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Blailz. 

Beschrijving v;in eonigo der bohiiigrijkste irrigatiowerkoii op Jav.-i oii v;iii do d.uirine.io verkregen r{>snlt;iten. 

I. De werken ter bevloeiing van een deel der afdeeling Hrebes (Residentie Pekalongan) uit do ['cniaiie-Rivier, 

door het lid J. C. Voohduin c. i., oiul-lioofdingenieur bij den Waterstaat en 's Lands Burgorlüke openbare 

Werken in Nedoriandscii-Indit' 1 
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B E S C H R I J V I N G V A N E E N I G E D E R B E L A N G R I J K S T E 

I R R I G A T I I C W E R K E N O P J A V A E N V A N D E 

D A A R M E D E V E R K R E G E N R E S U L T A T E N . 

1. 

wr i ' kc i i iM'Vlot'iiii;^ v a n ceii dool «Ut 

a idt 'o l i i i ; ; H r rbos (Ho^i idci iHc r o k a l o i i u a i i ) 

u i t l*oiiialio-ltivi(M* 

door hoi li<i J. C. VooiiDrix c. i. 

omhhoofd'wgenkm' hij den W a k r ö t a u l >n 't^Landx JyHrgoTiJhc 

Opctihare Werlxcu in NcdcrI(üHhrh-lndi'\ 

1. I II 11' i (1 i II 

i)ij Resluil v;ui Zijne l']xc('IIciili<' den MiiiisKM* van 

Ivolonii'ii tld" 'ili April R.li;'). Afd. A'. ii". 'j:;. werd <clirij-

V(M' liczcs Ix'iasi iin't iirt saiii('ii>|t'llfii van Ix'x-lii'ijvinuTn 

van criiiji'i^ dei' lii'lanL;'rijk>ti' dp .lava int nitvocrinu' 

konicii Iti'vloi'iini^swcrkcn. 

I (>|(dinclil was een i,n'V(ili; d.aarvan. dal l'rof. A. 

(1. Lammixca c. i.. ond-liool'diiiLccnicur van di'ii Water-taal 

en 's Lands IlurLi'ei'lijke (»penliare W'ei'keii in Nedei'land>eli-

Indii'. van wien het deiiklteeld lot het uiiii'even eener dei'-

ii,'ejijke |tii!»li('alii' at'kiiiii>iii:; Nva-̂ . ddor diaikke wci'k/.aani-

liedeii verliinderd werd «^eiioeiiide laak. waarvoor hij zich 

()(irs|ironkeliik iiad l>e»chikl)aar ^'esteliL en waariiie(h' hij 

feitelijl: reeds een aanvan«:' liad i;-einaakl doitr liet voeren 

van von!ioo|iii:'e lies|irekini:"en en het ver/.aiiielen \an '̂e-

^eveiis. veiih'r o|i /ieh te nemen. 

Wat hoordiiiii-enieiir LaMMINi'.A /.iidi vooi'-^LI'lde te i)erei-

kcn met het ^evun van hovon^^eiiuonuh! beschrijvini^^cn, 

wordt dour hein in een Itriof <ld" K) .Maart !'.)()!) aan den 

toonnialijxen Directeur <ler 11. O. Werken in Xederlandseli-

liidiT', ahlns ireforinuleerd : 

Ik heb hot ultijd bujiunnierd, dat omtrent die werken zoo 

is medc^'edeeld; behalve enkele op zich zelf .staaiule 

verliaiulclin^en m liot Tijdsclirift van het K, I. v. I.ofinhet 

weekblad ,J)o Ingenieur" (met name omtrent do Domaksche 

waterwerken; do Pekalen- en de Tjlliea-werken; de rate<;oowan-

werken:) vindt men alleen in de'rechiii.sehe .laarvurslaiioii 

vaii het Departement van B. (J. Werken publicaties over de 

irrigatiewerken. 

Al deze mededeelingen geven bi,ina zóiider onderscheid zeer 

weinig omtrent de economisclie en tinancieele zijde der werken 

en bepalen zich bij de technische zijde; maar in de de|i;irte-

mentale verslagen is oek dat gedeelte stiefmoederlijk liehan-

deld en voor Indische Ingenieurs zeer lastig, voor anderen 

])i,ina in 't g(-heei niet te iiegrijiH-n ten gevidge van hot ont-

breken van kaarten lii teekehingen. Rehalvo een paar schets-

ka.'irten, meestal gevende een gloliaal overzicht van leidingen 

en waterluopen V(Mir en na den aaiilegder l)evlooiin^swerkon, 

werden geen teekeningeii ovi-r^elegd: de srudie der verslagen 

wordt daardoor bezwaarlijk, ze gev^n enkel eeni' dorre op-

somming van cijfers waaraan allt* Ix-zieling ontbreekt, hc 

ioiiue Ingenieur zal er te vergeefs een leidr.-iad in zoeken 

naar cen^trueii» s die liroefonderviinleUik ^'rlileken zi n aan-

beveling Ie Verdienen, evenmin zullen die verslagen hem ecMi 

gids ziin om don weg te wijzen, dien men liij ilen algeinee-

ncn opzet van dergelijke werken nuiet v.'l;ic(i. 

Hel gev.dg van hel L-eveii van zoo weinig openbaarheid 

oiiUreiil de giootere werken iloor hi't I)f|iartemeiii dei'M. n, \V. 

uitgtïvoerd. is eensdeels gelm-k aan waardeering en «'inler-

schaiting di-r ijetei-kenis en lesuliateii der werken, ander-

det'ls e!ii)illijke beeoldeelilig vaii de werkzaamhed''ii van liet 

Deparieiiieiit door oiiveldoeiide l)ekerdheid «laarmedi-. 

Mijne bedoeling is nu om hieraan tegemncM te kt>men door 

het saim'iistellen van lieM-hrijvingen t'inin'nt d" grootero 

irrigaiiewerken, gevende eem* geschit deni- v;m die werken. 
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eene juiste iiiteonzetting van do groiulsljigeii waarop zo be-

rusten, en van de wyzo waarop ze ontworpen zun; van de 

wijzigingen die tydens do uitvoering noodig zyn gebleken; 

en, voor zooverre van belang, ook van de uitvoering zelf. 

Deze beschrijvingen zullen verrukt moeten worden met kaar-

ten, teekeningen en enkele photo's; het zullen dus boschry-

vingen worden in den geest van die, als voorkomende in het 

Tydïichrift van het K. 1. v. 1. over 1895 omtrent de Pekalen 

werken, echter op verschillende punten minder gedetailleerd. 

Volgens het j)lini van den hoofilingenieur Lamminca, 

zouden dan. behalve nopens de technische zijde, niede-

deelingen moeten Avorden gedaan omtrent de wijze van 

exploitatie, terwijl de economische en l'inancieele gevol-

gen zouden moeten worden nagegaan voor zoover dit 

mogelijk zoude zijn. 

J)it voornemen vond instemming zoowel bij den Direc-

teur lier B. (.). AVerken als bij do Indische Kegeering. 

De Clouverneur-lieneraal bracht het ter kennis van den 

Minister van ivoionir-n, en het gevolg daarvan was een 

uitnoodiging aan den hoofdingenieur Lamminga, oni eenigc 

nadere inlichtingen en gegevens te verstrekken. 

Eene meer gedetailleerde mededeeling over de verder 

gevoerde c()rrcsj)ondcntie en besprekingen schijnt over-

hodig: er moge worden volstaan met de vermelding, dat 

voor eene l)ehan(leling als zoo even in groote trekken aan-

geduid, een tiental werken in aanmerking kwam, t.w.: 

1. de J'emaliewerken; 

2. de JJabakan- en ivaboejoetanwerken: 

de 'rjomal-Tjatjabanwerken; 

•1. dr ^Janggiswerken; 

5. lil' Tangsiwerken; 

6. <le tïampeanwerken; 

7. de Kcdoengkandang- en Molekwerken; 

8. de b(jvl()eiingsAverken voor de districten Waroe-

djajeng en Kertosono: 

II. de Singonuïrtowerken, en 

1(1. de I'andjaranwcrken. 

.VI de hier genoemden zijn sedert korteren of längeren 

lijd voltooiil en in exj)loitatie. of zullen spoedig geheel 

voltooid zijn. terwijl in dit laatste geval een deel i-eeds 

in exploitatie is. i.ater zouden eventueel nog van andere 

werken die thans nog in aaideg zijn, do beschrijvingen 

kunnen volgen, doch het scheen voorbarig daaroji reeds 

nu de aandacht te vestigen. Ook zou waarschijnlijk de 

wenschelijkhei»! blijken om aan de hand der monogra-

fieën een orcrzicht van al die irrigatiewerken te leveren, 

doch voorloopig kwam de samenstelling di(M' moiu)grMfier'n 

voor als te zijn van het grootste belang en allei'eerst noodig. 

liet Koninklijk Instituut verklaarde zich bereid de uit-

LMve diei vi'rbandt'lingcn op zich te nemen, terwijl de 

ILeer Lam.MI.N'CA als de bewerker daarvan werd aangewezen. 

