amerikaansche ingenieui 
Trimble hel eersl op den spoorweg 1'hiladelpbia-Wihninglon-Hal-
tiniore tle verbinding der spoorslaven aan hare einden doormiddel 
van spalken of lasschen in toepassing. Dit is bij de gewone parallel-
staven met breede basis iu ieder geval de volkomensle verbinding, 
dewijl daardoor zoowel de stadigheid der spoorslaven verkregen, 
als de zwakke plaals aan de uiteinden der staaf versterkt en eene 
verschuiving van den kop verhinderd wordl. Hoe deze eindverbinding 
eenvoudiger, steviger en goedkooper kan worden verkregen heb ik 
in 11°. G7 der VereinszeiUm;] van dit jaar aangetoond (1). 

7). In hel jaar 181G lieel't de zeer verdienstelijke vroegere ge-
vohnagtigde der Leipzig-Dresdener spoorweg-maatschappij, de heer 
Husse, hel gebruik van eene uit drie deelen bestaande spoor>taaf voor-
gesteld. Zij beslaat namelijk uit eene eenvoudige T-vormige s|)oorslaal 
tol kop en Iwee boekstaven, die de eerste aan beide zijden omvallen 
en eenen breeden voel vormen. De verbinding zou met scbroefboulen 
iu langwerpige galen, op afstaiideii van G lol G voel, plaals hebben 
en de einden zouden gelijkmalig versjiringen. Dat in alle opziglen 
zeer goede denkbeeld werd weder op de amerikaansche spoorwegen 
hel eerst in toepassing gebragl. De heer Latrobe, hoofdingenieur 
van den Hallimore-Ohio-spoorweg, nam op de invoering van dit 
stelsel, nadat hij er eenige wijzigingen in gebragl had, in Amerika 
oclrooi, en jiaste hel sedert hel jaar 1850 op bovengenoemden 
spoorweg over vrij groote lenglen loe. 

De T-vormige bovenstaaf beeft op den Hallimore-Ohio-spoorweg 
aan den steel nog een paar nokvormige uitstekken, waarmede zij 
iu de daarmede overeenkomende sleuven der onderstaven vat, en de 
verbinding wordl door middel van klinkboulen bewerkstelligil, dn.-
er, op afslaiiden van tol 3 voel, heel ingedreven worden. 

Hel schijnt, dal ook dit stelsel doeltrellëiid is, even als dal van 
de Wnislow-slaveii, en dal de overgang van de eene s|)oorstaafop 
de andere niel te bemerken is; hierbij heell men nog het voordeel, 
dat enkel ile bovenstaaf met den kop door het gebruik afslijl, 
lerwijl de onderslaven, die den voel uilmakeii, ongedeerd blijven. 
De bovenstaaf, die dan vervangen moet worden, is aanmerkeliik 
ligter daii eene gewone eenvoudige T-vormige spoorslaaf; men kan 
ze van beter staalachlig ijzer of van staal zeil vervaardigen, zonder 
dal daardoor de kosten aanmerkelijk vermeerderen; de duurzaam-
heid der slaaf zal er door verdubbeld en verdrievoudigd worden. 
ook schijnt hel, dal de vrees, die men aanvankelijk wegens de 
onmogelijkheid der uitzetting koesterde, geheel ongegrond is. 

8.) In hel jaar 1817 heeft Greave op den spoorweg Kancashire-
Vorkshire .schaalvormigc onilerliggers van gietijzer, in plaals van 
de houten balken, toegepast. Hob. Slephenson heeft ze ook bij den 
egyjitischeii spoorweg van Alexandrië naar Kaïro aangenomen ; en 

I) t ' e l)c.I()L'lilc veil ictciing l)estiiiit daa i i i i , dal dc spalken niet door 
M'liroci'iionien maar door klinkimnien worden aiin^eki,cld ; voorl.s, dat de 
draagplaten onder de einden der .spoor.-taven worden weggelaten. De onder-
vinding schijnt to pleiten voor het denklteeld van den schr i jver : het hoeft 
gcleitl tot bezuiniging en gemak tiij onveini indeide veiligheid. (tted.) 
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hel schijnt, dal zij, bij hel fijne zand, waaruil de banen daar 
bestaan, bijzonder geschikt zijn. Hij deze inrigling was hel ook 
mogelijk, den ganschen bovenbouw, op hel leggen na, in Kngeland 
gereed te maken. De onderliggers hebben den vorm van een om-
gekeerd bekken van omirenl 0"'.50 middellijn; bovenop bevindt 
zich de daaraan vaslgegolene stoel, waarin de parallelstaaf, zoo als 
gewoonlijk, met houten wiggen wordl bevestigd. 

Aan weerskanten van den stoel zijn twee omstreeks ü"'.05 wijde 
gaten gemaakt, door welke dc onderliggers nog met grind opgevuld 
en tevens gemakkelijk (door middel van eenen kleinen stamper, 
waarop men met eenen hamer slaat) en zeer naauwkeiirig geheven 
kunnen worden. Hij eene G'".0 lange sjioorslaaf zijn 7 zulke onder-
liggers aangebragt, waarvan die, welke zich bij hel einde bevinden, 
en de I w e e middelste door middel van ))lalte slaven van gesmeed 
ijzer met de legenoverslaaiide onderliggers verbonden zijn. Deze 
staven gaan door eene overeenkomslige oiiening onder den sloel 
door en worden aan den buitenkant door vlakke ijzeren wiggen 
en aan den binnenkant door ronde peiiueu juist op de spoorwijdle 
vaslgeboiulen. Hel einde der spoorslaaf ligt lusschen twee zulke 
stoelen en is door middel van aangeschroefde spalken nog ver-
zekerd. 

0.) lil hel jaar 1852 stelde M. Th. Giiibal, professor aan de 
bergwerkschool te Moiis, eenen ijzeren bovenbouw voor. Hij moest 
be.staan uil overlangsclie balkeu van gietijzer, 0'".1)0 breed, die 
den vorm vaii omgekeerde platte goten hadden en door dwars-
staven evenwijdig gehouden moesten worden. 

0|) het bovenvlak der balkeu is eene ribbe vastgegoteii, waarop 
de spoorslaaf, die den vorm eener omgekeerde ü beeft (zooge-
noemile briigslaaf zonder verbreeden voet), past en aan de zijkanten 
vastgeschroefd wordt. Tussclien het bovenvlak der ribbe en het 
ondervlak van den kop der spoorslaaf komt eene lioiilen lal te 
liggen, die bestemd is om de schokken Ie verzachten. Daar deze 
van boven en aan de zijden bedekt ligt, is zij tegen vocht en vuil 
volkomen beveiligd; overigens kan zij zeer gemakkelijk en met 
weinig koslen vernieuwd worden. 

De vereeniging van civiel-ingenieurs te Darijs behandelde dit 
stelsel in hare vergadering van 21 .Mei 1852, en beval het ter toe-
passing aan; mij is echter geen spoorweg bekend, waaro]) hel lot 
uitvoering gekomen is, 

10.) Peter Harlow, ingenieur van den zuidooslerspoorweg, be-
zigde omslreeks dien tijd ook lol oiulersteiniiiig der gewone stoel-
spoorslaven van den dubbelen T-vorm, ongeveer ()"'.iO breede 
platen van gietijzer, die aan den onderkaiil met ribben voorzien 
waren. Hij eene spoorslaaf van 15 voel (1'".57) lengte nam hij 
eene slootplaat (onder dc einden) van 1 voet J] duim (I"'.2'.I5) en 
twee tusschenplalen van 3 voel .'3 duim (O"'.".!'.)) lengte aan. Deze 
platen bestaan overlangs uit Iwee lielllen, welke door middel van 
schroei bouten te zamen gehouden worden. Zij hebben van boven 
ribben, welke den voel der spoorslaven zoo vast omsluiten, dat 
daardoor eene zeer goede bevestiging en zei Is eene vrij voldoende 
eindverbinding der staven onlslaal. Hel dwarsverband lusschen elke 
twee tegenover elkander liggende platen wordl bewerkslelligd door 
stangen van gegoten ijzer, die er aan vastgeklonken worden. Deze 
stangen hebben eene kruisvormige dwarsdoorsnede; de langscho 
doorsncilc beeft den viscbbuikvorm. 

Hel schijnt dat dil stelsel hel groole voordeel beeft, dat de 
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onderplaten zeer vast in dc bedding liggen en volstrekt niel los-
schudden; intusschen loopen de gegolenc plalcn en bovenal de 
gegolene dwarsverbindingen groot gevaar om door schokken ver-
broken Ie worden. 

De kosten van dit stelsel beloopen in Kngeland ongeveer even 
zooveel als de aanleg van eenen bovenbouw met dwarsbalken. Het 
geldelijke voordeel beslaat alzoo in het goedkooper onderhoud van 
den weg en in de blijvende waarile van de ijzeren onderliggers. 

11.) De ijzeren hovenliouw, volgens hel nieuwe stelsel van 
William Harlow, ingenieur van den Midland-spoorweg, vond veel 
meer bijval, daii die volgens het stelsel van zijnen broeder. Hij 
bezigde zeer groole zware spoorslaven van den vorm eener omge-
keerde V mei een zeer breed grondvlak en legde ze onmiddellijk 
op de bedding. De breedte dezer slaven bedraagt aan de basis 
ruim 0"'.M0, de hoogte 0"'.i;) en het gewigl, op spoorwegen die 
druk bereden worden, 100 int 110 pmid, op bijsporen en zijlakkeii 
80 lol 1)0 pond per yard (50 lol 55, en 10 lot 15 kilogrammen 
per meter). De spoorstaven zijn 18 lol 22 voet (omslreeks 5"'.50 
tol G'".7(t) lang, eii aan dc einden door middel van eene binnen-
voering van plaatijzer verbonden, die naauwkeiirig tegen den 
binnenwand van de staaf aansluit en met vier klinkboulen a.in 
elk (Ier beide uiteinden is bevestigd. Hovendien is onder deze 
voering nog een hoekijzer eveneens vastgeklonken, om lol dwars-
verband te dienen. De beide einden van dil hoekijzer zijn 
een weinig opgebogen, om aan de spoorstaven, bij haren eeii 
weinig naar binnen overhellenden schuineii sland, eeue goede 
stelling Ie geven. Daar de slaven bijna geheel door de bedding 
bedekl zijn, kinmeii zij zich, zelfs bij groole hille, slechls zeer 
weinig uilzelten, en hel is daarom voldoende, op afstanden van 
omstreeks 300 voet, de galen voor de kruikbouten in de slaven 
2 lol 2 i lijnen (ruim 0'".001 tol ruim 0'".005) langwerpig rond 
te maken. 

Dil stelsel vereenigt iu zich eenvoudigheid van zamensleHing , 
stevigheid aan de einden, veiligheid en regelmatigheid in de ligging 
van den weg, zoodal de koslen van onderhoud hierbij slecht> 
omslreeks de helft zullen beloopen van de som, die vour he! 
onderhoud van eenen weg met dwarsbalken noodig is: zij bepalen zich 
bijna alleen tol het aanslo|)pen van den gnmd onder dc sporen. 
Algemeen wordl erkend, dal de beweging der Ireiiien, op de mt.'l 
dezen ijzeren bovenbouw aangelegde spoorwegen, uiterst zacht is 
en dat de eindvoegen volstrekt niel merkbaar zijn. Indien deze 
wegen niet een algemeen dof geluid gaven, zouden zij voor de 
reizigers niets te wenschen overlaten. Oidc schijnt de vrees, welke 
men in den beginne, bij de stijve, geene overlangsclie verschui-
ving toelatende verbinding van de einden der spoorslaven met 
elkander, voor de werkingen der temperatuur koesterde, zelfs 
volgens de ondervinding in hel zuiden van Frankrijk (waar deze 
sporen op den spoorweg van Hayonne en dien van Tonlouse in 
gebruik kwamen) niet geregtvaardigd geworden te zijn. De onder-
bedding kan men gemakkelijk I ligter nemen, hetwelk onder 
zekere omstandigheden eene aanzienlijke besparing kan geven. 

Daarentegen wordt als een nadeel van dit stelsel opgegeven, 
dat, bij een vrij vast bedding-materiaal, het water niel zijwaarts kan 
alloopen; ook zijn dc zware groote spoorstaven moeijelijk te ver-
voeren en Ie leggen. Hoveiiilien kosllen deze slaven, nanwlijk in 
den beginne, wegens hunnen eiuendommelijken vorm en do moiMje-
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lijku vor\aariligiiig, aariinerkelijk veel meer dan de gewone; laler 
nilnsMlien daalde, door Inni grool verbruik — er werden in de 
L'ersle Iwee jaren in Engeland alleen l ü engelscbe mijlen (103 
kdomelers) dubbel spnor mede belegd — , de prijs iu zoo verre, 
dal bel onderM'beid niel den prijs der gewone .slaven nog maar 
r» Sgr. per cenlenaar f/'(UiO per 100 kilograniinen) bedroeg. 

De duurzaanibeid der slaven liel evenwel veel le weiiselieii over; 
zoowel bij de in Engeland, als bij de in l'rankrijk vervaardigde 
spoorslaven van l'arlow beel'l men de ervaring opgedaan, dal zij 
spoedig begonnen le slijten tii dal zieli namelijk op eene zeer 
eigenaardige wijze een driehoekige spaan van de staal' afscheidde, 
waarop spoedig eene breuk volgde. 

De oorzaak daarvan schijiil hierin le be.«>taan, dal bij dezen vorm 
der slaaf en wegens de geringe dikte der wanden, voor den koji 
geen fijnkorrelig hard ijzer gebruikt, maar de geheele slaaf slechls 
uil hel voor den voel nooihge laaije ijzer v e r v a a r d i g d kan worden ; 
en dit mist de beliooilijke dinirzaainheid. 

Deze geringe duurzaamheid is dan ook de reden geweesl , 
waarom dit stelsel, in weerwil van zijne groote voorlrell'elijkheid, 
m de laatste acht jaren wimiig meer is toegepast geworib'ii. 

12.) In den jmigsten lijd heell de heer Schetller, le l!rnn.swijk, 
dit gewiglig onderwerp weder opgevat en eenen hovenbouwgeheel 
en al van gesmeed ijzer voorgeslagen. Zijn stelsel is eene vereeni-
•iiiig van de driedeelige sjioorstaaf van Dus.se of Eatndie met het 
boveiibonwstelsel van William Harlow. Hij wd zijne staaf met eenen 
voet, bestaande uit twee hoekijzers met (V".ir) breede zijd-'ii, vooi-
zieii, zoodal zij een grondvlak van 0"'.;]0 verkrijgt en, evenals .le 
Harlow.slaaf, onmiddellijk in hel beilding-materiaal kan worden ge-
legd. Om de bovenslaaf aan de oiider.Maven te bevestigen, wil hij 
schroefbouten gebrnikeii, en ze op afstanden van 0"'.30 van el-
kander plaatsen, om hel vernieuwen der bovenstaven gemakkelijker 
te maken. He einden iler boven- en onder.staven moeti'ii ver.sprin-
uen, zoodat ile onderstaven tei-elijk ile lasschen volkomen ver-
vangen. Om nu de kleine verschillen, die in de lengten der hoven-
en onderstaven onvermijdelijk voorkomen, onschailelijk le maken, 
moei de bovenslaaf van de einden af, de onderstaaf daarenlegen 
van het midden af, op vast bepaalde afstanden van gaten voorzien 
worden. Dan zullen de gat.m van de beide slaven (van welke die 
der bovenslaaf, wegens den invloed der temperatunr, langweriiig 
rond moeten worden gemaakl) sleetU oj) elkander passen, en de 
gemelde leiigleverschilleii znlleii nn ten gev(d-e hebben, dat de 
af>land tusschen de einden der benedenstaven slechts een weinig 
afwisselt. 

De dwarsverbindingen moesten op afstanden van elkander als 
die der legenwoordige dwarsbalken, derhalve van 0"'.'.I0 tot 1'".00, 
worden aangebragl; zij beslaan uil l o o d r e g l geplaatste platte ijzeren 
staven van rnim 0"'.00 hoogle en 0'».0ir) dikte, die aan weers-
zijden, door middel van twee klinknagels, mei de onderslaveii 
moeslen worden verbonden. 

Opdat lie slaaf de mei den wielkegel overeenstemmende lieHing 
zou verkrijf^eii, moesten de einden der dwarsverbindingen schuins 
omgebogen worden. 

Hovendien heefl de heer Schefller nog eene andere meer een-
voudige inrigting voorgesteld, llaarbij zou de voet der staaf uil 
een 1-ijzer met eene Hens van 0"'.30 breedte bestaan en de boven-
slaaf ter zijde aangeschroefd worden. 
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Deze laatste inrigting geeft echler aanleiding tot onoverkomelijke 
bezwaren bij de vervaardiging der slaven. 

Volgens de berekening van den heer Schefiler zou de strekkende 
nieter bovenbouw van de laatste (onuitvoerbare) zamenslelhiig op 
llj. iO ihaler en die van zijne eerst beschrevene inrigting op 1.1.70 
thaler komen, lerwijl die van de legenwoordige wijze met bouten 
balken (daarbij eene slaaf van -iO kilogram per meter aannemende) 
op 0.12 thaler kan worden gesteld. 

De inrigting van Schelller is derhalve bij den eersten aanleg slechls 
duurder dan ile gewone zamenslelling met houten balken ; evenwel 

is zij door de menigte dwarsverbimliiigeu en schroefbonlen altijd nog 
zeer zaïiKMigesteld; ook gaan, bij de wijze, waarop de heer Schelller 
de verbinding van de onderslaven met de bovenstaven heeft voor-
gesteld, de kliiikiiagels ligt los en veroorzaken iu dal geval, zoo al 
geen giivaar voor de veiligheid, dan toch ouder het rijden een zeer 
oiiaaiigenaam gerammel; bovendien is er op de behoefte aan eene 
zijdeliiigsche ontlasting vau hel water (ten opzigte waarvan in hel 
algemeen bij eene vaste bethling hel stelsel met overlangsche balken 
en in hel bijzonder hel boveiibouwslelsel van William l'.arlow ge-
brekkig is) volstrekt geen acht geslagen; en hel ell'ene vlak der 
staven van den heer Schelller zal, in weerwil van de menigte 
dwarsverbindingen, ligt aanleiding geven tot eene horizontale ver-
schuiving van den bovenbouw, indien het materiaal der bedding 
de o n d e r s l a v e n van 1er zijde niel volkomen omsluit. 

13.) Ik heb daarenlegen eenen bovenbouw, geheel van gesmeed 
ijzer, ook naar hel stelsel met overlangsche balken ingerigt, waarbij 
evenzoo eene bovenslaaf gebezigd wordt, die iu het verband aan 
twee onderstaven (van 0"'.30 basis) bevestigd is. De geheele inrigting 
eu zanieiistelling is echler aanmerkelijk (!envoiidiger, zoodal, zelfs 
als de driedeelige spoorslaaf een gewigl van 00 kilogrammen per 
strekkenden meter heefl, de geheele bovenbouw met meer dan 
O tol 10 ihalers per nieter kost, en alzoo bij den eersten aanleg 
niel duurder is dan de gewone bovenbouw. 

Daarbij vervalt het bezwaar van hel los worden der verbindingen 
lusschen de boven- en onderstaven; hoe sterker de last op de boven-
staven werkt, des te vaster worden de benedenstaven legen de 
zijilen der bov(!iislaven gedrukt. Voorts wordl, even als bij hel 
stelsel vau William Harlow, door den vorm der beide onderslaven 
le weeg gebragt, dat er zich tusschen deze en onder de bovenstaat 
een vaste kiezelrug vormt, die eene zijwaartsche verschuiving van 
eenen der spoorregels reeds volkomen verhinderl en waanloor de 
dwarsverbimlingen (even als bij het stelsel vau William Harlow) 
zich kunnen bepalen lot hoogstens twee voor elke spoorslaaf van 
zelfs O meiers lengte; (mk is de voiin der boven- en onderstaven 
zoo bnilengewoon eenvoutlig, tial de slaven voor de minste prijzen 
en in lengten van O lol 10 meter-! kunnen worden vervaardigd. 
Eindelijk is bij mijne wijze van zamensteHing ook eene volkomene 
afwatering van den weg mogelijk; kortom, ik geloof, dal door 
mijne nieuwe wijze van inrigling alle in hel bovenstaande berigt 
aangewezene gebreken volkomen nit den wtrg zijn gernimd. Eene 
naauwkeurige teek(!ning en beschrijving vau mijn stelsel is in mijn 
werkje IHc ehcnw Kiscnbohn odcr neiic eiiifnche Eisciiconslnic-
lionen jtir Khcnbahncn (llannover, H(im|)ler, 1802) vervat. 

O V K U EF.NICN V E R R E T I C U D E N I J Z E R E N l ï O V E N U O U W 

Z O N D E R I I A L K E N . 

in de Zeitunf] iles Vereins denlscher Kisenbahn-Verwallunijen, 
1802, n". 80, komt het navolgende verslag voor van het in hel 
vorig stuk vermelde werk van den hoofdingenieur Edmnnd Hensinger 
von Waldegg. 

Hoor den rijken inhoud en de poging om het gebruik van boni 
bij spoorwegen en spoormalerieel meer en meer door dal van ijzer 
te vervangen, zoodal zij daardoor steviger veiliger en meer vol-
komen voor het gebruik geschikt, goedkooper in aanleg en zuiniger 
in onderhoud worden, verdienl hel werk ten volle de aandacht der i 
spoorwegbesturen en ingenieurs. 

Vele der voorgestelde ontwerpen van verscheidene voorwerpen 
als ijzeren slagboomen, bruggen, telegraafpalen, goederenwagens, 
enz. verkrijgen, in de opgegevene strekking, een werkelijk belang. 
Naar hel voorstel des schrijvers betrell'ende een nienw stelsel van 
bovenbouw, waarbij de spoorstaven, zonder iloor overlangsche of 
dwarsbalken ondersteund te worden, onmiddellijk in de kiezellnüldiiig 
liggen, bevat de inrigling dezer spoorstaven zooveel nieuws en 
bruikbaars tegenover de elders in deze rigling reeds gedane voor-
slellen en proehieiningen , dat daardoor wezenlijk een stap voorwaarts 
schijnt gedaan te zijn. 

He schrijver loont eersl door eenen histoiischen terugblik aan, 
hoe de pogingen van bekwame ingenieurs er reeds lang o|i gerigt 
waren, om aan de spoorslaven eenen meer dnnrzanien en veiligen 
grondslag te verzekiiren, en de afzonderlijke slaven te vereeiiigen, 
door eene meer naauwkeurige inrigting, dan bij het gebruik van 
halken en de thans gebruikelijke bevesligingsmiddeleii mogelijk is. 
.Men heell, wel is waar, in lateren tijd, door de invoering van 
sterke met vier galen voorziene spalken of lasschen, in verband 
met geschikte prolillen der spoorslaaf, hier en daar ook door het 
gebruik van klinknagels in plaats van schroeven bij de verbinding 
der spoorstaven, hel in Hiiilschland gewone slelsel van bovenbouw, 
waarbij vau onderen vlakke slaven op dwarsbalken rusten, werkelijk 
verbelertl. Evenwel blijven in hel slelsel mtg eenige wezenlijke ge-
breken over, die overwonnen en uil den weg geriiimil moeien 
worden, indien men de sjioorwegen in voortdurend standvastige 
rijwegen voor de locomotieven herschep|)en wil, en biiiine besle 
Inkomsten niel door nuttelooze onkosten van herstel wil zien ver-
loren gaan. 

De gebreken van het tegenwoordige slelsel liggen gedeeltelijk in 
hel gebruik van dwarsbalken, en wel, zoo als de schrijver aan-
toonl, om de volgende redenen: 

1. De balken kunnen de spoorslaven nooit vast ondersteunen, 
dewijl zij hol gereden worden, en bij hel rijden loodregt onder de 
staven doorbuigen. Daardoor verkrijgt de weg, in plaats van vast 
le liggen, eene veerkracht, die voor den regehnaligen gang der 
rijtuigen nadeelig is; de spoorslaven komen, wamieer er over ge-
reden wordt, in eene golvende beweging; de bevestigiiigs-middelen 
(nagels of schroeven) worden los in de halken, en deze worden 
bovendien, juist op ile belangrijkste plaatsen, door de indringende 
vochtigheid het eerst verwoest. 

2. Hij de dwarsche ligging der balken wordt het draagvermogen, 
dal hun grondvlak heell, nooit geheel en nog minder gelijkmatig 
aangewend, zoodat er bont worill verkwist. 
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3. Hel houtmateriaal wordt steeds kostbaarder en duurder, en 
heeft volgens de ervaring zoo weinig dunrzaambeid, dat het in hel 
belang van een meer goedkoop onderhoud der spoorwegen waarlijk 
dringend noodzakelijk is, naar verandering om te zien. 

4. Tegen het gebruik van spoorstaven met vlakke basis is in te 
brengen, dat hare diinrzaamheid eenig en alleen afhangt van het 
behoud van het bovenvlak van den kop, en dat, als dit versleten 
is, de geheele slaaf terstond vervangen moet worden en slechls 
de waarde van ond ijzer behoudt. 

Het kan derhalve de vraag niet meer zijn, of hel tijd wordl, 
zoowel de bonten liggers bij den bovenbouw der spoorwegen geheel 
ter zijde le stellen, als ook in de zamenslelling en den vorm iler 
spoorslaven zulke veraiideringen te maken, dat er geene doellooze 
verslijting van ijzer meer kan |daals hebben. 

In de eersle rigling heefl William iJarlow, in Engeland, reeds 
ee iK ï groote schrede voorwaarts gedaan, door eenen bovenbouw 
geheel van ijzer zamen le stellen, die uit dikke van onderen holle 
spoorstaven bestaat, welke, onmiddellijk op en in de kiezelbedding 
liggende, door middel van ijzeren dwarsverbindingen voor hel 
rijmalerieel een spoor vormen, dal onafgebroken ondersteund wordt. 
Dil alom bekende bovenhouwslelsel is in Engelaml en Frankrijk oji 
vele plaatsen loegejiast, en destijds heefl ile w permanent way com-
|ianyi> in Engeland hel zich lot taak gesleld, hel hoe langer zoo 
meer in te voeren. 

De voortrell'elijkbeid van hel stelsel, met betrekking tot zijne 
slaiidvasligheid in naaiiwkenrige ligging en S|)oorwijdte, is steeds 
geroemd geworden; en dat men hel niet algemeen heefl ingevoerd, 
moet alleen worden loegeschreven aan de onislaiidigheid, dat hel 
met opzigt tot het verbruik van ijzer niets op de omie spoorstaven 
vooruit heefl, maar veeleer daarbij achterstaat. 

Do H.arlowstaaf heefl, bij een gewigl van omtrent 50 kilogr. jier 
m(;ter, eenen voor hare vervaardiging vrij zamengestelden vorm, 
zoodal daartoe slechls week ijzer kan worden gebezigd; zij vormt 
een gelijkslachtig geheel en het kan niet andiirs, of bij het nil-
rollen moet het ijzer in den kop veel le lijden hebben en daardoor 
komt het, dat de kop der slaven bij het gebruik op den weg zoo 
spoedig verslijt. Daardoor wordl dan terstond de geheele slaaf on-
bruikbaar, en de onderhoudskosten van den weg zullen, door het 
vermeerderde verbruik van ijzer, welligl tol een honger bedrag 
klimmen, dan wanneer men eene minder zware staaf met balken 
gebezigd had. 

Hel zou er dus op aankomen, om aan de Harlow-spoorstaaf bij 
bare overigens erkende brnikliaarheid voor i;enen slevigeii en in de 
kiezelbedding duurzaam vast rnstendeii bovenbouw, nog zulk eene 
verandering in vorm en zaniensleihng le geven, dat daardoor ook 
het voordeel, om hel verbruik van ijzer tol een minimum le 
brengen, kan worden bereikt. 

Met hel (tog daarop is er reeds meer dan een voorstel gedaan. 
He heer Schelller heefl namelijk in hel Orfjnn fiir die Forlschritle 
des Fisenbahnwesens, 181)2, Heft i , eene spoorstaaf voorgesteld, 
bestaande uil drie deelen, te welen: eenen bijzonderen T-vormigei i 
kop eu twee 0'".15 breede hoekijzers. Deze slaaf belooft wel eenigen 
opgang, hoofdzakelijk omdat er bij de zamenslelling ook stevige dwars-
verbindingen kunnen worden aangebragt. De spoor.staafvan Scheffler 
onderscheidt zich in vorm van die van Harlow alleen daardoor, dat 
zij van onderen niet hol is, en haar alzoo de naar haar uevornnle 
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k(îrii ot' riig in liet kiczelbcil onlbreiikt, Nveikc cenc vaste ligging 

bevordert. 

Lie door ilen beer Ilcnsingcr voorgestelde inrigting ini is eene 
gelukkige vereeniging van de spoorstaaf van Harlow met die, welke 
de liecr Selielller beeft voorgeslagen. He beer lleusinger boudt zicli 
in bet algemeen aan den narlowscben vorm, docb stelt zijne 
spoorslaaf, even als Sebciller, uit drie deelen te zamen, te welen 
een middelstuk, eenen ko|) en de onilerslaven. De kop kan, even 
als bij de staaf van Scbefller, uil lijn korrelig ijzer, pmidelslaal 
of ook gietstaal worden vervaardigd en weegt sleelits 11) kilogrammen 
per sirekkenden meter. Als onderslaven zijn, in plaats van lioek-
ijzers, twee boogvormige scbalen aangebragl, die (in dwarsdoorsnede 
beschouwd) van boven aan dc bovenslaal vastgeklonken zijn en van 
onderen uit elkander loopcn, waardoor zij, even als »Ie Darlow-
.Maven, eenen kiezelrug kumien vormen, welke de vaste ligging 
van het geheele spoor verzekert. De beide onderslaven weg(.'n -if) 
kilogrammen den sirekkenden meter en kunnen uil gewoon ijzer 
worden vervaardigd, terwijl de kop, dien men gemakkelijk uil 
heler metaal vervaardigen kan, alleen aan slijling is bloolgesleld 
en gemakkelijk kan worden vernieuwd, liet voordeel, ilal deze 
inrigling, zoowel als die van Schelller, boven die der Darlow-
slavcn heeft, is dus daarin gelegen, dal van het aangewende 
maleriaal slechts een betrekkelijk klein gedeelte aan slijling onder-
hevig is, hetwelk van eene uitstekend goede soort van ijzer kan 
worden vervaariligd cn waardoor derhalve eene groole bezuiniging 
in het onderhoud van den weg wordt verkregen. De |)raklische 
deugdelijkheid der verbinding tusschen de boven- en onderslaven 
is met aan twijfel onilerhevig. 

Dij de door den beer Ilcnsingcr voorgestelde inrigting worden 
de voeten der onderslaven op bepaalde afstanden aan dwars door 
den weg loopendc hoekijzers vastgeklonken, die levens aan de 
beide einden zoo opgebogen zijn, dal de slaven de juiste helling 
op den weg verkrijgen. Deze dwarsverbindingen moeten oidv Iegelijk 
de juiste spoorwijdle verzekeren. Uok op de afwatering binnen de 
sporen, alsmede o]) de noodige s|ieelrnimle der klinknagels voor 
het uilzellen der verschillende staven bij lemperaluursveranderingcn, 
heeft men acht geslagen. 

Den referent schijnt hel toe, dat de wijze, waarop lleusinger 
de driedeelige I?arlowstaaf heeft ingerigt, haar voor den bovenbouw 
van spoorwegen zeer aanbevelenswaardig maakt: voori;erst dewijl 
de eerste aanleg van zulke spoorwegen maar weinig meer kost dan 
volgens de thans gebruikelijke inrigling met van ouderen vlakke 
slaven op dwarsbalken; en len andere, dewijl de onderhoudskosten, 
door het geheel weglaten van alle lioulwerk, lol een minimum 
worden gebragl. liet zal echler nuttig zijn, den vorm der spoorslaaf 
nog nader te vergelijken met dien der eigenlijke lîarlowslaaf, wier 
goede ligging in de kiczelbedding reeds proefondervindelijk is be-
wezen. VA' verloonen zich hier eenige verschillen, die bij hel toe-
|)assen van den bovenbouw van lleusinger inlusschen gemakkelijk 
kunnen worden uit den weg geruimil. 

1.) De Darlowslaaf heeft bij eene hoogte van duim eng. eene 
basis van K) dnim breedle; die van lleusinger daarentegen heeft, bij 
eene boogie van7.i , slechls eene breedle van l"J duim in de basis. Nu 
kan de breedle gemakkelijk lot op II] duim en meer gebragl worden, 
maar de hoogte der slaaf zal, wegens hel vastklinken aan den kop, 
mei van belang verminderd kunnen worden, cn dus zou hel wel-
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I ligt doelmatig zijn, behalve de dwarsverbinding door de hoekijzers 
van onderen, nog eene tweede dwarsverbinding bovenaan nabij 
den ko|) aan te brengen, hetwelk op onderscheidene wijzen zeer 

, gemakkelijk kan worden bewcrkslclligd. Zulk cenc eenvoudige extra-
dwarsverbinding kon, vooral in de krommingen van den weg, 
goede dienst doen om de juiste spoorwijdle tc bewaren. 

2.) De Darlowspoorslaaf onderscheidt zich daardoor, dat een 
matige kiezelrug bijna lot bovenin reikt, hetwelk bij dc slaaf van 

I lleusinger niet in die mate het geval is. Dit onderscheid zon ge-
makkelijk weggenomen kmmen worden, als men aan de schaal-
vormige onderstaven, volgens lleusinger ingerigt, zulk eenen vorm 

I gaf, dal zij digi onder dc ribbe van den T-vormigen kop, in plaats 
van geheel bolrond, eerst holrond een weinig wijder werden. Dij 

' hel walsen dezer stukken kan dil even gemakkelijk bewerkstelligd 
worden, zonder daarom hel gewigt en de kosten van hel geheel 
Ie verhoogen. 

Zulke kleine en misschien nog andere wijzigingen, die zich bij 
ile uilvoering kmmen openbaren, brengen overigens geene wezen-
lijke verandering in de door den heer lleusinger voorgestelde 
zamenslelling l(.' weeg; zij moet dus der welverdiende aandacht 
dringend worden aanbevolen. Wij hopen, dal de kennelijke ge-
breken , welke het oude stelsel van bovenbouw aankleven, door dc 
toepassing van ilil nieuwe, voor goed mogen worden uil den weg 
geruimd. 

De heer lleusinger bespreekt verder in zijn boven aangehaald 
werk de mei zijn nieuw slelsel van bovenbouw zamcuhangendc 
inrigting van wegovergangen, harlslukken en excenlrieken; men 
vindt daar op overtuigende wijze door schetsen cn berekeningen 
aangetoond en bewezen, dal de volgens zijne inrigling uitgevoerde 
bovenlouw stevig en eenvoudig en daarbij ook goedkoo|)er len 
uitvoer kan worden gebragl, dan bij de tegenwoordig gebruikelijke 
handelwijze hel geval is. 

L O C O M O T I K V K N V O O l i GKWON'IC W'KGEX ( W K R K T U I G VAN 

A V E L I N O E N I ' Ü U T E K T E I IOC ' I IESTEU. ) 

[Zeitung des l'ereivs deutscher Kiscubahn•^'crwaltungenJ 18G2, n°. 71.) 