Ilct is wel te beireureii. dat ten slotte, zooals reeds wei'd 

medegedeeld. <le Meel- La.MMIXCA door veidheid van andere 

werkzaandieden genooj)t werd, de zelf gekozen en met 

liefde aanvaarde taak, neder te leggen. Immers, dc meeste 

der bovengenoemde werken kende hij als oud-lid der z.g. 

„rental)iliteitscommissic" uit eigen aanschouwing ; bij ile 

drie eerstgenoemden was hij jarenlang ten nauwste be-

trokken geweest als ontwerper en uitvoerder van belang-

rijke gedeelten; bij anderen weer als Chef eerst der 4e, 

later der 3c Waterstaats-Afdeeling. 

'I'oen, na. het besluit van den Jleer Lamminga, de samen-

stelling van meergenoemde verhandelingen aan schrijver 

dezer werd toevertrouwd, meende hij dan ook niet beter 

te kunnen doen, dan zooveel mogelijk daarbij geheel den 

reeds aangewezen, en in de voorgaande regelen in het kort 

aangegeven, oj)zet te volgen. 

De beschrijvingen zullen worden samengesteld door ge-

bruik te maken van verschillende officieele bescheiden : 

do geautoriseerde ontwerpen, met de daarbij belioorende 

nota's van toelichting; diverse verslagen, rap}iorten en cor-

respondenties ter zake; zij zullen dus voor een belangrijk 

deel compilatiewerk zijn. 

liegonnen zal worden met do remaliewerken. 

§ 2. He r e ni a l i e r i v i o r. Z ij r i v i e r e n. 

S t r 0 O m g e b i e d. (Plaat 1). 

Nabil het punt, waar de groote })OStweg van Tegal naar 

li'injoemas de grens tusschen de Gewesten Tekalongan 

en Hanjoemas overschrijdt — den Patoegoeranpas — be-

vinden zich op i 300 M. boven zee een drietal bronnen. 

Deze vormen te zamen den oorsprong der Pemalie. Jlare 

waterrijkdom is zóó aanzieidijk, dat al dadelijk een aardig 

bergstroomjjje wordt gevormd dat binnen de 2U0 M. van 

zijn oors])rong reeds wordt opgedanul om aan den linker 

oever irrigatiewater af te staan. De remalie loopt dan 

eerst over korten afstand in Zuidwestelijke richting tot 

de postweg gesneden wordt; buigt vervolgens naar het 

Noordwesten, ontvangt, langs genoenulen weg blijvend, het 

water van enkele kleine beken; neemt, na hare vereeni-

ging met de Kali Sat, eene AVestelijke richting aan, en 

stroomt daarna langs den voet der heuvels van Kedoeng-

galeng. Op dit gedeelte wordt het debiet versterkt docr 

enkele kleine bergstroompjes, benevens door het overtollig 

bevloeiingswater afkomstig van de Kali l-Jrang, eene zij-

rivier van (Ie Kali Keroeh, welke laatste zelve weder 

eene affluent van de l'emalie is. 

Na de opname van de Kali Winong vloeit de rivier 

langs heuvelachtig terrein, in hoofdzaak in Noordwes-

telijke richting. Op den rechteroever ontvangt zij in dit 

gedeelte geen water, op dou Uukerocver wordeu slechts 

enkele onbeduidende zijriviertjes opgeniunen die van het 

grensgebergte tu>sehen de Hesiilenties l'ekalongan en lîan-

j(.emas (de lïesidentiegrens is tevens waterscheiding) af-

stroiMuen. 
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Jiij de desa Paroewatan eindigen de heuvels op den 

rechteroever; het terrein blijft echter naar het Noorden 

hellen en watert af op de Jvali Soebak, die ten slotte ± 

1 K.M. boven de kruising der J'enudie met den weg van 

Ikntarkawoeng naar lioemieajoe in laatstgenoemde rivier 

valt. Op den linkeroever worden nog eenige zijrivieren 

oi)genomen, afstroomende van het hiervóór vermelde grens-

gebergte. Jlet zijn de Tji Koeja, Tji Anten, Tji J)e(hili 

en Tji llaoer; allen riviertjes met een gering Oostmoesson-

dei) iet. ^ 

.Kven ten Noorden van de snijding met den weg van 

j^ntarkawoeng naar lioemieajoe vindt op den rechteroever 

do samenvloeiing plaats met een der belangrijkste zijri^ 

vieren: de hiervoor reeds genoemde Kali Keroeh, welke 

slechts weinig minder waterrijk is dan de hoofdrivier zelve. 

:i)e l'emalie heeft dan het karakter van een bergstroom 

reeds grootendeels verloren: het verhang is betrekkelijk 

gering geworden en de rolsteenen in de rivierbedding, die 

bovenstrooms nog veel voorkomen, zijn bijna geheel ver-

dwenen. liet gebergte aun den linkeroever wijkt steeds 

méér t(M-ug; daarentegen wordt thans de rechteroever we-

der meer geaccidenteerd. 

J)ij het gehucht 'l'jilakar wordt nog de Tji Lakar, bij 

Jiantarkawoeng de Kali Jladja oj)genomen, beide tamelijk 

belangrijke zijrivieren op den linkeroever. Xa de samen-

vloeiing nuit deze huitste wordt de hoofdrichting weder 

meer Noordelijk; de oevers worden meer geaccidenteerd; 

links door uitlo()j)ers van de Koenibang, rechts iloor de 

juMtvels van Kalidjoeraiig en (ialoeh tinuu'. Op dit gedeelte 

wordt nog door verschillende weinig belangrijke zijrivii.'ren 

O]) den linker- vi\ rechteroever water to(igevoerd : allèèii 

(hï Kali (loenoeng oj) den linkeroever is eene beteekcnende 

affluent. 

Na hare vereeniging met de l)elangrijkc rechter zijrivier 

do Kali (ïlagah wordt de l'emalie door den (Joenoeng 

Tapah (goenoeng = Iterg) en zijne uitloopers in Noord-

oost(dijko richting gedrongen. Zij neiunt dan nog de l'roi'-

jioek en Koemissik oj): twee (>veneens zeer aanzienlijki' 

zijstroomen. passeert kort na hare samenvloeiing met 

laatstgenoemde Notok. alwaar zich de jiris»^ d'eau bevindt 

voor de iri'igatiewerkeii. die een groot gedeelte d(>r vh^kte 

van Hrebes van bevloeiingswater voorzien. 

De o|»pervlakte van het door bovengenoemde rivii'reu 

dcxu'sneden. op de l'emalie boveu Xntok afwatiM'end gid)ied. 

bedraagt S.')!') K.M-, Admiiiisli'atief bevat het de ^'elieele 

Conti'ôle-Afdi'eling liuemieajoe en (H'U gedeelte der Con-

trôle-.M'deeling liaiapoelang, beide behooriMide tot (h' Af-

deeling lirebes der l'esidenlic» l'ekalongau. lioemieajoe is 

weder on(lei'verd(>eld in de disîrii'KMi I')i»emieajo(^ (M1 Salem, 

terwijl hel gedi'elte van lîalapoelang dat in het boven-

stroomgebied geleg''n i>. behooi't tot de disti'ii'ten liala-

poelanu en lloemiedjawa. 

§ 8. J{ e g e n w a a r n e ni i n g e n. G e m i d d e l d d e b i e t. 

H o o g s t e e n ni i n i m u m a f v o e r e n. 

Het debiet d(;r l'enialio is — hetgeen trouwens bij elke 

rivier op Java valt op te merken — in sterke mate afhan-

kelijk van den regenval, vooral van dien in het boven-

stroonigebied. Daarom, en tevens omdat op .hiva de regen-

val als een der belangrijkste factoren ter Ijeoordeeling van 

het klimaat en van kans op welslagen van verschillende 

cultures moet worden beschouwd, is in do bijlagen 1, 2 

en I) een overzicht gegev(;n van de uitkomsten der regen-

waarne.mingen, op 81 stations in de Jiesidentie J'ckdldiKjdH 

vei'richt. en ontleend aan eene publicatie, bewerkt door 

den Directeur van het Kon. .Magn. en Meteorologisch Ob-

servatorium te iiatavia, Dr. W. VAN lilOMMELEX (*}. Men 

nuiende. zich hier niet te moeten bej)alen tot het verstrek-

ken van opgaven, uitsluitend oj) het stroomgebied en liet 

bevloeiingsgebied van <le l'emalie betrekking hebbend: 

het werd gewenscht geacht, tevens gegevens te verschaffen 

omtrent aangrenzemb' gei)ie(len, ten einde daaruit te kun-

nen afleidun in hoeverre in het remaliegebied afwij-

kende toestanden voorkomen. De thans bekend gestelde 

uitk(uusteu kunnen ])()vendien nog dienen bij de later vol-

gende beschrijvingen van de Tjiomal-Tjatjaban en do 

I Jaba kan-Ka i)oejoetan werken. 

liet eerste staatje iievat een(! omschrijving van de geo-

grafische ligging en de namen der stati(Mis. staat 2 geeft 

het gemiddeld maandelijksch aantal regendagen. terAvijl 

in staat 3 is vermeld de gemidibdde maandelijksche regen-

val benevens het jaargemiddelde, en e(Mi kolom is toe-

gevoegd. waarin het abs(d\un maximum, iii een etmaal 

gevallen, is o|»gen()ineu. 

I'>n l-tal schet>kaartjes geven nog een meer overzitdi-

telijk beidd van den regenval. In fig. l is de ligging der 

stations aangednid. en is tevens schetsmatig lumne plaats 

ten opzichte der voornaamste i)ergen bekend gesteld, 

i ' ig. 2 geeft den gemiddelden regenval voor de maand l''e-

bruari, die ov(M- het algemeen als de natste maand is te 

l)e>elioiiweu. Door het groot aantal der stations was het 

mogelijk, lijnen van gelijken regenval Ie c:on>lrueeren. 

waardoor de verdeiMing over het gebied nog beter in het 

oog valt. .Men ziet hier. dat in de beschouwde maand aan 

dl' kusf de regenval het geringst is. en dat deze toeneemt 

naarmate het t(M'rein zieli verheft. Voorts, dat in het 1'e-

over het algemeen minder neerslag schijnt nia 

te. vallen dan in bet TjiotnalgebitMl. en dat vooral de 

XoiM'delijke hellingen van hei I lir-ng-ir«'bergte i'eti buiten-

irewodu zwareii regiMival aanwijzen. 

(*) Uoijeiival ojt Java. Atzondorlijlco lijjla '̂o van het „f)vorzicht van de 

uitkoiiK t̂iMi diM- fjewe.stclijko ()ii<lorz()el<in;;t'ii naar do Irrigatie iMi doiiaaruit 

i,'(Mnaakti' govoli,'U(>kkiniï(Mi", opgemaakt door d(>z.ü'. ,Mindere weivaurts« 

ooniinissii''. Batavia, .lava'.selic Moekliaiidel en drukkerij, UtO*''. 
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I']vcinv('l ma-; ni<'t uit het oo.ir w(»nl<Mi vrrlonMi. dat als do natste maand inajx wohIlmi bcscliouwd, docli dat 

de jxTioilt'. waaruit do iroiniildcldc rc^^cnval werd l)('n!- . dit niot voor allo stations iiot geval is. Zoo hoeft b.v. 

kond. voor v d f stations iio«;- sicidits een Ix'trckkt'lijk i^crini:: 

aantal jaren (ö omvat, t'ii dut hij voortgezette waarne-

ming(Mi de eijiVi-s vermoedelijk eenige wijziging zidlen 

underLraan. en d;it wid is waiir l'\'l)rnari in het algemeen 

Tatoegoeran (ii". KiT een gemiddelde van <S-I c.M. in Xo-

vemher. terwijl in l'^ehruari ahhiar slechts c.M. regen 

valt. Station 112 heeft den grootsten gemiddelden n^genval 

in Deeemhoi-, n". 1115 in .lannari, evenals de stations 

GEGKVKNS OMTKKNT r»K.N' HKGE.NVAL IN DE KKSIHE.N'TIE PEKALONGAN. 

Schaal 1 : 1 OOO.OIO. 

L i g u' i n K O n v o 1 g n u ni ni o r s dor s t a t i o n s . 
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Fig. 2. 

li"^ 1 10. 117. ll<s. l.')7. H'iS. 170. 'iOCi. 21'). welke laat>ten vxUM'kumen : dat regcuhoogten van meer dan 2U0 in.M. 

in<l('vlakt*' zijii l'at<tego(Man ligt jui>t in een zadi'l. in 21 nreii over het gelieele gel)ie<l worden waargeno-

<»j) de waterscheiding, en nabij <len oor>|irong der l'einalie. 

l-'ignur :) is voernam. lijk van belang om te doen zien . rê ^M,intensitoit is nooit ovor het f;eheole en.mal constant; het 

dat ware w.dkhreukeii in dit gedeelte van .lava kutmi'ti gmoiMe gcdeehe vült in enkele uren. 
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men: dat <!ehter op enkele stations l>()() m.M. en mi'i'r Do gemiddelde jaarlijksche regenval op hot station 

werd geconstateerd, ja op een tweetal stations [n'̂ ^ 221 222 /̂ is de grootste van geheel .lava, n.l. 7195 m.M., terwijl 

en 222) op de noordelijke hellingen der Jlagadjend)a.ngan, in itS'.K) aldaar 1IS2I m..M. viel, hetgeen eveneens een 

zelfs resp. 40(5 en 422 ni.iM. regen in een etmaal is gevallen. inaximtim is. 

Overigens schijnt in het Oostelijk doel der Kesidentici i'^ignur I geeft <len regenval in de droogste ma^ind, 

zoowel de genuddelde regenval als het maximum in 24 als hoedam'g .Inli of Augustus kan worden aangemerkt, 

uren grooter te zijn da.n in het Westelijk deel. \'ooral in het l'emaliegebied is dan de regenval goring. 

GKGEVENS O.AiTUENT DEN KEGENVAL IN DE RESIDENTIE PEKALONGAN. 

Schaal 1 : lOW.OOO. 

A b s O h l u t ni a x i m ii m i n 24 u r o n. 

Z ü / / L l i 

- Z i ' J h l . 

Fig. 3. 

G e m i d d e l d e r e g e n v a l in de d r o o g s t e m a a n d ( J u l i of A u g u s t u s ) . 

></ ..••••• ^ ,6 

• y 

l u f t . ir<xn. // C ? n -» ̂  # . 9 * 

/ 

Fig. 4. 

Ook hier geldt echter de opmerking, «lat voortgezette moge l)lijken \iit <le vermelding, dat in het aangehaalde 

waarnemingen vermoedidijk wijziging in de gemidihdde werk van |)r. V\.\ r)i;MMi:M:.\ voor Tegal wordt opge-

cijfers zullen teweegbrengen, daar de gemidilelilen van geven eeiic droogtepei'ifxle van '.)S a(ditereenv()lgende 

vele stations slechts berekend zijn uit waarnemingen over dagen: voor l'ekalongan van (!.") dagen: vt)Or Djatibarang 

.') jaren, waarbij de zeer droge Oostmoesons van P.iOl en (station 1.")(S zelf- van l.'iO daiceii. alles in het tijdperk 

11102 waren mede geteld. van I P'i br. 1S7'.> 1 h'ehr. l!l()7. De laai<t'' dreo-tr 

... 1 I • 1 pei'iode i- vooi' \\'e>t .lava de lani^durii^ste. 
Dat tijdvakken van langdurige di-oogte kunnen optrediMi. 
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Jlot kan van l)ülang zijn. te weten ol' een bepaald tijd-

vak, waarin waarnemingen zijn verricht welke met den 

rcirenval verband bonden, heeft l)eboord tot eene natte C ' 

of eeno dro«;e periode. Diuir nu dergelijke perioden over 

bet algemeen voor geheel Java gelijktijdig Oj)tredon, en 

niei b.v. een hijzonder nat jaar voor Oost-Java. i<amenvalt 

met (ien droog jaar voor We.st-Java. kan bet volgende 

staatje van dienst zijn. dat een uittreksel is uit een meer 

volledige ojjgave, voorkomende in de publicatie van Dr. 

VAX liKMMI'I.KX. 

b e m i d d e l d e reyenval op J a v a voor iedere 'f?iannd v i U j e d r u k t 

i n deelcn van het overeenstemmende m a a n d i j e m i d d e l d e 

van het t i j d v a k 1879-1ÜÜ8. *) 

i 
Jaar. 

1 1 
1 

2 
0 

fc-

'u 
^ ri 

til *-) \ 
a 
0 
a: 1 

-w 

0 ' 
0 

0 
0 
Q 

1800 0 , 7 7 0 , 7 0 0 , 8 5 0 , 0 8 1 , 30 1 , 4 7 1 ,30 1 ,35 2 , 0 8 1,50 0 , 9 0 : 0 , 8 0 

1801 : 0 , 7 5 1 , 0 3 ' 0 , 9 8 1 ,00 0 , 2 5 0 , 5 0 0 , 2 1 0 , 1 5 0 , 1 3 0 , 91 0.(35 0 , 7 0 

1 8 0 2 1 1 ,12 0 , 9 3 1 ,04 1 ,27 1 , 0 0 0,(38 1 , 10 1 , 0 2 ; 1 ,32 1 , 79 1 ,10 0 , 7 8 

1893 1 , 03 1 ,08 0 , 0 8 0 , 9 7 1 ,15 1 , 1 0 0 , 5 3 1 ,50 1 ,72 0 , 8 0 1 , 1 9 1,(J5 

1 8 9 4 1 ,14 ' 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 8 1,(J3 0 , 5 0 0 , 2 8 0 , 5 3 ' 1 ,75 1,41 1 ,00 1 ,05 