De bcrgwerkvereeiiiging « Weichselllial » beeft in 18li2 eenen 
directeur naar Londen gezonden, met oogmerk om zich op de plaals 
zelve mei de verschillende zamenslellingen zoowel als met de bijzon-
derheden omtrenl het gebruik der locomotieven voor gewone wegen 
bekend Ie maken eu het |)riiissiscbc ministerie, overtuigd van het 
algenieene belang eener invoering dier locomolievcn, heeft zijnen 

i agenleii en commissari.ssen aangeschreven, om genoemden direcleui 
; met alle hun len dienste staande middelen Ie ondersteunen. Dien-

lengcvolge beeft men Ie Londen, onder de meest verschillende 
omstandigheden, verscheidene malen eenen proefrid gedaan, en 

; daarbij is de bruikbaarheid van hel werktuig met volkomene zekcr-
j heiil gebleken. De locomolief van de beeren Aveling en Dorlcr uil 

llochester, die daartoe gebruikl werd, had, met inbegrip van al 
haar loebehooren, baren watervoorraad enz., een gewigl van 10 
ton en was van 20 paardekraehlen. De velgen der wielen waren 
0"'.-J0 breed, doch kunnen gemakkelijk naar de plaatselijke omstan-
digheden gewijzigil worden, liet werktuig legt mei gemiddelde snel-
heid eene duilsche mijl in 80 iinimleii af en beweegt zich zoowel 
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op gewone wegen cn weiden als op kunstwegen; hel kan met juist-
heid bestuurd worden, rijdt in eenen kring rond en de huizen 
langs, ontwijkt andere rijtuigen zonder de minsie moeite, kortom, 
is voor hel gebruik volkomen geschikt. Hel werktuig voert zooveel 
waler mede, als voor een verbruik van ongeveer twee uren vol-
doende is. De kelel is geheel o|) dezelfde wijze ingerigt als bij 
andere locomotieven, en hel ojipervlak, dat verhit wordt, veroor-
looft zelfs sloppcis lot brandstof te gebruiken. Door een' bijzon-
deren remtoestel kan men het werktuig oogeiiblikkelijk doen stil-
staan, en ook cenc teruggaande beweging wordt met gemak en 
veiligheid uitgevoerd. Kven als bij de loeoniolievcn op spoorwegen 
staal de machinisl achler de machine, en behalve deze is er nog 
een bestuurder noodig, die voorop zit en, door middel van een 
klein (vijfde) wiel, aan het werktuig eene beweging naar de eeiie 
of de andere zijde mededeelt. De vuurhaard is zoo ingerigt, dal 
daarbij alle gevaar wordl vermeden, doordien de asdibak geheel 
gesloten is. In gewone gevallen hechl men slechls drie vrachtwagens 
achter de locmiiotief, doeh ilil gelal kan naar de omstandigheden 
en de grootte van hel werktuig willekeurig vermeerderd worden. 
De prijs van eene locomolief van 21) paardekraehlen is Ie Londen 
omtrenl -'120 pond slerrmg (fï)000), een prijs, die geenszins Ie 
hoog is berekend. 

nET G E B l l U I K VAN KLEKTU1.>^CIIE .SEINEN V O O l i S r O O l l -

T U E I N E N , D I E H U L P N O O D I G I I K R l i E N , D O O R C. F I M S C I I E U . 

[Zeitung des l'ereins deutscher Kiscnbahn-Vcnü(dlungcn, 1802 , ii". 72 cu 
Zeitschrift des deutsch-üstcrreichischen Telcgraphen-Vercins^ I8G2, l i e f t 1.) 

In den jongslen lijd is men begonnen, ile elekirische lelegralic 
Ic beschouwen als een ononiheerlijk hulpinitldel voor de ongesloorile 
diensl op de spoorwegen; en ofschoon de daarbij gebruikle loe-
stellen niel overal op volkomen dezelfde wijze zijn ingerigi, zoo 
krijgt toch mei regt de telegraaf van Morse hoe langer zoo meer 
de overhand. De wijzer- en naaldtelegraaf is iloor zijne meer ge-
makkelijke behandeling wel aanvankelijk meer iii gebruik gekomen, 
doch hij kan nimmer eene zoo groole zekerheid geven, als de 
telegraaf van Morse. Dc ondervinding heeft bovendien bewezen, 
dat ile moeijelijkheden, die men bij hel leeren behaiiilelen van den 
druktelegraaf vreesde, niet beslaan, namelijk bij eenvoudig inge-
riglc toestellen, die slechls weinig behoeven geregeld te worden. 
Langs de koninklijke spoorwegen in Hannover beviiulen zich oj) 
71 stations Oi loestellen van Morse, die lol de iliensl van den 
weg cn lot gerief van hel j)ubliek gebruikt worden. .Met uitzonde-
ring van 18 stations wordl bij alle de diensl door spoorwegbe-
ambten waargenomen. 

De langs den spoorweg gespannen telegraafdraad moest niet 
alleen dienen om telegrafische berigten van een station naar een 
ander over te brengen, maar men verbond daarmede ook eene inrig-
ting, om elektrische klokken in de woningen der wachters in be-
weging te brengen, ten einde ben Ie waarschuwen, als er een 
trein van het naaste station vertrok. Ilovendien voerde men in de 
treinen kleine Iclegraaflocslellen mede, die, ingeval van »Ie eene 
of andere sloornis, omler weg in den draad ingeschakeld werilen, 
om van hel naaste station hiili» te vragen. 

Maakt men voor deze drie gevallen van denzelfden gelciddraad 
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gebruik, dan kan men daarmede den vcreisclitcn graad van zeker-
heid niet bereiken; daarom spant men op spoorwegen, waarbij men 
zich van kloktoestcllcn bedient, eenen tweeden afzonderlijken draad 
om ze in beweging te brengen. Ilcl gebruik van draagbare toe-
stellen hij treinen, die hulp behoeven, hecH lol nu loe slechts daar, 
waar groole moeile en kosten aangewend konden worden, eenen 
eenigzins günstigen uilslag opgeleverd. De loestellen waren bijna 
allijd wijzerlelegrafen; doch iii weerwil van de eenvoudigheid in 
hunne behandeling, waren zij iii de ineesle geval len toch van geen 
diensl. Hel jiersoneel van den trein was namelijk niel behoorlijk 
geoefend, daar hel gemiddeld slechts eenmaal in hel jaar Irefl, 
dal zulk een beambte den toestel moei gebruiken; en gewomilijk, 
als men den loeslel niel kon laten werken, werd daardoor dc ge-
meenschap lii.'̂ sclieu de beide naaste stations gestoord, dal juist in 
zulke gevallen diilibel hinderlijk werd. Uil dien hoofde werd op 
verscheidene spoorwegen in dke tweede of derde wachlerswoning 
een lelegraaflocslel geplaatst, welks behandeling aan uitgekozene cn 
daartoe opgeleide spoorwegwachlers werd loeverlrouwil. Deze inrig-
ling is inlusschen koslbaar, en de alsland van den trein tot den 
dikwijls ver verwijderden toestel veroorzaakt veel tijdverlies. 

Neemt men nu in aanmerking, dal groole ongelukken voor dc 
afzonderlijke deden van den weg tot de groote zeldzaamheden be-
hooren, en dal kleine ongevallen betrekkdijk weinig voorkomen, 
zoo blijkt, dal hiermede de aanzienlijke uilgaven, die gedaan moeien 
worden, om door middel van de deklrisdic telegrafen cenc betere 
aanvrage om hulp te erlangen, niet in verhouding slaan, cn boven-
dien mist men de zekerheid van dat doel te ziillen berdken. 

Intussclien is het op eenige gedeellen van den spoorweg, v.egens 
jdaatsdijke omslandigheden , noodzakelijk, om elektrische nooilseincn 
van die plaatsen naar hel station Ie kunnen geven. 

Ook op een gedeelte van den Hannoverschen spoorweg bestond 
die noodzakelijkheid, en wel op hel mei slerke hellingen aange-
legde stuk lusschen (löHingeii cn Cassel, waar, wegens de slerke 
kronnningeii in den weg, bet gebruik van ziglbare seinen zeer 
beperkt werd. Dij het onlwerpeii dier inrigling hidd men het voor 
voldoende, dat er van den Irein, die hulp noodig had, slechls een 
elektrisch sein gegeven kon worden; van de toepassing van draag-
bare toestellen werd geheel afgezien. 

Dewijl de spoorwegtelegraaf in Hannover overal naar hel stelsel 
van .Morse is ingerigt, cn een grool aantal stations in eene en 
dezelfde kelen zijn gebragl, zoo moest er voor de klokken cenc 
afzonderlijke lijn gespannen worden, welke ook voor hel geven van 
deklrisdic noodseinen dienen kon. 

De klokloestellen der Haimovcrsche spoorwegen zijn tloor Siemens 
en llalskc; uil DeiTijn geleverd. Zij slcllen zich door het doorlaten 
van eenen krachligen slroom in beweging, en geven dan, alvorens 
weder tol rust te komen, op iwee van gietijzer vervaaiiligdeklok-
ken, van verschillenden loon, vijfdubbele slagen. Zulk een sein, 
dal uil vijf dubbele slagen beslaat, wordl gewoonlijk een pols ge-
noemd. Kén pols beleekenl eenen trein in de rigling van (kassei 
naar Hannover, twee zulke seinen eenen trein in tegenovergestelde 
rigling, terwijl vier zulke seinen aan dc wachlcrs Ie kennen geven, 
dat de diensl gesloten wordl. 

De noodseinen, ilie van een zeker gedeelte van den weg kwamen, 
konden slechts van uil de klokkdiuisjes gegeven worden; der-
halve had men den weg van den trein, die hulp behoefde, tot aan 
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den naasten toestel ai'te leggen en dns eenen weg, dio hoogstens ' 
gelijk is aan de helH van den afstand tiisschen twee klokkehuisjes. 

De inrigling tol liet geven van noodseinen was ahliis: 
Oj) ieder der heide stations was eene hatterij van O tol S elementen 

opgesteld, welker gelijknamige polen met de geleiding der klokken 
in verbinding waren, terwijl insgelijks de andere gelijknamige polen 
met do aarde verbonden waren. Er bestond derhalve in den i?e-
leiddraad der klokken geen stroom, want de werkingen der batte-
rijen maakten elkander onzijdig. Op elk station had men voorts 
eenen wekker ingeschakeld, wiens anker een elektromagneet is, 
die natuurlijk geen aantrekkingskracht uitoefent, zoo lang de 
stroomen onzijdig blijven. Zoodra echter de geleiddraad op de eene 
of andere plaals met de aarde verbonden werd, kon door deze ver-
binding met de aarde de stroom rondgaan, en de wekkers moesten 
aanslaan. De elektromagneten der klokken werden door den zwak-
ken slroom niet aangedaan en sloegen bijgevolg niet aan. Om nu 
le verhinderen, dat zulk een sein op de beide wederzijdsche stations 
gehoord werd, maakle men in de klokkehuisjes twee kleine kasten, 
zoogenaamde noodseingevers, die met twee sleutelgaten voorzien 
waren, van welke elk geteekend was met den naam van het slation, 
waarheen hel noodsein gegeven moest worden. In een van deze 
sleutelgaten werd dan een daarin passende sleutel gestoken, waar-
door de geleiding reeds verbroken werd. Door den sleutel om te 
draaijen werd de geleiding met dc aarde in verbinding gebragl cn 
het sein op bet bedoelde station gegeven. 

Dc gemelde sleutels voor het geven van noodseinen, welke de 
conducteur des treins in den beginne steeds bij zich hebben moest, 
werden later in elk wachtershuisje verzegeld nedergelegd, en slechts 
bepaalde personen mogten hel zegel verbreken. 

Om de geleiding der klokken te laten werken dienden elektro-
magnetische stroomvoortbrengerii van Siemens en Ilalske, die men om 
het andere slation had aangebragt. Door het drukken op eenen ge-
wonen telegraafsleutel werd de noodseinbattorij met den wekker 
uit — en daarvoor de stroomvoorlbrenger in de geleiding gebragt. 

De gebreken, aan deze inrigting voor de elektrische noodseinen 
verbonden, waren de volgende: de plaals, waar zich de hulpbe-
hoevende trein bevond, was uit het sein niet op le maken. — I n 
weerwil van de gemakkelijke behandeling met den .seinsleutel, 
kwamen er toch verkeerde seinen over. — Men had eindelijk op 
de stations geen waarborg, dat de noodseinwekkers ook werkelijk 
aansloegen, als van de plaats des ongcvals het noodsein gegeven 
werd. 

Deze noodseinen werden daarom afgc.̂ cbaft cn andere zoodanig 
ingerigt, dat zij beter werkten cn bij groolere zekerheid eenvoudiger 
tc behandelen waren. 

Zij zijn ongeveer op de volgende wijze ingerigt. Aan dc beide 
einden van de lijn voor de klokken plaatste men volledige telegraaf-
toestellen van Morse, zoodat het mogelijk werd om door dien draad 
telegrafische berigten over tc seinen. Op dc tusschcnstations, waar 
twee kloklocslellen bij elkander waren, had men dubbele telegraaf-
toc.stcllcn, en alleen de druktoestel deed naar beide zijden dienst, 
dat is, er waren twee afzonderlijke elektromagneten cn drukstiflcn 
voorhanden, welke naast elkander op dezelfde jiapicrstrook .schreven. 
Dc drukloestel is zoodanig ingerigt, dat dc papierstrook zich voort-
beweegt, zoodra het anker wordl aangetrokken, en eerst na eenigen 
tijd van zelf weder stil houdt. Gelijktijdig met hel werken van den 
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druktoestel slaal een wekker aan en laat zich met korte lusschen-
poozen aanhoudend hooren. 

De toestellen kunnen in dc geleiding gebragt worden, om nood-
seinen over tc brengen en te ontvangen; moet er intusf̂ chen een 
klokkcscin gegeven worden, dan wonlen zij buiten werking ge-
steld, cn dc stroomvoorlbrenger op dc eindstations zendt bij het 
nederdrukken van den sleutel den stroom in dc lyn, om de klok-
toestcllcn tc laten werken. 

Dc stroom van dc batterij voor noodseinen op dc stations, die 
van stroomvoortbrengers zijn voorzien, is niet sterk genoeg omdc 
kloklocslellen in beweging te brengen, doch is voldoende om het 
relais le doen werken. 

In elk klokkehni.<ïje is nu alles op dc volgende wijze ingerigt. 
In den klokketocstel bevindt zich op dc as van hel rad, dat 

bij eiken dubbelen slag cenc omwenteling doet (dus bij iedere pols 
vijf), cenc schijf van geel koper, die aan den rand verscheidene 
insnijdingen heeft. Op den rand dezer schijf drukt ccne veer, welke 
op een sluk geel koper bevestigd is, dat aan het voetstuk van den 
klokketocstel vast zit, doch geïsoleerd is. Dit stuk geel koper is 
met eenen gutla-pcrchadraad cn dc schijf met eenen anderen draad 
verbonden, door welke alzoo de stroom van dc lijn, die voor dc 
klokken dien ,̂ zoo lang onbelemmerd gaan kan, als de veer den 
rand der schijf aanraakt, terwijl hij, door middel van twee andere 
draden, door dc elektromagneten van den toestel gaat. Dit is nu 
allijd het geval, als dc toestel in rust is, en zoo kan dan dc 
slroom van dc batterij voor noodseinen ongehinderd doorgaan. Zendt 
men nu den sterken stroom, die dc kloklocslellen laat werken, 
door den draad, dan brengt deze dc raderen van den toestel in be-
weging, cn terstond draait ook dc vermelde schijf. En dewijl dc veer bij 
dc iujsnijdiugen in den rand der schijf deze niet kan aanraken, 
zoo moet het gevolg daarvan zijn, dat dc stroom verscheidene 
malen verbroken wordt. 

Drengt men nu ergens ccn der kloktoeslcllen door het neder-
drukken van het anker van den eicktromagi.cct in beweging, zoo 
wordt dc stroom van dc ballerij, die voor de noodseinen dient, 
evenveel malen verbroken en hersteld, als cr insnijdingen in de 
schijf zijn. Daardoor ontvangen dc papierstrooken der druktoe.̂ tcllcn 
op de stations teckens, die uil strepen en punten zamcngesteld zijn. 
De insnijdingen zijn bij eiken kloklocslel op ccne andere wijze ge-
maakt, waardoor elk zijn bijzonder noodsein geeft. Men hccllL 
daarbij als regel vaslgcsteld, dat een punt cenc eenheid en cenc 
streep vijf eenheden betcekent. Zoo zou derhalve bijvoorbeeld het 
leeken • het getal 12 voorstellen. 

Dewijl bij eiken toestel dc schijf gedurende éénen pols vijfmaal 
omwentelt, zoo komt het door haar voortgebragle tccken ook vijf-
maal achter elkander op hel papier te staan, zoodal daardoor een 
alarmsein gevormd wordt. De hulptocslel, die in geval van ccne 
herstelling ingeschakeld wordt, geell tot noodsein de letters rr in 
gewoon schrill van Morse. Op de stations bevindt zich ccne lijst 
van dc klokkehuisjes met dc bij elk behoorende noodseinen. Daarop 
ziel men alzoo met eenen oogopslag, op welke plaats de trein, die 
om hulp vraagt, zich bevindl. Om tc voorkomen, dat er moed-
willig of onvoorzigtig een nood.<;ein gegeven wordt, is het zooingc-
rigl, dat in gewone omstandigheden dc veer cn dc schijf van den 
stroom afgesloten zijn. Om deze dan, als het noodig is, in tc 
schakelen, is daarvoor in ieder klokkehuisjc nog ccn toestel (nood-
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sein-vcrbindingsluk) aanwezig. Deze is met ccn kastje overdekt, 
hetwelk gesloten kan worden, cn waarvan dc sleutel in de wach-
tcrswoning verzegeld voorhanden is. 

13ij hel geven van het elektrisch noodsein heefl het volgende plaats. 
Nadat het gewigt van den kloktoestel opgetrokken en dc nood-

scinlocslel door hel vermelde verbindingstuk in de geleiding ge-
bragt is, wordt bet klokwcrk door eenen tik met den vinger op 
eenen knop van dc ankerplaat des clektromagnccts, die zich in den 
kloktoestel bevindl, in beweging gebragt. Men trekt de hand snel 
terug en laat den kloktoestel eenmaal w e r k e n (eenmaal vijf dubbele 
slagen doen). Daardoor heelt men naar dc naaste stations aan weers-
zijde het berigt gezonden, dat er eene hulplocomotief noodig is. 

Daarop moet bet sein van het vertrek der hulplocomotief ont-
vangen worden. Geschiedt dit niet, zoo moei men met tusschen-
ruimlen van ééne minuut, waarin bet sein van vertrek gegeven 
kan worden, door den kloktoestel telkens weder eenmaal in be-
weging tc brengen, het noodsein zoo lang herbalen, tot dal men 
het vertreksein oiilvangen heeft. 

Zoodra men dit sein ontvangen beeft, wordt dc loeslel doorbel 
bovengemelde verbindingstuk weder buiten werking gebragl, hel 
kastje gesloten, cn de sleutel aan den wachter teruggegeven. 

Langs dc hier beschrevene lijn voor de klokken moeten alle 
Iclegralische berigten tusschen de beide naaste stations verzonden 
worden; ook moet de uitiioodiging tol het geven van het klokkc-
scin langs dezelfde lijn geschieden. Daardoor wordt verkregen, dat, 
als cr geen storing in het overseinen der berigten plaals heefl, 
ccn gegeven noodsein met zekerheid overkomt. 

Als er ecu groot aantal elektromagucten der kloklocslellen in dc 
geleiding gebragt wordt, hebben de ontwikkelde extrastroomeu 
cencu beiluidenden invloed en bemoeijelijkcn het snelle seinen langs 
de lijn; daarom is het geraden, den gang van den kloktoestel zoo 
langzaam mogelijk in te rigten, opdat de noodseinen klaar en 
duidelijk overkomen. 

Om de extrastrooiiien zooveel mogelijk te verzwakken, moet men 
aan de elektromagncten der kloktocstellen dunne kernen en weinig 
omwindingen geven. Deze soort van elektrische noodseinen heell 
op den Hannoverschen spoorweg aan alle eischen voldaan. 

1)H MOKIJKMJK.STI-: SrOüUWKGWICIIKKN DKIi A.VliDi:. 

{Zeitung des Vcreius dculschcr JCiscnlnhn-Verwnltungen, 1PC2, n". 7.1.) 

In den u great Indian peninsular »-spoorweg bevindl zich een 
hellend vlak van 2.5-185 meiers lengte, met cenc lijzing in hel 
geheel van 558 meters. Daaninder zijn slechts 1 328 meters hori-
zontaal en voorts 5 120 meters met j'y, 13 003 meters met , 
2 373 meiers met 163 meters met heUiiig en dc overige 
met ver.schillende hellingen. De sterkste kromming heeft eenen 
straal van 302 meiers en cenc lengte van 113 meters, terwijl de 
zwakste kromming 1 1)00 meters straal en 1500 meiers lengte 
heeft. Op dien weg lelt men twaalf tunnels van 30 tot 100 meters 
lengte, die tc zamen 2 318 meters lang zijn en alle in vaste rotsen 
uitgehouwen werden en onbemuunl slaan; voorts bevinden zich 
daar nog acht viaducten van 18 lot 151 meters leiig'c en 13".71 lot 
42'".00 hoogte, waarvan dc bogen meerendeels ceuc spanwijdte 
van 15"'.2i hebben. Dc insnijdingen, waarvan dc diepste 21"'.38 
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diep is, hebben 1210 300 leerling meters inhoud; dc inhoud der 
ophoogingen, waarvan de hoogste 22"\55 hoogte heell, is 1411100 
teerling meiers. De koslen voor deze groole onderneming zijn op 
11030 500 franken, derhalve op 585 080 franken per kilometer 
geraamd. De weg loopt over cenc helling, die dikwijls door steile 
wanden en diepe kloven afgebroken wordl, zoodat hij nu eens in 
de rols gehouwen is, dan weder door bogen gedragen wordl. Dc 
aanleg beeft op vele plaalsen veel moeite gekost wegens ccne boven 
het vaste gesteente liggende, uit verwecnien steen en leem be-
staande laag, die weinig weerstand biedt legen verschuiving. Om 
zeer sterke krommingen en cenc le sterke helling tc vermijden, 
heeft men een station aangelegd in de gedaante van cenc liggende 
Y , wier beide uileenloopendc armen twee naar tegcnovergesleldc 
kanten gcrigle deelen van den weg uitmaken, lerwijl het slalion 
den regten voel beslaat. Op deze plaats, welke horizontaal ligt, 
worden dc locomolieven van hel vooreinde van den Irein naar het 
achlereindc verplaatst, waarna zij met den trein haren togt ver-
volgen. 

M I : 1 ) K I ) K K L I N 0 1 : N O V E U W A T E l i l i O U V V W K K K K N . 

{Exposition universelle à Londres en 18G2. — Aotires sur les modèles, cartes 
et dessins rclati/'s aux travaux ptiblics, réunis par les soins du ministre 

dc l'agriculture, du covvnercc ct des travaux publics. T a r i s , 1002.) 

llavcmlammcn van Marseille. 

Wijze van zamenslelling. — Wel stelsel, te Marseille gevolgd 
bij hel zamenslellen der dammen, bestemd tol uitbreiding van de 
haven, bestaat voornamelijk in bet gebruik van natuurlijke steen-
blokken, die hel ligchaam der dammen uitmaken, en van kunst-
matig gevormde steenblokken, waarmede de zeezijde bekleed is. 

Dit stelsel is bet gevolg der ondervonden uitwerking van dc 
zee op dc reeds gemaakte hoofden. 

Die hoofden, welke uitsluitend gemaakt zijn van natuurlijke steen-
blokken, zijn de oudste; zij hebben aan de zeezijde zeer llaauwc 
glooijingen, die naar de plaatselijke omslandigheden ccne helling 
hebben van 10 oji 1, le rekenen van de hoogte van den middel-
baren waterstand lot 10 meters daar beneden; verscheidene daarvan 
zijn, zelfs met deze llaauwc glooijingen, in den laatsten tijd nog 
bekleed met zware kunstblokken, ten einde de kans van schade 
te verminderen. Die, welke uitsluitend uit kunslblokkcn beslaan, 
houden daarentegen stand onder cenc hellmg vanlü», onder voor-
waarde dal deze blokken voldoende afmetingen hebben. 

Deze opmerkingen hebben geleid tol hel slclscl eener bekleeding 
aan de buitenzijde met zware kunstmatige steenblokken, en van 
binnen zamengesleld uil natumiijke steenblokken. 

Te Marseille, alwaar tegenwoordig een hoofd bestaat van 2200 
meiers lengte in diepten van 12 tot 22 meters, is dit stelsel op 
ccne groole schaal toegepast en kan alzoo worden aangemerkt als 
door de ondervinding bevestigd te zijn. 

Xaluurlijke sleenblohhen. — De naluiniijkc steenblokken zijn, in 
betrekking tol hunne afmeliiigen, o|) verschillende manieren ge-
plaatst met het dubbele doel van stevigheid en zuinigheid. Met het 
uog op dc zuinigheid moet al wal de sleengroeven opleveren ge-
bruikt en de kleine steenblokken niel met de zware vermengd 
worden, ojidat dc meest mogelijke ledige ruimte bewaard worde, 
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cn uit hel oogpunt der sterklc moeien de zware hlokken zóó ge-
plaatst worden, dat ze dc kleine hlokken insluiten. 

Deze tweeledige overweging leidt tot ccnc klassificalic van ver-
schillende soorlen, als: 

Isie soort steenblokken, zwaar 2 lof 100 kilogrammen. 
2dc p « >. 100 .. i:]{)0 
3dc p n 1300 « 3000 
•idc t> I» •< 3000 cn daarboven. 
Alles, wat de sleengrocven kleiner dan dc Isie soort opleveren, 

wordt verbruikt als steengruis in dc kunstmatige sleeidjlokkeii en, 
zoo als hierna gezegd wordt, om cr de runderingen der kademuren 
op tc plaatsen. 

Dc natuurlijke steenblokken worden gehaald op 5 kilometers af-
slands van de plaals, waar zc gebruikt worden, uil mijnen mcl 
putten cn galerijen. 

Dc natuurlijke blokken van dc 1ste en 2de soort (2 lot 1300 
kilogrannnen) worden vervoerd door vaartuigen, waarvan de lading 
door den beweegbaren hoilem onmidilellijk kan gelost worden. 

Dc natuiu'lijkc blokken van de 3de en ide soort worden ver-
voerd door midilel van vaartuigen, waaraan nnm, door eene plaat-
sing der lading en door twee aan de uileinden vooraf geplaatste 
zware blokken, ecnc wippende beweging geeft, die den steen on-
middellijk in zee doet storten. 

Dc zwaarste blokken van deze soort worden op ecnc ladingplaols 
verzameld, door eene draaijende kraan opgenomen, en in een vaar-
tuig geladen; zij worden gebruikt voor het bovenste gedeelte van 
hel hoofd. 

Kunatnuilije akenhïohhen. — De kunstmatige siceidjiokken zijn 
lang 3"'..10, breed 2."'00 en hoog l̂ '.HO; zij hebben dus ongeveer 
10 leerling meiers inhoud. 

Deze iidioud wordt voliloemle geacht le Marseille, om aan de 
zcc aldaar wedersland tc kunnen bieden; zij worden aan de buiten-
zijde gebruikt tol hekleeding van den dijk, waarlegen zc liggen 
lot eene diepte van 8 meiers onder den waterstand; en aan de biimen-
zijde voor de fundering der kadennn-en, waar ze met verspringende 
voegen lol O meters onder den waterstand geplaatst worden. 

De grondslag, waar de fimderingen van kunstblokken voor den 
kadennmr moeten gemaakt worden, is over O meters gelijk gemaakt 
door steengruis op eene laag steenblokken van de eerste soort, die 
weder rusten op blokken van de derde en de vierde soort. 

Dc werkplaats tot het maken der steenblokken moet de werktuigen 
en hel noodige personeel bevatten voor hel vervoer der zamenstellende 
deden, voor hel maken van den morlel, voor de menging van den 
morlel cn de sleeid)lokken, en voor dc vorming van de blokken. 

Om gemiddeld 300 blokken en op zijn meest 375 blokken in 
dc maand te maken, gebruikt men: 

1 vast stoomwerktuig van l i |)aardekrachlcn. 
2 kalkwagens, vervoerende ieder O zakken kalk van 50 kilo-

grannnen. 
I zandwagens van 0 80 leerling meier. 
I morlelwagens mei drie afdeelingen, Ic zamen 0.84 leerling 

meter. 
12 sleengruiswagens van O.-iO leerling meter. 
7 belonbakken van 0.00 teerling meier. 
i betonhakken-wagens. 

100 vormkislen. 
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Het vervoer dezer blokken wordl door drie opvolgende bewer-
kingen verkregen, tc welen: 

0|)hefrmg en vorvoer tot den ladingsspoorweg. 
Vervoer over dien spoorweg en lading in het vaartuig. 
Vervoer van liet vaartuig lot de plaals, waar dc steen gestort wordl. 
Hel vervoer van dc plaals, waar dc steenblokken gemaakt, tol 

de plaats, waar ze gebruikt worden, vordert, behalve de ijzeren 
sporen, het volgende materiëel: 

1 beweegbare kraan van \ paardekrachten. 
2 wagens voor do steenblokken. 
1 wagen voor dc kraan. 
1 vast stoomwerktuig van 4 paardekrachlen, voor het vervoer 

op den ladingsspoorweg en hel plaatsen op dc vaartuigen. 
3 vaartuigen. 
1 .stoombootje. 
liet gebruik van kunstblokken verschilt naar dat zc bestemd zijn, 

aan dc builenzijdc voor dc bekleeding, of aan dc binnenzijde voor 
de fundering van ilen kademuur. 

De eersten worden gedeeltelijk onder en gedeeltelijk boven water 
gebruikt; die onder waler geplaatst zijn, wonlen vervoerd en ge-
stort door middel van een vaartuig, dat een hellend vlak heeft, 
waarop ze gelijklijdig en onmiddellijk alloojien, dadelijk na de 
ojdielVing van een vasthouileiiden hefboom. 

Die boven water geplaatst zijn worden door middel van ecnc drij-
vende schrank van het daarnaast liggend vaarluig opgenomen. 

Dc kunstblokken voor dc fundering van den kademuur worden 
door een werktuig als hel laatstgenoemde in dc verlangde rigtin-
gcn gesteld. 

Door dc drijvende schrank kunnen maandelijks 270 blokken aan 
dc binneuzijdc, en 2i0 aan de builenzijdc gesteld worden. 

liet gebruik van kunstblokken vordert dus twee drijvende schran-
ken cn drie vaartuigen. 

Zamenslellinj der hiinsthloliken. — Dc kunslblokken zijn zamen-
gesleld uit vijf deelen steengruis en drie deelen morlel. 

Dc mortel heslaat uil 0.80 teerling meter zand op 300 kilogrammen 
kalk [chdux bhilée.) 

IVij dit voorschrifl zijn er 204 kilogrannnen kalk noodig voor iederen 
teerling meter beton. 

Proeven op eene groolc schaal hebben, even als die met kleine 
afmetingen, doen zien, dal dc belonsmet mortel van hydraulischcn 
kalk van Theil, met de noodige zorg gemaakt, volkomen weder-
stand bieden aan de vernielende kracht van het zeewater op de 
reede van Marseille. 

Gemiildelil zijn er per maand aangehragl 20000 teerling meters 
van dc natuurlijke steenblokken, en 3000 van de kunstmatige 
steenblokken. 

Het nia.vimnm is geweest 30000 voor de natuurlijke, en 3750 
voor de kunstmatige steenblokken. 

Dol: van Cdalitjncdn in tic uiililuirc litircn vun Toulon. 

Geslcldhc'id vnn den (jrnud. — De gn)nd>lag van hel liiighuis te 
Toulon bestaat uit eene laag slibachtig terrein, rustende op eenen 
vaslen grond>Iag, gena.nml Sdfre, zamengesleld uil kalkachtige kei-
steenen, klei en kiezel. 
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Deze grondslag gcefl ccn vrijen doortogt aan het welwater, dat 
zich ruim vertoont, liet is onmogelijk, daarin diepe uitgravingen 
te doen, en nog minder daarin droog metselwerk Ic maken. 

Stelsel van zamenstelling. — Men is genoodzaakt geweest om 
de pullen voor dc dokken tc baggenm, tot 15 meiers diepte, cn 
met beton cenc groolc kuip te s t o r t e n , waarin, nadat zij was droog-
gemaakt, de metselwerken, beveiligd tegen dc werking der wellen, 
werden uitgevoerd. 

Orde tier werken. — Zkhkv de volgorde, waarin de werken na 
dc uitbaggering zijn gemaakt: Hel slaan van heipalen, 2 meiers uit 
elkander, tot hel maken van cenc rcglhoekigc oinhcijing, open 
aan de binnenzijde. Het daarom maken van een sleigerwerk. 
Ilct maken van cenc kisting met ecnc builenbekleeding, legen dc 
omheijing gespijkerd met behulp van duikelaars. 

Uitbaggering, door middel van verschillende werktuigen, van de 
slib op den bodem van den put. 

Storting van de beton (1) tot vorming van eenen grondslag, dik 
5 meters, breed 31 meiers, en ter lengte van het geheele werk, 
door middel van kisten van geslagen ijzer van 1 leerling meter, 
zich onlledigendc door den bodem en neilergelateii door katn)llen, 
gedragen door eenen wagen, die zich beweê gl op sporen, geplaatst 
op de beide boorden der omheijing. 

Zorgvuldige wegneming van dc slibstof, zoowel door middel van 
pompen als door ijzeren kislen, welke door middel van duikelaars 
langzaam over den bodem der uilgraving werden getrokken. 

Hel slellen van loodrcgle palen, met hun voet vastgezet in gaten, 
gemaakt in den grondslag van beton, ten einde cenc binnenkisting 
tc vormen op 5 meters afslands van de buitenste kisting, en om dwars 
doorgaande binnenkislingcn te maken, die hel dok in drie gelijke 
deelen venleelen. 

De storting van dc beton door dezelfde middelen, en met dezelfde 
votuv.orgen tot het wegnemen van de slib, lot vorming van de 
buiten- of kceminrcn en de dwarsmuren. 

Aanhooging van den omtrek van het dok, gedurende den tijd 
der vcrslecning van de beton (ongeveer één jaar). 

Wegneming van de palen van hel sleigerwerk. 
O()cenvolgende uitmaling van de drie afdeelingen. 
Wegneming der hiiincnkistingen, zuivering en gelijkmaking van 

den bodem met metselwerk van metselsteen cn cement. 
Het maken der melselwerken van de binncnbekleeding, dc ban-

ketten, trappen enz., na het afbreken der dwarsmuren; hel slellen 
van dc groolc ijzeren zuigbuizen voor dc droogmaking en van de 
kleppen tot waterinlaling. 

Het maken van eenen gcmetseldcn biijncnkcermuur, 10 meters 
van den buitenkeernniur, nit beton bestaande; opvolgende vcr.smalling 
van laatslgenocmden keermuur lot op 2 meters dikte, steunende tegen 
den binnenkcermuur; inlaling van bet waler tusschen dc twee 
kecrmuren; voltooijing van het onder water wegbreken van den 
buiicnkeermuur door mijnen, scaphanders enz. 

In-de-plaat.̂ slelliug van de ijzeren schipdeur in de buitcn.slc 
sponning; onllediging tusschen deze schipdeur en den binnensten 
keermuur; wegbreking van dezen laatslen keermuur. 
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Zie hier de voornaamste afmelini'cn der drie dokken. 

Dokn". 1. Dok n". 2. Dubbel 
dok 11«. 3. 

meiers. meters. meters. 

Geheele lengte op den bovenkant 

in den dag 102.05 121.00 100.40 

Idem op den bodem tot dc laalsic 
00 00 110.00 155.20 

Wijdte van djii ingang boven . 22.00 22.00 22.00 

10.00 10.00 10.00 

Hoogte van bet water boven den 
0 30 9.05 0.05 

(1) Ziimcnstcllinjr vim 1 teer l ing meter l icton: O.PO t rcr l ing meter stuk 
scslncen s t eenc ru i s , O.IS teerl ing meter mortel . Do mortel is •/nmencesteld 
uit 400 kilogr. !iv(lr.inlischen kulk vnn Thei l tegen 1 teerl ing meter zeezand. 

Tegenwoordige sland tier werken. — Het ilok ii°. 1 is gereed 
en in dienst gesteld. 

Hel dok 11«. 2 is nagenoeg voltooid; men neemt den bniteiidam weg. 
Dnlibel dok n". 3 ; hiervan zijn de twee ecrsie afdeelingen droog-

gemaakl; men maakt den bodem gelijk. 
Ko!tlcn. — \h\ dok n". I lieell gekost 2 niillioen franken (/045000). 
Het dok n". 2 , hoewel 20 cl langer, deiizelfdcn prijs. 
Het. dubbele dok n". 3 zal ongeveer 3 millioen franken (f 1 418000) 

kosten. 
Deze werken zijn gemaakt onder dc leiding van den inspcctcur-

gencraal Noël. 

Dijlc vnn Chcrhiirg. 

Geschiedenis. — Dc eerste plannen lot den aanleg van eene oorlogs-
reede in het Kanaal dagtcekenen van 1005, cn zijn ontworpen 
door den groolen Vauban. 

Dc beroemde maarschalk had daartoe La Hougne en Ghcrburg 
uitgekozen, alwaar dc van het zuiden naar het westen heerschcndc 
winden, daar zij van de landzijde komen, in den regel eene be-
trekkelijke kalmte deden vcrwachicn. 

Omstreeks hel jaar 1740 liet Lodewijk XV, bij dc koopvaarders-
haven van Cherbnrg, cenc voorhaven aanleggen, dienende lot kiel-
plaats, met eenen doortogt naar zee en naar het natte dok. 

In 1770 en 1780 deed het deparlemenl van oorlog op twee onder-
water liggende rotsachtige banken twee forten aanleggen met lood-
rcgle muren van graniet. Kene dezer rotsen vormde het eiland Helée, 
len oosten, en dc andere kaap Ic Ilomel, len zuidwesten van dc rcedc. 

Tc gelijkcrlijd werd een derde fort ontworpen op kaap Quer-
ipicville. 

Gedurende hel laatste t'ijdpcrk van den amerikaanschcn oorlog 
werd hel maken van cenc reede in hel Kanaal wciler o[» hel tapijt 
gebragt, en aan Cherbnrg dc voorkeur gegeven boven La Hougue, 
len gevolge van hel rapport eener commissie, waarvan de kapitein 
ter zee de La Hretonnicrc een der voornaamste leilen was. 

De voornaamste reden dezer keuze lag in den aard en dc hoe-
, veelheid der aanslibbingen, die te La Hougne bestonden uit süb, 

en Ie Cherbnrg uit zeer lijn zand, met een weinig slib gemengd. 
Dc gemelde commissie stelde voor, om de rcedc legen de zcc-
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wiiulcii, viii» licl noonlwesleii lol liet ooslcn gaaiulc ilnor liet noor-
den, te Ijescliutlen door een' knnstinaligen dijk in zee. 

De eerste toebereidselen daartoe begonnen in 1782, en de werken 
werden kracbidadig voortgezet tot in 1701. 

ïe r zelfder tijd werd door de militaire genie in 1787 een aan-
vang gemaakt met den bouw van bet derde fort te Oiierfiueville, 
0|) de westelijke punt van het strand der reede. 

De dijk werd op dit fort en op dat van het eiland Delée geiigt 
uit een zuiver krijgskunstig oogpunt, hetwelk eveiuens aanleiding 
gaf dat hij aangelegd werd met twee takken van ongelijke lengte 
ten oosten en ten westen. 

Deze maatregel is te bejammeren, daar hij de uitbreiding der 
reede te allen tijde in den weg staat. 

Volgens de plannen van den ingenieur de Cessart moest de dijk 
gevormd worden door 00 van hout gemaakte afgeknotte kegels, 
rakende met de grondvlakken tegen elkander, op den bodem der 
zee neergelaten en boven don stand der hoogste gewone vloeden 
verheven. Deze kegels moesten gevuld worden met steenbrokken, 
van den bodem der zee tot op de hoogte van laag water; hooger 
op moesten zij met waterdigt metselwerk opgemetseld worden. 

De bovenvlakken der afgeknotte kegels moesten door sterke ijzeren 
kettingen verbonden worden. 

De beweging der zee zon oj) die wijze in zekere mate gebroken 
worden, en de vloedstroomen van binnen naar buiten zonden, tus-
schen de kegels doorgaande, de aanslibbingen beletten. 

De kegels, op het strand ten westen der reede, op den oever 
genaamd Chanlereyne vervaanligd, werden vlot gemaakt, en bij 
hoogwater naar de plaats hunner bestemming gevoerd. 

Koning Lodewijk XVI was in 1781 bij bet plaatsen van den 
uitersten oostelijken kegel tegenwoordig, {/ie hierover het werk 
van den heer de Cessart, en vooral de IHsloire dc Cherbourg, uit-
gegeven in 1817, door wijlen de Toc(pieville, en de Ilistoirc 
des villes de France, van Aristide Guilbert.) 

De groote kosten der kegels maakten het noodig, ze met eene 
hoe langer zoo grooter tiisschenrirnnte te plaatsen tot .500 nieters 
toe, eerst in den oostelijken en daarna ook in den westelijken tak. 

Destortingen van steenbrokken tusschen de kegels moesten tot 
onderlinge verbinding tier kegels plaats bebben, tot dc hoogte van 
het laagwater. 

In plaals van het bovenste gedeelte der kegels te metselen volgens 
bet eerste plan, werd ook dit, even als het onderste gedeelte, uit 
steenbrokken zamengesteld, maar van grootere afmetingen. 

Ongelukkig werden de getimmerde omkleedsels g 
gevallen door stormweder en door den zeeworm, en weldra uit 
elkander geslagen en vernield. 

De inwendige steenstorlingen, niet kunnende blijven staan onder 
de helling der hoiiteii wanden, zakten in tot de hoogte van laag-
water, en verspreiiblen zich op den bodem der zee. 

In 1780 werden alk kegels afgenomen of gelijk gemaakl tolde 
hoogte van laagwater, behalve dii; op bel oostelijk uileinde, die 
hooger in stand werden gebonden, en waarvan de kruin bedekt 
werd met mortel vau ilaliaanscbe pouzzolaan en gewonen hyilrau-
lischen kalk. Deze massa bestond nog in 1838. 

In 1702 werd eene gemengde commissie, beslaande uit hoofd-
ofiicieren iler marine en der militaire genie, benevens de ingenieurs 
der bruggen en wegen Lamblardie (de vader) en Cacbin, belast 
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met het onderzoek naar den toestand der werken, en met bet 
voorstellen van de middelen 1er voortzetting. Reeds meer dan 25 
millioen franken waren in 1700 uitgegeven, en het aanlal der ge-
plaatste kegels bedroeg nog slechts 18. 

In haar rapport deelde deze commissie als haar gevoelen mede, 
dat de dijk over de geheele lengte ter hoogte van 2'".02, door 
sleenbestorling moest opgewerkt worden boven de gewone vloeden ; 
dal men de hellingen aan de builenzijde met natuurlijke steenblok-
ken, ter zwaarte van 500 tol 2.500 kilogrammen , moest bekleeden, 
welke de zee zelve gedurende den storm zou plaatsen, overeen-
komstig de wellen van wederstand en van stabiliteit. 

De revolutie bragt vertraging en zelfs staking te weeg in de 
werkzaamheden aan den zeebreker, tot in 1802. 

liet totaal der uitgaven, die lot op dit tijdstip gedaan waren, 
beliep 31 188070 franken. 

In 1802 deed keizer Najioleon de werkzaamheden weder opvallen 
en belastte den ingenieur Cacbin met hel bestuur er over, die het 
stelsel, door de commî sie van 1702 aanbevolen, volgde. 

De verdere ophooging werd vooreerst beperkt tol het centrale 
eilandje, zamenkomende met ile twee ongelijke deelen van den dijk, 
bestemd voor een fort en verdere omgevingsbatterijen. 

Deeds in 1805 was dit eilandje lot de boogie gebragt, voorzien 
van borstweringen, geschikt voor twintig vuurmonden, en van 
houten kazernen voor 100 man. 

Verscheidene opvolgende stormen hadden de buitenglooijingen van 
dit centrale eilandje be.schadigd en de borstweringen in gevaar ge-
bragt; een laatste storm, in den nacht van 12 Februarij 1808, 
vernielde al de werken, verpletlerde bijna het geheele garnizoen 
onder de ruïnen der kazernen, en sloeg de oppervlakle van het 
eilandje lot slechts weinig boven den laagwatersland weg. 

Op dit ongeval volgile eene voortdurende worsteling tusschen de 
golven en de nieuwe steenstorlingen en bekleediiigen met natuur-
rijke rolsblokken. 

Hierdoor werd (in strijd met het advies van de commissie van 1702) 
bewezen, dat de zwakheid van glooijingen van dien vorm afhangt 
van de afwisselende rigling der stormen, van hunne zamenvalling 
met de spring- en gewone tijden, en eindelijk van den inbond 
en hel gewigl der aan de zeezijde aangebragle natuurlijke steen-
blokken. 

Keizer Najmleon I gelastte, na in 1811 de werken van de reede 
en de haven van Cherburg bezocht te bebben, om binnen de 
buitenste bestortingeii en oj) den rotsbodem, ter hoogte van laag-
water, den ondervoet te maken van een ellipliscb fort, en dit op 
le trekken tol d(! hoogte van hoogwater. (Zie het keizerlijk decreet 
van 7 .lulij 1811.) 

De iiitvoering van deze werken werd opgedragen aan den inge-
nieur Kamblardie (de zoon). 

Deze ondervoet bood aan alle stormen wederstand, van 1813 lot 
het vidtooijeii der werken in 1853. (Zie de Mémoire sur la digue 
de Cherbourg van den baron Cacbin, uitgegeven in 1820.) 

In 1823, bij den oorlog met Spanje, omringde men dezen onder-
voel aan de zeezijde met eene batterij, die i tol 5 meters hooger 
lag, en waarvan de aan de zeezijile steil staande iniiiir slechts ter 
hoogte van gewoon hoogwater werd gefundeerd op de oude be-
kleedingsblokken der steenstorlingen van bet centrale eilandje. 

De beperkte fondsen van bet budget der marine werden aan-
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gewend voor dc voltooijing van het natte dok van het nieuwe 
maritieme arsenaal cn van de gedekte heUingcn ten zuiden van de 
voorhaven. 

Dc verminderde beweging der zee, vooral bij laagwaterstanden, 
door dc onderzecsche sleenslortingen van den dijk veroorzaakt, 
was voldoende voor dc toen zeer beperkte werkzaamheden van een 
te maken arsenaal. 

In 1828 tot 1830, onder hel ministerie van dc heeren Hydede 
Ncuvillc, de Chabrol cn de Haussez, maaklc het weder opvallen der 
werken voor den dijk hel onderwerp uit van een onderzoek, dat 
aan de heeren Foiuincs-Duparc, hoofdingenicur-direclenr, cn Viclor 
Lcroux, hoofdingenieur, werd toevertrouwd. 

Ecnc bijzondere commissie van iiispccteurs-gcncraal behandelde 
de verschillende stelsels van constrnclie die voorgesteld waren, cn 
keurde ten slotte de ontwerpen goed van den heer Fomiucs-Duparc. 

Deze ontwerpen bestonden hierin, om op dc hoogte van het laag-
water eenen muur te maken van 10 meiers dikte, bekleed met gra-
niet, op te trekken lol dc hoogte van het hoogste water bij 
springtij, met cenc borstwering van 2'".05 dikle, vormende ccnc 
batterij u barbelle naar den kant der zee. 

Dc bnitcnvoet van dezen muur moest worden verdedigd door ccnc 
ruime storting van natuurlijke steenblokken, tot 5 meiers onder 
de laagwalerstandcn. 

Dc binnenste fundcringlaag moest beslaan uit hydraulische beton, 
gestort bij laagwater en gevat tusschen twee rijen hardsteen van 
zacht graniet. 

Dc heer Foiupies Diiparc ondcrsleunde dit stelsel op grond van 
de ondervinding, verkregen bij de havendammen der oude havens 
van Italië, bij de zamenstelling der gemetselde forten van het 
eiland Delée, le Ilouinet en Querfpieville, en vooral bij de fun-
dering met beton op stcenstorling, en het verhoogen van eencn 
muur, genaamd Dctite digne, die sedert 1805 aan de zeezijde het 
westelijke lerrcpicin van het be.slaandc natte dok van het nieuwe 
arsenaal ondersteunde. 

De werken werden volgens dat nieuwe stelsel ondernomen in 
1831, cn zonder tusschenpoozcn voortgezet tot dc voltooijing om-
streeks het einde van 18.53, daaronder begrepen de ondervoeten 
van de uiterste koppen, maar niet dc centrale en de uiterste for-
ten, uitgevoerd door de militaire genie tol 2 meters boven de hoogste 
waterstanden. 

Dc vroegere stortingen van rolsblokken, die in 1702 tot onge-
veer den waterstand van laagwater waren opgetrokken, waren van 
1702 tot 1831 ccn spel der slormen geweest, van het westen tot 
het oosten door het noorden. 

Zij waren gedurende een tijdperk van 42 jaren beschadigd cn 
door elkander geworpen. Dc buitenglooijingen waren verlengd tot 
glooijingen van den bodem, afwisselend van 7 tol 8 op 1 bij dc 
bovenste doorsnede, die op dc laagwaterlijn eindigt. 

Dc steenbrokken boven dc onderzecsche rotsen waren gewor-
pen naar het zuiden van de rccdc, cn cr was cenc nieuwe belas-
ting noodig van 3 tot 4 meters, om de eerst gemaakte hoogtelijn 
te herstellen. 

De uitvoering van den beton-grondslag der metselwerken cn dc 
zeer regelmatige inklinkingcn van het westelijk deel van den dam 
bleven beneden 0"'.40. 

De cirkelvormige buitenste koppen werden gevormd door cirkel-
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vormige ringen van waterdigt metselwerk van slccnstukken, be-
kleed met graniet, waarvan bet binncndcel, naar gelang van dc 
vordering der metselwerken, gevuld werd met steenbrokken. 

Maar dc verdediging van deze koppen kon bij de voornaamste 
doorgangen, op dc hoogte van laagwater, niet alleen bestaan uit 
natuurlijke blokken, gestapeld zoo als die langs den bekleedings-
niuur van den dijk. Zij vorderde sleenblokken van zoodanige zamen-
slelling, gewigl en inhoud, dat zij, onbewegelijk bij dc hevigste 
stormen, tevens genoegzaam wederstand boden aan de chemische 
werking van bel zeewater. 

Daartoe gebruikle men kunstmatig gevormde steenblokken van 
20 teerling meiers, uit metselwerk van sleenslukken van gneiss of 
van kiezel bestaande, met Dorlland ccmenl, tot bevordering der 
zamenvoeging, met Medina cement gemengd. (Zie dc memorie van 
den ingenieur Honnin, gedrukt in 1857, getiteld: Travaux d'achève-
ment de la digue de Cherbourg.) 

Dc totale uitgave (dc 31 millioen van vóór 1802 daaronder be-
grepen) is geweest 07 millioen franken in ronde cijfers, voor ccnc 
lengte van 3 700 meters; dc centrale forten en de nilerstc koppen daar 
niet onder begrepen — stel 18000 franken per strekkenden meter. 

In deze 07 niillioen zijn begrepen de cirkelvormige ondcrvoelcn 
der koppen van het centrale fort en zijne omgevingsbatterij, dc 
hoofden der vier oiitschepingshavens, de uitgaven voor verschillende 
proeven, en zelfs, in dc eerste tijden, voor werken die geen dadelijke 
belrekking hadden tot den dijk. 

In dat lange tijdperk van 1831 tot 1853 was de voortgang van 
hel werk meer of minder krachtig, naar gelang van de toegestane 
fondsen, zonder dat het mogelijk was, jaarlijks meer dan twee mil-
lioen franken uit le geven, en meer dan 300 meters muur le funderen 
ter zwaarte van 2"'.00. 

Tegen het einde van 1830 deed een buitengewone storm uit 
zee, die gedurende vijf dagen aanhiebl, belangrijke schaden ont-
slaan. Dit ongeval veroorzaakte oponthoud in den voortgang der 
werken, en deed zelfs twijfel ontslaan omtrent de voltooijing. 

Hel geluklc aan wijlen den ingenieur Virla, om deze schaden, 
in het midden van den winter en onder zeer hagchclijkc omstandig-
heden, door krachtige middelen te herstellen. 

Alle materialen, sleenslukken van gneiss en kwarlz, hardsteen 
van graniet, mortels en beton, werden tc land gereed gemaakt, 
hetzij in dc sleengrocven, hetzij in het nieuwe arsenaal, en naar 
den dijk vervoerd door zcilvaartuigen of door treinen van vaar-
tuigen, getrokken door stoomschepen. 

Door de gelijktijdige uitvoering van bet achterdok Napoleon I I I , 
cn van de metselwerken van den dijk, ontslondcn groole bezuini-
gingen iu dc levering der malerialen voor dc steenstorlingen cn in 
de bereiding der mortels cn betons. 

Het werk voor dc funderingen bij laagwater was slechts gedurende 
eenige uren van den dag en den nacht mogelijk, cn alleen van 
het einde van Mei tot het begin van November. 

Men hccfl tot 500 arbeiders gelijktijdig op ccnc lengle van 250 
tot 300 meiers moeten plaatsen, om de beton der fundering te storten 
cn zc met ccnc voorloopigc laag van ccmenl tc bedekken, ten 
einde ze tegen de beweging van den opkomenden vloed bestand 
te doen zijn. 

In zijne reeds aangehaalde memorie geeft de ingenieur Honnin 
verslag omtrent dc werken, waarmede hij is belast geweest in de 
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moeijelijke ei» afwisselende lijdperken, sedert 1813 lol de vol-
tooijing legen het einde van 1853. 

Niellegenslaande de zeer afwisselende inklinkingen der steen-
slorlingen, voornamelijk ter plaats van de vroegere kegels, nieltegen- ! 
slaande de lengle- en dedwarsschcuren, die er het gevolg van zijn | 
geweest, en niettegenstaande de voortdurende uilwijking naar zee : 
van de tol hekleeding dienende natuurlijke rolshlokken, was eene j 
jaarlijksche uitgaaf van 120000 franken ruim voldoende, om van 
1853 tol heden de voornaamste werken van den dijk in goeden 
toestand te houden. | 

Men heeft zelfs de hekleeding door natuurlijke steeuhiokken naar , 
de zeezijile, en de verdediging van de omgevingshatterij van het 
centrale fort door kmistmatige steeuhiokken kunnen uithreiden. 

De uitwerking vau de warmte op de granielhekleedingen, en : 
voornamelijk op de horstweriiig, heeft op de lengte der heide 
takken (de een nagenoeg 1 300, de andere ongeveer 2000 meters 
lang) eenigen invloed, kenhaar aan ile afwisselende verwijding 
en vernaauwing van de ilwarsvoegen. l 

De kunstmatige steeuhiokken van Dortlaud cement, gemengd met 
Medina cement, waarvan dc oudste in 18l() zijn geplaatst, hehhen 
tot heden in het algemeen wederstand gehodcn aan de chemische 
werking vau het zeewater. 

De aanleg van eenen onafgehroken dijk van 3700 meiers, aan 
den mond van cenc haai van ongeveer 7 kilometers hreedle, had 
in 1832 levendige oiigcrustlieid doen ontstaan over den loop der 
slroomen cn aanshhhiiigen, cn over de bewaring van dc diepte, 
die door dit werk beschermd werd. Ecue onderzeeschc bank op 
ongeveer 8 meters diepte onder het laagste water, gehecht aan 
hel eiland Delée, scheen naar hel westen voortgegaan te zijn, en 
juist dc meest door den dijk bescbermde gedeelten te bctlreigcn. 

Ilydrographischc onderzoekingen, gedaan iu 1850, na de vol-
tooijing der muren van dc beide vertakkingen van den dijk, ver-
geleken met die van 1832, hebhen geleerd, dat deze bank slalionnnir 
was, en dat hel bovenvlak zelfs, in jilaals vau verhoogd te zijn, 
was verlaagd; tlat de verdere deelen van de recde hunnc diepte 
hadden behouden, of ook dieper waren geworden, bijzonder lus-
schen het eiland Dcléc cn den kustrand der Mielies, ten zuiden; 
eindelijk dal de getijden veel krachtiger waien dan vóór dc uil-
voering der muren van den dijk, in dc beide uiterste doorgangen 
van bet oosten cn van het westen. 

Het water op dc recde van (iherburg is vrij helder en bevat, 
bij stormweder uil zee, slechts fijn zand en kiezel, dal bijna uil-
sluitend nedervalt op den westelijken kustrand, lusschen de koop-
vaardershaven en kaap Lévi. 

In 1838 werd het bestuur over dc werken van den dijk toe-
vertrouwd aan den heer Deihell, inspeclcur-gcncraal der bruggen 
en wegen. 

Ongetwijfeld heeft zoowel zijne volharding als dc pogingen van 
zijne medewerkers, dc ingenieurs Mahyer cii Donner, krachtig 
tol de voltooijing van deze reusachtige ondcriieming bijgedragen. 
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O N D K H Z O K K NA.Mï D K N I N V L O K D VAN' I)K K K W I - G I N G V A N 
D E N L A S T 0 1 ' D E N W E D E R S T A N D V A N M Z E R E N l ï R U G -

G E N M E T R E G T E L I G G E R S , D O O R R E X A L D O T , 
mjeuieur der hruggen en wegen. 

(i4nna/t'S des ponts et chaussà's, l ö C I , Mars Cl A v r i l , p. 14.').) 

Inleiding. 

De ijzeren bruggen met regie liggers hebben sedert cenige jaren 
bij het aanleggen der spoorwegen ecue veelvuldige toepassing ge-
vonden , en de voorlrellelijke eigcnschap])en, welke zij bezitten, zullen 
ze met eiken dag meer in gebruik doen komen. Zij zijn eenvoudig 
in hare zamenslelling en laten onder den vloer ile groolstmogelijke 
hoogte zonder het vlak der sporen te veel Ie verhoogen; daardoor 
zouden zij ongetwijfeld hij de groolste wijdien aangewend worden, 
indien met de grootte der opening hare zwaarte niet zoo snel 
toenam, dat daariloor het gebruik zeer kostbaar wordt. Dc ijzeren 
bruggen met regte liggers zijn daarenlegen, meer dan alle andere 

1 .soorten, gevoelig voor schokken, trillingen eii bijkomende druk-
kiiigen van allerlei aard, door het snel eii dikwijls overgaan van 
aanmerkelijk zware treinen veroorzaakt. Van het begin vau hare 
aanwending af hehben dan ook de ingenieurs de noodzakelijkheid 

i gevoeld, ze cenc meer dan voldoende veiligheid te moeien geven, 
ten einde tegen die nadeelige werkingen bestand te zijn; want 
ofschoon bare wetten onbekend waren, zoo werden zij niettemin 
iiislinctmatig begrepen. 

Maar hoeveel moeten dc afzonderlijke deelen van eene ijzeren brug 
verzwaard worden, om tegen de werkingen vau hewogene lasten 
bestand te zijn? Aan welke wetten gehoorzamen deze'? En hoe 
uroot is aan den eenen kant de invloed vau eene toevallige be-ö ^ 

lasting cn hare snelheid, en aan den anderen kant die van dc 
massa en de traagheid der brug op de doorbniging van ijzeren 
liggers? Ziedaar dc vragen, mei welker oplossing dc ingenieurs, 
die bij het aanleggen der spoorwegen dergelijke ijzeren hruggen 
yebruikten, zich hel eerst hebben moeten bezig houden. Hare cigcn-
schappcn zijn zeer belangrijk cn die belangrijkheid schijnt nog hoe 
langer zoo meer toe te nemen in eenen lijd, waarin dc snelheid 
en dc belasting der treinen noodwendig grooter worden, om met 
de verbazende uitbreiding, die dc nog nieuwe nijverheid der spoor-
wegen aan allerlei vervoer geefl, gelijken tred te houden. 

Van Engeland, die bakermat van dc kunst om metalen tot allerlei 
einden aan Ic wenden, ging het eerste gebruik van ijzeren brug-
gen met regie liggers uit; het was dan ook daar, dat dc vraag 
omtrent den invloed van bewogene lasten op den wederstand van 
ijzeren liggers het eerst ontstond en eeu wetenschappelijk belang 
verkreeg. 

Toen er in 1857, ten gevolge van het breken van bruggen 
verscheidene spoorwegongelukken plaats hadden, trok het gouver-
nement zich de zaak aan. Er werd cenc commissie benoemd om 
dc meerdere of mindere bruikbaarheid vau ijzer en melaal bij 
bouwwerken, die aan hevige schokken en trillingen bloofgcsteld 
zijn, te onderzoeken en om, zoo als hel programnin der commissie 
luidt, het lichl der theorie cn der ervaring o|) de mcchaiiischc 
werkingen, waaraan ijzeren siioorwcghruggeii onder ver.schillendc 
omslaudigheden zijn onderworpen, tc laten schijnen. 

De uitkomsten, door de engelsche commissie verkregen, zijn 
genoegzaam bekend, zoodat wij nicenen ons zelfs van ecu korl 
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overzigt te moeten onthouden (1). Dij dc vergelijking van oiizc 
formules met dc uilkomsten dier proefnemingen zullen wij gelegen-
heid hehben om op dit onderwerp terug tc komen. 

Die proeven, in dc jaren 18.18 en 1810 genom'cn, hehhen om-
trent den invloed van bewogene lasten op ijzeren liggers de meest ' 
verrassende bijzonderheden opgeleverd; maar dewijl zij groolendeels ' 
op staven van beperkte afmetingen en van eene in verhouding tol ! 
dc grootte van hel bewogene ligchaam zeer geringe massa werden ' 
genomen, zoo hebhen zij, in weerwil van de analytische naspo- ' 
ringen van 0. Stokes, professor aan hel Dembroke-collegie te (Cam-
bridge, meer nul voor dc welenschai) dan wel voor het bijzondere 
doel, dat wij heoogeu, opgeleverd. Dovendien heeft Stokes hel 
vraagstuk omlrcnl halken, waarop rollende lasten werken, alleen ' 
in hel onderstelde geval behandeld, dat dc massa der brug tegen-
over die van de rollende helasling kau worden verwaarloosd en 
omgekeerd, dal de belasting iu verhouding lot dc massa van den 
balk zeer klein is, en inderdaad zijn dil de heide uitcrsic gevallen, 
tusschen welke die van de praktijk zijn begrepen. Eindelijk heeft 
hij hij zijne theorie nog aangenomen (2), dal de lasl mei den 
balk slechls één enkel punt van aanraking heelt, en dat de ge-
heele massa zich daarin bevindt. | 

Dc heer Dhillips (3), ingenieur der mijnen, heeft eene volledige ' 
oplossing van het vraagstuk gegeven, in de ondcrslcllingevenwel, ' 
dat de bewegende massa zich in één punl verecnigd bevindt. Zijne 
formules zijn algemeen; de traagheid van den balk voor elke 
verhouding van zijne massa tot die van het rolleiulo ligchaam, 
en zoowel in de ondcrslclling, dal de halk vrij op twee sleimpimten 
ligt, als dal hij aau zijne beide nileinden is bevesligd, wordt 
daarbij iu rekening gebragt. 

Maar, zoo als ik gezegd heb, bij de door dezen geleerden in-
genieur vastgestelde formules wordl nog aangcuomeii, dat de rol-
lende belasting slechls één enkel punt vau aanraking met den lialk 
heeft: deze ondersteHing, welke bij dc berekening van den invloed 
van eenen trein -op ile sporen of op hruggen van geringe wijdte, 
kan aangenomen worden, wijkt te zeer van dc werkelijkheid af, 
wanneer men dcnzclfden invloed op liggers van groote draagwijdte, 
zoo als die, welke dikwijls bij onze spoorwegviaducten worden 
gebezigd, wil bepalen. 

Dc vorige oplossing vollediger tc maken, door ze tol het werkelijk 
praktische geval, waarin dc belasting gelijkmatig verdeeld is, uit 
te breiden ( i ) ; cenige eigenaardige cn wetenswaardige omslandig-
heden van dc beweging, die gedurende den overgang der treinen 
over ijzeren bruggen met regie liggers ontstaat, mede tc deelen; 
eene zeer eenvoudige analylischc uildrukking voor de grens van 
dc niel gevaarlijke waarden der levende kradil van deze treinen iu 
eene functie van de brngwijdle te geven; cn eindelijk, door de toe-
passing vau onze formules op verscheidene beslaande hruggen, de 
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volstrekt onschadelijke werking der snelheid op den wederstand der 
ijzeren bruggen tc bewijzen; ziedaar het doel, dal wij ons voorslellen. 

Daar ons doel overigens zuiver practisch is, zullen wij alles, 
wat betrekking heell oj) bet onderzoek der schommelende bewe-
gingen, ter zijde laten, terwijl wij dit gedeelte der oplossing aan 
anderen overlaten, die hierin meer ervaren zijn dan wij. 

Dewijl eindelijk het hoofdoogmerk met deze analylischc naspo-
ringen daarin beslaat, om aan tc toonen, boe weinig invloed dc 
snelheid bij bewogene lasten uilocfeiit, zoo zullen wij ons bepalen 
bij dc behandeling van bet geval, dal een balk vrij op twee slcun-
punten rust; en daar dil hel ongunstigstc geval voor den weder-
stand is, zoo zal bij gevolg hierbij de invloed, dien wij willen 
nagaan, hel meest uitkomen. Dc berekeiiingen, die volgen, zouden 
echter ook op den bevestigden balk toegepast kunnen worden, 
door cr geene andere wijziging in tc brengen dan die, welke uil 
dc voorwaarden helrekkelijk de steunpunten voortvloeit. 

Na deze uilcenzetting der vraag meenen wij cr tc moeten bij-
voegen, dal dc wijze van berekening, waarvan wij ons beneden 
(eerste hoofdstuk) bediend hehhen, geheel cn al overeenkomt met 
die, welke dc ingenieur Dhillips in zijne schoouc memorie heeft 
ontwikkeld. 

Ons sluk zal in de drie volgende hoofdstukken verdeeld zijn: 
Hoofdstuk I. Dcpaling der grondformules. 

» 11. Toeiiassiugeii van deze vereenvoudigde formulen. 
I) lil. Aliïcmecnc beschouwin'jfcn over den invloed van ö Ö 

bewogene lasten op ijzeren bouwwerken. Gcvolgirekkingcn. 

i'KiiSTi: HOornsTUK. 

Ijcpaling der gro)i\'•rmule.'!. 
Heschouwen wij eenen balk met gelijkslachligc en stand-

vastige doorsnede, die waterpas op twee steunpunten A en Z> ligt. 

( ! ) Vati het verslat; vnn goinclilc comniit.^io is ccnc vrrfal ln. : in flcn 
jaargang; IS.'iI van do l.iHa/c.f drs Ponts ct Chnssées ïrcphnit'-r. 
(2) Transtuliov.i of the i'amhndin' i>h'dosnphical Sor!ct>i, 1040. 
(3) Aun<ih's des jrt/nr.s', jaar-iaiig 18').';. 

(1) Ken hijzomler geval van het vran::-luk i.s Iiehaiulold door den inge-
nieur l i resse , professor in de i\i\\\ lù'olc des l'onts cl Chausst^es: 
nnniel i jk, dat van het evenwig t , hetwelk zou knnnen <iiitjt:nin !)ij den 
overgatig van eenen onbepaald langen trein over eenen regtcn balk. {(Àmrs 
de vit'canique appltqude, I 'ari js IJfGO.) 

Zij l dc onderlinge afstand .1 ü der slennpimtcn; 
p hel gewigl van den balk per strekkende cl, zijne blijvende 

helasling daaronder begrepen; 
M hel elasticileitsmonient der dwarsdoorsnede; 
D het gcwigl per strekkende el der rollende belasting; 
xy de regihoekigc coördinaten van een willekeurig punt der 

middelvezel A C H , ten opzigte van hierna bepaalde assen; 
g dc versnelling der zwaartekracht; 

t dc lijd, verloopeii sedert het oogenidik dat dc ko]) van den 
trein iu .1 aankwam, dc rigting der beweging van .1 naar//zijnde. 

Wij nemen bovendien aau, dal de rollende belasting gelijkmatig 
verdeeld is cn met den balk een zeer groot aantal punten van aan-
raking heeft, waarin dc massa dezer belasting zich bevindt. 

Is nu dc trein tot ƒ genaderd, dan zal de balk op dit oogen-

10 
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blik den vorm van dc kromme lijn ACB aannemen, die uit twee 
lakken .1/ cn Ui zal beslaan, welke verscbillcude vergelijkingen 
licbben; cn bet komt er op aan deze vergelijkingen te bepalen. 

Wij willen ons eerst met den tak A l bezighouden. 
Wij nemen dc lijn 1) tot as der x en cene door het punt A 

loodregt op A B gebraglc lijn tot as der y aan, terwijl wij het ge-
deelte van deze, dal onder dc as der x ligt, als hetposilievcdeel 
beschouwen. 

Dc bekende vergelijking voor regie balken op eenig punt iM, tus-
schen dc punten A en / genomen, toepassende, heeft men 

i\l 
1/ 

(1) 

1 8 6 2 -

vcrgclijking (2) tweemaal len opzigte van x tc diflerentiëren, voor 
dc diiïcrcnliaalvcrgelijking van den lak / I I der kromme verkrijgen 

M 
(hj _ 
dx" ~ ~ 

r v » 

of wel, door ter vereenvoudiging 

stellen, 

'Hl 

P V» 
— ni 

' dt^ <J 

/}' en = Iv» tc 

d^y _ 

(77» 
f/» 

K» — (zie noot B), 
dx" ^ ' (3) 

Neemt men B A cn cene in hel punl/j loodregt daarop slaande 
lijn tot coördinatcnassen aan, de positieve rigting naar denzclfdeii 
kant als boven rekenende, dan zal men desgelijks voor dc dilVcrcn-

- » - [ ' i n 
dx^ 

-

i' 
welke vergelijking, door 

worden: 

• li I r ' 

waarin X het moment voorstelt van al de bekende en onbekende | van den lak IB vinden: 
krachten, die van het uiteinde van het sl;d; lol aan dc niet het 
punt M overeensteunncnde doorsnede werken. 

Die krachten zijn in dil geval: 
1°. De onbekende terugwerking 1'van het steunpunt ;1 op den balk. 
2". Voor elk element dx' van den balk, zijn gewigl p.dx' en 

rijnc traagheid — dx\ die men verticaal kan aannemen. ^ ijdl^ 
3°. Hel gcwigt Vdx' van ieder element van den trein, dal hel 

element dx' van den balk bedekt, en eindelijk zijne traagheid, die 
nog bepaald moet worden. 

In den lijd dt zou dc lasl Vdx', die nu in N is, in /Y' ge-
komen zijn, als de vorm van den balk niel was veranderd; maar 
op het einde van den tijd di is dc kromme ACB in ACB en 
hel punt iY' in iY, overgegaan, zooilal dc last werkelijk den weg 
NNi heeft doorgeloopen. Deze beweging volgens A'iV, kan men cchler 
beschouwen als dc resullanle van twee andere bewegingen A'A'' en 
iV'.Y, cn wegens dc geringheid der buigingen kan men aannemen. 

VI le slcllcn, gescbrcvcn kan 

(4) 

Eindelijk kan men, door middel van dc volgende bijzondere op-
lossingen 

y 2 P V- ^ 

_ /' . 
' j . . IM 1 » 

uit dc vergelijkingen (3) cn (1) »len slaiulvasligen term doen vei-
dwijnen, door voor de veranderlijke y ecnc andere veranderlijken 
tc substitueren, die aan dc eerslc verbonden is door de vergelijkingen: 

Vdx' V̂  
dat de ecnc A'A'' dc midilelpunischuwende krachl . 

hel oogenblik de kromle.straal in hel punt X van dc kronuue 
P d x' d^ IJ' 

zijnde) dc andere A"A', de traagheid——. voortbrengt; 

beide werkende volgens de verticaal. (Zie nool A.) 

Aangezien nu dc kronnniug van den balk zeer gering is, kan 
men stellen 

V - ' 

en schrijven 
P ,f x' 

O 

dx'' 

d' y' 
K 'J 

Door dit op de vergidijking (1) loc le passen, vinden wij: 

M 
Jo 

[x — x') dx'—\X, 

d-' IJ' 
d T i ) } 

y-y' + z . . . 

en y=zy\-\-z . . . 

cn men verkrijgt alzoo de beide vergelijkingen: 

(/P 

dn 

ix' dx" 

z=: — m K' 
T v 

(0) 

Dil zijn dc vergelijkingen, die dc beweging bepalen, welke wij 
moeien onderzoeken: cr blijft nog over, zc Ic integreren en daarbij 

of wel 

M dx ' 4 
.1 n 

(p -h H) [X — x)dx~ /'H-1' x) d x' 

P V-

'J I ih"-In 
[r — .1'') d x' — V X 

!\lerkt men op, dal dc lerugwerkendc kracht Y onafhankelijk van 
.r is, dan zal men, om dc onbekende y ' le verdrijven, door de 

de bijzondere omstandigheden met betrekking lol dc slcunsels in 
rekening le brengen. 