1 8 9 5 ' 1 , 1 8 0 , 8 3 1 , 15 0,(35 1 ,27 1 , 20 :] ,85 1 ,22 0,2(5 
1 

0 , 8 2 (J ,78 1,1(5 

1 8 9 0 1 , 0 0 1 ,10 1 .25 1 ,54 0,1)3 0 , 1 3 0 , 3 4 0 , 2 1 0 , 17 0 , 3 4 0 , 8 3 1 , 1 8 

1 8 9 7 , 0 , 8 2 1 , 10 0 , 9 0 1 , 27 0 , 3 7 0 , 2 0 1 , 1 0 0 , 4 5 0 , 7 9 1 , 2 7 0 , 8 0 0 , 9 3 

1 8 9 8 0 , 8 1 0 , 8 8 0 , 7 0 0 , 8 0 1 ,12 0 , 01 0 , 0 5 (), < 1 1 ,30 , 1 , 7 5 1 .14 1 ,20 

189'.) 1 0,V)5 1 4 5 0,(38 0 , 8 5 0 , 5 0 1 , 3 0 0 , 5 0 1 ,28 1,10 1 ,04 0,(58 1 , 2 5 

1 0 0 0 '1,05 (),00 1,11 1 , 1 5 0 . 3 2 
1 

1 , 79 1 ,70 2 , 7 8 1,41 0 , 8 0 1 , 0 0 0 , 9 5 

1901 1 , 02 0,'.)7 1 ,25 ' 0,(59 

1 
0 , 5 3 

j 

1 , 7 5 2 , 1 7 0 , 7 4 0 , 4 7 0 , 8 3 1 ,00 1 , 09 

1 0 0 2 1 ,14 1 , 19 0 , 01 0 , 71 0 , 4 9 0 , 10 0 , 4 3 0 , 0 8 0 , 31 0 , 5 9 0 , 8 8 

1 9 0 3 0 , 7 2 1,41 1 , 19 1 ,11 1 . 33 0,0)8 

1 
0 ,91 0 , 4 2 1 ,90 1 , 75 1,33 1 , 1 4 

11)04 0 , 8 8 0 , 9 2 0,00 0 , 9 0 1 ,40 1 ,20 1 , 0 3 1 ,57 .3,12 2 , 0 2 0 , 0 0 1 , 19 

1 9 0 5 1 . 0 0 1 ,12 0 , 8 9 1 . 45 1,21 0,(34 (),'.)() 0,(50 0 , 0 0 0,(5(5 1,11 0 , 0 5 

diverse station.s in het stroomgebied der 1'emalie zijn 

opgenomen. 

Hieruit volgt, dat in de maanden Augustus en September 

van de jaren 18^H), 18!)7 en HK)2, de geringste gemid-

delde regenval in het evengenoenide tijdvak is waarge-

nomen. \'oor bet geheele tijdvak geven 1!)()2 met slechts 

m..M. genuddelden regenval voor de maanden Juli t/ni 

October en 18!)!) met m.M. voor Juni t/m September, 

de laagste waarden voor 4 opeenvolgende maanden. 

(iebeel in overeenstemming met de hier geschetste ver-

deeling van den regenval, blijkt uit de debietbepalingen, 

in de i'emalie verricht, dat in de maand Kebruari het ge-

middeld debiet het grootst is, om geleidelijk af te nemen 

tot Augustus of Sei)tend)er in welke m:uinden de gemid-

d(dde afvoer bet geringst is. 

De in bet volgend staatje gegeven cijfers voor dien 

afvoer zijn afgeleid uit waarnemingen over het tijdvak 

18i)l 'l)i). \'i'oegere observaties hadden betrekking o]) 

J'ontjol als waarnemings])laats, op belangrijken afstand 

beneden Xotok: deze hebben dus geen waarde voor de 

aldaar beschikbare debieten. 

( j t m i d d e l d debiet der J l i m a ï i e hij N o t o k , a i g e l e i d nit 

w a u r m m i i u j e n (jidvrende het t i j d v a k 1891—1899. 

Januari . 47,— M-l por secunde 

Februari. 72,— ,, „ 

Maart . . 54,— „ 

April . . ()(»,- „ , 

Mol. . . -^v) „ „ 

Juni . . 18.1) „ „ 

Juli . . . 10.4 M'̂ . per secunde 

Augustus. 8.9 „ .. 

Sejitember i).4 „ ,, 

October . 7,1 ^ ,. 

November. „ 

December. :'.'),— „ „ 

In v(!rband met do straks U' i)osprek('.n debielen, worde 

hier alvast gewez(jn o|» de voor Juni, .luli, .\ugustus en 

»"^eiitendjer IS'.Ki opgegeven getallen, waaruit blijkt, dat 

de Oostmoesson va.n «lat jaar als zeer droog was aan te 

nu'rken. terwijl ook bet j:uir 1!)02 tot de jaren met zeer 

di'ogen Oostmoesson mag worden gerekend. 

N'og duidelijker komt dit uit in neven>taamb' tabel, 

wa.'irin. de regenwaarnemingen. over 189(j. IDOil gedurende 

<le ()ostmo(>ss(inmaanden .luni t/m Oelober. verricdit op 

(*) Do tidtt'i was Dorpproidu'iijic liorekond voor hot tijdvak IST'J—1903; 

imdorliaiid zijn 1001 cii I'.IO.') bijjjovoogd. 

Do perste jiircii 187'.»—ISSIt zijn, als van goon boliuiL: voor dczt' vcr-

iKindclinj:, wogî olaton. 

Heti'r, da.n door langdurige bescbi'ijvingen mogelijk is, 

wordt eenig inzicht in het n\gime verkregen door eem,' 

gi'afixdie voor>telling van de afvoeren. Deze is op hlz. 8 

voor hot jaar IIKKJ gegeven. Daaruit blijkt o.m. dat aan-

zienlijke debietscbommelingen in jterioden van korten duur 

regel zijn, en dat dus een gi'oot deed van den regenval 

in het stroomgebied <lirect moet worden afgevoerd. l.)e 

.1 afvoeren zijn gevonden door die af te lezen uit eene gra-

fische voorsttdling. aangevendr* bel verband tusschen water-

standen en debielen, w(dk verband op gezette tijden Inj 

viM'scbillende rivierstanden door waarnennngen wordt be-

j);uild. De waterstanden worden door Inlandscbe mandoers 

twee. malen daags aan de jieilsehalen afgelezen. (iroot(^ 

nauwkeurigheid, vooral bij de grootere afvoeren, mag niet 

worden verwacht, doch is (xdc niet vereischt. 

De. onderste, gebroken lijn beeft betrekking o|) het l)e-

vloeiingskanaal. dat bij Xolok water uit de rivier aftapt. 

\'o()i' zoove(d nood ig zij er de aanda(dit 0|) gevestigd, 

dat om de leekening niet overmatig in êêne ricliting te 

rekken, bij de grafische voorslidling de schalen der de-

bieten niet voor di' gidieele. plaat dezelfde zijn. doch dat 

de gi'oote afvoeren op kleiner s(diaal zijn voorge<tebl: 

?p:malie\verkex. 

A^taat der R e g c n w a f i r n e m i n f j e n i n het bocenstroomgebicd der P e m a l i c gedurende de Oostmoessons der j a r e n 189(3—1909. 
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0 

s .»J O 
® •J 

O 
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173 Balapoelang. . 20 i — 1 ~~ : — 1401 (54̂  78, 1 24 119 230 145 28 102 128 205 

178 Djedjeg . . . 04 i _ — — 141 ' 37ill0' 19 04 307 90 132 33 173 251 387 

100 Pagoejangan . 20 1 3 — — 110 47429 11 17 107 230 100 18 102 079 195 

104 Boemieajoe. . 18 i — 0 — : 120 30 139; — - 39 202 152 21 103 322 310 

105 Tjiliboer. . . 21 j — 7 Ml 132 10128 3 10 119 149 1(58 i 18 98 243 255 

103 Manggi.s. . . 19 ' - 0 — 87 20 128: 3 3 108 174 174 13 132 185 247 

162 ' Fondjong . . 17 1 - 0 — 75 24 80; 1 24 95 158 292 31 84 200 172 

160 Notok. . . . 10 
1 

0 — 44 01 72:17 0 150 172 150 42 07 180 234 

181 Igirklantjeng . 22 — — - 91' 27 212;- 45 1(50 49 105 02 183 246 154 

161 Margasari . . 30 — — — 93, 03 124 11 4 79 201 137 94 1 132 241 354 

153 1 Bantarsari . . 1 10 , — — — 185 109 144 07 — 210 258 178 57 123 175 348 

154 1 ! Salem. . . . 1 — 
— 

— — 199 84, 05 43 — 172 159 108 37 57 702 170 
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<lü gctroi-'LLMi liorizoiitiile lijnen geven de grenzen aan 

voor (Ie VI jeliillcndo schalen, die overigens uit (h; l)I.ige-

solireven cijfers voldoende (hiidciijk zullen zijn. 

J)e tot heden hoogst bekcMide afvoer te Notok kwam 

voor oj) 2 Fel)rua.ri l«Sll(). en bereikte lOló j)er secunde. 