Tot hare integratie hebben wij de methode iler reeksen mcl onbe-
paalde coëfllcieuten gevolgd; ofschoon ileze haiulelwijze voor het 
onderzoek der schonnnelendc bewegingen misschien nnuder ge-
schikt is dan die der goniomclrischc reeksen, zoo heeft zij op deze 
laalslc hel voordeel van zich beier lot toepassingen te Iceneu, en 
dat tc meer daar zij, ten gevolge van cene bijzondere omslandig-
heid van het vraagstuk, tol zeer snel convergerende reeksen aan-
leiding geeft. 

Heginncn wij met de vergelijking (5). 
Daar dc balk in A op een eenvoudig slcunpunl rusl, zal men 

voor x:=-0 moeien hebben 

, = Oen 2 = 
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dal is door dc vergelijking (o) 

Hijgevolg zal de waarde van s zijn: 

-Hcnz (7) 

zijnde dc coëfiicicnlcn A , H, C, D enz. funclien van den lijd, dien 
men nog zal moeten bepalen. 

Desgelijks zal men voor dc integraal der vergelijking (G) hebben: 

Dc waarde van door dc vergelijking (7) gegeven, moet, als 
zij in dc dillerenliaalvcrgclijking (ó) gesubstitueerd wordl, deze 
identiek in x maken; dienleugevolge zal men, door dccoënicicnlcn 
van dezelfde maglen van x aan elkander gelijk Ic stellen, de waarde 
van ieder der coënicicnlcn A , H, C, D enz. verkrijgen. 

De substitutie geeft: 

A" X H- H" -H G " - f - D" - h E ' x« + F ' x ' -1-. •. 

^ - K » [ 4 . 3 . 2 . 1 G - 1 - 5 . 4 . 3 . 2 D x - I - 0 . 5 . . 4 . 3 Ex^-f-

-f- 7 . 0 . 5 . 4 F x ' - h enz. 

^ - 3 . 2 D . t - 1 - 4 . 3 G x = - 1 - 5 . 

- h G. 5 E X*-1-enz. 
\ 

waaruit men dc waarde der evenc coëfiicicnlcn afleidt 

_ 1 i '-t-r 
G = -2 .3 . U 

; ,H-P p̂  
2 . 3 . 4 . M 

1 /'-HP 

K ' 

2.3 . . . . 7 .8 M 

enz. 

1 P 
2 . 3 . . . . 9.10 M 

en die der oncvcnc coënicicnlcn: 

Tn = -

T„ = -

1 p' 
n (/ i- l ) K» 

1 
tl («—1) (n—2) (n—3) K» 

1 P' 
n (H—1)K» TH_2 

75 

(0) 

(10) 

/ 

D - 1 - J - A " - - l i l B 

1 i l J L L —H' 
— 273 . . . . Ü.7 K» K ' • ' "4 . .5 .0 .7 4.5.G.7 K-

1 { £ y i A " + L ß ' _ 
2 . 3 . . . . 8 . 9 V i o / K"- ^ 4 . 5 . . . . 8 . ü K » K ' 

_ _ _ _ ! _ / , , 
4 . f ) . . . . 8.'.) \ K » / 

enz. 

Hij elke der beide cocfricicntcnrccksen valt dc wel van opvolging 
duidelijk in hel oog, cn door T„ den nc» term der vergelijking (7) 
voorstellende, heeft men, in ecnc 1'unclic van dc vorige termen, 
in het algemeen: 

waarin T 'n_4 dc tweede afgeleide functie van Tn_4 ten opzigte van 
den tijd voorstelt, even als boven A", A'^ H", H'̂  enz., dc tweede 
vierde enz. afgeleide functie van A cn H len opzigle van t beleckencn. 

Door dc waarden van G, I ) , E enz. in dc vergelijking (7) tc sub-
slitucren, bekomt men voor de gezochte integraal: 

2 . . . . C K ' M ^ • 1 . . . . 7 L 2 . 3 1 0 K ' ^ 

Evenzoo zullen, door dc subslitulic van de door dc vergelijking 
(8) gegevene waarde van z in dc dinercnliaalvergelijking (0), de 
coclTicicnlen A , , H j , C i , D j enz. bekend worden, en men vindl 
voor den tak I B der kromme: 

-4-r ^ V—W'-X»' - r J L v _ L _ AVI , , 3 

\tii k / 4 li) ' ' 

Dc waarden van j cn 2, hangen dus alleen af van dc vier onbe-
kende funclien van den lijd A, H, A , , H,, cn men zal dc waarden 
dezer fiinclien verkrijgen, door dc voorwaarden in rekening te 
brengen, waaraan de aan dc beide takken A I en ƒ/igemeenschap-
pelijke ordinaat y moet voldoen. Die voorwaarden zijn de volgende: 

1°. In hel punt i , dat ^'zziSH tot abscis heeft, hebben dc beide 
kromme lijnen .4/ en B I dezelfde ordinaat. Derhalve 

2/v/ = 2/i(/-vo-

2°. In hetzelfde punt moeten beide krommen dezelfde raaklijn 
hebben; dus 

dy dx, 
dx\t dx,[l-\'t)' 

3". Dc spanningen, die in deze door.snede ontstaan zijn, moeten 
dezelfde zijn, hclzij men die doorsnede beschouwt tol den cenen 
tak of lol den anderen tc behooren. Men drukt zulks uit door de 
afgeleide hmclien, die aan dc spanningen evenredig zijn, aan elkan-
der gelijk tc stellen; dat is 

d^y _ d'Vx 

(H) 
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Eindelijk moeien in hel pnnl 1 de veranderingen, die dc 
spanningen ondergaan, als men van deze doorsnede tol de links 
en regis op eenen oneindig kleinen afstand verwijderde doorsnede 
overgaat, gelijk zijn en legenovergestelde teekenshebben. Meïi heeft 

(/' y 'I' 1/, = 0 (1). dx'vi 

liet is gemakkelijk in te zien, dat de vier vergelijkingen, welke 
bovengenoemde voorwaarden nitdrnkken, oj) grond van de verge-
lijkingen (fl) en (/j) ook kunnen worden geschreven op deze wijze: 

0 3 ) 

(11) 

(15) 

2 P V ' 

P V . (^''>+.777 = -

2 .3 .4 iM 

ƒ. (/-V/)» 
2. 3 M 

2 M 

= 0 

En door de waarden van v en uit tle vergelijkingen (10) en 
( I I ) hierin te substitueren, verkrijgt men eindelijk lusschen de 
onbekende A, 1», A, en I ' , de vier volgende vergelijkingen: 

A(\7) + l] (V/)^ 
2.3 .4 M 

1 r ^ ^ \"4.\ 
O 1 .71 

n ] (V/)= 1 . . . .GK» M ^̂^̂  ^ 

(10) 

1 1 
VI K» 2 . . . . 5 

1 

'»/( K » ' I 7 
,(/-V/)M-cnz. 

1 r 1 1 

. . . r iK» M * '' ^ 

+ 4 7 ^ 0 [ . J^, C è ^ C Q ' " - K= ] + 

3 . 2li ( \ 7 ) + i ' ' (V/)' - [ j L j i + £ 1 1 ] ( V , ) . - \ 

,^4-1>.. . , i _ r J _ /••! .1 A J 
i . 3 . 4 K > M ' ' ^ • l . r ) l . 2 . . ' ! K ' K ' ^ I 

_l> (l—Vl)' 

(H) 

(18) 

SM + 3 . 2 ! ! , ( / - V / ) -

enz. 

. V fii> (1) Dc afgeleide functie ook dü som der kracliten voorstelletido, die 
d x' 

van A naar 1 wc:ken, dc traagheid daaronder begrepen, zoo drukt deze 
vergelijking nit, dat do som der kraehlen (alle vertieaal), die op don balk 
•vs'cî cn, gelijk is uan nul. 
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\ 

+ + 3.21! , - i A", ( l - W -

Zooals men ziel, hangen A, B, A, en D, af van vier vergelijkin-

gen van oneindigen graad; maar men kan hare waarde onder den 

vorm van sterk convergerende reeksen voorstellen. Immers zi jnA, 

D, A, en Dj functien van , die men kan aannemen volgens de 

opklimmende magten dier grootheid ontwikkeld te zijn; men zal 

alzoo hebben 

k + enz. 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

Het bepalen van de waarden van A , H , A i e n H , is alzoo terug-
gebragl lol hel vinden van een oneindig aantal functien van den 
tijd, a, b, c, (l, enz. r?,, , c , . (/, enz. en deze laalsle groot-
heden hangen, zoo als men zien zal, van gemakke l i j k op te lossen 
vergelijkingen af. 

Maar, alvorens verder te gaan, zullen wij aantoonen, dat de reeksen 
A H A , H , inderdaad sterk convergent zijn. Volgens de waarde van 

heeft men: 

1 
k' 

. H - r 
.'/M 

De waarde van M is wijders, zoo als bekend is, 

]\1 = E1, 

waarin E de elasticiteitsmodnl en I het Iraaglieidsmoment van 
de doorsnede van den balk voorstelt; men heeft dus 

1 — d i l ' 
K" 'j E I 

1 

•i/X12.10' X 

Nu wordl de waarde van ^ kleiner, naarmate de lengte van 
den balk lusschen de slennpunlen, dat is naarmate 1, grooler wordt. 
Voor de onlangs gebouwde brug te Hordeaux, die hel stationsplein 
van den spoorweg van Orleans met dat van den zuiderspoorweg 
verbindt, zou men, bij benadering, D = 0000 kilogr. stellende, 
hebben 

^ = 0,0000000"). 
K» 

Voor dc door den heer Hrame gebouwde brug in den gordel-
spoorweg, bij den overgang over den dcpartementalen weg n». 14-
en welker opening 8 nieters bedraagt, zou men omslreeks vinden 

: 1 
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= 0,002. 

Voor dc spoorstaven eindelijk, die in zeker opzigt dc zwakste 
ijzeren liggers zijn, welke men te beschouwen heeft, zou men in de 
onderstelling van eene dubbele stoelstaaf, waarbij M ongeveer 200000 
bedraagt, ten naastenbij hebben 

= 0,003, 

altijd in de onderstelling van P = 0000 kilogr., hetwelk een 
maximum is. 

De reeksen (20), (21), (22) en (23) zullen dus altijd zeer convergent 
zijn; en hare convergentie zal toenemen naarmate dc draagwijdte 
der liggers grooter wordt. 

Laat ons nn terugkeeren tot hel bepalen van dc waarden van 
rt, b, c, (l , a, b^ c, De siibstitulic van A, H, A , , H, 
in dc vergelijkingen (10), (17), (18) en (10) moet ze identiek maken; 

door gevolgelijk de eoënicienten van dezelfde magten van — in elk 

lid aan elkander gelijk te stellen, zal men even veel stelsels van 

vier vergelijkingen hebben, als er groepen van onbekenden (a b a^ /y,), 

{ciU\ (/,), {( jhfj , /i.) enz zijn. 
Om derhalve ab (i,bi te verkrijgen, zal men de volgende ver-

gelijkingen moeten oplossen: 

a{\t)-\-b (V/)3 
2.3 .4 M ~ 2 . 3 . 4 M + 

(24) 

3 . 2 4 (V/) H- J. (V/)» = + 3 . 2 4, { l - \ l ) 

De oplossing van dit stelsel vergelijkingen zal geven: 

+ (25) 

.Men zal desgelijks, om dc groep cdc,(I,, de coëlTicienlcn van 

de eerste magl van — , Ic vinden, dc volgende vier vergelijkingen 

hebben : 

(Vi) + d (V/ ) ï - + f- (V()= -

= f , ( ' - v / ) + rf,('-V')'-,. ' { i - W -

( 2 9 ) 

1 b', 
4 . . . . 7 m C - V ) ' 

6' + 3 < / ( V 0 - - - i [ - ^ « ' + P ' i ] ( V / ) < -

(/'(V()« 
•li.... J) 

1 

4 . . . . G 
(30) 

a 
2 .3 .4 m 

4 .5 .0 m ^ ' 

/ '4-P 1 _ 
2 .3 .4 1.5 

4 . .5 VI ^ ' 

(31) 

2 .3 M 

+ 3 . 2 - ( / - V / ) ( / - V / ) = O * ' in ^ ' VI ^ 

Als men de bovengcvondene waarden van o, 6, rt,, b̂  in deze 
vergelijkingen substitueert, wordt hare oplossing vrij moeijelijk, maar 
men kan zulks ontwijken, daar men c, (/, C\, d̂  niet anders dan 
voor bijzondere waarden Vf noodig heeft, die ze veel vereenvoudigen. 

Op dezelfde wijze vindt men de waarden van {cfeif i ) , {ghgi l i i ) 
enz. en, door deze en die, welke voor {abitib\) en {cdcidi) ge-
vonden zijn, in de vergelijkingen (20), (21), (22) en (23) te sub-
stitueren verkrijgt men dc functien A , H, Aj en I V Dc substi-
tulic eiuib.'lijk van deze laatste grootheden in de vergelijkingen 
(10) en (11) doet dan ten laatste de kromme lijn kennen, die 
door den balk o|) ieder oogenblik, dal is voor elk punt, waarin 
zich de rollende belasling bevindt, wordl aangenomen. 

Wij zijn alzoo tot de algemeenste oplossing van ons vraagstuk 
gekomen. Maar in dc toepassing kunnen de zamengestelde for-
mules, die uil de hel laalsl aangeduide subslitulies zouden voorl-
vloeijen, veel vereenvoudigd worden. 

Hnmers, wegens de geringe waarde vati — , kan men bij allo 
ontwikkelingen in reeksen zich alleen bij de termen bepalen, die 
met dc tweede magl dier grootheid zijn aangedaan, en alle hoogerc 
magten verwaarloozen. 

Dc waarden van A , H , A i , H i worden dan: 

Cl 
\ 

i (3^ (33) 

Dezelfde vere(!nv()udiging geeft voor de vergelijkingen van de 
beide takken .1/ en I I J der kromme li jn: 

.1^-1 rt'-f-- blx^ — 

1 ï d l i ' rc 1 

2 . . . . G K» ÛI 4 . . . . 7 K » ,-7-. b" X' 

(34) 
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^ " " 2 .3 ."4 M 

1 
m K« 2 . 3 . 4 . 5 

l 1 
n 1 œ-'i- m K» 4 .5 . G. 7 

(35) 

Dovendicn zijn de voorwaarden, die op den aanvankelijken 
toestand van den balk betrekking hebben, met eene voldoende 
naanwkenrigheid vervnid. 

Voor / = ( ) , dat is op het oogenblik, dat de trein op den balk 
is gekomen, moet men hebben: 

i l - O c n : ; - r I x^ • 
y . 3 .4 M 

want deze laatste waarde stemt, zooals men weet, met den even-
wigtstoestand van den balk onder de gelijkmatig verdeelde be-
lasting j) overeen. Nn wordl voor dat oogenblik de kromte van 
den balk geheel door de vergelijking (35) voorgesteld en, daar 
de substitutie van / = 0 in de vergelijkingen {%) en (28). 

_ pl' 
" l - 2 7 3 T t M 3 . 4 M 

geell, zal men met verwaarloozing van de met (welks geringe 

waarde gebleken is) vermenigvuldigde termen, voor y de boven 

opgegevene waarde verkrijgen. Voorts heelt men voor ^ = 0 ook 

rt'i = ü h\=0, 

en dit geeft voor dezelfde benadering (dat is met verwaarloozing 

van de termen, waarin de factor — voorkomt) ook = 0. 

Hier eindigt het zuiver theoretische gedeelte van onze memorie: 
wij zullen thans overgaan tol de toepassing van de in dit hoofd-
stuk vastgestelde formules op het opsporen van het maximum van 
spanning en op het onderzoek van eenige belangrijke omstandig-
heden van het vraagstuk omtrent balken, die aan de werking van 
rollende belastingen zijn omlerworpen. 

T W E E D E HOOFDSTUK. 

Gebruik van de vereenvoudigde formules ter bepalinf) van het 
maximum van spanning, van de verhouding van den 

statischen tot den dynamischen pijl enz. 

Wij zijn thans gekomen lot het praktische gedeelte van deze 
analytische nasporingen. He lezers van de Annates zullen ons 
wel de langwijlige berekemngen van het eersle hooftlsluk willen 
vergeven, waariut wij evenwel alles weggelaten hebben, wat niet 
volstrekt noodzakelijk was voor de toepassing, die wij op bet 
00'-' hadden. ö 

Wij zullen nn de volgende vragen achtervolgens en in deze 

orde behandelen: 

1. Met welk punt van den balk en met welk tijdstip van den 
overgang der rollende belasting stemt het maximum van spanning 
in den balk overeen? 

2. Welke is de verhouding lusschen het maximum der statische 

cn dat der dynamische spanning? 

3. In welke verhouding staan dc statische en de dynamische 

pijl lot elkander? Wij bcgimien met het eerste punt. 

[18G2-

Mcn weel, dat dc spanning in cenc willekeurige doorsnede even-

rediu; is met — van het daarmede overeenkomende punt. Noemt 
° dx^ ' _ 

men dus T en T j de spanningen in de deelen en I H of liever 
grootheden, die aan die spanningen evcm'cdig zijn, dan leidt men 
uit dc beide vergelijkingen 34 en 35 af: 

T = : ) . 2 4 + i = Hh j i f 3 . 2 ^ - ] 

> (30) 

1 1 „ , t 1 , 
(37) 

Wij gaan deze beide waarden T en T, nader beschouwen. 
Op het oogenblik dat de trein op den balk zal komen, bevindt 

zich, zoo als men weel, het maximum van spanning in hel mid-
den; maar zoodra de kop van den trein het beginpunt van den 
balk heefl overschreden, moet hel punt in de kromme lijn I B , 
waar de grootste spanning plaats heeft, zich verplaatsen. Hel is 
nnllig en levens belangrijk zich rekenschap le geven van dc wet, 
die deze verplaalsingen regelt. 

Waanneer men voor hel oogenblik t het maximum van Ti len 
opzigle van x, zoekt, door 

te slellen, dan verkrijgt men met verwaarloozing van de termen, 

waarin J als factor voorkomt, 
K» 

px 
M 

waaruit men vindt 
_ / P (VI)' 

^^-'jTp ~ 
(37 bis) 

Voor V /= :0 , dal is vóór de aankomst van den trein, wordl 
/ P (V/)® 

zooals men trouwens reeds wist; de lerm ̂ ^ 

derhalve de grootheid voor, waarvan het punt, waarm dc ilruk-
king een maximum is, zich in den lijd t, tegen de rigting van 
de rollende belasting in verplaatst heeft. 

Ten gevolge van deze verplaatsing zal er een oogenblik komen, 
dat dit maximumpnnl in de kromme lijn I B den kop van den 
trein zal ontmoeten; de daarmede overeenslennnendc lijd wordl 
door middel van de vergelijking 

dat is 

- U - ^ - Z - V / 

bepaald, zoo dat men vindt: 

Dit is dc lengte van het gedeelle van den trein, dat zich boven 
den ligger bevindt, wanneer de bedoelde onlmoeting plaats heefl. 
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Is bijvoorbeeld helwelk bij bruggen van groole draag-

wijdte zeer nabij aan de waarheid komt, dan heeft men 

V/ = 0.414/. 

Van dit oogenblik af gaat het punt, waar dc grootste spanning 
plaats beeft, lerug, dal is, volgt de rigling van den trein: want 
als men het maximum van T in de kromme .1/ zoekt, door te 
stellen 

helwelk 
d X 

geeft, zoo verkrijgt men: 

-O ^ , , - i - P ' 
Vt (2 l—Vt) 

2/ 

Maar hierbij moet men opmerken, dat deze waarde voor dc 
abscis alleen bruikbaar is, zoolang zij bij een punt van de kromme 
lusschen ,1 en I behoort, dal is alleen voor de gevallen, dat x 
gelijk of kleiner dan V/. is. 

He kleinste bruikbare waarde is derhalve 

en alzoo dezelfde, welke boven in (38) is gevonden. Haarnil be-
sluit men, dal, op het oogenblik dat de formule (37 bis), die 
hel maximumjiunt der dridiking bepaalt, hare bruikbaarheid ver-
liest, ile formule (30) aanvangt, bruikbaar le worden. 

Wij hebben gezegd, tial juist van datzelfde oogenblik af het 
maximumpunt der drukking den gang van den Irein begint le 
volgen: de snelheid, waarmede dit jilaats heefl, is door dc for-
mule (30) gegeven: 

dx l—Vi _ — V 
dt p-^V' I ' 

Zij is posilief voor V/</ en wordt nul voor \l = l. Hoven-
dien is zij geringer dan de snelheid V van de rollende belasling, 
want H < y ; - f H en / — V / < / . 

Uil dit alles volgt derhalve, dat het jinnt, waarin de drukking 
een maximum is, zich uil het middelpunt van den balk begint 
le veritlaatsen en den bewogen last eenigen lijd te genmet gaal; 
en dat bet vervolgens, op het oogenbik dal hel dien ontmoet, 
met eene snelheid, geringer dan die van den last, teruggaal om, 
wanneer deze den gebeelen balk bedekt, zich weder in het midden 
le vestigen. 

ik beweer daarenboven, dal het maximum der grootste span-
ningen onmogelijk in den tak I B kan liggen, want aan de ver-
gelijkiug 

'/T. 
dl 

kau, znoals gemakkelijk is in te zien, niel voldaan worden dan 
door V/ = 0 , en wij weten, dal op dal oogeidilik de spanning 
van den balk een minimum is. 

Hieruit ziel men dus, dat bei maximum der grootslc spannin-
gen in hei deel .1/ van den balk moel worden gezocht. Om le 
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bepalen, in welk jmnt en op welk tijdstip van den overgang van 
den trein dit maximum der maxima vall, moet men de beide 
vergelijkingen 

d T „ d T .. 
-— = 0 en T = 0 
dt dx 

oplossen, dat is de beide volgende: 

3 . 2 //'-f- [3 . 2 - ^ ^ - { - p H ' -

(40) 

Verwaarloozen wij de termen, waarin als factor voorkomt, 

dan zullen wij de hoogsl eenvoudige vergelijkingen 

jji 

3 . 2 / / = 0 

hebben op le lossen, die door de bekende waarde van b (27) 
en die van b' 

= / en x — 1-

geven. 
Het blijkt alzoo, dat het maximum der maxima van spanning 

plaats heell, wanneer de kop van den trein den tweeden pijler 
bereikt, en dat hel zich in hel midden van den ligger bevindt. 

Hil is echler slechls eene benaderende uitkomst; door de be-

naderende waarden \l z=: l en x in de vergelijkingen (40) 

binnen de haken te substitueren, zullen wij twee nieuwe verge-

lijkingen verkrijgen, uit welke wij na behoorlijke vereenvoudiging 

alleiden: 

He grootste spanning bevindt zich dus niet juisl in het midden 
van den balk, maar een weinig verder in de rigting van den gang 

PV^ / / \ g 
van den trein en wel op eenen afstand ) 

He formule (42) geefl ook de verklaring van een zeer merk-
waardig vcrschijn.«;el in de schommelenile beweging, dal de jiroef-
nemingen, in 1847 in Kngeland geilaan, hebben aan hel licht 
gebragt. 

«.Men heell opgemerkt, zegt dc verslaggever der commissie(h, 
üdat, wanneer de last in beweging werd gebragt, de |)unten, 
«waarmede de grootste buigingen overeenstemden en meer nog 
uilie punlen, waar de grootste .spanningen plaals hadden, 
«niet in het midden van de slaaf bleven, maar zich naar haar 

( l ) Ileport 0/ the commissioners etc. L o n d o n , J840. 
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(luilciiule verploalsten. Iii hel geval dat de staven door eenen last, 
«die in beweging was, gebroken werden, viel de breuk altijd 
«buiten hel midden, en dikwijls werd de slaat' in vier ol'vijfstuk-
«ken gebroken, waaruit de geweldige spanningen, waaraan zij 
«was onderworpen, duidelijk bleken.» 

üeze uitkomst stemt overeen mei hetgeen ile rornmle (42) aan-
wijst: Zij toont inderdaail aan, dal, boe grooler de snelheid der 
belasting en hoe aanmerkelijker haar gewigl is, des le meer het 
punt, waar de ineesle waarsehijidijkbeid om le breken bestaal, 
zich van het middelpunt van den balk verwijdert. Zij bevestigt hel 
beslaan van den invloed der stijlheid van het sluk, welks elaslici-
teilsmomenl zich legen tlie verplaatsing verzet. De bovenaange-
haalde proehiemingen, op staven van ()•".!O breedle, 0'".0ü8 hoogte 
en 2"'.7i lengte geilaan, waren bij uitstek geschikt om hel ver-
schijnsel le doen uitkomen, want de waarde van .M was daarbij 
gering en de verhouiliug van hel gewigt der toevallige belasting 
tol het gewigt van de slaal', die aan de proel' werd omlerworjien, 
was builengewoon groot (1). 

Wal het verschijnsel van het breken tier staal' op versciieitlene 
|)unten tegelijk betreft, hel ligt in zeker opzigi buiten den kring van 
ons vraagstuk; hel is klaar, ilat zulks alleen mei slaven vau zeer 
geringe doorsnetle, zooals tlie, welke lot tle |iroeven hebben ge-
diend, kan plaals hebben, liet is waarschijnlijk, tlal het breken van 
de slaaf in het punt, dat hel naast bij hel midtlelpunl is, daarin 
trillingen van zoo groote wijdte teweeg brengt, tlal er in hel 
overige van de staaf verschillende Irillingsbuiken onlslaan, bij welko 
hel breken jilaats heefl. liet schijnt ons tt)e, tlal er iels dergelijks 
ge': -rt , wanneer men slaatjes, van glas of eene andere weinig 
veerkrachtige .stof, in een bejiaald punt willende breken, zulks op 
ver.schillemle punten le gelijk veroorzaakt. 

Xerhomihuj van de dynamische lol de slalische spanning. — 
in hetgeen voorafgaat hebben wij de doorsnetle van tien balk be-
paaltl, waarin, bij den overgang der belasting, tle grootste span-
ning wonll voortgebragt; er blijft ons nog over, tle analytische 
waarde van dit maxinnnn le vinden. 

Daarlt)e is het voldoende om de waarden: 

\tz=l 

in de vergelijking (30) te substitueren. 
In het eerste hooldstuk hebben wij tle waarden van a en b 

opgegeven; de functie d alleen is nog onbekend: deze zou men 
door het oplos.sen van tle beide vergelijkingen (31) en (32) verkrij-
gen, maar dewijl men hare bijzondere waarde, die met \ l = : l 
overeenkomt, slechls behoeH le kennen, is hel voldoende om 

(1) Het zou kunnen g e h e u r e n , dnt men zon v i l l en licproeven om do 
formule (42) tc vergel i jken met dc talr i jke proefondcrvimlcl i jke ui tkomsten, 
die in het verslag van dc engelsche commissie worden npgogcven ; maar 
dan moet men niet vergeten , dat dc formules voor den weders tand van 
houwmaier ia lcn eene genoegzaam henadercndc waarde opleveren , zoolang 
«Is men binnen de grenzen b l i j f t , die gediend hebben om zc va.st tc stel-
len , nuiar dat hare toepassing o p h o u d t , zoodra de belasfingen , die men 
b e s c h o u w t , digt aan die naderen , welke cenu breuk zouden veroorzaken. 
Voorts zullen wij lutcr gclegonheid hebben on» onze formules met do 
uitkomsten van dezelfde proeven tc vergel i jken , maur ter gelegenheid van 
do behandel ing vau dc m a x i m a der pi j ion, gemeten bij den overgang der 
rollende belast ing. 

[18G2-

deze voorwaarde in de vergelijking (31) in le voeren, waardoor 

het tweede lid gelijk nul wordt en men omniddellijk verkr'ygt: 

, l lPVM^ 

De vergelijking (30) geell dan voor het maximum van T : 

ai 

dal is, door voor K^ hare waanle j j q j ^ ^̂  schrijven, 

fmaj. 1 + n / ' f . , . ( P V ' / ' ) ] 
M r 

(43) 

Nu slelt — —^̂ ^— hel maxinnmi der spanning voor, die 
in den statischen loeslantl tloor de belasling p-\-V in den balk 
ontstaat; tle .snelheid V brengt alzoo teweeg, dal die spanning 
vergroot worilt in verhouding van 

l op 
V Va /=« 

~m7~ 

Indien men namelijk door L het maximum der statische en 
door T,; dat der dynamische spanning voorstelt, beide door de 
belasting voortgebragt, lerwijl voor de laatste P met eene 
snelheiil Y wonlt aangedaan, dan heeft men de zeer eenvoudige 
formule: 

T , — U i l . . . . (44) 

waaruit men besluit, dal de overmaat boven de eenheid van de 
dynamische spanning tol de statische spanning iu zamengeslelde ver-
houtling slaal van het bewogene gewigl, van het vierkant der snel-
heid, van hel vierkant van de draagwijdte van tien balk en omge-
keerd van het elasliciteitsmoment. 

De fonnule (44) kan onder eenen anderen vorm gebragt worden, 
die het voordeel heeft van den invloed der blijvende belasting, welke 
in !\I opgesloten ligt, le doen uitkomen; bovendien heefl zij het 
bezwaar tien invloed van de draagwijdte van den Italk grooler te 
doen schijnen dan hij werkelijk is. 

Men heell vooreerst waarin I hel traagheidsmomenl van 
den balk en E de elasticileilsmodul van de stof, waaruil hij be-
slaat, voorstelt. 

Daarenboven kan men als benadering aannemen, dal tle grootste 
waanle van I berekend is uit de bekende betrekking. 

^lip 
0 . IC' (45) 

waarin H de hoogte van de dwarsdoorsnede van den balk beteekenl 
en waarbij men ontlerslell, dat hel ijzer met O kilogr. up de vier-
kanle .streep belasl is. 

Door in de vergelijking (4 i ) voor M hare waarde te sub?.tilueren, 
welke voortvloeit uil die, welke de vergelijking (45) voor 1 geeft, 
bekomt men 

ya 

T , v + V y l l 
. (40) 

onder welken vorm men den welbekenden cn bewezen invloed van 
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den blijvenden last, die bij den overgang der rollende belastingen 
de aangrocijingen der buiging cn bij gevolg die der spanningen 
tegenwerkt, tluidclijk ziet. 

Wij hebben het belangrijk geacht, als toepassing van dc voor-
gaande lormulcs, bovengenoemde verhouding der spanningen voor 
eenige der voornaamste ijzeren spoorwegbruggen met regie liggers 
mede tc deelen. Daartoe hebben wij ons van de formule (40) be-
diend, waarbij men alleen dc kennis van de hoogte der liggers 
en van hun gewigt per strekkenden meter noodig heeft. 

Door P=:5000 kilogr. tc stellen, welk cijfer men als ccn 
maximum (1) kan beschouwen, wordt dc formule (40) 

' j f = ' ï^iihwn 
. . (47) 

waarin ; ) - l -P in tonnen moet worden uitgednikl. 
Dc volgende lafel bevat de uilkomslcn van de toepassing dezer 

formule op ccn aantal bruggen, welker openingen met opzet bimien 
zeer wijde grenzen afwisselen. 

6 
O 

T <y 
^ t j o r t 

1 

A a n d u i d i n g de r l i ruggcn . 
tSH) 
b 
tc 
§ 
0 

,7! c ü ^ tn "w 
I P u 
O 

c 
. S 2 

è 
5 

m . m. ton 
Men .li ( k o k c r b r u g ) . . . . MO 8.U2 11.25 
C o n w a y 122 ' 8.22 9.20 

77 , G.45 3.00 
L a n g o u 71 ' 5.50 1 2.25 
Moissac G7 ' 5.50 3.2G 
Aigui l lon G3 ' 5.50 2.9G 
S a i n t ( î e n n a i n - d c s - F o s s é s . . 40 . 3.10 :5.oo 
A s n i è r e s 31 1.50 

B r u g g e n van den gorde l -
j 2.30 

s p o o r w e g . 
B r u g v a n den weg van Stra.at.s-

l )urg 15 , 1.00 1.00 
B r u g o v e r den depa r t e inen ta l en 1 1 

0.95 w e g n". M 8 1 o.so 0.95 

W a a r d e 
d e r v e r h o u d i n g 

v=:10ni. 
(30 Uil.) 

VrrSOm. 

(72 kil.) 

Vn.TOni. 
(103 m.) 

1.0005 
l . O O O ß 
l . U O l . ' } 
1.0017 
l .OOl.^) 
i.ooin 
1.0027 
l.OO-l.'» 

1.0018 
1.0022 
1.0052 
l . O O G G 
l . O O G O 
1.00(>2 
1.0110 
1.0180 

1.0011 
l .OO.ÓO 
1.0117 
1.0153 
1.01.35 
1.013'J 
1.0247 
1.0105 

1.0152 1.1017 
i 

1.0.572' 1.1287 

Dc in deze tafel voorkomende uitkomsten zijn sterk sprekend; 
zij geven aanleitling tot dc volgende opmerkingen: 

1. De invloed van dc snelheid der treinen op tic vcrgrooling 
der slatischc spanning is in hel algemeen oubeduidcnd. 

2. Voor ccne gegevene waarde van de snelheiil is dc verhou-
ding van dc tlynamischc tot dc statische spanning des te nader aan 
dc eenheid naarmate do draagwijdte der liggers grooler is. 

Dit is het gevolg van dc blijvende belasting. 
3. Ofschoon bij groole snclhetlen en geringe draagwijdten dc 

invloed der snelheid op het toenemen der statisclie spanning voor 
dc standvastigheid van hel werk weinig is Ic vreczen, zoo kan hij 
echter niet verwaarloosd worden. 

Zoo zoude, bij dc beide bruggen van tien gordelspoorweg, die 

(1) Dc be las t ing , door de ministeriele circulaire van den 2Ghten Februar i j 
1858 omtrent hot beproeven van ijzeren bruggen voorgc.schrcven, is slechts 
4 OüO kilogr per s t rekkenden meter voor b r u g g e n , welker opening 20 
meters te boven gaat en ."i 000 ki logr . voor bruggen van 20 meters en 
daurbenedcn. 
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in dc tafel voorkomen, de statische spanning bij ccne belasting 
van 5 000 kilogr. jier strekkenden meier cn eene snelheid van 
108 kilometers met omslrecks J« cersle cn met voor 
dc tweede worden vcrmccrtlcrd. 

Als men nog daarbij bedenkt, dat het, wegens dc geringe ope-
ning der bruggen (vooral bij dc brug van 8"'.0), misschicn naauw-
keuriger zou zijn, den bewogen last in één punt vereenigd te 
veronderstellen (in welk geval dc respeclicvc vcrgrooling der stati-
sche spanning ^ cn zou zijn) cn dat cr eindelijk bij dc eigen-
lijke werking der snelheid nog, zoo als wij lalcr zien zullen, die 
van allerlei schokken cn schuildingcn, welke de overgang van 
eenen trein veroorzaakt, gevocgtl moet worden, dan zal men tot 
hel besluit komen, dal onder sommige omstandigheden de snelheid 
op den wedevsland der ijzeren liggers eenen invloed kan hebben, 
die venlienl in ernstige overweging genomen tc worden. 

Wij hebben alzoo twee van tic vragen opgelost, die wij aan 
bet begin van dit hoofdstuk ons gesteld hadilcn; voor dal wij tot 
de tlertlc overgaan, zullen wij met eenige weinige woorden aan-
wijzen, hoe men met behulp van ccne zeer eenvoudige formule 
zich van het stauilvastig evenwigt ouder dc werking van rollende 
lasten kan verzekeren. 

Dij bouwwerken van metaal, die aan talrijke schommelingen 
ziju blootgesteld, is men gewoon het metaal, onder dc werking 
der doodc belastingen, niet meer dan J van dc spanningen tc 
doen ondergaan, die cenc breuk zouden veroorzaken. Ecncbelrek-
kelijkc vergrooting van i in de overlang?clic drukkingen cn span-
ningen schijnt alzoo met opzigt tot de stabiliteit gccnc ernstige 
bezwaren tc kunnen opleveren die onderstelling kan men ccne 
zeer eenvoudige uitdrukking verkrijgen ter bepaling van dc grenzen 
der waarden, 'die men veilig voor tic levende kracht der treinen 
per lengte-eenheid kan aannemen. 