Daarop volgde op den 'ilisten van dezelfde ni;iand een 

debiet van lO lü M '. |)er seennde, en op 1 Maart d. a. v. 

weder van 1012 M-'. Afvoeren boven de 800 M-'. i)er se-

cunde wcu'den luM'haahb'lijk geconst.'iteerd. Zo(» vinden wij 

voor 7 en 18 Maart 1800 nog oj)g('geven resp. 848 (ui 

81(I.M^: OJ) i:-} Kebruiiri 18i)l), 848M''.; 2t lAibruari 15)01. 

008 1 Februari lOOf). 015 M-'. 

Jn de bekende verliimdcling van den ingenieur MIOLCIIIOK 

over de bepaling van den grootsten afvoer van do rivieren 

op .Java. in het Tijdschrift van het K. l .v. L 11)01/1002, 

overgedrukt uit het Tijdschrift der Afd(>.eling Neder-

landsch-lndië, wordt voor d(?n niax. afvoer te Notok be-

rekend 077 M*'., waarbij werd uitgeg;ian van ren inaxiinuin 

regenval ad 20() ni.M. |)er etmaal. Daar werd tevens 

vernu'ld. dat de grootste van 1801 tot 1805 waargenomen 

afvoer, Olio M-'. h(K'ft bedragen. \'olgcns de bekende for-

mule van Lauthhhuiu;, zoude voor het maximum-debiet 

worden gevonden OóO M.̂ . 

Hel gemiddeld Oostinoesson-debiet is, ook in vergelijking 

met andere rivienMi op .lava, bevredigend, en indien wer-

kelijk gemiddeld op di'zen afvoer gerekend mocht worden, 

zoude wat de. bevloeiing Ixïtreft een alleszins gunstige 

toestand bestaan. Maar in droge jaren kan dit debiet 

verre, onder het opgegeven gemiddelde «lalen, zooals nader 

uit (1(! volgende opgave kan blijken. De gegeven cijfers 

zijn g(Mniddelde waarden van de afvoeren, die gedurende 

eenige opvolgende dagen in de beschouwde maanden zijn 

voorgekomen. 

bS77 70. 

1 

1<SOO. ISOl. 181)2. 

i 

1S08. 1 1801. 1S!.)5 ISlXi. 

[ 

1807. 

1 

ISOS. 

1 

1S!)0. 1!H)0. 1001. 1!)02. 

Augu.stiis . . minstens hoo^ hoog () 22 11 
' ) 10 5,5 5,2 8,2 21,2 12,2 8,5 

10 M'. 

Septendter . . 7,ó M ó 14 8,ö 5 5 4 4 7,() 12,4 6,7 3,2 

Oetober . . . 8 5 14 10 G 5 
i 
3 a 1,5 2,s S,4 8,8 7,2 8,2 8,2 

Tn September 1003 daahle de afvoer zelfs tot beiu^den 

de 2 M^. per secunde giidurende 7 achtereenvolgende da-

gen, en was gemiddeld 1,7 xM-'.: in Oetober was (ïchter 

het debiet weder ruimer, n.1. stijgende van d tot 10 M-'. 

])er secunde van 1 tot (5 Oetober, en verder steeds boven 

de 14 M-'. In 1001 kwam eene vrij g(;lijkmatige daling 

voor van 18 M-'. oj) 14 Augustus tot £ 4 M-'. op f) Sc])-

tend)er, waarna weder g(deidelijk toeneming volgde tot 

meer dan 20 M-''. in de eer.ste dag(Hi van Oetober. Het 

jaar 100") gaf als gemiddelde voor Augustus. Seji-

tembiM' en Oetober. t(M'wijl in 100(1 de afvoeren bijzoniler 

ruim waren gewooidijk ver boven de 20 M-''., en alleen 

einde ,Iuli eene j)eriod(> van vijf achtereenvolgende dagen 

met een debii't van ^ n . M j i e r secunde vooi'kwam. In 

li)07, 1008 en 1000 was de Oostnu)essonafvoer ruim, 

daarenteg<'n geeft het gemiddelde van de lö laagste», mor 

genafvo(>r(Mi in de maand September 1011, r),02 

terwijl die voor Augustus en Sc])t(Mnber 1012. zelfs n^sj). 

'1.711 M'*. en 4.72 M'. bedroegen. (De regenwaarncuningen 

over 1012 waren niet beschikbaar: 1012 staat echter 

kend al.- een droog jaar). 

\'ooral de lage <lebiet(Mi gedurende de Oostmoessons 

der jaren 180() en 1S07. welke l)elangrijk afweken van 

die. iii voorgaande jaren waargenounui (Ui van die waarop 

nuMi miM'nde te luogen rekenen tO(ui tot tle uitvoi^ring d(M' 

J'emaliewerken word besloten, baarden zori;. Het bleek 

echter niet mogelijk, <!en goed inzicht in den toestand 

te krijgen zonder eene juiste kennis van d(! hydrografische« 

en agr(momis(di(i gesteldheid van het bovenstroomgebied. 

l ' it de bestaande kaarten was die niet met voldoende 

nauwkeurigheid op te maken: de topografische kaart van 

het jaar 18(58 was geheel veroudiM"d; de kaarten der 

voormalige kadastraal-statistieke opname gaven geen over-

zicht, a^ingezien de oj)name had plaats gehad voor elke 

de.sa afz(ui(lerlijk, en daarvan zonder nadere bijme.ting 

geen aanecMigesloten geheel kon worden gevormd; ook 

waren ze niet volledig bijgehouden. Daai'om werd in 

180!) besloten eene o|)nanie te verrichten met het s|)eciale 

doel on) een voldoend vertrouwbare hydi'ografische en 

agronomische kaart van het bovenstroomgebied te ver-

krijg(Mi. waai-voor dooi' den Directeur der liurgei-lijke 

Openbare AVerken oj) voorstel van den Chef der irrigatie-

werken in de toenmalige bN^sidontie Tegal(*i, de noodige 

fondsen werden beschikbaar gesttdd. 

Ileeds in het jaar 1000 hadden de voorloopige uitk(unsten 

dier oj)neming den ('hef der irrigatiewerken aanleiding 

g''g(»ven om de aandachl van den b'esident van l'idca-

I huigan te vestigen o|i den toestand der bosselien in het 

sinxungebied. np de vele outwoudingeii, op den i'oofbouw 

j der bevolking, en o)i verscJiiUende andLM'e piuWen van 

aanlxdang. \'o()r de oplossing der vraagpunten, die zich 

(*) liiitor mot l'ekali)ii|,'aii tul lióii j,'i'\vost voroonigd. 
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bij euiio nadere bestudeering dezer aangelegenheden voor-

deden, Ideek evenwel samenwerking van verschillende 

diensttakken noodig, waarom de llrsident der Kegeei'ing 

in overweging gat' ter zake eene Commissie te benoemen, 

welke tevens de noodige voorstellen zoude moeten doen, 

tot hel trel'l'en eener definitieve regeling. I'̂ ene dergelijke 

handelwijze werd betei- geacht dan het vaststellen van 

cene gewestelijke regeling door den Kesident, welke meer 

kans had bloot te stiuin aan verschillende wijzigingen 

door wisseling van jxu'soneel en inzichten. 

Aan dit voorstel werd gevolg gegeven; bij (iouverne-

ments liesluit van 10 Sei)tember 1001, n". O, werden als 

leden dier Commissie a^ingewi'zen: de heeren V.\N L.WVICK 

V.\N l'AliST, lloofdins|)ecteur der cultures, voorzitter; LAM-

.MIXCA, Chef der irrigaiiewerken in Noord-Tegal, onder-

voorzitter; l)h KkL'UN Kor.S. Ingenieur der IJe klasse van 

den Watei'staat. secretaris; de Kegent van Ib'ebes; de 

Adjunct-adviseur voor de koffiecultuur; de Assistent-Hesi-

dent van IJrebes en de Houtvester van het boschdistrict 

Tegal-Cheribon. 

Aan hel zeer belangrijke verslag, door deze Commissit; 

in hare eindvergadering op 2 Mei 1003 vastgesteld, is 

o.m. het volgende ontleend. 

§ •]. T o e s t a n d e n i n he t b o v e n s t r o o m g e b i e d. 

A a n g e g e v e n m i d d e I e n t o t v e r s t e r k i n g 

V au h e t O o s t ni o e s s o n e b i e t d e r 

P e m a l i e . (IMaat i). 

Hiervóór werd reeds medegedeidd, dat het bovenstroom-

gebied eene oppervlakte van hi');) K.M-. beslaat. Daarvan 

is rond 210 K.M-. of ± 2;') i)Ct. bedekt met bosch, terwijl 

rond lóO K.M-. of ± 17V2 pC't. tot sawah is ingericht(*). 

De rest wordt ingenomen door koffietuinen ( i GO K.M-.), 

woonerven, wegen, rivieren en waterleidingen, doch voor 

verreweg het grootste gedeelte door niet geregeld be-

bouwde velden. 

\ an de sawah's is eene oj)pervlakte van rond 1000 

bouws (1 bouw = ± 7()!)() M-.) van regen afhaidvelijk, 

zoodat van het totale sawali-o|)|iervlak van !.')() K.M-. 

of rond 21 000 bouws. 20000 bouws geirrigeerd worden. 

Deze bevloeiing had tot voor korten tijd (n.l. tot v()ór 

den aanleg van enkele |)ermanente irrigatiewerken in het 

bovenstroomgebied. die lat(}r uitvoeriger ter sprake zul-

len komen geheel ])hKits met behulj) van inlandscdie be-

vloeiing>mi(l(lelen; zij geschiedde, behalve door enk(d(; 

grootere aftapjiingen zooals de leidingen Oudje en Tjong-

kar (uit de Kei-oeh-rivierj int tallooze kleinere leidingen 

(*) Sawali's 7.j|ii voor dtMi rijsthoiiw bostonnlo, lioiizontiial ar<,'ovlakte 

velden, in Yerl)an(l niet de alj,'enieeno terreinlieliiii'̂ ; worden zij terras-

jifewijze jianî elegd. en van elkander j,'esclieiden door sniallo la;(e djjkjes; 

z.},'. „f,'alan;,'an'8welke dienon om luit op do velden toepfeluten en voor 

het gewas noodige water, tegen (e honden. 

die gevoed werden door verschillende affluenten der Pe-

malie met behulp van irdandsche dammen. 

Over het algemeiui geeft het onderhoud dezer dammen 

en leidingen geen bijzondere moeite ann de bevolking en 

voldoet de ))evloeiing goe.d, al is ze weinig stelselmatig. 

Ze is ontstaan naar gelang de behoefte zich deed ge-

voelen en naarmate het ontgonnen terrein in uitgestrekt-

heid toenam; het sterke verval der beken maakt den 

aaideg van een dam weinig bezwarend. \'eelal is reeds 

(lo(M rangschikking van de op den rivierbodem liggende 

steenen eene opstuwing te verkrijgen, voldoende (un het 

water in de leidingen te doen treden. J )e aanleg der lei-

dingen z(df is door de zware terreiidielling niet lastig; 

dikwijls treedt echter sterke uit.schuring op, zoowel door-

dat bij hooge waterstanden de kanalen niet kuimen worden 

afgesloten als door het groote verhang dezer laatsten. 

\'ooia' hebben de aanmonding en het eerste gedeelte, 

dat meestal in de riviertaluds is uitgegraven, in den West-

m<)(!sson van die hooge standen te lijden en kunnen niet 

in stand gehouden worden; men bevloeit dan, gedwongen, 

uitsluitend in den Oostmoesson. Dit was o.a, het geval 

met de bevloeiing door middel van den Tjongkardani — 

waarbij zich bovendien nog het bijzonder geval voordeed, 

dat ook de stuwdam moeilijk was te onderhouden on 

dikwijl.^ weg sloeg — en in het algemeen is dit nog zoo 

bij de irrigatie van alle gronden welke uitsluitend in 

d(.Mi drogen tijd worden geirrigeerd, eii welke eene totale 

intgestrektheiil van ^ 3700 bouws l>eslaan. ritsluitend 

in den Westmoesson bevloeid worden i O'.IOO bouws rijst-

velden. terwijl de overige sawah's, ĥ (ÜOO bouws, juni-

houdend bevloeid en b(>plant worden, en aldus !J of 4 

rijstoogsten in de 2 of 8 jaren ophiveren. 

De hier genoemde cijfers hcbl)en betrekking op het 

g(dieel( boven Notok g(degen stroomgebied; daarin zijn 

dus begrepen di(!. welki^ gelden voor het gebied van de 

Kali Kocunissik. Xu is deze rivier wel is waar een zijtak 

der I'i'Uialie, doch van een bevloeiingsstand])iuit beschouwd, 

behoort zij tot een geheel ander irrigatiestelsel, hot z.g. 

.,(!ong en Koemissikgebie-d" waar bijzondere toestanden 

heiu'schen en de bevloeiing aan bijzondeiH^ bepalingen is 

gebonden, liet zoude te ver voeren hieromtrent thans in 

nadere uiteenz(!ttingiMi te vervallen; er wordt dus mede 

volstaan, hei feit te: vernudden. Houdt men ihuirmede re-

kening. en zondert men het Koemissikgebied uit bij de 

volgende be.sch()uwing(m, dan worden de lutgestrektheden 

sawah in het aldus beperkte stroomg<d»ie(l: 

bevloeid voor de rijKteultuur nitslnitend in den West-

moesson + Cl 70f) hoiiws, 

2°, bevloeid voor de rjistcuUian' nitslnitend in(ienOo.st-

moesBon ± 3 700 „ 

lio, bevloeid voor ile rjjKtcultuur in West-en Oostmoesson + (! K'O „ 

•l". van regen aflMinkeljjk i (100 „ 
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\'an deze categoriei-n oefenen die, sub en ver-

meld. geen schadelijken invloed uit oj) het debiet der 

.Penialie in den Oostmoesson, zooveel te meer echt(u- ile 

tweede en denle categorie. Laatstgenoemde eischt in die 

j)eriode voor ongeveer V̂i g(Hleelte der oppervlakte water. 

Immers, de meest verl)ouwd wordeiule rijstsoort, ib^ padi ' 

dalem, heeft na. de. overplanting gtMlurende 4 maanden 

water noodig, terwijl gt.'durende 2 maanden voor de kweek-

bedden (Ml voor de boAverking der velden voloj) water 

woidt gebruikt. Drie oogsten eiscdien dus 3 x O = 18 

maanden water: deze oogsten kouKUi voor in twee jaren 

of 24 nnianden. zoodat van de 24 maanden g(.'durende 

18 nuuinden wordt bevloei<l. of gedurende 3/i gede(dte der 

])erio(le van twee jai'en. Hieruit volgt, dat ten allen tijde 

3/1 gedeelten van h(it op|)ervlak water veri'ischt. indien 

men aanneemt eene regidniatige voortschrijding van den 

.'lanplant. \'an de rond 0100 bouws is dus steeds voor 

3/1 of 4Ó70 l)ouws. water noodig, zoodat het totale 

oppervlak dat in den Oostmoesson moet worden bevloeid, 

kan worden gesteld oj) ^ 3700 j 4.^70 bouw.s. of 8270 

bouws. 

gronden in lloemieajoe zijn van vulcanische for-

matie: het terrein is g(^accident(.'erd: de verdamping in 

den Oostmoesson ongeveer tweemaal zoo groot als in den 

^V\^stmoesson. Neemt men nu in aanmerking dat voor de 

bevloeiing der zware kleigronden in de vlakte 1 L. [)er 

bouw en per secunde is aangenomen als benoodigde hoe-

veelheid bevloeiingswater. dan kan zeker worden gezegd 

dat 1'_. L. voor de sawah's in het bovenstroomgebied te 

weiiHg is. De Commissie nam daarvoor aan 2.20 L. per 

bouw secunde. De 8270 bouws zouden dan verbruiken: 

8270 X 0.0022:) = ± 18.1) M-'. piu- secunde. 

llehalvc. padi. worden in het stroomgebied nog water-

vereisehende twe.ede gewa.s.^en verbouwd, ovor (ieiu; op-

])ervlakt< van i 3000 bouws. Als benoodigde waterhoe-

veelheid werd gesteld '.; L. j)er bon w/s(!eunde, 0(ui cijfer 

dat volgen.s eid\ele Commissieleden zeer laag werd geacht, 

en dat du.- vo(M' het totale waterverbruik voor z.g. tweede 

gewa>sen. nnnstens 1 M'. g(ïeft. In den Oostmoesson kan 

het waterverbruik in het stroomgebied dus op lO.I! M 

secunde worden ge-;t(dd. 

De invloed, door de se.lert 1880 in oiUginning gebrachte 

nieuwe sawah's op het rivierdebiet bij Xotok uitgeoefend, 

wordt dooi de Commissie als volgt bendvend: 

De totale toename kan worden gestcdd op ^ 2070 bouws, 

waarvan in den Oost moesson imM padi be|)lant 7r)0 

Ix.uu.s. en met tweede gewassen 000 bouws. \'ol-

gens de zoo even uiteengezette rek<Miwijze is daarvoor 

dus noodig eene waterlu)eve(dheid van 700 X 0.()()22') L* 

(;00 X '/;•. = ± waaruit gede(dtelijk de a(dil<'r-

uitLTaiii; van het rivierdebii^t kan worden verklaard. 

AIzoo te zamen rond 17 100 bonws. 
Terloop> werd reed» gesproken van de niet gereg(dd 

bebouwde V(dden : de gronden, waarop de z.g. ..booma"-

boiiw Worth gedreven, in het bovenstroomgebied der 

Penialio zijn (bize v(dden ook bekend onder den naam 

„akoewans", d.i. „tot tijdelijk bezit verkliuard(i gronden". 