Men behoeft slechts te slellen 

I 
M y ^ 

waaruit men voor dc gezochte kracht allcidt 

P V» _ 2 M 

Door deze eenvoudige bclrckking zal men, in elk bijzonder 
geval, iu slaat zijn dc zekerheid tc erlangen, dat de spanning van 
hel metaal dc grens, binnen welke cenc wijze voorzigtigheid be-
veelt zich te houden, niel tc boven gaal. 

1' V® " ï̂ 
Indien aan < voldaan wordt, en bovendien aan P cn 

'J '' 

V dc grootste waanlen gegeven wortlen, welke bet verkeer op dc lijn 
toelaat, dan zullen de afmetingen van het werk, die in dc waarde 
van M zijn zamengtival, aan alle eischen van het statische zoowel 
als van hel tlynamischc evenwigt vohloen, namelijk wanneer men 
door deze laatste uitdrukking het evenwigt verstaat, dal onder het 
onafgebroken overgaan van op elkander volgende treinen zich zou 
trachten tc vestigen. 

De ingenieur Dresse, tlie iu zijn Cours de mécanique appliquée, 
bladzijde 350 en volg., dit g e v a l v a n tlyuamisch evenwigt behandeld 
beeft, komt lot eene uitdrukking, die tle grens van dc veilige 
waarden voor tic levende kracht van eenen trein een weinig 
hooger steil dan de onze. 

11 
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Illj vindt 
PV» Mt:» 

<J 4/» 

dat is zeer nabij in plaats van, zoo als wij, Dit verschil 
laat zich gemakkelijk verklaren, als men bedenkt, dat men bij de 
berekeningen, waardoor de tweede grens is verkregen, veronder-
stelt, dat de snelheid V ontstaat uit eene reeks van zeer langzame 
aangroeijingen van de snelheid van den trein, die eerst op don 
ligger slil staat: deze onderstelling moet naluurlijk ten gevolge 
hebben, dat de buiging geringer wordt, cn dat bij gevolg dc grens 
van de waarden, welke dc levende krachl der belasting zonilerge-
vaar kan hebben, achleruit wordt geplaatst. 

Xerhomling van den dijnamhchcn tol den statiachen pijl. — 
liet melen van de pijlen, waarmede metalen slakken onder de 
werking der belastingen, die zij dragen, doorbuigen, is bij hel 
onderzoek der materialen het eenige middel om dc spanningen tc 
beoordcclen, welke die stukken hebben tc verduren: het gedeelte 
van de vraag, dal wij nu zullen behandelen en waarvan het doel 
is den dynamischen cn den statischen pijl mei elkander tc ver-
gelijken, is dus niet hel minsl belangrijke. 

Dc groolslc pijl van den ligger is niets anders dan dc ordinaal 
van het midden der kronnnc lijn, op hel oogenblik dat de trein 
hem geheel bedekt; wij zullen de waarde van dien pijl derhalve 
kunnen vinden door in de vergelijking (.'M) 

tc stellen. 
Wanneer men deze substitutie uitvoert, voor welke dc waarden 

der coëlïicienlcn a, h, enz. bekend zijn, met uitzondering van c, 
waarvoor men 

__ 7Py»/» 
~ . . 5 M 

heeft, zoo komt men tot dc formule 

_ r , 
i d T TT " 3.2' M I + i 

P V» l^' 
M.7 

. . (.iO) 

waarin dc grootste dynamische pijl door F j wordt voorgesteld. 
Volgens bekende formules voor den wederstand der materialen 

weet men echter, dat, als dc lengte van eenen niet aan de uit-
einden bevestigden balk door /, zijne belasting door/)-f P cn 
zijn slalischc pijl door F , wordt uitgedrukt, men zal hebben: 

F - ' ' 
M 

Men kan derhalve dc zeer eenvoudige betrekking tusschen den 
dynamischen en den statischen pijl schrijven: 

P V» 
F . — ^ ^ 

(50) 

Zooals men ziet, is dc verhouding van den dynamischen tol den 

(1) Dit is uict volstrekt nauinvkcur ig ; «icii z o u , even als boven voor 
do s p a n n i n g e n , k u n n e n a a n t o o n e n , dal liet p u n t , waar dc grootste pijl 
on t s taa t , ten gevolge van dc snelheid der belasting over het middelpunt 
van den l i g g e r , in de rigling van den gang van den t r e i n , verplaatst 
wordt . 
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statischen middclpijl, althans binnen dc grens van benadering, 
die onze berekeningen loelaten, dezelfde als die van dc overeen-
stemmende maxima van spamiing. Dc voorgaande formule zou 
aanleiding geven lol dezelfde gevolgtrekkingen als die, welke boven 
voor dc spanningen gemaakt zijn. Daarenboven maakl dc identi-
leil der fornndcs (41) en (45) dc uilkonislen uit dc tafel A bruik-
baar voor het vergelijken van de dynamische en dc statische pijlen 
en zoo komt men lol hel besluit, dat eiken dag door de ervaring 
bevcsligd wordt, namelijk: dat dc invloed der snelheid op het 
grooler worden der statische pijlen in hel algemeen onbeduidend 
en meestal niel te schallen is. Wij zeggen, in hel algemeen, want 
wij zullen gelegenheid hebben, om later proefnemingen aan tc 
halen, waarbij dc slalischc pijlen verdidjbcld en verdrievoudigd 
werden; maar dat zijn uitzonderingen, die in dc praclijk nooit 
voorkomen. 

Toepassing. — Wij zullen eenige toepassingen van dc formule 
(50) maken, ten einde de uilkonislen, die zij geeft, met die der 
proefnemingen le kunnen vergelijken. 

Dc eerste loejiasbing heeft belrekking op dc proeven met dc 
brug van den noorderspoorweg over den gordelspoorweg, welke men 
in dc Annales, jaargang 1853, in eene noot, die bij dc memorie 
van den ingenieur Dramc behoorl, vermeld vindt. 

Dc ojiening van deze brug is 7'".4. De jirocven werden op dc 
volgende wijze genomen: 

Eerst verdeelde men geli g over den vloer ccnc belasting 
van 20400 kilogr., uit spoorstaven beslaande; vervolgens liet 
men twee locomotieven , elk 33 440 kilogr. wegende, op de 
brug stilstaan en eindelijk zc er achter elkander cn tegelijk, met 
cenc snelheid van 20 kilomclcrs in het uur, over rijden. 

Dc pijl, waarmede dc brug onder dc blijvende belasting der 
spoorslaven doorboog, was 0"'.002. 

De pijl, waargenomen toen de beide locomolicvcn slil stonden, 
was 0'".00G. 

Eindelijk geeft de heer Ilramc op, dat de doorbuigingen dezelfde 
zijn gebleven, toen dc twee locomotieven, met ccnc snelheid van 
20 kilometers, in bet uur tegelijk over dc brug reden. 

Laten wij zien, welke vergrooling dc statische pijl, volgens de 
formule (50), len gevolge van deze snelheid moest ondergaan. 

iMen besluit al terstond uil dc boven aangevoerde leiten, dat 
dc pijl, door het stilstaan der locomotieven alleen, 0®.004 is 
geweest. 

Indien men zich nu herinnert, dal dc statische pijl f , van de 
doorbuiging, die door de gelijkmaligc belasting P wordl tcweeg-
gebragt, door de formule 

_ T) P ^ 
' i r 

is gegeven, dan zal men de vergelijking (50) kunnen schrijven 
onder den vorm 

F . = F , { l - f - 1 . 3 0 5 / ' . ï } . . . . (51) 

waarin nu 

V= : 
20000 

2GÜ0 
/ = 7.'"40 en /', = 0.'°004 
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moet genomen worden, cn men verkrijgt, na de berekeningen 

uilgcvocrd tc hebben, 

Fd=1.003F,=:0." '000018. 

Deze uilkomst slcml geheel overeen met die, welke dc proef 
heeft gegeven, want bij het overrijden van dc locomotieven heeft 
men niel dc geringste vergrooting van den slalischcn pijl kunnen 
waarnemen. 

In dc laatste jaren zijn er ccn groot aantal bruggen met regie 
liggers en met zeer verschillende openingen gebouwd geworden: 
zij zijn volgens ccn door het bestuur vastgesteld voorschrifl op 
dezelfde wijze beproefd, liet zou zekerlijk hoogst belangrijk geweest 
zijn, de uilkomsten dier proefnemingen tc vergelijken met die, 
w e l k e de toepassing der formule (50) oplevert; met het oog op die 
ver 
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Wij houden ons nu niet op bij dc bijzonderheid, welke dc laatste 
groep proeven aanbiedt; waarbij, namelijk, ccnc vermindering van 
buiging met cenc vermeerdering van snelheid overeenstemt: wij 
zullen later op dil zonderlinge punt terugkomen. 

Dc bovenstaande uitkomsten zijn overigens in overeenstemming 
met hetgeen dc toepassing der formule (50) zou geven. Want als 
men dc tafel A naslaat, die, zoo als wij aangemerkt hebben, 
zoowel op de buigingen als op dc spanningen toepasselijk is, dan 
vindt men, dat dc verhouding tusschen dc dynamische en dc sla-
lischc buiging, bij eene snelheid van 72 kilom. bij voorbeeld (de 
grootste, die bij de bovengemelde proeven bereikt is geworden), 
voor dc brng, waarover gehandeld wordt, 1.0110 is. Deze ver-
houding werd, door eene belasting van 5 000 kilogr. per strek-
kenden meter aan tc nemen, verkregen, terwijl de belasting. 

hadden wij ons dc proccs-vcrbalen dier procfneminsen v̂clkc ecu personentrein veroorzaakt, 2 000 kilogr. per strekkendcn 
op'ccnigc°der belangrijk.sle bruggen aangeschaft, zoo als die van >nctcr niet veel tc boven gaat; brengt men dit verschil m rekening. 

Langmi en van Mordeaux op dc zuiderlijn; die van Saiiit-Cicrmain-
les-Fossés op die van Dourbonuais enz. Ongelukkig bevallen dc 
tafels, waarop die proeven gezamenlijk voorkomen, geenszins dc 
gegevens, die loch onmisbaar zouden geweest zijn voor het dool, 
dal wij ons voorstelden. Men vindt cr namelijk dc overeenkomstige 
pijlen bij dezelfde belastingen, eerst in rust en vervolgens in be-
weging werkende, niet opgegeven. Daaruit volgt, dal hel te midden 
van ecnc menigte waarnemingen, onder ongelijke voorwaarden ge-
daan, onmogelijk is, in de totale waargcnomcnc buiging het juiste 
aandeel, dal dc snelheid cr in heeft, tc bepalen. 

Maar indien dc proeven, waarvan wij spraken, ons al niet ver-
oorloven den invloed der snelheid in cijfers uit tc drukken, zoo 
kunnen zij ons toch dienen om op ccnc indireclc wijze te beves-
tigen, dal die invloed, vooral voor groolc draagwijdten, geheel 
verwaarloosd kan worden. Zij hebben indcrdaail bewezen, dal 
reeksen van proeven, onder gelijksoortige omstandigheden, doch 
met verschillende snelheden gedaan, dikwijls, in weerwil van een 
zeer groot verschil in snelheid, dezelfde gemiddelde buigingen op-
leverden. 

Dikwijls bragl dezelfde belasting, met dezelfde snelheid bewogen, 
betrekkelijk zeer verschillende buigingen voort. 

Somtijds eindelijk was bij dezelfde bela.sting dc dynamische bui-
ging, door cenc grootere snelheid voortgebragl, geringer dan die, 
welke door eene mindere snelheid werd veroorzaakt. 

Wij zullen, als een voorbeeld van deze onregelmatigheden, het 
volgende ovcrzigt geven van ccnc reeks van proefnemingen, die 
cp de brug van Saint-Gcrmain-les-Fos.'ïcs, waarvan alle vakken eene 
opening van 40 meters hebben, gedaan zijn. 

dan verkrijgt men 

i-1 = 10073. 

Aard der belasting 
(rollende). 

Gcniiddolde 
anelheid 
per uur. 

Waargenomen 
gemiddelde 

dynamische pijl. 
Opmerkingen. 

kilom. meter 1 
Goederentrein . . 20 0.019 

Goederentrein . . 30 0.01 ü Pt» t re inen nvlen 

Personentrein . . 41 0.014 / t lcchtHop vél) i püo r . 

Personentrein . . 72 0.014 ) 
Goederentrein . . 10 0.02.') ( Dl» t r e inen reden Goederentrein . . 

0.0245 
( naae t c l k a u J e r . 

Goederentrein . . 20 0.0245 
1 

De proeven geven wel is waar geenszins den pijl F s van dc 
buiging, die zou ontstaan, als een personentrein stil stond, maar 
men kan, zonder cenc merkbare font tc begaan, er den pijl 0'".014 
voor in de plaals stellen, welke voor eenen trein geldt, die in 
beweging is; dc fout, welke men daarbij begaat, zal gewoonlijk 
ccn tc groot ojdevcren. Men vindt dan 

FdrnO.-^OMlO. 

Hel verschil van dit getal met de uilkomst, welke dc waarneming 
oplevert, valt binnen de grens v;in dc mogelijke fouten, die men 
door het gebruik van de beiiaderingsformulc (47) kan begaan. 

De aangevoerde voorbeelden zijn voldoende om aan le tooncn, 
juist zoo als de theorie leert, hoe weinig betcekenend dc invloed 
van de snelheid der treinen op het vergroolen van de buigingen 
der regie liggers is, waaruit ccn groot aantal onzer spoorwegbruggen 
zijn zamengesleld cn hoe weinig hare stevigheid van die snelheid 
heeft tc vreezen. 

Wanneer men in dc elementen van het vraagstuk dc reden 
daarvan zoekt, dan vindt men ilie gemakkelijk in dc aanmerkelijke 
waarde van het mmnent van traagheid, dat die werken kenmerkt. 
En daar men dat moment van traagheid kan laten afwisselen, 
hetzij door den inhoud der doorsnede, hetzij door den arm van 
hel inomcnt tc doen veranderen, be.sluit men, dal, zoowel ten 
opzigtc van den weerstand aan de buiging als van dc hesparing 
van metaal, er ccn grool voordcel in is gelegen aan de liggers de 
grootst mogelijke hoogte te geven, voor zoo verre de plaatselijke 
omstandigheden cn de voorwaarden van eenen dcugdclijkcn bouw 
zulks loelalen. 

Maar zoo al dc snelheid zonder merkbaren invloed op den we-
derstand der ijzeren liggers is, wanneer zij op dc gewone wijze 
gebezigd worden, zoo heeft zulks geenszins meer plaats bij liggers," 
wier draagwijdte zeer gering cn wier doorsnede volgens dc wetten 
der statica berekend is. 

De formule (50) (1) wijst zelfs als grens aan, dat, terwijl een 

(1) De term ^ 
P V« ^ 

Mr/ 
gnat, wel is waar, in den voim - over als 
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clasticileitsmomcnt gelijk aan nnl slaliscli aan eene draagwijdte 
gelijk aan nnl zou voldoen, de dynamische buiging oneindig grool 
zijn zou, dal is te zeggen, dat de balk zou breken. 

Dat is een wezenlijk onderscheid tusschen delbrmules der statica 
en die der dynamica. Wij zullen een niet rniniler belangrijk ver-
schil aanwijzen, dal men in de volgemlc bewoordingen kan uil-
drukken : hoe grool dc graad van wedersland van eenen balk ook 
zij, zoo kan het geringste gewigl, mils met genoegzame snelheid 
aangedaan, hem doen breken. De vergelijking (DO) stelt dil gevolg 
duidelijk genoeg in hel licht. 

Ül'sclioon deze ihcorclische gevolgtrekkingen voorzeker alleen op 
grenzen, van welke men in do praktijk allijd ver verwijderd is, toe-
passelijk zijn, zoo verdienen zij echter venneld tc worden, want, 
in hare overdrevenheid zell's, geven zij een zeer juist dcid;becld 
van de rol, welke de snelheid speell. iMeuigc kleine brug, waarvan 
dc alinetingcn voldoende waren om hel overgaan van ccnc loco-
moliel' van 110 tonnen zwaarte met eene snelheid van 50 mijlen 
in hel uur, zonder merkbare vcrgrooting der spaiming, Ic verduren, 
kan geene voldoende waarborgen van veiligheid meer aanbieden, 
als cr eene locomolicl" van 50 ol ÜO loimen mei eene snelheid 
van 100 oi' 150 mijlen over moet gaan. 

Deze Ihcoretischo gevolgtrekkingen worden bovendien volkomen 
bevestigd door dc uitkomsten der jirocvcn, die in 18i0 in Engeland 
werden genomen, om de wetten der buigingen van regie stukken, 
onder dc werking van rollende lasten, op te sporen, waaromlrent 
wij in het eerste hooi'dsluk dezer memorie reeds eenige woorden 
gezegd hebben. 

Wij zullen in weinige woorden mededeelen, hoe die proelhc-
mingen zyn uilgevoerd. 

Twee zooveel mogelijk gelijke staven waren op steunpunicn gelegd 
en zoo gesleld, dat zij hel verlengde uitmaakten van een hellend 
vlak, van welks hoogste eimlen men eenen wagen op vier wielen, 
met verschillende, gcwiglen beladen, alliel. Zelircgislrerende loc-
slellen gaven de buiging van verscheidene even ver van elkander 
verwijderde punten van cenc der slaven aan, wier standvastige 
lengte 2"'.7 i was. De snelheid van dcji wagen wisselde al lusschen 
4'",57 en 13"", 11 in de sccunde, daar de plaatselijke omstandigheden 
geenszins veroorloofden eene grootere snelheid aan te wenden; het 
gewigt van den wagen werd van 508 kilogr. af langzamerhand 
vergroot lot dal de slaven braken: het gewigt cn de snelheid, 
die zulks hadden tcweeggebragt, werden bij elke reeks van proeven 
opgeleekend (I) . 

In de volgende lafel, die dc laatste reeks van de proeven, welke 
door de engelsche commissie gedaan zijn, beval (2), vindt mende 
verhouding van de grootste dynamische cn statische pijlen, bij 
snelheden, die van 'i^.57 tol 13'". 11 in de sccunde afwisselen, opge-
geven, zoo als de waarneming die opleverde; en daartegenover. 

men i = 0 en M r r O s ie l l ; niuar .M is v.m den derden ;j;niad i n t e r w i j l 
dc teller sleelit.s vnn den tweeden graad i s ; dc voorv.'anrden / = 0 on 
M = r O s temmen bovendien , in de formule ( JC) , waar toe de vergel i jk ing 
(50) gcbragt kan w o r d e n , met = 0 cn I I = : 0 ove reen ; men ziet d a n , 

l^ii 
dat — = 0 0 of = 0 0 wordt , 

i « r ( 
(1) Men z i e , voor meer bi jzonder l iedcn, do ver ta l ing van het verslag 

van do leden der conunlssic aan do koningin . Annales ISTiI. 
(2) Report of the commissmcrs, bladzijde 180. 
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zoo als z'y volgens de theorie berekend zijn; hel gewigl van den 
wagen bedroeg 508 kilogr. 

Diktu 

der 

llooi;ti! 
der 

üemiddéldo vitrliouilni; ttû clieii dn dyiiniiilsclto cn du stutl»cho jiUIcn. 
Diktu 

der 

llooi;ti! 
der V = S^.St. V = 10'».97. 

stanf. stunf. Wsmr-
(tcuoim-n 

l!o-
rekeiid. Wiiar-KCIIKiniMI 

De-
rckund. Waiir-

ifpiioiiien 
Ile-rckciid. Waar* 

{̂ ciioincn 
ne-rekenJ. 

III. 
0.025 

in. 
0.07G 

1 
1.09 1.05 1.32 1.17 1.55 1.25 1.59 1..37 

Dc Ihcorelischc verhoudingen zijn uit de fonnule (30) afgeleid, 

waarin dc term J. - , — verdubbeld is, aangezien het bij dcvoor-

w a a r d e n d e r b o v e n g e m e l d e p r o e f n e m i n g e n n a a u w k e i u ' i g c r is d c 
b e l a s l i n g in e e n j i i m t v e r c e n i g d d a n g e l i j k t n a t i g v e r d e e l d Ie v e r -
o n d e r s t e l l e n . i \ u w e e l m e n , d a t bij g e l i j k e t o t a l e b e l a s t i n g d i e , 
w e l k e i n h e t m i d d e n v a n d e n b a l k v e r c e n i g d i s , c c n c b u i g i n g t e 
w e e g b r e n g t , w e l k e I v a n d i e b e d r a a g l , w e l k e c c n c g e l i j k m a t i g 
v e r d e e l d e b e l a s l i n g v e r o o r z a a k t , e n d i t r e g l v a a r d i g t h e t g e b r u i k d e r 
f o n n u l e 

Frf P V» i» 

Zoo als ife voorgaande tafel aantoon!, zijn dc theoretische nit-
komslen, zelfs na dc eorrcclie, die de formule (50) in overcen-
slemming met dc voorwaarden der ervaring moest brengen, merk-
baar lager dan die, welke de waarneming aanw'yst. 

"Wij hebben onderzocht, welke dc redencji van dit verschil kon-
den zijn; naar onze mecning zijn de volgende dc voornaamste: 

1. Toen wij de grondvcrgclijking (3) van dc schommelende be-
weging van den balk vaststelden, hebben wij verwaarloosd: l .hct 
ko})pcl van traagheid, ontslaande uil het draaijen van dc normale 
doorsneden van den balk; 2. den invloed van dc zoogenaamde 
zamengeslelde middelpuntschuwende kracht, die de omwenteling 
van dc verschillende elementen der bcwogcnc belasling teweeg 
brengt. (Zie aanteekeningen A en D.) 

Wij hebben ons a poslcriovl rekening willen geven van dc fout, 
die uit de voorgaande benadering kan ontstaan. 

Door rcgtstrceks, uit dc vcrgcrykingen (34) cn (35), dc waarden 

(1) De heer S t o k e , wiens memorio wij reeds aangehaald hebl ien , w. is , 
tor bepal ing van dc dynamische cn dc statische buig ingen , tot de volgende 
formule gekomen 

a 

waarin ß 

I f 
ß 

i s ; door slcc'ats do bcldo eerste termen vnn he t 
IG V^F, 

tweede lid tc n e n i e u , he twelk voor groote waarden van ß voldoende i s , 
verkr i jg t men 

Fd , , I C V » F , 
F , 

VP 
of w e l , door in het tweedo lid voor F t dc waarde - - - , die de buiging 

46 M 
voors t e l t , welke door de in het midden van den balk vercenigdo belasting 
on t s t aa t , tc substitueren , 

F d . . . P V » / ï 

en men komt alzoo lot dc fo rmule , waarvan wij ons bediend hebben. 
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der termen tc bepalen, die op beide genoemde ondergeschikte wer-
kingen betrekking hebben, blijkl het, dat hun invloed dos te be-
langrijker is, naarmate de draagwijdte en hel elaslicitcitsmoment 
des balks afneemt. 

2. In dc praktijk is de buiging in verhouding lol de lengte van 
den balk allijd zoo gering, dat men dc terugwerkingen op dc 
steunpunten zeer wel verticaal kan stellen, llcl cngelschc onderzoek 
in 1810 toonde aan, dat eene buiging van lot van dc 
draagwijdte der balken geen bezwaar oplevert, en dat onder de 
werkhig van gewone belastingen dc buigingen hel | van die waarde 
niet veel te boven gaan. 

Dij dc proefnemingen tc Portsmoulh, integendeel, met staven 
van O voet (2'".7.i), bedroegen do pijlen somtijds 5 duim (0"'. 127), 
dat is van hare lengte. 

Bij zoodanige gevallen kan voorzeker de onderstelling van dc 
normaalheid der terugwerkingen op dc slcunpunlen riiet meer wor-
den aangenomen; hij deze normale terugwerkingen voegen zich 
noï horizontale zamenslellendc krachten, die dc staven, waarmede 
dc proef genomen wordt, in zidkc omstandigheden verplaatsen, 
dat zij met overeind staande van boven belaste regte stukken gelijk 
staan. Eu men weel hoe plotseling dc buiging van dergelijke stuk-
ken afwisselt, als dc krachlcn, die ze trachten tc breken, slechts 
in geringe mate locncmcn. 

3. Dc omstandigheden eindelijk, onder welke dio proeven ge-
nomen zijn, namelijk: dc veel te groote verhouding van dc massa 
van het rollende ligchaam tot die der slaaf; dc bovenmatige snel-
heid van dc bcwogcnc belasling met opzigl tol dc breekbaarheid 
en gevoeligheid van de aan dc proef onderworpene stukken; het 
niet aanwezig zijn van dc een of andere veer aan den wagen, 
gcschikl om dc schokken te dempen, die bij den overgang van 
het achterwiel over het uiteinde van dc slaaf (dat ten gevolge van 
(ÎC door hel voorwiel voorlgcbraglc buiging opgcligt werd) nood-
wendig moeslcn ontslaan; al die ongewone omslandigheden moesten 
den invloed der schmldingGu en schokken veel vergroolen. En 
bl'ykhaar is dc invloed van dc storende werkingen, die hier door 
alles zooveel mogelijk versterkt worden, bij onze berekeningen niet 
in rekening gebragl. 

Maar hoe hel dan ook met die verschillen lusschen de theore-
tische cn de proefondervindelijke verhouding moge zijn gelegen, 
men ziet, hoeveel invloed dc snelheid in sonnnige gevallen op de 
vergrooting der pijlen cn der spanningen kan uitoefenen, Dc dy-
namische buiging was bij dc proefnemingen der engelsche com-
missie somtijds hel duhbcl en het drievoud van de daarmede over-
eenstemmende statische buiging. 

Als slotsom kan men aannemen, dal, als men dc geheel buiten-
gewone voorwaarden, die, om zoo tc zeggen, alleen hij proef-
nemingen tc pas komen, uitzondert, de snelheid geen gevaarlijken 
invloed uitoefent op den wederstand der ijzeren bruggen met regie 
liggers, zoo als men die dagelijks bouwt. 

Wij zullen hier dc toepassingen van de algcmccnc Ibrnuilcs, 
welke wij in hel eerste hoofdstuk van deze memorie vastgesteld 
hebben, eindigen. 

Ilct onderzoek van dc bijzondere schommelende beweging, welke 
regie balken bij den overgang van rollende lasten aannemen, gccfl 
nog lot vele andere belangrijke vraagstukken aanleiding. Daartoe 
zou hel onderzoek der irajccloriae behooren, die dc verschillende 

85 

punlen der bewngcue belasling en die van den balk in dc ruimte 
beschrijven cn waarloc dc Heer Marijfoy, ingenieur der lelegraai-
lijnen, een zeer vcrnuiVig zamcngcsteldcn zelfregeicndcn cicctrischen 
toestel heeft voorgesteld (I). Ook zou daartoe cenc vollediger 
onderzoek aangaande dc schonnnelende beweging behooren, welke 
dc balk gedurende cn na den overgang van den bewogen last 
aanneemt. 

Maar al deze vraagstukken cn nog andere, die men zou kunnen 
bedenken, hebben meer belangrijkheid voor ile analyse dan voor 
dc |)raktijk, die wij bovenal op het oog hebben. WHj zullen ze 
dan ook ter zijde lalcn liggen en ons alleen vergenoegen met den 
lezer, voor zoo ver dc trajectoriac betreft, waarvan wij boven 
gesproken hebben, naar hel lijvige verslag der cngelschc commissie 
te verwijzen, waarin men groote uitweidingen over dit onderwerp 
zal vinden (2), 

DEUDE HOOFDSTUK. 

Onderzoek van ccnhje omslandigheden, die in verband met de 
snelheid invloed uiloejenen op den wederstand van 

ijzeren balken. 

Overzigt en gevolgtrekkingen. 

Uit dc gevondene formidcs, die dagelijks door dc ervaring be-
vestigd worden, volgt, dal dc dynamische buiging dc door denzelfden 
last voorlgcbraglc statische buiging steeds overtreft, maar dal het 
verschil nooit zeer aanmerkelijk is. 

Wij gelooven duidelijk te moeten verklaren, wat wij door statische 
buiging, door ccnc gcgcvcnc belasling voorlgebragt, verstaan: wij 
begrijpen daardoor die buiging, welke die last doel ontstaan, als 
hij zonder snelheid op het stuk is geplaatst, dat aan de proef 
wordl onderworpen, cn welke terstond na dc eerste oogcnblikkcn 
van werking gemeten is. Men zal dc noodzakelijkheid van deze 
laatste bepaling inzien, als men bcdwda, dat dc statische buiging 
in zeker opzigt gccuc grens hccfl cn vooral bij belastingen als die, 
welke voor het beproeven van ijzeren spoorwegbruggen zijn voor-
geschreven, Hel ma.\innun, dal zij na cenige uren schijnt tc be-
reiken, is slechts een schijnbaar maximum, hetwelk blijken zou, 
indien niet dc onvolkomenheid van onze werktuigen ons verhin-
derde, dc opvolgende aangrocijingcn der buigingen waar tc nemen; 
de werking der moleculen onderling gaat niclleinm voort, want 
het is een feit, dat stukken, die aan zware lasten lang weder-
stand boden, eensklaps braken, zoodra hunne aanhoudende wer-
king het evenwigt der moleculen verbroken had. 

Wij hebben met voordacht ons bij de defmitic bepaald, zoo als 
wij mccucn, dat zij aan dc stalischc buiging moest worden ge-

(1) Essai des ponts cn tôle par fdcctrîcité, Anna l e s 18.W, 4 ' cahier . 
(2) De vergeli jking 34 in verbinding met do volgende x = 

constantc is dio vnii dc trnjectoriao van al lc punten dcr bewogcno bolost ing; 
voor d i o , welko do kop van den trein besohr i j î t , is de constante mil. 

In he t geval da t do snelheid V nul n a d e r d e , zouden alle t rnjectoriao 
naderen tot hetgeen men stutischo trajcctoriuo kan n o e m e n , namel i jk tot 
dio , welke ieder punt van den bewogen lust zou be.schrijvcn, als hij achter-
volgens in eiken s tand op den balk werd geplaatst . Navier heef t he t eerst 
do statische trajecioria vnn eene in ée'n punt vcreenigde niaüsa onderzocht 
[micnniquc applitpiée aux inachiucs), waarmede do eers tgenoemde veel 
overeenkomst hebben 
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geven; want daarin, inderdaad, ligt de oplossing van een sints 
lang opgegeveïi en nog niet opgelost vraagstuk opgesloten, en wel 
dit: is de dynaniisclie buiging, door met eene groote snelbeid aan-
gedane belastingen teweeg gebragt, grooter ol' kleiner dan de daar-
mede overeenkomende statisebe buiging? Vele nifstekenile ingenieurs 
in Engeland bellen kennelijk over tot bet laatstgenoemde. 

« De meesten van ben, » leest men in bet verslag van bet onder-
zoek, in 1(S.17 in Engeland gedaan, «bonden bet er voor, dat de 
ubinging, die ontstaat, als een last met groote snelbeid over eenen 
«balk gaat, geringer is dan die, welke dezellde last in rust zou 
«voortbrengen; en wat meer is, toen zij eene vergrooting waar-
« namen, schreven zij ze alleen toe aan de schokken van de loco-
«motiel' en den trein bij het overgaan van de verbindingen der 
«spoorstaven, ol' aan andere dergelijke oorzalien» (1). 

De volgende woorden uit het verslag van eenen ingenieur van 
de Ardennerspoorwegmaatschappij (2), die wij om het belang van 
de zaak hadden opgeteekend, zouden aan het verkeerde gevoelen, 
dat, volgens het boven aangehaalde, onder allezins bekwame 
ingenieurs blijkt te bestaan, eenigen meerderen groml schijnen te 
geven. Als hij van de uitkomst van een groot aantal proeven op 
bruggen van geslagen ijzer met 2 tot 21 meters opening spreekt, 
zegl hij: «wanneer doode lasten en de bewogene dezelfde waren, 
» verschililen de doorbnigingen van de liggers dezer bruggen niet 
«merkbaar. Zij waren zelfs enkele malen oniler den invloed van 
ide bewogene lasten een weinig kleiner. 

«P)ij het beproeven der twee groole bruggen te Mézières en te 
uLûmes, die drie vakken van geslagen ijzer, elk met 20™.70 
«opening hebben, bestond de belasting in treinen van locomo-
utieven. Onder den invloed van dezen last in rust werden de 
«pijlen der liggers gemiddeld 0"'.0H ; terwijl zij, omler denzelfden 
«niet verschillende .snelheden in beweginggebragfen last, gendddeld 
«slechls de lengte van 0'".0105 bereiken.» 

Laten wij wel onderscheiden: volgens de theorie voegt de snel-
heid der belasting aan den eenen kant de middelpuntschuwende 
kracht van den last, aan den anderen kant de kracht der traag-
heid van den schommelenden ligger bij de statische krachten. Als 
men dan daarbij aaimeemt, zoo als de theorie van den wederstand 
van materialen onderstelt, dat de tijd de ontwikkeling van de 
moleculaire krachten tot den .statischen toe.stand niet verhindert, 
dan is het zonder eenigen twijfel, of de dynamische buiging 
moet, het moge dan weinig zijn, toch de statische buiging over-
treiïeu. 

Maar in de werkelijkheid is de tijd, zoo als wij boven gezien 
hebben, niet zomler invloed op de ontwikkeling der moleculaire 
werkingen ; langzaanmi aar krachtig werkt hij mede, om de soort 
van traagheid, waarin de moleculen verkeeren, te versloren en 
dikwijls gelukt het hem le zegepralen. 

Wat zal er dus gebeuren? Als wij eene van die kleine bruggen 
met 2 meters opening beschouwen, waarop de bovenaangehaalde 
proefnemingen gedaan zijn, en dan aannemen, dat eene locomotief 
de liggers, die zulk eene brug uitmaken, met eene snelheid van 

(1) Zie het mecrnialeii aanjieh.iaMo Ri'jmt of the commissiojiers. 
(2) Wij hchhen vergeten, den naam van dezen ingenieur op te teekenen, 

daar wij, toon wij onze aanteekeningen maakten, niet dachten hem noodig 
to zullen hebben. 
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20 meters in de seconde overrijdt, dan zal bij voorbeeld helvoer-
wiel, dat het meest belast is, .secunde besleden om er over te 
gaan; en. als men nog in aanmerking neeml, dat het maximum 
van werking niet plaats heeft, voordat hel wiel bij het nndden 
van den ligger komt, dan ziet nien, dat de lijd, gedurende welken 
de neiging lot de grootste buiging beslaat, minder dan secunde, 
bij voorbeeld gelijk aan .secunde zal zijn. Indien nu dit tijds-
veilooj) korler is dan dat, helwelk noodig is om de statische bui-
ging, die het slilslaan van bet voerwiel in hel midden van den 
balk voortbrengt, lot sland le brengen, dan zal de bewogen last 
reeds opgebonden hebben le werken , voor dat de geheele buiging 
is tol staiul gekomen en de zelfregelende toestellen zullen len slotte 
eene dynamische buiging aangeven, die geringer is, dan dc 
statische. 

llelzelfde verschijnsel kan cn moet zich voordoen bij bruggen, 
welker draagwijdte tol de snelheid der belasting in dezelfde verhou-
ding staal. Nu ontstaat eigenlijk de lolalc buiging van eencn balk, 
onder de werking eener statische belasting (onalhankclijk van de 
tiilrekkingen en zamendrukkingen), alleen door ccnc zekere wer-
king van lie verbindingen, dc bonten, de nagels en de overlang-
sche verschuivingen der ijzeiljladen op elkander; die werking is 
niet oogenblikkelijk, maar houdt dikwijls verscheidene uren aan. 
Maar hel tijdsverloop, dat, gedurende den overgang van eencn trein 
over een vak der ijzeren brug, met het maximum van spanning 
der balken zou overeenkomen, bedraagt bij dc gewone snelheden 
niet meer dan 1 of 2 sccunden ; bij grootere snelheden zou het 
zelfs nog minder bedragen. De werking der verbindingen, waarvan 
wij gesproken hebben, heeft dus den lijd niet om lot stand tc 
komen cn len slotte zou de dynamische buiging meestal geringer 
dan dc slatiscbc zijn (en vooral geringer dan die, welke men 
waarnemen zou, als dc last eenige uren had stilgestaan), zooniet 
andere van dc snelheid alliankelijkc wctldngen dikwijls krachtiger 
dan zij zelve tot het toenemen der dynamische buiging zamen-
werklcn. Van deze bijkomende werkingen willen wij eenige woor-
den zeggen. 

Wanneer de anders gelijkmatig verdeelde bewogen last, in het 
aangrijpingspunt, op dc spoor.staven, was vereenigd, en wan-
neer zijn zwaartepunt ten minsle eene kromme lijn evenwijdig 
met dc onzijdige as van den bedoelden balk beschreef, dan zouden 
de zaken zich toedragen, zoo als wij bij het vaststellen onzer 
llieoric verondersteld hebben; de .suelheid zou, boven de statische 
werkingen, geen andere krachten in het spel brengen, dan de 
middeljmntscliiiwende kracht van den last, dc Iraagheiil van den 
balk en eenige andere krachten , die wij meenden te kmmen ver-
waarloozen; daardoor zouden zelfs alle gevolgen, die wij eindelijk 
hebben afgeleid, volstrekt naanwkenrig zijn. 

Maar buiten de eigenlijke werking der snelheid, zijn er nog 
cenc reeks van bijkomende invloeden le beschouwen, waarvan zij 
de oorzaak is. Deze treden op als even zoo vele verstoringen der 
boofdwerking, en hun gezamenlijke invloed kan in enkele gevallen 
grooter zijn dan die van de snelbeiil zelve. 

Deze bijkomende invloeden hebben versdieidene oorzaken, waar-
van de voornaamste zijn: de slechte loesland van den weg; het 
aanwezig zijn van sterke krommingen onmiddellijk bij de bruggen; 
de legenwigten aan de vocrwiclen der locomotieven (vooral bij 
bruggen met kleine opening) cn eindelijk dc wijzigingen, die, door 
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het hangen der wagens, in de vcrdeeling van hun gewigl aan-

gebragt zijn. 

Wij zullen ieder van deze invloeden slechts met weinige woor-

den nader aanwijzen. 
1. Slechte toestand van den weg. — De onvolkomcnc aaneen-

sluiting der spoorslaven is groolendcels de oorzaak van hel schud-
den, dat zoo vermocijend voor dc reizigers cn nadeelig voor het 
materieel is; de schokken, die elk wiel van dc wagens bij den 
overgang van de cenc staaf op de andere doet ontstaan, brengen 
in dc ijzeren liggers schommelingen teweeg, die door de gelijk-
matige en snelle herhaling zoo niet gevaarlijk, ten nnnste van veel 
invloed op de vcrgrooting der spanningen en pijlen kunnen wor-
den. Droeven, in 1850 op een amerikaansch bruggevak tc W îltem-
berg genomen, en waarbij men dc pijlvcrgrooling, die door het 
gelijktijdig opspringen van over de lengte staande menschen werd 
voortgebragt, opteekende, zouden, wel is waar, schijnen te be-
wijzen, dat de uitwerking van die schokken niel is le vrcezen; 
maar de schokken, door eencn met aanzienlijke snelheden bewogen 
last van 3, A en zelfs van 5 tonnen teweeggebragt, zijn geheel 
wat anders. Doch hoe het ook zij, het is niet le ontkennen, dat 
onder de bovengenoemde dynamische werkingen deze cenc van 
dc krachtigste is. 

2. De aanwezigheid van sterke krommingen digt bij de bruggen. — 
Dc invloed der krommingen op het toenemen der schommelingen 

van allerlei aard, waaraan de wagens cn vooral de locomotieven 
onderhevig zijn, is bekend. Is er in de onmiddell'ijkc nabijheid 
van ccnc ijzeren brug ccnc kromming cn vooral eene kromming 
van kleinen straal, dan komt dc trein er, als het ware, lot allerlei 
schommelende bewegingen voorbereid, bij aan ; dc locomotief vooral 
komt huppelende op de brug, len gevolge van de onvolkomenheid 
der sporen, in cenc kronkelende beweging, door de kromming 
ontstaan, cn in ccnc golvende beweging, door dc ongelijke ver-
deeling van den last oj) de assen vermeerderd, en door dc middel-
punlschiiwende kracht veroorzaakt. Kortom, alle boven aangeduide 
iiadcchgc gevolgen worden nog verergerd. 

Maar er is nog meer. De middelpuntschuwende kracht, welke 
dc geheele trein bij het doorrijden van de kromming heeft ver-
kregen en wegens het buigen der veren, onder hel overrijden van 
de brug, nog gedeeltelijk bezit, veroorzaakt, dat dc wielen der 
wagens zijwaarlschc drukkingen op de spoorstaven uitoefenen, 
waardoor hare ongelijkheid cn bijgevolg de hevigheid der schokken 
grooler wordl. Dovendien werken die drukkingen mede om het 
bruggevak in ecnc horizontaal slingerende beweging le brengen, 
die slechts ten deele door de kruisbalken vernietigd wordt. 

Alle nadeelen, die uit dc beide beschouwde oorzaken ontstaan, 
zouden groolendcels verdwijnen, als dc hooidadminlstratie beschik-
kingen nam, die ten doel hadden: 

1. Aan de maatschappijen voor te schrijven op dc ijzeren bruggen 
en tot op een honderdtal meters ter wederz'ijdc, dc spoorstaven op 
strckschc balken te leggen en zc zorgvuldig le spalken ; of wel 
eenig ander stelsel toe tc passen om dc buiging der slaven tc 
verminderen. 

2. Digt bij dc uiteinden dier bruggen het maken van krommingen, 
welker slralen een bepaald minimum overschrijden, tc verbieden. 

Die maatregelen zouden ongetwijfeld die schokken en schud-
dingen, welker talrijke hcrhaling, volgens bet gevoelen van sommige 
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ingenieurs, alle ijzeren werken eindelijk moet vernielen, doen ver-
dwijnen of althans veel verminderen. 

3. Invloed der legenwigten aan de voerwielen. — Dc vocrwiclen 
zijn van Icgenwigten voorzien, die bestemd zijn om met dc traag-
heidskrachlen vau allerlei aard, welke de snelle en beurtelingsclic 
beweging van de Ycrschillendc deelen eener locomotief, zoo als de 
krukslangen, dc c.\cenlriekcn en hunne stangen, zuigers enz. ver-
oorzaakt, cvcnwigt tc maken. Die legenwigten zijn cenc steeds 
wederkeerende oorzaak van grootere drukking op dc spoorstaven; 
daardoor verandert wel geenszins dc wederstand van groole ijzeren 
liggers, maar op liggers van geringe draagwijdte heell zij toch 
eenen zeer merkbaren invloed. Volgens de proefnemingen van 
J. Doirée (1) kan de meerdere druk, door hel legenwigt te weeg 
gebragt, tot 1300 kilogr. klinnnen cn betrekkelijk zeer aan-
merkelijke verschillen in buiging van 0"'.0012 tot O .̂OOIO ver-
oorzaken. 

4. Invloed der veren op de ongelijkmatige verdeeling van het 
gewigl der wagens. — liet zwaartepunt van eiken wagen met 
zijne belasting beschrijft niet cenc lijn, evenwijdig aan den weg, 
maar golvende even als het profil van dc spoorstaven bij den 
overgang van elk wiel der rijluigcn. De middelpuntvliedende 
kracht der belasting, die cr het gevolg van is, brengt op de op-
hangveren afwisselende b'ykomendc drukkingen teweeg, die door 
dc schokken bij het overrijden der slaafvcrbindingcn nog worden 
vergroot. Dij het maken der veren moet hierop gelet worden. Hare 
claslicitcil behoort zoodanig geregeld tc worden, dat zij voor ecnc 
bepaalde vermeerdering der belasting (2) of ten gevolge der schok-
ken, weinig doorbuigen. B'y dc locomotieven zou bovendien eene 
te groole buiging niet alleen lastige middelpuntscbuwcndc krachten 
voortbrengen, maar ook het breken van fijne deelen van het me-
chanismus ten gevolge kunnen hebben. De proeven van den heer 
.1. Doirée, die wij boven aanhaalden, hebben aangetoond, «datge-
«durende eencn snellen gang de pijl der veren, zelfs op goede 
«sporen, aanhoudend afwisselde met verschillen, die mcl meer dan 
«500 kilogr. drukking overeenstemden.» 

Voor bruggen met geringe opening nu kunncn dergelijke ver-
meerderingen van drukking, gevoegd bij die, welke wij reeds aan-
geduid hebben, geenszins worden verwaarloosd. Zij zijn voldoende 
om dc onregelmatigheden, die achtereenvolgende proefnemingen, 
schijnbaar onder volstrekt gelijke voorwaarden gedaan, aantoon-
den, tc verklaren. Het bestaan van die onregelmatigheden is zelfs 
een bewijs, dat de pylvcrgrootingen, welke men somtijds waarneemt, 
niet enkel ten gevolge van dc snelheid ontstaan, maar aan dc 
overgroote .ontwikkeling van al de bijkomende invloeden, die wij 
slechts zeer oppervlakkig hebben uiteengezet, moeten worden toe-
geschreven. 

Uitbreiding der verkregene uitkomsten. — Over den invloed van 
bewojjene lasten op den wederstand van ijzeren bogen. 

De regie ligger is bij werken van ijzer, wat het streksch gewelf 
bij metselwerk is: deze overeenkomst alleen veroorlooll ons tc be-
sluiten, dat elke werking, die geen gevaarlijken invloed op den 
wederstand van regie ijzeren liggers uitoefent, zulks nog te minder 

(1) Wederstand der bruggen van gietijzer. Annales 1854. 
(2) Deze doorbuiging is volgens den Guide du constructeur mécanicien van 

ü'".02 tot ü'".03 cn moet iu geen geval tot Ĉ .OS klimmen, 



88 

zal ilücii op ilcn wciierblaiul van gcbogenc balken, boeilanig bun 
vorm ook zij ( I ) . 

De ervaring bevestigt overigens alle dagen de uitkomst, waartoe 
eene eenvoudige analogie ons geleid beelt. |]ij bet aanleggen van 
spoorwegen beelt men in de laatste jaren, als om met bel stelsel 
van regie liggers le wedijveren, talrijke viaducten van gietijzer 
gebouwil. De proeven, waaraan die werken zijn onderworpen, 
hebben alle duidelijk bewezen, hoe gering de invloed is, dien de 
snelheid der belasting op de doorbuiging der bogen uitoefent. 

Men heeÜ bevonden, zugl de hooldingenieur Ijoucaumonl in het 
verslag van de proehieiningen op de brug te Nevers 1854), 

dat de snelheid der treinen geen merkbaren invloed op de door-
buiging der ribben van den viaduct uitoerenden. Die doorbuiging 
was blijkbaar dezelfde, hetzij de treinen op den viaduct stil hielden, 
hetzij zij er met meer of minder groole snelheden over reden. Zij 
vertoonde onder verschillende omstandigheden een verschil van 
naanwelijks l of 2 tiendedeelen van een millimeter. 

Hiermede stemmen bovendien volkomen de uitkomsten overeen 
welke de talrijke pruefnemingen, door den ingenieur I*oirêe oj) 
de bruggen le Charenlou, te Yilleneuve-Saint Georges, op den 
weg van Lyon en van Montereau, oj) den spoorweg van Troyes, 
van het Caroussel le Parijs enz. gedaan, hebben opgeleverd (2). 

«Uit onze proeven volgt, zegt de heer Doirée in zijne memorie, 
«dal bij groote bruggen met 25 tol 47 meters opening, onder de 
«werking der zwaarste lasten, waarmede zij bereden moeten wor-
«den, de doorbuiging bij het sluitstuk, naar gelang van de wijdte 
«der opening, van 4 tol 7 millimeter afwisselde. Kvenzeer volgt er 
«ui l , dal de dynamische buiging, bij aanmerkelijke snelheden, 
«sleeds grooter is dan de statische buiging. Eindelijk nog dal, als 
«de brug uit verscheidene bogen bestaal, de drukking op de bogen 
«van het eene vak de bogen van de naastbijstaande vakken zeer 
«merkbaar opheft». 

Hel o|)heiren van het bovenvlak der bogen naast die, waarover 
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üverzijjt en gevolfjtrehkinfjen. 

gegeven, omtrent welker toepassing den lezer verzocht wordt de 
aanteekening E tc raadplegen. 

4. Hl alle gevallen en aangezien (alles overigens gelijk zijnde) 
de invloed der snelheid omgekeerd evenredig is met het elasticilcits-
nioment, zal het, zoowel ter besparing van metaal als lot ver-
mindering van den invloed der .snelheiil, zeer voordeelig zijn om 
aan de liggers de grootst mogelijke hoogle te geven, die mot de 
plaatselijke eischen en de voorwaarden van eenen goeden bouw 
bestaanbaar is. 

5. De toepassing der vorige formules is vooral noodzakelijk bij 
bruggen van gegoten ijzer, want de elasticitcilscoëlïicient voor dit 

de last gaat, is een algemeen verschijnsel; men merkt het even- ' •'ictaal kan dikwijls, niet slechls in de verschillende doorsneden 
zeer bij de ijzeren bruggen met regie liggers op; het is dan het ''on '̂"'» ^̂^ moleculen van eene en dezelfde 
natuurlijk gevolg van de .soort van gedeeltelijke bevestiging aan , zeer aanmerkelijke afwijkingen ondergaan, 

de einden, waarmede voor hel losliggende vak het rijden der be-

Uil dc ontwikkelde theorie en de daarop gegronde beschouwin-
gen meenen wij de navernielde gevolgen te kunnen Irekken: 

1. Hij ijzeren bruggen met regte liggers vergroot de snelheid de 
maxima der spanningen of pijlen, welke de statische werking van 
treinen zou geven, in de meeste gevallen, zoo weinig, dat zulks 
geheel kan worden verwaarloosd. 

2. Hij bruggen echter, welker opening gering, bij voorbeeld minder 
dan (3 tot 8 meters is , is hel zaak om, vooral wamieer groole 
snelheden en zware belastingen kunnen verwacht worden, den 
invloed dier snelheid in rekening te brengen, opdat men dc zeker-
heid erlange, dal hel maximum van spanning de door de regle-
menten bepaalde grens niel overschrijdt. 

3. De verhouding vau de maxima van de dynamische en de 
statische spanning, die door dezelfde belasting te weeg gebragt 
worden, is iloor eene van de beide zeer eenvoudige formules 

Trf 
T . 

of 
T , - ^ + ^ 

P V ' /> 
Mfi 

V v^ i' 
~ m 7 " 

lasting over hel naaste vak gelijk staaf. 

Het is onnoodig er bij te voegen, dat de schokken op de bruggen 

met bogen, welligt met niet minder kracht, dezelfde uitwerking 

hebben als die, welke wij boven bij dc regie liggers hebben aan-

gewezen; het zou goed zijn, om door bel aanwenden van de boven 

opgegevene voorzorgen, die werken zooveel mogelijk aan hunne 

vernielende werking te ontlrekken. 

Tot meerdere voorzigtigheid moet men aan dezen coëiricient 
geen hoogerc waarde toekennen dan de gemiddelde 

(1) Op prend vun cono onderstelling, dio wij hij het vaststellen van 
onze formules stilzwijgend hehhen uangenonien , meenen wij deze gevolg-
trekking eeingzins tc moeten hcperkcn : vordert om waar tc zijn, dat 
de vorm van het hcdocldc stuk , wamieer men in een willekeurig punt 
dc cenc of andere hclasting nanhrengt, niet in werkelijkheid veranderd 
wordt, hetwelk met de kuheU der hangende liruggen wd plaats zou heb-
ben. Wij hebben ook, zoo als men zich herinnert, dc vereeniging der 
beido takken AI en Jli van ilc kromme lijn , in het ])unt, w'aar zij cenc 
gemeenschappelijke ordinaat liebben, aangenomen. Dc gevolgtrekking zou 
dus niet op do hangendo bruggen , althans wanneer zij op dc gewone 
wijze zijn ingerigt, toepasselijk zijn. (Zio dc aanteekening I),) 

(2) Annales 1854 , 1* stuk. Wederstand der bogen van gietijzer. 

E = : 9 0000ü0000. 

0. Dewijl allerlei schuddingen en schokken, die door den slechten 
loesland van het spoor worden veroorzaakt, eenen veel naileeliger 
invloed uitoefenen dan de snelheid zelve en aanhoudend de ver-
schillende deelen van hel werk veel doen lijden, schijnl het bij 
bruggen met regie liggers, hetzij van geslagen hetzij van gegoten 
ijzer, zoodra de verhoudingen van belang worden, nuttig le zijn: 

Voor te schrijven, over de lengte van het werk en tot op cenen 
zekeren afstand van de niteinden, de spoorstaven op streksche 
balken te leggen en zorgvuldig te spalken, of wel eenig ander 
slelsel toe te passen om de golving der staven te verminderen. 

Het maken van sterke krommingen digi bij die bruggen te ver-
bieden en, in hel gevM dal zij niet kunnen worden vermeden, 
te eischen, dal er een regt stuk van minstens lüü meters tus-
schen dc kromming cn het begin van de brug worde ingelascht. 

7. Als gevolg van de verkregene uitkomsten voor regtc liggers 
kan men besluiten, dat de snelheid van treinen op den wederstand 

1863.] 

der ijzeren bogen, vooral met groote openingen, eenen weinig ge-

vaarlijken invloed uiloefcnt; onder de voorwaarde evenwel, dat de 

boven aangewezene voorzorgen legen de schokken worden genomen; 

zij zijn hier zelfs nog noodzakelijker, want de wedersland van bogen 

tegen hel omkanlelen is, onder de werking der zijwaarlschc krach-

ten, geringer dan die van regie liggers. 

«y 

Aanleeheninf) B. 

Hij het vaststellen van deze vergelijking hebben wij het traag-

heidskoppel, dat door de omwenteling der normale doorsneden 

van den balk onlstaal, verwaarloosd, welks element lot waarde 

heeft 
/)' r'^ d X d^ IJ 

dxdf' 

Aanleehening 4. 

Do meelkunslige beschouwingen, waaruit wij de totale versnelling 

der beweging van een willekeurig punt van den trein hebben af-

geleid, zijn slechls eene beuadering. 

Uil de vergelijkingen ! j = z f ( ^ J } , a« = V ^-t-consl., die de be-

weging van een willekeurig punl der bewogene belasting bepalen, 

(de eerste den vorm van den balk voor elk oogenblik voorstellende) 

leidt men, voor de naauwkeurige waarde van de totale versnelling 

van dil punt de volgende uitdrukking af: 

^ dxdl '^di' 

De eerste van de beide uiterste lernien stelt dc middelpunt-

schuwende versnelling voor, die met de beweging van den last op 

den balk, in de onderstelling dat hij gedurende het beschouwde 

tijdselcment onbewegelijk is , zou overcenslennnen: de laatste de 

versnelling van dc beiiedenwaartschc beweging volgens de verticaal. 

Eindelijk stelt de lerm d i e n wij verwaarloosd hebben, dat-

gene voor, wat men, in ile theorie der betrekkelijke bewegingen, 

zamengeslelde middelpuntvliedende versnelling noemt, welke uit 

de elementaire omweiilermg mitstaal, waarin elk element der be-

wogene belasting en hel overeenstemmende element van den balk 

deelen. 

Onze benadering komt dus daarop neer, dal wij veronderstellen, 

dat de bewogene last slechts door eene dubbele beweging, die van 

horizontalen vooruitgang en die van daling volgens de verticaal, 

wordt aangedaan, lerwijl zijne werkelijke beweging ontslaat uil de 

verbinding van deze beide laatsten met eene reeks elementaire 

omwentermgen, die om horizontale assen, welke normaal op de 

as van den balk zijn, plaals hebben. 2 V ( i ' V 

De meelkunslige beteekenis van den term - j j j y j gevoegd bij 

de kennis, die men a priori van dc geringheid der buigingen 

(iTjW ssVff opening) 1'tïcfl, had ons terstond dien term 

doen verwaarloozen, daar hel behouden daarvan groole nioeijelijk-

iieden voor de integratie zou hebben opgeleverd. 
Met behulp van dc vergelijkingen (34) en (35) hebben wij a 

2 V d* y 

poslcriori moeten bevestigen, dat inderdaad de lerm - f j j j -

slechts cenen ondergeschikten invloed tegenover dien der overige 

termen uitoefent. 

AVij meenden echter te moeten erkennen, dat gemelde benade-

ring op zeer geringe draagwijdten (die bijkans niet anders dan bij 

proefnemingen voorkomen) niet toegepast zou kunnen worden; 

ook hebben wij aangewezen, dat onze formules, op die uitgezon-

derde gevallen toegepast, de uilkomslen der ervaring slechls ten 

deele verklaren. 

waarin p' het gewigt van den balk per strekkenden meter, zijne 

blijvende belasting er niet onder begrepen, cn r den arm van het 

moment van traagheid der dwarsdoorsnede voorstelt. 

Hinnen de gewone grenzen der brugwijdte heeft deze term 

weinig invloed, want dan is de grootte van dc buiging der liggers 

en bijgevolg van de wenteling der normale doorsneden uiterst 

gering. 

Het was evenwel goed om, door a poslcriori dc algemeene 

formulen, die wij voor de beweging hebben verkregen, tc onder-

zoeken, de nieuwe benadering te regtvaardigcn, die uit het ver-

waarloozen van dien term voortvloeit. 

Dat onderzoek heefl ons geleerd, dat tlic term, welks invloed 

voor gewone draagwijdten nul is, van een des te grooter betrek-

kelijk belang wordt, naarmate de draagwijdte der liggers afneemt. 

De volledige eindvergelijking, welke men zou verkrijgen, als men 

dezen lerm en dien, waarvan in de vorige aanteekening gesproken 

i s , weder invoert, is 

d^ y 
I ? = I I 

a- d» II /3» rf" !/ V» d^ y ô» d" y 
dx^ dx'^ dxdt dx^dn 

Wij heliben dc beide laatste !;-men, wegens hunnen geringcn 

invloed, kunnen verwaarloozen, zonder aan de oplossing haar 

karakter van praklisch nut te ontnemen. 

Aanteekening C. 

Dc heer Phillips kwam, in de ondcrslelling dat cenc bewogene 

belasling Q in één jmnl vereenigd is, voor het geval dat een balk 

vrij op twee steunpunten rust, lot de volgende formule: 

Q V » l 
Als benadering, die door de kleinheid van uen lerm • ^̂ ^ -ge-

rcgtvaardigd wordt, en die dc uilkomst slechts in geringe male 

vergroot, kan men schrijven: 

U M"^8M/ \ Mi/ / 

dat is, als wij de maxima der dynamische en statische spanningen 

rcspcclievelijk door T i / en T s voorslellen, 

T« Ml/ 

of eindelijk, C! = P / genomen, 

T,i P v a / » 
Ts M.7 • 

Als men deze formule met de door ons verkregene 

Td , , 
— — 1 -I- — 
T , ^ ^ 

12 
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vergelijkt, dan ziet men, dat, althans hinneii dc hcnadcrings-
grcnzcn, vvaarinsschen de berekeningen van den lieer Phillips cn 
de onze gedaan zijn, de overmaat van dc verhouding van dc dy-
namische eu dc statische spanning boven de eenheid een groot 
verschil oplevert; want in de ondersteHing, dat dc lasl in één punt 
vercenigd is, wordl zij dubbel zoo groot als wanneer men ecnc 
gelijkmalig verdeelde belasting ouderslell. 

Deze uilkomsl sleml overigens volkomen overeen mcl hetgeen 
dc bekende formules der statica ons, met opzigt lol dc spanningen, 
aangaande de betrekkelijke werkingen van cene in één punt ver-
eenigde of wel cene gelijkmalig verdeelde belasting leeren. 

Aanlceliemn;] 1). 

Hel is in Frankrijk algemeen aangenomen, dal bangende bruggen 
voor het gebruik bij spoorwegen ongeschikt zijn. Uit schijnl echter 
geenszins hel gevoelen van eenige engelscbc ingenieurs Ic zijn, 
wier namen in deze zaak toch nog al gezag hebben. 

Nog onlangs heefl Sir Peter W. liarlow ecu zeer belangrijk sluk 
uitgegeven, waarin hij de uilkomstcn van proefnemingen mede-
deelt, die door hem gedaan zijn mcl het doel, om de buigingen 
van eenen afzonderlijken balk met die van denzelfden aan ecnc 
ketting ojigcbangcn balk, beide onder de werking van dezelfde 
lasten, te vergelijken. 

Uit die proeven zon volgen, dat dc laalstgeiiocmdc inrigling tc 
Nvecg brengt, dal de buigingen in verhouding van 1 op 25 ver-
minderen. 

Ihj zulk cene uilkomst, welke dc bekwame engelscbc ingenieur 
door eenige Ihcorelischc beschouwingen nog poogt tc bevestigen, 
aarzelt hij niet le verklaren, «dal men over veel groolere openingen 
adan van 8'20 voet (250 meters) eene hangende brug kan leggen 
flinct besparing van vier vijfden van hel gewigl ijzer, dal voor 
«het bonwen van eene gewone ijzeren brug noodig zou zijn». 

Hel beslaan van dc brug over dc Niagara, in Amerika, die ecnc 
opening van omstreeks 250 meters heeft, geelt bovendien grond 
lol dc vorige gevolgtrekkingen. Als men daarbij bedenkt, dal die 
hangende brug, welker draagwijdte die van onze stoutste bruggen 
zeer verre achter zich laat, in cene diepe keel ligt, blootgesteld 
aan de vrceselijkslc orkanen, dat zij sedert verscheidene jaren en 
in cenen goeden toestand, zoowel voor den spoorweg als voor den 
gewonen weg, diensl doet, dat eindelijk de zijbalken, die den vloer 
bevestigen, van hout zijn, dan zal men niet kunnen nalaten tc 
erkennen, dal cr in de proefondervindelijke gevolgtrekkingen van 
den heer P. W. Harlow iels is, dat verdient nader onderzochl le 
worden. 

Wij zullen cr mcl denzelfden ingenieur bijvoegen, dat, als dc 
algemcenc nieening tegen de hangemlc bruggen in hel algemeen 
cn vooral tegen hare toepassing voor het verkeer op spoorwegen 
is ingenomen, zulks onislaal 1. uit de helaas le lalrijke ongeluk-
ken, waarloc zij aanleiding hebben gegeven, maar waarvan de 
oorzaak daarin ligt, dat cr geen geschikt slelsel beslaat, om den 
vloer slijf le maken en dc golving [warvc) le verhinderen, die door 
den zich op de maal bewegenden last onder het overrijden wordl 
veroorzaakt; 2. uil den veel le grooleu invloed, dien men blinde-
lings aan de werking der rollende lasten verkiest toe le schrijven. 

Zoo dan niel dc ecnc of andere onmogelijkheid in dc uitvoering, 

[ 1 8 6 2 -

wclkc dc ervaring alleen zal kunnen doen kennen, aan dc oplossing 
der hangende bruggen met toevoeging van ijzeren zijbalken om zc 
stijf te maken, onlneemt wat zc rationeels cn oconomisch heell, 
dan zouden wij , alles le zamen genomen, wel geneigd zijn het 
gevoelen van bovcngenoemden uitstekenden ingenieur le deden, 
volgens wien dil bouwstelsel nog lang niet zijn laalslc woord heeft 
gesproken, cn bestemd is om in dc toekomst zeer belangrijke 
diensten tc bewijzen. 

Aanleckcmufj E. 

Wij hebben, in het geval van ecnc gelijkmatig verdeelde be-
lasting, dc volgende formule gevonden 

T , — Mi/ (1) 

In het geval dal dc belasting in één punt vercenigd is, geeft 
dc formule van den beer Phillips 

. .1'VM» 
(2) 

Voor bruggen, welker opening grooler dan 8 meiers is, schijnt 
dc onderstelling van ecnc gelijkmalig verdeelde belasting, bij de 
tegenwoordige inrigling van hel rollend materieel op onze spoor-
wegen, nader aan dc waarheid le zijn dan die van hare vcr-
ccniging hi één punt, cn zal alzoo dc formule ( l) gebruikt moeten 
worden. 

Maar in bet algemeen zal bet dan blijken, dat dc invloed der 
snelheid slechts gering is. Voor bruggen, welker opening kleiner 
dan 8 meters is, moet men van de formule (2) gebruik maken. Men 
zal daarin voor P/ het groolsle gewigl, dat dc ligger tc dragen kan 
hebben, moeien nemen; dal zal hel gcwigt zijn van dc zwaarste 
locomotief, welke men vermoedelijk op den weg zal gebruiken. De 
snelheid V zal dc groolsle waarde moeien hebben, die bij hei 
verkeer op dien weg voorkomt of kan voorkomen. 

Xoorhedil — Onder dc voorwaarden, welke onderstaande figuur 

G) li) 
•ctf 

aanduidt, en die in dc nool (3) van dc memorie van den heer 
liramc (Annales 1853) zijn aangenoincn, zou dc verhouding van 
dc dynamisdie cn dc slalisdie spanning 

1 + i 
, ( - -I- 2 co) V» / 

M.7 

zijn; of ook zon men, als men wil, dewijl het moment, dat bij 
dc berekening der statica gebruikt wordl, 

is, voor het dynamische moment hebben: 

1803.] 

O V E R D E N I N V L O E D V A N D E S T E R K T E V A N D E N 

T R E K O P D E V E R B R A N D I N G , D O O R 

D E C O M M I N E S D E J l A I t S I L L Y . 

(Uit liet Bulletin dc la Socit'lé it"encouragement, 2« serie, n». 118, 
overgezet iu der Civilingenicur, 18C2, Heft (5.) 

Ten einde den invloed van den trek op dc verbranding tc leeren 
kennen, zullen wij dc zamcnslelling der gassen onderzoeken, welke 
zich uit dc steenkolen ontwikkden, bij eene locomolicf met zeer 
sterken trek, en bij ccn gewonen sloomkclcl. 

Locomolief'Stoomketel. 

Dc proeven werden genomen den Oden .Mei 1850, met de loco-
motief n°. 310 van den noorder-spoorweg, diensl doende tusschen 
Amicus cn Corbie. .Men stookte sleenkolen van Denain, welke vol-
gens dc analijse opleverden: 

Isic proef. 2dc proef Cemiildeld. 

Asch 2.()2 pcrc. 2,01 jierc. 2.03 perc, 
In dc kroes achlergebl. 71.07 » 71,00 n 71.08 » 
De scheikundige beslanddcelen waren: 

Waterstof 5,10 
Koolslof 80,17 
Zuur- en stikstof . . . 0.10 
Asch 2.03 
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ccn bewijs, dat dc sterkte van den trek werkelijk invloed op dc 
male van verbranding uitoefent. 

Dc analyse der opgevangen gassen loonde dc volgende zamcn-

slelliiigcn aan: 
Islc vulling. 

Koolzuur 14.00 
Zuurstof 2.00 
Stikstof 83.40 
Kooloxydc- en waterstofgas . » 

100.00 

Drukt men alles uit in vcrhoudincr lol 100 deden stikstof of n 
100 deden dampkringsludit, wdkc door den rooster werden aangc-

vocrd, dan vindt men; 
100 stikstof 100 dampkr. ludil. 

Kodzuur. . 10.70 13.10 
Zuurstof. . 3.11 2.45 

Kr was dus overmaat van lucht aanwezig; de verbranding was 
bijna volkomen. 

2de vulling. 
Koolzuur 15.00 
Zuurstof 1.10 
Koolo,\yde-gas sjioren. 
Stikstof 83.00 

100.00 

Haar vcrhiltings-vcrmogcn bedraagt 8 458 caloriën (warmtc-ccn-
heden), dal wil zeggen, een kilogram dezer kolen kan de tempe-
ratuur van 8 458 kilogranuuen water met 1® tl. verhoogen. De 
kool is ecnc sterk roet gevende velkool, die met cene groote vlam 
brandt. 

De rooster werd len 2 uur 55 minuten gevuld, de blaaspijp 
geopend en dc deur gesloten; dc inanoineter teekcudc 5 } tot O 
alniosphcren. De trein bestond uit 11 wagens van 10Ion, en reed 
ten 3 uur 2 minuten af. Dc inrigling tol hel opvangen der gassen 
bestond uil koperen vaten van 10 kan inhoud, welke luchtledig 
waren gemaakt, waardoor hunuc vulling slechts weinige secunden 
tijd vcrcischte. Dc vuUingeu hadden plaals: 

1 ten 3 uur 4 minuten, of O minuien na het vertrek. 

Dus op 

100.00 

100 stikstof. 100 dampkr. lucht. 
Kodzuur . 18.20 14.37 
Zuurstof. . I r.) 1.05 

Men ziet hier, dal hel overmaat van lucht verminderd is; cr is 
slechts weinig onverbrand gas aanwezig, de verbranding was dus 
vrij volledig. 

3dc vulling. 
Koolzuur 
Zuurstof 
Onverbrand gas . . . 
Stikstof 

2 )> 3 i> 7 n n 12 n tl » t) 

3 )) 3 « 10 n » 15 n r r 

4 I) 3 » 13 n » 18 n i> II i> 

5 )> 3 » 10 » i> 21 » n II 1) 

0 « 3 » 19 II )i 24 n u )> H 

7 1) 3 » £).) 
)> 27 » » 11 P 

8 1» 3 n 25 II )t 30 » P i> D 

9 « 3 a 28 II )» 33 » (t D )t 

10 » 3 34 1) u 30 1) u » W 

10.80 
sporen. 

1.10 
82.10 

100.00 

De laalslc vulling geschiedde onmiddellijk na bet sluiten van den 
regulator, bij dc aankomst te l>)rbic. Het vuur brandde loen helder 
en levendig; gedurende den rid merkte men geen rook op; deze 
vertoonde zich alleen in geringe male bij hel vertrek van Amiens, 
doch vcnlween bij dc eerste zuigcrslagen. Dc temperaluur in dc 
rookkasl bedroeg, volgens den Ihermomclcr, 150®. 

Het ophouden van het rooken bij de eerste zuigcrslagen is reeds 

Hij dc 3dc vulling waren 15 minuten sedert den afrid vcrloopcn, 
dc stcenkolemnassa was gebed in brand en dc gasontwikkding in 
volle werking; de lucht trad reeds niel meer in genoegzame hoe-
veelheid loc; er bevonden zich reeds kooloxydc en koolwalcrslofien 
[des guz carburês) omler de vcrbrandings-produclcn, ofschoon geen 
rook werd waargenomen. 

4dc vulling. 
Koolzuur 
Zuurstof 
Stikstof. 

13.20 
2.20 

84.»)0 

Dus op 

iO(U)0 

100 stikstof. 100 dampkr: lucht 
Koolzuur : 15.00 12.32 
Zuurstof. : 2.00 2.05 
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üc verbranding is volkomen, de hoeveelheid hichl meer dan vol-
doende; de ecrsie gasonlNvikkcling, die allijd het rijkelijkste is, 
is voorbij. 

r i 8 6 2 -

5de vulling. 
Koolzuur 15.20 
Zuurstof ĵ oQ 

Kooloxydegas 1.20 
Slikslofgas 82.40 

Dus oj) 100 stikstof. 
Koolzuur . 18.40 
Zuurstof. . 1.45 

Kooloxydegas 1.45 
Hoewel dus nog lucht in overvloed aanwezig was, is echter dc 

verbranding van hel gas niet volkomen. 

100.00 

100 dampkr. lucht. 
14.50 

1.15 
1.15 

Ode vulling. 
Koolzuur 12.10 
Zuurstof 1,20 
Koolo.xyde 3.40 
Stikstof 83.30 

In verhouding tot 100 stikstof. 

Koolzuur . . 14.52 

Zuurstof . . 1.44 

Koolo.xydc. . 4.08 

100.00 

100 dampkr. lucht. 
11.47 
1.13 
3.22 

Kr is tamelijk veel onverbrand gas aanwezig. 

Koolzuur 
Zuurstof 
Stikstof. 

Ode vulling. 

. 11.00 

. 2.24 
. 83.10 

10de vulling. 
Dc regulator is gesloten en daardoor is de trek aanmerkelijk 

verminderd. 