Het landbouwbedrijf daarop wordt zidf meestal genoemd 

„roofbouw", een naam, die inderdand zeer wel gekozen 

is. Men gebruikt den dikwijls met waardevol bosch of 

met jong o|)koniend hout bedekten grond slechts voor 

<'('•11 oogst, die wegens de uit(!rst [)rimitieve wijze van 

grondliewerking niet zeer ruim kan zijn; daarna wordt 

het v(d(i weder verlaten en pas na verloop van jaren, 

dikwijl,-> door een ander j)ersoon, optneuw voor een oogst 

in gebruik genome.n. 

In het bovenstroomgiibied der l'emalie wordt deze 

hoemaboiiw gedreven in het Westelijk en Nooi'delijk deel 

van l'xtemieajoe (mi voorts op groote schaal in het ge-

lu.'ele disti'ict Salem. De omvang van dezen landbouw 

kan officietd niet anders worden nagegaan dan uit den 

aanslag in de landrente, waarin de beplante velden wor-

den opgenomen. Deze bedroeg voor di; jaren 180() li)02 

gemidd(4d voor lloemieajoe / 2()0 «m voor Salem /" 13)13. 

terwijl de be|daiite oj)pervlakte bedroeg resp. 137 en 710 

bouws: te zamen Söli bouws. Waarschijnlijk is de beplante 

opjx'rvlakte in werkelijkheid grooter, want de oj)mcting 

daarvan ter vaststelling der lamlrente is opgedragen aan 

het dorpshoofd en afdoende contrôle, daarop is feitelijk 

niet uit t(.'. oefene.n. Houdt men daarmede rekening, dan 

zoudi! die oppervlakte bij biüiadering o|) rond 1000 bouws 

zijn aan te nemen. .Vangezien de hoema's na verloop van 

n ja rei. weder beplant kuinuMi worden, zoude het gelieele 

areaal voor den tegenwoordigen omvang van den hoema-

bouw noodig. O]) öOOO bouws zijn te stellen, met zeer 

ruime spiding b.v. op 7000 bouws. hetgeen voor Salem 

allt'i'n, zoude neerkomen op een in maxinmm noodig 

oj)pervlak van 5800 bouws. 

In werkfdijkheid is de uitge.strektlu.'iil waarover de 

akoewans versj)rei(l liggen, v('('d grooter, zooals uit de 

volgende cijfers is af te leiden, die wel is waar slecdits 

als l'eue zeiM- ruwe benadering zijn o|) te vasten, maar 

to(di kiiniKMi dienen om eeiiig inzi(dit in de kwestie te 

geven. 

Het totaio oppervlak van hot district Saloni, bedraagt volgens 

do kadastrale gogovens 8ô() K.M-. 

Oppervlak sawah's, tegal lans. orven en 

djattibosschen 38 K.M-. 

Wiklhoutbosschcn volgons opnair.o dor Irri-

gatie 100 „ 

142 

Ilesteerend oppervlak 21! K.M"-'. 

of + :}0()00 bouws. 

Nemen we voor het distriet lioemieajoe bij biMiadering 

g(dijki' verhoudingen aan als voor Salein zijn gevonden, 

zoo zonde voor het aldaar jaarlijks beplante o|ipervlak 

I van 137 bouws. i'en terrein groot ^ (iOOO Ixuiws zijn ge-



12 PEMALIKWEIllvEN. 

(levastecnl. \'our den gelioelLMi liuoiiiabouw in de l)eide 

districten, jaarlijks beslaande HóC) bouws, is dus een op-

l)ervlakt(' van ()()() i)()u\vs verweest; deze cijl'ers zijn 

sju'ckend en vereisclien geen coninu-ntanr. Alle bosch is 

daar verdwenen, bet hout is veri)ran(l, alle jonge opslag 

wordt voortdurend weer door brand vernield. Overal ver-

s})reidl zich d(i alang-alang (*). de bouwkruin regent af, 

en wordt vernietigd. 

inderdaad zegt de Com missie niet te veel waar zij nu!t 

het oog op deze toestanden, spr(>rkt van „schandelijken 

roofbouw", en van „een ijarbaarsche wijze van landl)()uw 

drijven, alli'én toelaatbaar in eene weinig ontwikkelde 

maatsciiapj)ij. waar naast eeiu* schrale bevolking groote 

ruimte aan bouwgronden wordt aangetroffen en bosch 

nog over zulke uitgestrektluHlen voorkomt, dat het vellen 

daarvan geen nadeelige klimatologische of hydrologische 

gevolgen zal hebben, doch nii't op hare plaats in een 

land als Java, waar reeds woi'dt gesproken van overbe-

volking en van gel)rek aan bouwgronden." Kn — zoo 

z(Uide men er bij kunnen voegen — vooral niet oj) hare 

l)laats in eene streek als deze, waar niet alleen behoud 

van het bestaande bosch dringend noodig is. doch zoo 

mogelijk, moet worden aangestuurd op uitbreiding daarvan. 

lloo eertijds de toestand van het beschouwile gebied 

ten opzichte der bewouding wa.s, is niet met zekerheid 

vast te stellen; de streek is vermoedelijk reeds z<'ér lang 

in cultuur, doch de st(!rke afname der met bosch bedekte 

terreinen moet dateeren van de laatste iielft der vorige 

eeuw. 

De oudst bekende kaart is de topografische kaart, af-

komstig van omstreeks 18()3. Ceheel duidelijk geeft deze 

den toenmaligen toestand niet aan; viVd wat als bosch 

is geteekend zal w(!l kreupelhout en laag geboomte zijn 

geweest, nnuir toch kan daaruit in verband met de op-

name van H)()l door den Irrigatiedienst, wel den ülge-

meenen indruk Avorden v(!rkregen. dat de vcu'inindering 

van het boschan^aal zeer aanzienlijk is geweest. 

Volgen> officieele gegevens werd tusschen de jaren 

18S8 er. 1S!)7 ÖOO bouws boschgrond met verguiming 

der bevoegde autoriteiten in ontginning gebracht. Hoe 

groot in dit tijdsverlooj) do clandestiene omgiimingen 

waren is zelfs niet te schatten; uit het door de (kom-

missie in haar ra]iport daaromtrent medegedeelde is 

echter af te hnden. dat die zeer belangrijk moeten wor-

den geacht. Zij worden door verschillende omstandigheden 

in de hand gewerkt. 

I i i de eerste. j)laats werd ni(ït steeds de hand gelnuiden 

aan de voorschriften betreffende de afbakeniui; der ter 

(*) Aljiiii,'-aliiii<,' is ociio tot niaii8lioo;(to opsohiotciido, zich Kiiel v(!r-

spreiileiide soort rictgraH, (impcrata ariiiKliiiaoca) die diep eii vaHt worud 

Kcliiet, iiagcMioe!,' oiiiiitrooihaar is en anileren i)lantenj,'roei verstikt. 

onigiiminj; aangevraagde gronden, hoofdzakelijk als ge-

volg van gebrek aan toezicht wegens te weinig personeel. 

Daardoor werd uitijreiding der ontginning buiten de toe-

gestane grenzen, die bovendien veelal zoor vaag vvaren 

aangeduid, gemakkelijk. 

Ueweegredenen om tot clandestiene ontginning over 

t(!i gaan zijn o.a.: de — werkelijke of vermeende — 

iiKieite. verbonden aan het doen eener aanvrage; om vrij 

te blijven van de landrente; oiu gronden te kimnen ont-

gimien waarvan de belanghebbende weet dat ze behooren 

tot die, gereserveerd voor koffiecultiuir of Avildhoutbosch, 

en V.aarvan afstand zal worden gewcngcixl. Al deze over-

wegiI lgen zijn voor vele ontginners van voldoende ge-

wicht om de kans van betrajit en gestraft te worden er 

Oj) te wagen. De o|» te leggen straf toch bestaat in 7 tot 

30 dagen ten arlx'idstelling aan de i)uljlieke werken ,,voor 

d(;n kost zonder loon". Voorts bepaalt het daarop betrek-

king hebbend artikel der ontginnings-ordonnaiitie, dat do 

gi'ond na het vellen van het vonnis niet meer mag worden 

büaibeid of beiuit. nuiar de omstandigheid dat volgens 

de bf j»alingen van het iiurgerlijk Wetboek de aanplant 

niet mag worden vernield heeft aanleiding gegeven tot de 

opvatting dat die aanplanting het eigendom moet blijven 

van den overtreder, die daarover de volh; beschikking 

behoudt. Daarom ziet men na aflooj) der straf den ont-

ginner het gewas weer verzorgen en oogsten, en bij de 

bevolking heerscht inderdaad de meening dat de clan-

destiene ontginiUM- door eenige dagen ..krakal" den ont-

g(MUien grond heeft verdicmd. 