Koolzuur 14.00 
Zuurstof 2.20 
Onverbrand gas 3.00 
Stikstof 80.80 

Dus op 
100.00 

100 stikstof. 100 dampkr. lucbt. 
Koolzuur . 17.55 13.80 
Zuurstof. . 2.00 2.12 

Er is dus volledige verbranding, cn ccn geringe overmaat van 
dampkringslucht voorhanden. 

7de vulling. 
Koolzuur 10.50 
Zuurstof 1.00 
Kooloxydegas ü.80 
Slikslofgas 81.70 

Dus op 

100.00 
Dus op 100 slikslof. 100 dampkr. lucht. 

Koolzuur . . 20.10 15.87 
Zuurstof , . 1.22 0.00 
Kooloxydc . . 0.07 0.76 

Er zijn tegelijkertijd een weinig overmaat van lucht en eenig 
kooloxydegas aanwezig. 

8ste vulling. 
Koolzuur 11.00 
Zuurstof 4.20 
Slikslof 84.80 

100.00 
100 stikstof. 800 dampkr. lucht. 

Koolzuur . . 17.32 13.08 
Zuurstof . . 2.72 2.15 
Koolo.xyde. . 3.71 2.93 

Het is opmerkelijk, dat iiicr vrij veel overmaat van lucht en 
tegelijkertijd koolo.xydcgas in het mengsel aanwezig zijn, hetgeen 
welligt ccn gevolg is van dc minder volledige vermenging van het 
gas met de luchl, door den geringeren trek. 

Stelt men dc verkregen uilkomslen graphisch voor, door dc 
sedert het vertrek verloopcn tijdsruimten in minuten als abscissen 
en dc pcrcentsgchalten der verschillende gassen als ordinaten uit 
te zeilen, dan verkrijgt men cenc zeer duidelijke voorstelling van 
de locdragt der zaak. Dc bovenvermelde uilkomslen worden hier-
onder, lol een gemakkelijk ovcrzigt, tabellarisch herhaald. 

Tiidsvcrlooi) 
na den nfrid. 9 12 15 18 21 24 27 30 33 39 

minu-
ten. 

Stikstof. . . . 83.40| 83.00 82.10 84.60 82.40 83.16 81.70 84.80 83.30 80.80 
Koolzuur. . . 14.00 15.00 16.80 13.20 15.20 14.60 IG.50 11.00 12.10 14.00 
Zuurstof . . . 2.60 1.10 

» 2.20 1.20 2.24 1.00 4.20 1.20 2.20 

Kooloxydc . . n n n n 1.20 n 0.80 n 3.40 3.00 

in verhouding tot 
100.00 

100 stikstof. 100 dampkr. lucht. 
Koolzuur . . 12.97 10.24 
Zuurstof . . 4.95 3.91 

Dc dampkringslucht is overvloedig voorhanden cn cr heeft vol-
ledige verbranding plaals. 

Het blijkt, dat het stikstofgehallc slechts aan geringe verande-
ringen onderworpen is. 

Het koolzuurgchaltc is, zoo als ook behoort, vrij groot, dc hoe-
veelheid vrije zuurstof gering, kooloxydc is niel altijd aanwezig, 
wel ecliter legen hel cinilc der proefneming, bij het afnemen van 
den trek. Daar kooloxydc en vrije zuurstof gewoonlijk Icgelijkertijd 
voorkomen, zoo zou eene inrigling lot betere vermenging der 
gassen voordeelig zijn. 

Dc verbranding heeft dus, over hel algemeen, zoo volledig jdaats, 

als men slechts in de praktijk verwachten kan. Ofschoon de ge-
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bezigde steenkool lot dc soort der roclgevendc behoorl, zoo ver-
brandt zij evenwel, len gevolge van den sterken trek, zonder rook. 
Dc toetreding van dc luchl geschiedde mcl ecnc geringe overmaat, 
cn waar zulks niet het geval was, ontbrak er slechts weinig aan 
een voldoenden luchtaanvoer. Indien er iels te wenschen overbleef, 
zoo zou het zijn dat dc vermenging met volkomen geschiedde, 
waardoor dc overvloedige zuurstof met het o,\ydegas voorkomt, 
zonder cenc verbinding daarmede aan te gaan; doch de vermoede-
lijke oorzaak hiervan is, dat de gassen in de rookbuizen geraken, 
eer de verbranding geschied is cn, ICJi gevolge van de afkoeling, 
welke zij in dc naauwe, slechts 5 ccniimelers wijde, rondom van 
waler omringde buizen, ondergaan, uildoovcn, voor dc verbinding 
volbragl is. De stikstof is afkomstig van de luchl, waaruit zij on-
veranderd overblijft; ecu zeer klein deel kan ook diencji lol vor-
ming van salpeterzuur, hetgeen echter tc vcrwaarloozcn is. IS'eeml 
men dit laalste aan, zoo kan men gemakkelijk dc hoeveelheden 
luchl berekenen, die onverbrand ontwijken. Dc onderstaande label 
wijst dan ingevolge de analysen aan, hoeveel percenten van de 
door den rooster aangevoerde luchl onverbrand gebleven zijn. 

Nummer 
(Ier proef. 

Koolzuur. . . 

Overmaat van 
l u c h t . . . . 

Brandbare 
gassen . . . 

1 

13.19 

11.Cl 

11.37 

5.00 

IG.IÜ 

1.05 

4 

12.32 

9.74 

14.50 13.80:15.87 

5.47,10.07 

1.15 

10 

10.24111.47 13.68 

1.5G 18.55 

0.7G 

5.37 

3.22 

10.22 

3.00 

Als men de laatste proef, die onder abnormale omstandigheden 
geschiedde, buiten rekening laat, dan vindt men cenc gemiddelde 
overmaat van damjikringslucht van 7.77 percenl. Het gemiddelde 
der brandbare gassen is 0.08 percent, de uilkomslen der verbran-
ding zijn bijgevolg zeer bevredigend. 

Vaste stoomketel. 

De proeven werden genomen met een iler vier ketels, welke in 

de verwerij vaii FIcury tc Amiens in gebruik zijn. Deze ketels zijn 

voorzien van rookbuizen; elke bestaal uil ccn hoofdkctel van 1 meter 

wijdie en 7 meters lengte, cn twee ncvcnkelcis, wijd 0"'.50 en lang 

7".50. Dc vcrwarmingsoppcrviaktc bedraagt dus,als men den halven 

omlrek des hoofdketels en den geheelcn omtrek der rookbuizen in 

rekening brengt, 35 vierkante meters. Dc rooster is 1'".05 langen 

0"'.80 breed, cn heeft bijgevolg ecnc oppervlakte van 0.84 vier-

kanten meier; hij beslaat uit 45 staven van 0" .̂015 breedle, en 

heeft dus eene slaaibppcrvlaklc van 0.075 vierkanten meter, en 

cenc tusschenruimle van O'". 108 of nagenoeg | van den geheelcn 

rooster. Dc vuurhaard heeft zijrookgangen en een terugvoerend 

kanaal; de eersten hebben ccnc doorsnede van 0.30 vierkanten 

decimeter, cn het 2 lol 3 meters lange kanaal, dat naar een 

schoorsteen voert van O vierkante ccniimelers. Dc voor dc vier 

ketels gemeenschappelijke schoorsteen is 33 meters hoog cn heeft 

van boven cenc middellijn van 0'".85, of ccnc doorsnede van 72 

vierkante ccniimelers, dat is ongeveer | van de geheele opjier-

vlakte der vier roosters. 
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Dc proeven werden genomen mcl den derden ketel en wel op 

onderstaande tijdstippen ; 

Isle proef ten 3 uur 25 minuten. 
2de » 1) 3 •) 32 » of 7 minuten later. 

De stoker port dc kolen op. 
3dc proef len 3 uur 35 minuten. 

Ten 3 » 37 » of 12 minuten later wer-

den vier schoppen kolen opgedaan. 

4de proef len 3 uur 38 minuten, of 13 minuten laler. 
5de proef ten 3 uur 43 minuien of 18 minuten later. 
Olie » » 3 1) 48 n » 23 » » 

Ten 3 I) 51 » » 20 » d 
werden 4 schoppen kolen bijgedaan. 

7de proef ten 3 uur 51^ niinutcn of 20J-minuten later. 
8ste » » 3 » 55 » »30 » « 
Otle 1) » 4 n »35 » » 

Ten 4 » 1 » »30 » » 
werden de kolen opgerakeld. 

Ten 4 uur 3 minuten of 38 minuten later 
werden 4 schoppen kolen bijgedaan. 

lOdc proef ten 4 uur 5 mimiten of 40 minuten later. 
De temperatuur der gassen, voor dat zij in den sehoorsteen kwa-

men , wisselde af van 300 tot 350°. 
Men stookte ccn mengsel van 50 perc. engelschc grove gruis-

kolen [gailleterie) cn 50 perc. ongesorteerde kolen van den Grand 
llornu. 

Eene verbrandingsproef cn eene proef met de smeltkroes leverden 
voor dc engelsche grove gruiskolcn het volgende: 

Isle proef. 2de proef. Gemiddeld. 
Asch. . 1.40 perc. 1.24 perc. 1.35 perc. 
Gokes . 09.30 « 71.02 « 70.22 » 

De slnkkolcn, die daaronder altijd voorkomen, gaven: 
Asch. . 0.98 perc. 0.70 perc. 0.87 perc. 
Gokcs . 72.01 » 73.07 » 72.84 » 

Deze kool, herkomstig van Ilundswich, is ccnc vlannnende en 
roet gevende, doch zeer zuivere kool, waarvan de scheikundige 
analyse opleverde: 

• . . . 5.50 
. . . . 80.80 

Waterstofgas 

Koolslof. . . . 

Zuur- cn slikslof. 

Asch 

5.70 
2.00 

100.00 
Het vcrhillingsvermogen bedraagt derhalve 8063 calorii5n. 

Hij het onderzoek van dc steenkolen van den Grand Ilornu, 

leverden dc grove gruiskolcn: 
Isle proef. 2dc proef. Gemiddeld. 

5.84 perc. 5.05 perc. 
09.80 .> 69.07 » 

Asch . 5.40 perc. 

Cokes 69.49 » 

en het gruis: 

Asch. 11.18 « 

Gokcs 70.55 » 

11.52 

71.29 

11.35 
70.97 

Deze kolen zijn dus minder zuiver dan de eersten; zij geven 

even als deze cenc schoonc losse coke, branden met eene hoogc 

vlam en veel roet. De scheikundige ontleding leverde op: 
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Watcrsloi' . . . 
Koolstof. . . . 
Zuur- en stikstof 
Ascii 

5.30 
78.10 
7.80 
8.50 

100.00 
alzoo een vcrhiltingsvcrmogcn van 7821 caloriün. 

Door het gelijkelijk vermengen van heitle koolsoorten, verkreeg 
men eene YoorlreOelijke brandstof, met een vcrbittingsvermogen 
van 8213 caloriën. 

De onderstaande tabel geelt een overzigt van de analyse der 
opgevangen gassen. 

Niniuner 
(lor proef. 

Koolzuur. 
Zuurstof . 

iHranilbaar 
gas. . . 

Stik-stof. . 

1Koolzuur 
11 = 
fc« ^()vcrvlo(;-

idigeluclit 

.̂ .t'J 
13.8') 

80.73 

5.30 

01.47 

4.47 
14.53 

I? 
81.00 

4.35 

07.13 

7.40 
8.08 

83.G-J 

G.!)8 

•10.33 

10.10 10.81' .1.3i> 
5.05 i 7..5G 12.07 

81.85 81.03 82.71 

0.40 10.-15 

22.38 .31.80 

4.12 

50.00 

4.00 

10 

0..35 10.71! .5.-15 10.10 
.157; 10.30 

1..54 
85.02 85.72'84.25'80.02 

3.03 

8.08 0.80 

18.75'1.5.02 

5.10 

•15.05 

0.27 

1.3.23 

Dij deze jiroeven valt dadelijk de groole hoeveelheid overvloedige 
lucht in het oog; zij bedraagt gemiddeld 38.12 percent, terwijl 
bij de locomotief met even vlammende en roetgevende kolen slechts 
7 tol 8 perceiU aanwezig was. 

Brandbare gassen ontweken hier slechts weinig, en evenwel werd 
er veel rook gevormd; dil wordt veroorzaakt door de roetdeelen, 
welke zich bij de aanraking der koolstofhoudende gassen of vlug-
tige koolslofverbindingen mei den betrekkelijk kouden ketelwand 
afzetten, waardoor eene ontbinding in roet en een weinig verkoold ; 
of zuiver waterstofgas plaals vindt, liet laatste verbrandt, terwijl 
liet roet onverbrand door de verbrandingsproducten in den schoor- , 
steen wordt medegevoerd. 

Wanneer men de uitkomsten der bovenstaande tabel graphisch 
voorstelt, dan blijkt, dat de hoeveelheden stikstof aan geene merk-
bare veranderingen onderworpen zijn, lerwijl de krommen der zuur- ! 
stof- en koolzuurgehalten daarentegen menigvuldige sprongen en 
suijpunten aantoonen. Zulke sprongen komen voor hij elke opra-
keling van de kolen op den rooster en bij hel opbrengen van nieuwe 
brandstof, bij voorbeeld lusschen proef 2 en 3 , en voor de 4de, , 
7de en 10de jiroeven. Tegen hel einde van elke periode stijgt hel ' 
zuurstofgehalte, zoo als lusschen do 4dc en 7de en tus.<;chcn de i 
8stc en Ode proeven, terwijl tegelijkertijd het koolzunrgehaltc af-
neemt. Zulks blijkt ook reeds nit de opgaven der tabel zelve. 

De bovenvermelde proefnemingen geven tol verschillende gevolg-
trekkingen aanleiding, waarvan wij de twee volgende dc belang-
rijkste achten: 

1. een levendige luchttrck bewerkt volledige rookverbranding, ^ 
2. bij laat de volkomen verbranding der steenkolen toe, met een 1 

zeer gering overschot van lucht. 

Hel laatste punt is zonder twijfel van groot gewigl voor dc be 

sparing van brandstol, daar dc gassen dikwijls oniler eene veel 
hoogerc temperatuur dan 300® in den schoorsteen treden. Hoe meer 
ovcrschol van lucht men in den vuurhaard brengt, zooveel Ie meer 
warmte gaal er dus ook verloren. Zoo als de bovenstaande proeven 
duidelijk bewezen hebben, zal een zeer levendige trek in hel bij-
zonder voordeelig zijn bij vette steenkolen, die met eene hooge 
vlam branden. 

O V E U DIO O N T L A S T I N G D E U S T O O M S C I I U I V E N M E T 

I J E T I i E K l v I N G T O T L O C O . M O T I E V E X , D O O U 

A L E X A N D E U L L N D N E l l . 

(Zeitscbri/t des öiterreichischcn Irujmeur-Verehws, lilni 1862, p. 87.) 

(Vlaftt G, figuren 1 -3 . ) 

Ofschoon hel denkbeeld om de sloomschuiven van den stoomdruk 
te ontlasten reeds ten tijde van bet ontstaan der stoomtuigen was 
geopperd, en wel door den stichter zelf, door James \Yatl, wiens 
eerste stoomtuig eene ontlaste schuif had, zoo geraakte het in 
laleren lijd niel lot verdere ontwikkeling, kwam weinig in aanmer-
king en werd al spoedig vergeten. Het was niet noodig bijzondere 
maatregelen te nemen legen den schadelijken invloed van den 
sloom, zoo lang deze slechts met matige spanning werd gebezigd; 
toen echter in bet jaar 1802 de Kngelschen Trevetbick en Vivian 
de eerste stoomtuigen met hooge drukking van O of 7 dampkrin-
gen spanning vervaardigden en deze daarop door dr. Alban alge-
meen werden aaid)evolen, verkreeg de vraag, of die schuiven al 
dan niel ontlast moeien worden, meer gewigl, en men zou toen 
welligt reeds aan het gebrek Ie gemoel gekomen zijn, ware een 
geschikt middel voorhanden geweest. I n t u s s c h e n heellt men het 
veel belovend gebruik van stoom van hooge spaiming weder laten 
varen; slechls in zekere gevallen, en voornamelijk bij locomoticf-
machinen, bleef hij in zwang, en zoo gaf dc ontwikkeling van den 
locomotief-bouw, en van de spoorwegen in bel algemeen, de aan-
leiding , om iu\ar eene voldoende inrigling voor onllastingsschniven 
rond Ie zien. In de jaren 1852 lot 1858 ontstond op eenmaal in 
Frankrijk, Kngeland en de VereenigdeSlalen eene algemeene mede-
dinging op dit veld, de eene uitvinding volgde de andere met spoed 
op en bereidde eeue volgende voor, zoodat hel aantal der verschillende 
inrigtingen, tot welke schrijver dezes voor twee jaren eene bijdrage 
heeft geleverd, zeer is toegenomen. Overeenkomstig het doel van 
dit opstel, om de voornaamste der verschillende denkbeelden uit-
een to zetten, en aan eene algemeene beoordeeling te onderwerpen, 
doen wij zoo straks eene korte beschrijving daarvan volgen; doch 
vooraf moet worden nagegaan, van welken aard en hoe groot dc 
invloed van den stoomdruk op de stoomschnif in het algemeen is 
en of eene verbetering van dit ontegenzeggelijk gewiglige gedeelte 
van het stoomtuig verkregen is of niet. 

KIke vierkante duim oppervlakte der schuif ondervindt dezelfde 
drukking als dc stoomzuiger, met dit onderscheid dat, wat hier als 
beweegkracht, daar als last werkt, en inderdaad zou geen krach-
tiger stoomrem uilgedacht kunnen worden dan een onontlaste schuif 
van groote afmetingen. Onder deze drukking glijdt de schuif over 
cenc oppervlakle, die alleen door de vochligheid van den sloom 
gesmeerd wordt. Hel verplaatsen van een zwaar voorwerp langs eene 
gladde baan mei dc hand vordert eene zekere inspanning van dc 

spieren; deze geeft aan het gevoel een maatstaf voor dc beoordeeling 
van dc grootte der kracht, welke ter voortbeweging eener schuif 
noodig is, die met 50 en zelfs met 300 centenaars gedrukt wordl, 
zooals in hel eerste geval bij locomotieven, in het laatste geval bij 
scheepssloonituigen voorkomt. Dil krachlverbriiik blijft niet stand-
vastig; het verandert en wordl bepaald door de gesteldheid der 
wrijvende oppervlakten, door de grootte en den stand van de schuif, 
door dc stoomspaiming in de schnifkasl en dc snelheid van dc 
machine. Hij kleine vaste stoomtuigen zal bet verbruik het kleinste 
wezen en slechls | of-J- paardekrachl bij een vermogen van O tot 10 
paardekrachlen bedragen; dit is een op zich zelf onbeduidend, maar 
in verhouding lot hel vermogen toch aanmerkelijk verlies, bijzon-
der met het oog oj) dc omstandigheid, dal in den jongsten tijd 
kleine kostbare gas- en luchlmachinen werden gemaakt, wier ver-
mogen met dit verlies gelijk slaat. Hij locomotieven is hel anders 
gesteld. 

Bij deze is het arbeidsverlies verschillend berekend en opgegeven 
geworden. Hel komt tlaarop aan of men een goederen-, personen-
of sneltrein bedoelt, maar hoofdzakelijk op de stoomspanning, 
welke men in de schnifkasl aanneemt. Om bij dc theoretische 
bepaling van hel krachIveiTies zeker te gaan moet men op alle 
voorwaarden letten, waarvan hel afhankelijk is, en alle overdrij-
ving vermijden. Voor een personentrein met dryfwielcn van 5 voel 
|1"'.57) hoogte, eene snelheid van 5 mijlen (37 kilometers) in hel 
nur (127 omwentelingen in dc mimiut) vindt men de factoren kracht 
en afgelegden weg op dc volgende wijze: 

Het gedeelle van de op-
pervlakle der schuif, dal 
belast is, wisselt binnen 
zekere grenzen af met 
iederen stand van de schuif; 

de belaste oppervlakte heeft hel minimum bereikt, wanneer een 
van de kanalen (zie a in nevensslaandc liguur) open is; alsdan is 
de lengte L bij hel aangeven van den kleinsten druk de maatstaf 
en niet dc uiterste lengle der schuif. Hij nieuwere locomotieven is 
/y r z 8 duimen, de breedte, nagenoeg overal dezelfde en wel 
= 11 duimen, geeft 8 x 11 = 112 vierkante duimen kleinste be-
laste oppervlakle. Dc stoomdruk in den kelel van 80 pond op den 
vierkanten duim daalt door de vernaauwing der opening van den 
regulateur zeer sterk; hij bedraagl in de schnifkasl 00, 50of ook 
10 pond. Hel gemiddelde geelt als gezamenlijken druk 112x50 = 
5000 pond, en voor twee schuiven 11200 pond. Den coënicieul 
voor slepende wrijving, rood koper op gegoten ijzer, steil Weisbach 
op 0.15; derhalve is de kracht, benoodigd om de beide schuiven 
te bewegen, 11200x0.15 = 1080 pond. 

Dc door de schuif afgelegde weg verschilt lusschen 3 en 1 duimen. 
Stel duim, dan leggen de schuiven bij een zuigerslag een weg 
van 11 duimen af, dat is, in de minuut 127 X 1.10 = 117 voet, 
in dc secunde 2.15 voet. 

Het mechanische moment = — 0.7 paardekrachlen 

is hel verlies ten gevolge van het slepen der schuiven. Hierbij moet 
men nog de wrijving aan de e.xcenlriekringen in rekening brengen. 
Op dc gezamenlijke 1 ringen bedraagt de druk 11)80 jiond; dil 
geeft bij den wrijvings-coënicient 0.07 een wc(!'rstand in dc rigting 
van dc raaklijn van 1 080 x 0.07 =117 .0 pond. Dc weg van 

05 

dezen wc('rstand is gelijk aan den omtrek van den cxcentrickring 

= 3.7 X 127 = 'i00.0 voel bij eiken zuigerslag en in de secunde 

= 7.83 voel. 

Hel moment van den arbeid bedraagt = 2,1 paarde-

krachl. 

Heide wcijrslanden te zamen geven nagenoeg 12 pnardekrachlen 
als verlies aan arbeid, dat door de wrijvingen aan ile schuiven en 
aan dc exccnlriekringen veroorzaakt wordl. 

Uil deze uitkomst blijkt, dat de schuiven nog een bestanddeel 
van de locomotief uilmaken, waaraan eene verbelering kan worden 
aangebragl. Wanneer al voor dc beweging van ontlaste schuiven 
eene zekere kracht noodig is, zoo zouden er minstens 10 paarde-
krachlen overblijven, welke kunnen bespaard worden; dit geelt, voor 
cenc locomotief van 200 paardekrachlen, eene besparing van 5 ten 
honderd, hetgeen ook met dc verder te vermelde proehiemingen 
overeenkomt. 

Jobin stelt het verlies bij eene machine van Crampton, die in de 
minuut 180 omwentelingen maakt, zelfs op 20 paardekrachlen. In 
het üi'Dan für die Forlsclirillc des pyisenbahnwesens voor 1850, 
wordt in een opslel over de schuif van Jobin ilit gelal als te groot 
beschouwd en lot op 12 paardekrachten verminderd. Wij ontleencn 
aan dal stuk hel volgende, waarin ook op andere gebreken wordt 
gewezen. 

«Dil betrekkelijk aanzienlijk verlies is nog een van dc geringste 
gebreken, welke het gevolg zijn van dc drukking van den sloom 
op de schuiven; de gewigtigsle invloed doet zich gevoelen bij het 
omkeeren der beweging, De machinist verandert met behulp van 
de schaar {cmilissc) den stand der schuif dermate, dat de machine 
de legenovergestelde beweging aanneemt; in geval van gevaar is 
derhalve deze handgrec}) van groot gewigl en moet snel worden 
uitgevoerd. Voor cenc Cramptonsche locomotief moet hel uiteinde 
van den hefboom, bij hel omwenden, eenen weg van 1'".5 af-
leggen. Is dc gemiddelde weiïrstand 1800 kilogram en dc af te 
weg 0"'.08, dan bedraagt dc gemiddelde kracht, die op liet uit-

einde van den helhoom aangewend moet worden, i - — = 1. j 

00 kilogram, en dc arbeid voor het omwenden M l kilogram-

meters. 
«Uil dc cijfers blijkt voldoende, dal deze handgreep, voor het 

omwenden, moeijelijk uil te voeren is en dat zij nooil met de 
vereischle snelheid uitgevoerd kan worden, zelfs dan niet, wan-
neer de stoker den machinist te hulp komt. Nu kan men wel do 
schuiven terstond daardoor ontlasten, dat men den regulateur sluit; 
maar met die handeling gaat weder tijdverlies gepaard, dat som-
tijds ook gevaarlijk zijn kan. Vat men derhalve dc voordeelen der 
ontlaste schuiven bij locomotieven nogmaals te zamen, dan be-
slaan zij eensdeels in de vermeerdering der beweegkracht en 
anderdeels in de vermindering van het gevaar. Hierb'ij komt nog 
de vermindering in afslijting der deelen len gevolge van denver-
minderden wei'rsland. » 

Zoo verre het berigt. Er valt nog op tc merken, dat dc con-
ducteurs der locomolieven bij de bestaande inrigling gewoon zijn, 
en ook niet anders kunnen handelen, den regulateur zoo weinig 
mogelijk te openen, zoodoende in dc scliuifkasl een zeer geringe 
stoomspanning tc behouden, en daardoor tc bewerken, dat de 
sluurhefboom, die bijna voortdurend in handen is, ligter bewogen 
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kan worden. Uit een huishoudelijk oogpunt levert het een grool 
nadeel op, den sloom op 80 pond spanning te brengen en slechls 
op 40 pond ol" nog minder te gebruiken. Hel is goed, zoo moge-
l i jk , met geheel geopenden regulateur tc rijden cn den gang der 
machine door uitzelling van den sloom te versnellen ol' tc ver-
tragen. Dit kan, in het bijzonder bij dubbel-schuivcn, zoo als zij 
op dc spoorwegen nog veelvuldig voorkomen, zeer ligt geschieden, 
zoodra de schuiven onalliankclijk zijn van de drukking van den j 
stoom. Om die reden is dc ontlasting bij dubbel-schuivcn aller- i 
noodzakelijkst en ook, omdat zij ccnc grootere oppervlakte in- | 
nemen. Voor cenc goede vcrdceling van den stoom zijn wijde j 
kanalen noodig; de beweging van de schuil' moet niet te gering ' 
zi jn, opdat de kanalen niel tc zeer vernaauwd worden in de ; 
hoogcrc expansie-graden van dc coulisse. Ten einde echter den i 
invloed der wrijving niel te vergroolen, neemt men gaarne voor ' 
de schuiven dc kleinste oppervlakte cn den koristen weg. De in- | 
voering en het doelmatigst gebruik van dc ontlaste schuiven vor- ' 
dert aan den eenen kanl cenc andere behandeling, terwijl aan ! 
den anderen kant den constructeur bij het ontwerpen der machine | 
meer vrijheid gelaten is, om dc afmetingen der kanalen, schui- j 

[ 1 8 6 2 — 

ven, cxccnlricitcit, enz. zoo te regelen, als dc gang der machine 
vordert. 

Het afslijten der schuinappen, dal veelvuldig voorkomt, is wel 
' van minder belang, maar mag toch niel over het hoofd gezien of 

verwaarloosd worden. Dc machinen worden buiten gebruik gesteld, 
om ondigte schuiven tc herslellen; dcschnifkasten moeten geopend, 
dc schuiven geregeld, aangeslepen of vervangen worden. Niet zelden 
doet zich het geval voor, dal de cilindervorm bedorven is cn in 
dc lengte uilgcschaafde groeven vertoont. Het uilnemen van den 
sloomcilinder en hel afvijlen van de beschadigde baan der schuif 
is ccnc betrekkelijk zeer kostbare zaak. 

Omtrent hel bedrag van dc afslijting der schuivcn kan men 
alleen stellige gegevens bekomen door in de werkplaatsen naauw-
keurig aanlcekcning Ic houden van de gcwiglen vóór en na de 
herstelling en van de afgelegde mijlen. In de hier volgende tafel 
vindt men den toestand opgcgevcïi van cenige niet ontlaste schui-
ven van locomotieven der staatsspoorweg-maatschappij. Daaruit kan 
alleen de zuivere afslijting worden gekend; de metaalafval bij het 
herstellen is niet geregeld opgegeven. 

Namen 

der 

locomotieven. 

Duur 

van het 

gebruik. 

iMclaalverlics van dc 

.Miiaiiilcii. 

Af. 

gelegde 

mijlen. 

rcgtcr- linker-

schuii'. 

iMctaalvcrlics per mijl 

regis. links. 

Ponden. 

Dunzlau 
Zurndorf . 
Kaurzim . 
Göuyo . . 
Leopoldstadt 
Czegled . 
Kolin . . 

Königgratz 
Dux . . , 
Ilaida . . 
Kaurzim . 
Hin . . . 
Bidschof . 
Krcmsier . 
Schlau , . 
Niedergrund 
Smichow . 

ü 
5 

3 

8 
5 

3 

8 
5 

1 
2 
7 

2 
1 
2 
ü 

1 3 

10 

O 
25 
3 

15 
O 

20 
23 
20 

O 
20 
20 
li 
18 
20 
25 

O 
O 
O 
8 

1 075 
1 070 
1 347 
3 010 
11)35 
1 120 

830 
1018 

250 
427 

1502 
181) 
1)13 
542 
070 

3 01)5 
1 31)3 
3 021 
2128 

0.50 
0.00 
2.15 
4.00 
2.00 
0.25 
0.40 
0.00 
0.00 
0.10 
0.50 
0.05 
1.00 
1.UO 
1.00 
0.30 
0.40 
1.2 

0.50 0.0Ü029 0.00020 
0.00 0.00050 0.00050 
2.00 0.00150 0.00148 
4.25 0.00133 0.00142 
2.40 0.00134 0.00124 
0.25 0.00022 0.00022 
0.20 0.00048 0.00021 
0.50 0.001)50 0.00040 
0.70 0.00024 0.00028 
0.10 0.00023 0.00023 

— 0.00032 __ 
0.20 0.00025 0.00105 
0 70 0.00100 0.00070 

— 0.00184 __ 
0.80 0.00147 O.OOII8 
0.05 0.00010 0.00010 

— 0.00020 
— 0.00031) 

1.00 0.00047 

Aanmerkingen. 

Nieuwe schuif. 
Melaalalval 0.20 en 0.40 pond. 

« door regeling 0.0 pond. 
» door afvijlen 3.25 pond. 

Metaalafval 
gegeven. 

iloor regeling niet op-

Afgeslepen. 
De schuiven verzoold. 

Metaalafval door regeling 0.0 pond. 
» » » 0.5 pond. 

Volgens deze tafel bedraagt de gemiddelde zuivere afslijting: 

per m'yl voor iedere schuif. . . 0.000718 pond 

per mijl voor iedere locomotief. . 0.001430 » 

Dil op zich zelf onbeduidend verlies beloopt bijvoorbeeld bij 342 

locomolievcn dcr staatsspoorweg-maatschappij, die in het jaar 

1800 een afsland van 077 752 mijlen hebben afgelegd, 770pond; 

dit is echler, gelijk reeds is opgemerkt, slechts een zeer gering 

gedeelte van het gezamenlijk verlies aan metaal, daar in de lafel 

het verlies, dat door regeling, afvijlen enz. geleden wordt, niet op-

gegeven is. De ontlaste schuivcn leveren daarom een geschikt middel 

op, om metaal tc besparen; zij kunnen ook aanleiding geven om 
het verbruik daarvan geheel te ontgaan, daar schuiven van giet-
ijzer kunnen gebezigd worden. 

Het volgende geval, waarin de stoomdruk op de sloomschuifder 
machine nog nadecligcr werkt, doet zich bij schccpssloomluigcn 
voor. Met ketels van lage drukking voorzien, werken deze niel stoom 
van geringe spanning; daarentegen vorderen de wijde kanalen van 
den sloomcilinder, en over het geheel de verschillende afmetingen, 
die in de omgekeerde reden staan van dc stoom.spanningen, zeer 
groote verdeclingsschuiven, welker oppervlakten het 7- ja 10-voudige 
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van die der locomotief-schuiven bedragen. In ccnc machinenfabrick 
alhier zijn onlangs voor ccnc schroclljoot machinen van lage drukking 
gebouwd van 200 paardekraehlen. De expansicschuif is 43 duim 
breed cn 18 duim lang; dit geeft eene oppervlakte van 774 vier-
kante duimen, cn daarop cenc drukking van 15400 pond (20 pond 
op den vierkanten duim) of, voor beide schuivcn, 30020 pond. 
Met deze onlzaggerykc dridvkiug konden dc schuiven, die eenen weg 
van O duim afleggen, zich slechts zeer ten nadeelc van de machine 
bewegen; bij scheepssloomluigen doel zich derhalve de gebiedende 
noodzakelijkheid voor, dc schuivcn te ontlasten, hetgeen dan ook 1 

werkelijk jilaats heeft, ofschoon de wijze, waarop aan het gebrek 
te gemoel gekomen wordl, niel ten volle doel Irel't. Men laat vrij 
algemeen dc schuif met bare bovenste oppervlakte, in het bedoelde 
geval met twee schijven van 20 duim middellijn, tegen den binnen-
kant van het dek.̂ cl der schuifkasl slepen, cn verhindert daardoor 
dat de stoom de schuif bereikt. Deze binncidianl moet met groote 
zorgvuldigheid door schaven uil dc haiul bewerkt worden; men lieefl 
daarvoor de meest bekwame werklieden noodig; zij moet volkomen 
evenwijdig zijn met den cilinderspicgcl, dat echter moeijelijk te 
verkrijgen is, daar dc evenwijdige stand van de sluiting van het 
deksel der schuifkasl afhankelijk is, hetwelk len gevolg(! van den 
invloed van twee verschillende warmtegraden, van binnen en van 
buiten, alligl van gedaante verandert. Om dc sluiting cenigermalc 
in stand te houden, brengt men sterk gcî paimcn veren tegen het 
deksel aan; maar deze maatregel is niet afdoende, wanl daardoor 
ontstaat van boven op de schuif ccnc nieuwe drukking. Zullen der-
halve onllaslc schuiven bij schcepsslooniluigen, wat met regt ver-
langd kan worden, zich len minste een jaar lang goed houden, 
zonder herstelling of bijzonder loezigt te behoeven, dan moeten zij 
niet langs dc ccnc of de andere opjiervlaklc slepen, maar geheel 
onafhankelijk werken. 

Hoe krachtiger de werking van ecu schecpsstoomtuig is, des tc 
meer krachl moet ook worden aangeweiul voor hel besturen; eindelijk 
bereikt men eene grens, waarbij dc machmist niet meer in slaal is 
den bcsluringshefboom met de hand tc bewegen, cn een opzettelijk 
tot dil doel opgesteld stoomtuig van O lot 10 paardekraehlen in dc 
plaats trccill. Eindelijk doen zich gevallen voor, waarin desloom-
verdeeling met schuiven geheel achlcrwcgc gelaten wordl cn men 

dc voorkeur geeft aan cenc vcrdceling door middel van kleppen, 
met dubbele zetels. Dehalvc bij scheepssloomluigen komen vcrdeclings-
klcppen voor bij werklnigen voor het opvoeren van mijnproductcn 
(Fördermaschinen) van ongeveer 50 paardekraehlen. Daar dc rigling 
van beweging bij deze soorl van machinen zeer dikwijls afwisselt, 
bij iedere rijzing of daling van dc tonnen in dc schacht, is hel 
van belang, dat dc besturingstoestcl ligl bewogen cn met zekerheid 
behandeld kan worden. Aan andere, kleine Eordermascbinen, die 
nog schuiven hebben, vallen dc buitengewone afmetingen der stoom-
cilinders in het oog: bij 10 duim (0^.20) middellijn van den zuiger 
heeft dc zuigerslag vaak 4 voel (1"'.20) lengte. Voor de uitzelling 
zou dc vcrgrooting van hel oppervlak des cilinders, waarlangs de 
afkoeling plaals heeft, niet voordeclig zijn; daarentegen kunnen de 
in- en uilstroomingskanalen zeer klein gemaakt worden, wanneer 
de doorsnede van den cilinder tol op haar minimum wordl gebragl, 
en men bekomt op die wijze eene zeer kleine schuif, die gemak-
kelijk te bewegen is. Heeft dit eenvoudige middel om cenc soort 
van ontlasting te weeg te brengen vele gebreken, die het verwcr-
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pelijk maken, op groote machinen is het in hel geheel niet toe tc 
passen. De stoomvcrdecling met kleppen, waartoe men detocvlugt 
neemt, is , ofschoon zij zeer gemakkelijk werkt, zeerzamengcsteld 
(voor één cilinder zijn 4 kleppen met dubbele zetels benoodigd); 
zij is dientengevolge koslbaar, en houdt niet goed stand. Deze ge-
breken verdwijnen, wanneer men in plaats van vier dubbele klep-
pen eene onllaslc schuif neemt, welke in dit geval van groot nut 
is, en die bij Fördermaschinen een zeer wijd veld van toepassing vindt. 

In dc onderstaande tiguren 1 tot 4 is een denkbeeld ontwikkeld, 
dat eene zeer praktische toepas-
belooft (1). 

Figuur 1. In het deksel der 
schuifkasl bevindt zich een cilin-
der, en daarin ccn zuiger, die 
door ccn scharnicr-gelid met dc 
schuif verbonden is. Op den zuiger 
cn dc schuif wordt sloomdrukking 
uitgeoefend; in het scharnier-gclid 

worden de in tegengestelden zin werkende drukkingen gedeeltelijk 
op 

'i 

geheven cn de ontlasting is cr hel gevolg van. Gedurende de 
regllynigo beweging der schuif legt de zuiger een kleinen weg af, 
gelijk aan den pijl van den boog, in dc figuur aangegeven; cn 
die weg is grooter, naar gelang het scharnicr-gelid korter is. Ilct 
scharnicr-gcIid staal alleen in den midden-stand loodregt op dc opper-
vlakte des zuigers; in dc uiterste standen ontslaat nog cenc zijdehng-
schc drukking, waardoor dc goede sluiting benadeeld kan worden. 

Op den koninklijk Hannoverschen spoorweg zag men zich ten ge-
volge van de al te groote afslijting van het metaal genoodzaakt, 
met deze onllasting proeven c; ;;roole schaal te noinnn. De inrig-
ling was in zoo verre verschillend van de in figuur 1 voorgestelde, 
dal het deksel der schuifkasl met een hals van groote middellijn 
voorzien was, en de zuiger den vorm van cenc gcslotcnc buis had, 
die zich in den hals bewoog en met het scharnicr-gelid verbonden 
was. Door den scheeven stand van het scharnicr-gelid werd de zuiger 
in dc geleiding geklemd; daaruit ontstond wrijving in de pakking 
cn een zware gang van dc :ichuif. Dc afmetingen der locomotief ge-
doogden niet, daaraan te gemoel tc komen door hef gelid tc ver-
lengen. Na verloop van eenigen tijd liel men deze inrigling varen 
cn bragt ccnc andere in toepassing, namelijk die van Hubert Des-
grange, welke door Armcngaud beschrcvcn is. Omtrent dein 1852 
daarmede verkregen uilkon).<;len vindt mim bovendien nog hel volgende 
in het Organ für die Forlschrilte des FisenbahnwesensxooT 

«Sederl Ajiril 1852 is op den koninklijk Hannoverschen spoor-
weg eene met deze nieuwe schuiven voorziene locomotief (zijiule 
n®. 50 van Sharp Drolhers, met ccn cilinder van 15 voctof4'".75 
middellijn, een zuigerslag van 2 voet of 0"'.032 cn drijfwielen van 
4J voet of 1"'.422) in gebruik, waarbij dc oppervlakken zich aan-
merkelijk beter hebben gehouden dan bij dc gewone machinen. Te 
gelijk met dc nieuwe schuiven werd ook de condcnsalic-locstcl van 
Kirchweger aangebragl. Voor vier gelijke machinen van Sharp, welke 
insgelijks met dc laatstbedoelde inrigting zijn voorzien, maar nog dc 
gewone schuiven hebben, verkrijgt men dc volgende uitkomsten: 

(I) lIct oorspronkelijke bevat ook cetie besclirijviiig cii beoctrtleeliiig, 
bier acliterwege gelaten, van oiulersdieiilene andere tot ontlasting van 
stoonisclmiven voorgestelde inriglingen, velke echter door den schrijver 
minder doelmatig worden geacht. (Ued.) 
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Gciniddcbl 
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15.0 
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10.0 
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27.4 21.Ö 
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IG.1 23.3 

22.3G 22.01 

37.1 28.3 

Fig. 2. 

welke besparing wel alleen geacht kan worden hel gevolg tc zijn 
van dc nieuwe inrigling der schuiven en niet dc uilkomslcn van 
dc door Desgrange gedane proeven zeer nabij overeenkomt. Wegens 
deze gunstige uilkomsten worden tegenwoordig op den koninklijk 
Hannoverschen spoorsvcg nieuwe machinen met dergelijke schuiven 
voorzien. 

«Hannover. Prüsmann, machiuenmeester.n 
Eene wijziging in dc onllasling door zuigers beert dc hoofd-

ingenieur Zeil van den Elisabcth-westcrspoorweg bcdacht. Zij be-
slaat (figuur 2) daarin, dat dc 
ontlasliugszuigcr in dc schuif 
verplaatst is cn in het deksel 
van dc schuifkast o p g e h a n g e n 
wordt, Hoe doelmatig dit ook 
zi j , voor zoo verre dc beveiliging 
van den zuiger tegen stof en 
een gedrongen stand belrell, zoo 

is in de werkelijkheid niels daarmede gewonnen — de oude ge-
breken zijn blijven bestaan. Inderdaad is bij dc prochjcmingcn op 
den Elisabelh-wcslcr-spoorweg gebleken, dat na een verkeer van 
veertien dagen dc metalen sluitingsriugen in den zuiger geheel 
onbruikbaar geworden zijn, terwijl vete scheuren, het gevolg van 
den schecven stand, ontdekt werden. Van niet gering belang is de 
wrijving aan de beide bouten van het scharnierlid, daar deze zwaar 
belast zijn en sterk genoeg gemaakt moeten worden. 

Dc in liguur 3 voorgestelde inrigting heeft ten doel, de wrijving 

in dc tappen weg tc nemen. De 
uilvinder is schrijver dezes niet 
bekend. Hel scharnicr-geliil is 
naar hel kanaal van uitstroomiiig 
ver|)laalst. W'as vroeger dc zuiger 
opgehangen, thans is deze onder-
steund; in plaats van dc bouten 

zyn scherpe kanten aangebragt. Dc beweging van den zuiger is 
dezelfde gebleven. 

Dc in figuur 4 afgebeelde inrigting voldoet volkomen aan de 

theoretische voorwaarden; dc in 
het ligchaam der schuif ingelaten 
zuiger of dc onllaslingschijf legt 
geen weg af in de rigting der as 
en wordt in eiken stand van dc 
schuif loodregt ondersteund. Het 

bestanddeel, waardoor dit op ccne eenvoudige en zekere wijze 
verkregen wordt, is ccn gedeelte of sector van een gewoon rad 
of van cenc rol. In beginsel geschiedt dc beweging der met dc 
stoomdrukking belaste schijf langs den weg der schuif op dezelfde 
wijze, als dc verplaatsing van gewone lasten door middel van 
wagenraderen; met dit onderscheid dal hier dc beweging cenc 
aanhoudciide is en ginds afwissell. Het gebruik van een sedert on-
onheugelijkc tijden beproeld bestanddeel, daar wagenraderen ouder 
zijn dan het machinenwczcn zelf, mag doen onderblellen, dat het 
ook in dit geval doelmatig zal blijken te wezen. Het digthouden 
van den zuiger is onder de vermelde omslandigheden zeer ge-
makkelijk le verkrijgen; het heeft geen herstel noodig, daar er 
geen afsland wordt afgelegd en geen slijtaaiije kan plaals vinden. 
Al naar gelang van omstandigheden kan dc aansluiting op ver-
schillende wijzen verkregen worden, hetzij door hennepwindingen 
ofdoor metalen ringen, of ook door buigzaam plaatijzer; zoo kan 
ook de onllaslc oppervlakte rond of vierkant zijn. 

Deze hier nader te be.schrij ven verbetering aan de sloom ver-
deelingsschuiven, waarvoor aan schrijver dezes den 13den Jimij 
18G0 octrooi verleend werd, beslaat, volgens de bewoordingen 
van het patent, in wezenlijkheid daarin, dal de stoomdrukking 
op deze schuif, door bet aanbrengen van ccne nieuwe, eigenaardige 
inrigting, dermate onschadelijk gemaakt wordt, dat de weerstand vau 
dc wrijving, zoo ook het afslijten der op|)ervlakten van dc schuiven 
buitengewoon verminderd wordt, cn men niet slechts verzekerdis, 
dat de schuiven gemakkelijker bewegen en de besturings-wcrkluigcn 
veiliger zijn tegen breken, maar ook dat het nuttig ellect der 
sloomluigcn verhoogd wordl. Het nieuwe en eigenaardige van dc 
inrigling beslaat daarin, dat de slepende wrijving van cenc schuif 
voor het grootste gedeelte in eene rollende veranderd wordt, door 

het grootste gedeelte van dc schuif, hetzij op eene of meer iviel-
assen of rader-segmentassen, hetzij regtstreeks op den omtrek van 
eene of meer rollen te plaatsen. 

Uit dc verschillende wijzigingen, welke dit denkbeeld toelaat, 
is hier eene uitgekozen, welke in dc figuren 1—3 van plaat C 
voorgesteld is. 

Dc schuifkast cn het deksel van cenc naar willekeur gekozen 
machinc blijven onveranderd; cvenzoo het onderste gedeelte der 
schuif; het bovenslc gedeelte loopt in een cilindrisch gedeelte aa 
uil , waarin de schijf H , met zoo groot mogelijke middellijn, 
stoomdigt geplaatst is. Het geheel is door ccn cirkelvormig raam 
d d omvat, cn wordt daardoor voortbewogen. Dij hangende schuiven 
werkt dit raam tevens als drager. De sluiting in dit geval voor 
locomotieven geschikt, bestaat uit twee of drie kleine excentrische 
metalen ringen in den trant van den bekenden «zweedscben 
zuigcrring.B In het uitslroomingskanaal is g de baan voor den 
radscctor h. Zij is aangeschroctd, maar kan bij nieuw tc vervaar-
digen machinen uit bet gielkoper zelf van den cilinder gevormd 
worden. Het baansluk heeft in het midden ccne vierkante of ronde 
opening, die cencu land opneemt, bestemd om den sector op de 
plaats le houden. De sector zelf loopt van boven in een 0—0 duim 
(0'".10 tot O'".21) lang mes uit, dat op metaal of staal rust. Aan 
het schuifraam zijn ter wederzijde dc stukken mm gesmeed, die 
dc schijf neer moeten houden en haar beletten, buiten de ge-
leiding te geraken voor bet geval dat men den stoom laat legcn-
wcrkcn. Dc eerste proefnemingen hebben doen zien, dat zulk 
cenc beveiliging voor locomotieven volstrekt noodzakelijk is. 

Bij ccne drukking van 1750 pond (2GG0 kilogrammen) valt de 
schijf van M duim (0".3) mnldellijn op het mes van den 
radscctor cn deze op het bciicdcnstc baansluk. Gedurende dc be-
weging ontstaat van boven dc wrijving aan het mes, gelijk aan 
die bij groote balansen en beneden ccn rollende wrijving. Beide 
wcêrstanden ziju in vergelijking tot de slepende wrijving, waar-
voor zij in de plaats komen, zeer klein; daardoor laat zich de 
vermeerdering van hel nuttig ellect verklaren, in het bijzonder bij 
stoomtuigen, die met groole snelheid werken. 

Dc staatsspoorwegmaatschappij heeft met dc hier behandelde 
schuif dc eerste proef genomen en wel bij dc locomotief Raab, 
welker sloomvcrdceling steeds aanleiding gegeven heeft lot klagtcn 
cn bezwaren, daar bet geheele mechanismus ten deele hing op 
den lengte-platform der machine cn gedurende den togt zeer sterk 
trilde, Siiits Oetober 1800 is deze machinc op dc noordelijke lijn 
in gebruik cn tol heden beeft men niets ten nadeelc vernomen. Het 
bleek reeds bij den eersten togt dat bet trillen was verholpen. 
Ilct is jammer, dat deze machinc voor het grootste gedeelte slechts 
als reserve-macbinc dient, zoodat omtrent dc besparing aan brand-
stol niets bekend is. Voorts zijn cr proeven genomen aan den Opper-
Silezischcn spoorweg tc Drcslau cn aan den Galicischcn Carl-Ludwig-
spoorweg. Wat den sector aangaat, deze heefl zich op beide plaal.scn, 
waar dc kleine bewegingen zich voordoen, zeer goed gehouden; 
afslijting was niet merkbaar. Slechts is ccne proefneming mislukt 
met een cilindervormig gcjdct blad ko|)cr voor dc sluiting; dc 
sloom heeft dat blad ineen gedrukt en vaneen gescheurd. Op den 
Galicischen spoorweg is ccne sluiting beiiroefd door middel van 
cenc stalen staaf, die spiraalvormig in dc groeven van een vlakken 
schroefgang om den zuiger gelegd en daarin geslepen werd. Sints 
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November 1801 is die zuiger behoorlijk digt gebleven. 

Ilct is zeer gemakkelijk de sluiting aan tc brengen bij schceps-
stoomluigen van lage drukking. Men maakt dc vlakken boven 
dc gansche vcrdcclings- of uitzcltingsschuif vierkant mcl ccne 
rondom loopende groeve, legt daarin hennep of nog liever gevul-
caniscerde caoutchouc cn drukt deze door latten en schroeven van 
builen aan. Voor zeer lange vierkante ontlastings-oppervlakkcn zijn 
twee sectoren, die naast elkander slaan, noodzakelijk. Hel is klaar 
dat veelsoortige toepassingen kunnen voorkomen cn dat men eerst 
dan dc meest bevredigende uitkomsten verkrijgt, wanneer dc toepas-
sing voor elk bijzonder geval ook aan bet bijzonder doel beantwoordt. 

O N T L A S T I N G S S C r i U l F V O O R S T O O M T U I G E N V A N G E O R Q 

M K I J K K , spoorweg-werklu!(jkundiije te llannover. 

{Schwcizerischc polytechnische Zeitschri/t, 1 8 6 2 , Ilcl't 1 u n d 2 , S . 6.) 

(Plaat G, figuren 4- en 5.) 

Dc somlijds zeer aanmerkelijke wrijving, welke dc schuiven ter 
verdecling van den stoom bij stoomtuigen veroorzaken, heeft reeds 
dikwijls cr loc geleid, dat men getracht heeft zoogenaamde ont-
lastingsschuiven te vervaardigen of op ccne andere wijze dan door 
schuiven dc vcrdeermg van den slroom te bewerken, om daardoor 
ccn grooler cn nuttig ellect met betrekking lot de besparing van 
brandslof tc verkrijgen. Die wrijving wordt wel is waar ook door 
onllaslingsschuivcn niel geheel weggenomen, daar steeds nog cenc 
zekere drukking op dc schuif noodig is, zal dc sloom niet ontsnappen. 

Dc in de figuren 4 cn 5 voorgestelde schuif is zoodanig ingerigt, 
dat dc uit den ketel komende sloom niel in dc schuifkast, maar 
door dc opening, die, bij dc gewone inrigting, voor dc uilstrooming 
gebezigd wordt, hinucntrcedt, Dc versche sloom komt onder de 
schuif CU tracht deze van haren spiegel tc scheiden; dc spanning 
van den wegvlocijendcn sloom in dc schuifkasl kan dil niet voor-
komen; daartoe wordl het volgende middel gebezigd. 

Gelijk uit figuur 4 is tc zien, drukt op de schuif cenc veer /', 
door middel van de stut t cn het segmentstuk r, Is de schuif in 
beweging, dan draait het scgmentstuk r om dc spil/1.4 (figuur 5 ) ; 
het bovengcdeeltc van dat stuk moet natuurlijk ccn uit /I beschreven 
cirkelboog vormen; zijn twee tanden, welke boven het segment-
stuk r insluiten, hetwelk beneden door twee duimen kk wordt 
tcwecggebragt. 

De drukking boven op dc schuif werkt steeds in het midden; 
daarentegen valt het punt, waarin de sloom van onderen legende 
schuif drukt, niel altijd op het midden; dc groolslc afwijking heeft 
plaals op bet oogenblik, dat dc sloom binnenstroomt. Stelt men 
dc schuif in dezen stand, dan zal men liglelijk inzien, dat dc 
afsland van de beide middelpunten van drukking, iu dc rigling 
van dc beweging der schuif, ongeveer gelijk is aan dc halve opening 
van inslrooming; men moet derhalve voor dit ongunstigste geval 
dc drukking boven op dc schuif bepalen. 

Aan dc veer f is cenc schaal s aangebragt, met behulp van 
wclkc men te allen tijde de spanning der veer, en zoodoende ook 
dc drukking boven op dc schuif bepalen, en zooveel noodig blijkt 
wijzigen kan. Eene aldus ingerigle ontlastingsschuif is voor machinen, 
bij welke dc beweging omgekeerd moet worden , niet wel tc bezigen 
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zonder eene vergroollng van den hefboom voor hel omkeeren. 
Wanneer namelijk dc machine slil slaat en zich derhalve geen 
stoom onder de scbnif bevindt, werkt dc drukking van boven in 
hare volle kracht; cr ontslaat daardoor cenc zeer aanmerkelijke 
wrijving, welke des tc grooter is, daar dc schuif dan geheel droog 
op den spiegel werkt. 

Men kan, voor dit geval, in plaals van dc veer een kleinen stoom-
zuiger aanbrengen, waardoor ecnc genoegzame drukking op de schuif 
teweeggebragt wordl; voorts komt de sloom in verbinding met de 
ruimle boven den stoomzuiger, zoodat, by afgesloten ciliiuler, er 
ook geen drukking boven op dc schuif plaats heeft. 

Dc zoo even beschreven inrigling heell echter aan den anderen 
kant bet nadeel, dat men dc drukking op dc schuif niet naar 
willekeur vermeerderen of verminderen kan, zoo als bij de veer 
hel geval is. 

Men kan nog hier bijvoegen, dat, waimcer men eene schuif van 
gcwoiic zamenstelling op dergelijke wijze ontlasten wil, het excen-
triek 180" verplaatst moet worden. 

O L l K - I i K P U O K V F . R V A N M A C N A U G I I T . 

[Schwchcrischo poJylcrJmische Zeituchrl/t, 1SG2, l l c f t 3 , S . .'iT.) 

(Dlaat O, figuren 0—8.) 

De figuren O lol 8 stellen dezen toestel voor op van de ware 
grootte. Het voornaamste deel van het werktuig (figuur 8) is een 
standaard van geel koper, waarin eene verticale spil a met eene 
kleine koordschijf y draail. Dc spil a draagt op haar boveneinde 
eene schijf b met eenen uitstekenden rand. 0|) deze schijf b ligt 
los eene tweede vlak gcslejienc schijf c zonder rand en aan de 
spil d bevcsligd. Deze tweede schijf heefi eene vasle naar boven 
gerigle stift /". De schijf c wordl door middel van den hefboom 
h met de punt der slelscbrocf y vast oj» de schijf b gedrukt. 
Deze drukking kan door hel verschuiven van het gewigl i vergroot 
of verkleind worden. 

In figuur O ziel men eencn tweeden hefboom k, welke met 
cenc verdecling voorzien is. Deze hefboom wordl, als de toestel niet 
in werking is cn hel verschuifbare gewigl / zich in het nuljinnt 
der vcrdeeling bevindt, door hel legenwigt m iu horizontalen sland 
in cvcnwigt gehouden. De hefboom heell voorts nog bij zijn draai-
punt p een naar beneden geriglen arm of long n met de pen 
q (zie figuur 8). Ken klein drijfwerk uit ccnc as met koordschijf, 
kruk en vliegwielljc, dient om den oliebeprocvcr in beweging bren-
gen. De geheele loestel is op eene houten plaat vastgeschroefd en 
wordt op de lafel geplaatst (l). 

(1) Do door Mnc Naiight nan{;egcvcii U)estcl tot liet oudcrr.oekcn van 
oliën ijilict ccrfit in the Mcchawcs'' .l/f;(/nr/;ie n" . 774 , blad?.. 15-1, on daaruit 
in Dingicr 's Polytechmsches Journal^ 1838, deel 7 0 , bladz. 108, afgebeeld 
en besclirevcn. Ook Wiebe ' s Lehre von (ht einfachen Mnschiuenthcilen 
(Herlijn 18G0), deel 2 , bladz. 2 3 9 , l)cvat, onder andere tot het beproeven 
van oliÖn opgegevene m i d d e l e n , ook eene uitvoerige beschrijving cn af-
beelding van dezen toes t e l , genomen naar een e.xemplaar , dat zich in de 
verzamel ing vnn bet koninkl i jk Insti tuut voor industrie to Herlijn bevindt. 

De a fbee ld ing op do plaat stelt den toc^tel voor, zoo als hi j in den 
jongston tijd door den ingenieur Duske is i nge r ig t ; de tweede hefboom 
h tot belasting van do schijf c cn he t dr i j fmcchanismus maken het eigen-
aardige van deze wijze vnn inr ig l ing nit . 

1 8 6 2 -

Dc hoofdcigcnschap van goede smeerolie bestaat, zoo als bekend 
is, daarin, dat zij zoo weinig mogelijk ruwe, wrijving veroorzakende 
beslanddeelen in zich bevat, die belemmerend op dc pannen cn 
tappen werken. 

De toestel nu moet dienen om uit Ycrscheidcne soorten van olie 
de beste, dat is die, welke de minste wrijving veroorzaakt, aan 
tc wijzen. Men gaat daarbij op de volgende wijze le werk-
Dc beide bovengemelde schijven b en c worden zooveel mogelijk 
van vuil cn slof gereinigd. Vervolgens wordt een weinig van de 
olie, die beproefd moet worden, tusschen dc schijven gebragt 
en door den hefboom h en het gewigl i ujalig zamengedrukt, 
om eene zekere wrijving voorl te brengen. Draait men nn de kruk 
met cenc zooveel mogelijk gelijkmatige snelbeid rond (ongeveer 
eenmaal in de secunde; een secundc-uurwerk of eenen slinger dient 
men bij dc hand te hebben), zoo wordt de beweging op de kleine 
koordschijf y en op dc spil (7, met vergroolc snelheid, overgebragt 
en ook de schijf b neeml die snelheid aan. Dc wrijving tusschen 
dc beide schijven b cn c zal trachten de schijf c met gelijke 
snelheid om te voeren; dc jien f in de schijf c komt dan tegen 
dc |)cn () in den hefboomsarm n tc drukken, en al naar dat nu 
de wrijving tusschen beide schijven grooler of kleiner is, of wel 
naar dal de olie meer of minder ruwe beslanddeelen beval, zal dc 
hefboom rijzen of dalen. Door het verschuifbare gewigl l kan dc 
hefboom k naanwkenrig in cvcnwigt gebragt worden. Als dit nu 
werkelijk plaats heeft, leest men op dc vcrdeeling het punt af, 
waarop het gewigl / zich bevindt en tcekenl dit aan. Daarop 
reinigt men de schijven b en c van dc beproefde olie, brengt 
cenc tweede soort tusschen de schijven en gaat overigens op dezelfde 
wijze tc werk als vroeger enz. 

Het gewigl i aan den drukhefboom h moet natuurlijk bij alle 
onderling le vergelijken proeven op een en helzelfdc pimt blijven 
hangen. Het is duidelijk, dat die olie, welke de geringste wrijving 
Insschen de schijven b en c teweeg bragt, of mcl andere woorden, 
welke aan den hefboom k het kleinste gewigt opgcligt heeft, als 
de beste beschouwd moet worden. 

De toestel is alhier in dc spoorwegwerkplaatscn in gebruik en 
men is in hel algemeen daarmede tevreden. Het werktuig is bij 
L. Dolborn te Herlijn le verkrijgen cn kost hier, alle kosten cr 
onder begrepen, 30 thaler. 

St. Joh. Saarbruggen, Junij 1801. FR. W. 

O P W I N D T O K S T E L V O O U KORKNMOLKN.«^. 

{Schweizerischc potylcchmschc Zeitschrijt ^ 18G2 , Heft l und 2, S. 11.) 

(Dlaat O, figuren O en 10.) 

Eene even eenvoudige als praktische inrigling van een opwind-
locstel is op van de ware grootte voorgesteld in de figuren 9 
cn 10. .1 is ecnc houten as, waarop twee schijven B en 6'stevig 
zijn vaslgcwigd. Het eene eind van de as kan door middel van 
een hefboom D worden opgcligt, waardoor een over B en over 
ccnc gestadig omdraaijende schijf S loopende riem L gc.spannen 
wordt; de schijf B verkrijgt dan eene draaijende beweging in de 
aangegeven rigling; voorts wordt de riem B om de schijf G ge-
wonden cn daardoor de toestel met den daarop geplaalslen last 
geheven. Moet de toestel hier of daar stil houden, dan maakt men 
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den hefboom los, waardoor dc schijf B lusschen twee renibalken 
E K vall en terstond tot slilsland gebragl wordt. Om den toeslel 
le doen dalen is het slechls noodig, den hefboom een weinig te 
ligien, zoodat ile schijf uil de rem vrijkomt maar de riem L nog 
nie gespannen wordt; de loestel zal dan door zijn eigen gewigl 
dalen. 

G G stelt cenc inrigling voor 0111 den toestel le remmen, wanneer 
de riem plotseling breekt. Zoodra dit geschiedt drukt de drager van 
den riem twee hefbooinsarmen van den remtoeslel neer, waarvan 
de scherpe tanden in de geleiders van ilen stoel grijpen, waardoor 
deze verhind(;rd wordt le vallen. 

AANTIOKIvKNINfi I J K T I I K K K E L l . l K H E T I ' . O r W E N V A N E E N E N 
KEElJ.ArtJUii A.VN Z E E , IN D E N A H i J I I E l D V A N 

A E O I E U S , d o o i : I I A K D V , ingenieur der 
bruijfjen cn wegen. 

(Annales des ponts ct chaussces, 1SG2, Mars ct A v r i l , pag. 173.\ 

(DIaal O, figuren 11 — 15.) 

In 1857 bebben wij, in de nabijheid van Algiers, tegenover 
(-•enen belangrijken weg, die lu.sschen de zee en een domeingebouw, 
hl Sdlpélrirre genaamd, doorloopt, tol verdediging van hel strand, 
een stelsel toegepast, dat, voor zoover wij welen, in geen welen-
.scha|tpelijk werk is beschreven en waarvan alzoo de mededeeling 
van eenig belang kan zijn. 

Men weel, dat bekleedingsmuren met hellende wanden, lol b:j-
veiliging van dijken, hel voordeel o|)leveren van minder ontgronding 
aan den voel le veroorzaken dan muren met een loodregt buiten-
vlak. Zij loopen echter gevaar om uit bun verband le gaan, wanneer 
dc giondslag, waarop zij rusten, zich, hetzij door zetting, hetzij 
door uilwoeling begeeft. De laalsten daarentegen hebben, wanneer 
hunne afmetingen voldoende zijn om de drukking der aarde Ie 
weerstaan, meer stevigheid dan de eersten. Oj) de plaals, die ver-
dedigd moest worden en waar dikwijls de golven tol op den straat-
weg komen, was dit laatste vooral te vreezen. En daar aan den 
anderen kant hel werk niel zonder groole onkosten op den rotsgrond 
kon aangelegd worden, zoo was het geraden voorzorgen tegen 
ontgronding le nemen. Een muur, welks prolil aan de zeezijde 
door eene onder eenen hoek van -15" hellende lijn cn aan de land-
zijde door ccnc loodlijn begrensd werd, zou de voordcelen van beide 
stelsels in zich vereenigd hebben, maar zou ook zeer veel hebben 
gekost. Wij behielden het voordeel van den vorm cn ontweken 
hel lastige van de massa door den muur volgens eene reeks van 
gewelven uil le hollen en hem daardoor van alles, wal niel voor 
zijne stevigheid noodzakelijk was, te onthellcn. Wij lielen voorde 
hollen, tot sluiting der gewelven, de dikle, die men gewoonlijk 
aan de schuirmiren geeft, en Ier wederzijde van de hollen hel 
noodige metselwerk, om als regtslanden lol steun voor het geheel 
tc dienen. 

Door ecnc bloolc beschouwing van de figuren I I cn 12 zal 
men gemakkelijk deze inrigling begrijpen; men zal er zich een 
zeer juist denkbeeld van kunnen vormen, als men zich eene reeks 
van hall-cirkelvormige gewelven m 11 0 (figuur 13) met horizoiilale 
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as en horizonlaal buitenvlak voorslell. Voorts neme men aan, dat 
er door de lijn der middellijnen A B Iwee vlakken A E en .1/•' 
liginir I I ) gebragl zijn, die 45« mei den horizon hellen, en dat 

de links en regls van ilie vlakken liggende deelen zijn weggenomen, 
["lindclijk late men het bovendeel, tlal in den reglen Iwecvlakkigen 
loek begrepen is, om de lijn der middellijnen, als om een .schar-
nier, omwentelen lol dal de lijn / I F van het vlak horizonlaal 
kome tc liggen. Het buitenvlak verkrijgt dan cenc helling van 45® 
en vormt den buitenwand aan de zeezijde. Het geheel slaa! dan 
met de doorsnede .1 /•' op den grondslag en dc daarmede gelijk en 
gelijkvormige doorsnede A E maakt de loodregle achterzijde uil. 

Om geen grooleren grondslag le maken dan volstrekt tot onder-
sleuning noodig is, hebben wij daarvoor eenen onder water gcstorten 
cilinder van beton genomen. Die cilinder heeft de doorsnede van 
het vlak A E (eetic regie lijn en eene ellips) lot rigllijn en eene 
i'crtikaal van D".50 hoogte lot beschrijvende lijn ; langs de regie lijn 
heell men eene rij palen en ilamplanken 4ni.00 diep in den grond 
geslagen. Ten einde beter tegen omverwerping naar de binnenzijde 
bestand tc zijn, en tevens het bovengedeellc van den muur lot 
stennvoet voor eene borstwering le maken, hebben wij dc regtslanden 
aan den landkant volgens ceiicn cilinder met horizontale as, gelijk-
vormig met dien van den grondslag, O"'.20 verbreed. Wij hebben 
daarenboven het geheel mcl contreforten van 0^.50 dikle gesteund, 
die even breed als de regtslanden der gewelven van onderen, en 
daartegen om den anderen geplaatst zijn. 

De kromme liju, die de rigllijn is van den cilinder met vcrlikale 
as voor de fundering en met horizontale as voor de verlenging naar 
den landkant, is cenc ellips, die den straal van hel stelsel van 
half-cirkelvormige gewelven, dat wij boven als om een scharnier 
beweegbaar ondersteld hebben, tol kleine — en dezen straal, met 1^2 
vermenigvuldigd, lot groole as heeft. 

De inhoud van het muurwerk, de grondslag en de verlenging 
naar de landzijde niet medegerekend, is gelijk aan den inhoud van 
het prisma, dat den driehoek ABC (figuur 12) lot basis heeft, 
verminderd met het ledige iler gewelfdeeleii, begrepen lusschen de 
vlakken A E en A F (figuur 14). 

Wij achten het niet onbelangrijk, de berekening van den in-
houd der laatstgcmelde ruimle mede le deelen, omdat zij op 
eene hoogst eenvoudige fimclii! van den slraal uitloopt en de bij-
zonderheid oplevert, voor ilen inbond van een geileelte van eenen 
ciliiuler met cirkelvormige basis eene uitdrukking le geven, die 
oiiafhankelijk is van r . 

Heschouwen wij slechls dc helft van de ledige ruimte,begrepen 
lusschen de loodregle doorsnede van den cilinder D A B (figuur 
15), die een cirkel van den straal H is, en dc doorsnede van 
een van dc beide vlakken AE of AF, welke 45° op hel vlak der 
eerste doorsneile belt. De doorsnede van dit vlak is, zoo als wij 
gezegd hebben, cenc ellips, waarvan H de kleine cn H i / 2 de 
groote as is. 

Dewijl nu de vlakken OAB en ( .̂16' met elkander eenen hoek 
van 45» maken, zoo zal men voor den inhoud van bel clement 

y» 

dv, dat dx lol hoogte heeft, (/.r hebben en de geheele in-

houd zal derhalve gelijk zijn aan de integraal der dillerentiaal ui 
— dx , genomen liis.<ch(,n ile grenzen .r=zO en .l' = 2 H , zoodal 

men heell 
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Maar O A B een cirkel zijnde, zoo is 

en bijgevolg 
f -m 

zoodat dc geheele ledige riiiintc, welke het dubbel van dc ge-
vondene bedraagt, is. 

Het verdedigingsstelsel, dat wij beschreven hebben, is reeds aan 
eene proel' van drie winters onderworpen geweest en is onver-
anderd in volmaakten toestand gebleven. Men heeft voorzigtigheids-
halvc nog cenc steenslorting aangebragt, voor de rij palen en 
damplanken, die door den golfslag ontbloot waren. Tweemaal is 
de zee zoo geweldig geweest, dat zij de aanvulling achter bet 
metselwerk heel\ weggeslagen, zonder dat cchter het laalslgenoemde 
beschadigd werd; ongetwijfeld zou het zijn weggeslagen geworden, 
wanneer het niet door zich zelf had kunnen staaiulc blijven. Dit 
was overigens altijd het geval geweest met alle soorten van ver-
dedigingsmiddelen , die men vroeger had aangewend en het geweld 
der zee op dit punt gaf zoo weinig hoop om iets duurzaams tot 
stand tc brengen, dat men er op bedacht was om het daar-
achter staande gebouw prijs tc geven, ten eiiulc den weg meer 
achterwaarts te kmmen leggen. Dc aanvallen, die dit verdedigings-
werk reeds heeft doorstaan, kunnen gehlen als bewijzen, ilat ile 
proef volkomen is gelukt, en dat de gevolgde wijze van aaideg 
aanbevelenswaardig is. 

[ 1862-1863 . ] 

K A A P . S T A N D K U VAN J . I I . J O H N S O N E N L, F . F . D A V I D . 

{'J7ie practical Mec/iamVs Journal, May 1862 , p. 3!).) 

(Dlaat O, figuur lü.) 

Deze uitvinding beeft ten doel cenige verbeteringen aan tc brengen 
in kaapstanders cn windassen, waardoor zij aanhoudend kunnen wer-
ken zonder te stoppen. De cilinder .1, waarom het touw gewonden 
wordt, draait als altijd rondom ccnc vaste as, loodregt bevestigd 
in een doelmatig voetstuk I{ van gegoten ijzer en wordt op de gewone 
of eenige andere geschikte manier omgevoerd. Van onderen om den 
cilinder bevindt zich een schuins liggende ring K , die met den 
cilinder draait en in een hellenden stand wordt gebondeu door-
dien hij aan de cenc zijde op eene schijf /' cn aan den anderen 
kant op den verbreeden onderrand van den cilinder .1 rust. Dc 
schijf P kan draaijen om cenc verticale S|)il op het draagstuk (!. 
Dit draagstuk rust op een cirkelvormig spoor/{, hetwelk rondom op 
de hovenplaat vau het voetstuk is aangebragt cn is voorzien van 
cenc uitstekende tong of stop L , dienende om het op zijne jilaats 
te houden door tegen een van de klampen A' te drukken, die zich 
aan hel voetstuk /> bevinden. Door middel van dc tong kan hel 
draagstuk in eiken verlangden stand worden geplaatst, teii einde 
de hehoorlijke heUiiig aan den ring tc geven, waarop het touw 
rust. De helling van den riiig geeft de zekerheid, dat de laagste 
slag van het touw vrij alloopt en dc kaapstander aanhoudend kan 
werken, zonder dat men bevreesd heboeft te zijn, dat de verschillende 
slagen in elkander zullen warren. 

Omtrent de overige deelen van den kaapstander, die van den 
gewonen vorm zijn, valt niets bijzonders op te merken. 
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