De ma,t(> van den invhxMl, di(ï de bosschen o]t het régime 

dor rivieren hebben, is afhankelijk van verschillende om-

standigheden waarin de voedingsterreinen der bronnen 

verkeeren: hunne hoogteligging zoowel in absoluten zin 

als ten opzichte dier bronen; lunuie geaccidenteerdheid: 

do geaardheid en helling hunner grondlagen; en hunne 

ligging in verband met de regenaanvoi.Mvnde winden. Dat 

die invloed vooral in den drogen tijd (den Oostmoesson) 

belangrijk kan zijn, wordt tegenwoordig vrij algemeen 

erkend. Ook do Eegeering is overtuigd van de gunstige 

inwerking der bosschen in hot gebergte oj) den hydro-

logischen toestand van Ja.va. hetgeen o.a. blijkt uit do 

bij S f a a t s h l a d 18!)(), 115, vastgestelde l)oschresorve, 

en uit verschillende aangevangen herbewoudingen. 

Wal s|)eciaal het l)ovenstroomgebie(l der Pemalie l^etreft. 

zoo kunnen de in stand te houden boss(!hen onderscheiden 

worden in dc? volgende voorname gr()e|)en: 

1". Hel vrijw(d aaneengeslotfui boschc()ni|)lex in het 

Zuidoostelijk gedeelte van l)oemieajoe. dat zich uitstrekt 

tot di(dit bij den l'ato»'goeran|)as (boss(dien I t/m X I I I ) . 

2'>. De bosschen in het district Salem (genummerd X\' 

t/m X I X . allen g(degen aan den linkeroever der l'emalie. 
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3". De bosschen gelegen oj) de grens der districten 

Balapoelang en Hoemiedjawa (oj) de kaart genummerd 

X X en XX'VI ) . behooremle tot luU stroomgebied iler 

rivieren Koemissik en (Jintoeng. 

4''. 1'lindelijk do bosschen op de kaart aangegeven met 

do mnumers X X H I en X X I V , grenzende grootendeels 

aan het djattiboschcomjdex van Margasari en aan hot 

erfpachtsperceel 1'roepoeg. 

De beide eerste groepen beshian eene oj)pervlakte van 

± 8i) K.M-.; die sub 3 is _{: 15 K.M-. groot. Ileschouwen 

wij lijuir in verband met de reeds genoemde factoren die 

haie waarde voor den waterrijkdom der streek bepalen, 

dan blijkt het volgende. 

Wat betreft de verticah; gesteldheid kan worden op-

gemerkt dat de door beide groojien ingenomen terreinen 

over hel geheel zeer geaccidenteerd zijn, zoodat de afwe-

zigheid van bosch hoogst ongunstig zou werken: de ge-

vallen regen zou dan zeiu- snel worden afgev()(ird, de 

bouwkruin zou afs])oelen, de bandjirs zouden in hevig-

heid toenenR'ii en de waterrijkdom zou sterk afnemen. 

Ook in verband met hunne hoogteligging zijn de bos-

schen van beide groepen van veel waarde; die der eerste 

groep strekken zich uit tot de toppen der Slamat; die 

der tweede groej) liggen aan den voet en tegen de ruggen 

der gebergten, dus gunstig voor de geregelde afvloeiing. 

\A'at aangaat de gciaai'dheid der terreinen waarop zij 

vocrkomen bestaat er verschil tusschen die der beide 

groej)en. Zooals blijkt uit de (ïeologische kaart van 

N'ekheeK en Ke.NXE.MA zijn de gronden ten Westen van den 

postweg van l'roejxx'g tot den l'ato(!goerani>as grooten-

deels van tertiaire formatie, terwijl bel Oosndijk gedeelte 

van het bovenstroomgebied van vidcanischen oorsj)rong 

is. Ongetwijfeld is deze laatste formatie als waierbehottder 

van nuMW beteidcenis dan de Uu'tiaire lagen, welke minder 

geschikt zijn om water op te nemen en terug te hoiulen: 

dc waterrijkdom iler zijrivieren van de l'emalie aan den 

rechteroever wordt dan ook ten deele aan de gunstige 

bodemgeaardheid tO(?geschreven. Dat echter bosschen op 

dc tertiaire lagen toch van veel waarde kunnen zijn. wel-

licht t(;n gev()lg(^ der zich gevormd hebbeiuh; humuslaag 

en der aanwezigheid van „Waldstreu" blijkt uit de water-

rijke Tji (ioem)eng, die in do bosschen van groep 2 

haro bronnen heeft, en uit d(i omstandigheid dat in het 

stroomgebied der zijriviertjes aan den link<'roever der re-

malie, dal gtivormd wordt door de vroeger bewotide, doch 

nu g(die<'l kale of met alang-alang bedekte heuvcds IusscIhmi 

don I'atoegoeranpas (»n de (ioimoeng l'ajoeng. vroeger be-

loekenende bronnen zijn gew(H\st. dir mi jn den Oost-

moesson g(die(d ojxlrogeii. Ook is aan le wijzen dal waar 

nog kleine boschcomplexen zijn overgebleven zooals in 

het g(d)ied der Tji-De<lali. nog kleine altijd eenig water 

gevemh bronnetjes worden aangetroffen, welke in een 

drassige plek overgaan daar waar het bosch is gerooid. 

Al is dus de invloed van het ))osch, voorkomende op ter-

tiaire gronilen, minder groot dan van dat o]) terreincMi van 

vulcanischen oorsj irong gegroeiil, zoo wijzen de feiten 

toch uil dat ook dat bosch van veel waarde is voor den 

waterrijkdom. 

De ligging eimbdijk der bosschen X . X I (Mi X I I I . l)e-

hoorende tot groej) 1. ten opzichtf der heerscdiende regen-

aanvoerende winden schijnt zeer gunstig, althans is dc 

regenval te l'aloegoeran altijd buitengewoon hoog. Iv'lurr 

liggen ook de bosschen van groep 2 ten dezen opzichte 

niet kwaad. 

Voor de bosschen vermeld onder X X I I I en X X l\' 

(groep 1) schijnen de omstandigheden ongunstig ten ge-

voljre huniK.'r lii^'rin'r in (Mme iay*!' zr»iu' en \\'eu:(Mis de c O n p ~ 

geaardheifl der t(M-reinen waarop zij voorkomen en die 

uit tertiaire mergellag(^n bestaan. Zij werden d<ior de 

Connnissie van weinij; bete(dvenis y;e;icht wat l)etreft hun O O 
invloed op bet rivierdebi(»t. 

Zonder in vei'dere d(!tails te treden, w(M'(1 opgemerkt 

dat daarenteg(!ii de bosschen van groep 3 van ve(d waarde 

zijn voor de voeding d(}r bronnen van de Koemis>ik <mi 

(lintoeng. 

Dat (K)k deze in stand te houden bosscdien niet in hun 

gehe(d meer aanwezig zijn, en geh'den h(d)b(Mi door de-

zelfde oorzak(.'n, welke de, ontwouding in hel algemeen 

in de hand werkuui en die hiervotu' reeds genoemd wer-

den. achtte de Commissie buit(m twijfel, hoewid dit in 

sle(dit> eid<ele gevallen met absolute zek<;rheid kotj wor-

fli'ii aangetoond. I']venmin als van de aangevraagde gron-

di'U waren trouwens (h' grenzen der bos(dir(;serves op het 

terrein uitg(d)akeiid. \'oor het verder Ixdioud dei- bos-

stdieii werd de/.e uilbakeniiig in (h> eerste plaats noodig 

geaidil. Wordt dan tegelijkertijd daarlangs een wi-g ge-

kapt. zooihit de gren/eii duid(dijk en blijvend zijn aan-

gewezen en het toeziidiihoiidenil personefd ziidi daar langs 

kan bewegen, dan zou het (dandi'stim; ontginni'ii veel be-

zuaarlijker wonbm. 

In verband met de hi(M' in groote tr(d\ken ges(dietsto 

toestanden in het bovenstroomgebied. kwam de Commissie 

lot de coiudusie, dat de voorname oorzakiui van den a(di-

lernilgang van het Oostnioessondid)iet der l'emalie bij 

Notok. te vinden waren in: 

1". de uitbreiding der oppervlakte w(dke in hi-t boven-

stroomg(d)ied in den ()ostmoesson met padi wordt beplant. 

\vaard(toi het waterverbruik ahlaar is toeij'enoiiii'n: 

2". de vermindering der met bos(di bedidvte oppervlakte, 

Z(to\v(d li'U gev(dge der wettige als der (dandestiene ont-

ginningen der b(>volking. waardoor de waterrijkdom is 

afij:eniunen. 
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Vollüdigl^eidsiialvc werd hieraan nug toegevoegd dat 

ook (h' verl)eteringeu. aaiigel)raciit aan de afdammingen 

ih)r rivieren waaruit (h.> Koemissikh'iding wordt gevoed, 

en aan ch' leiding /elf. mede- icn gevolge hebhen gehad 

dat in den (lostmoesson bij Notok minder water uit de 

Koemissik wtu'dt aangevoei'd dan vroeger het geval was. 

Ten einde verd(!i'eii aeliteruitgaug te v()(M-homen. cm ver-

betering in (l( n bestaanden toestand te brengen werd voor-

gesteld eene billijke vei'deeling van het Ix'selnkban; water 

tusscdien de iri'iga,liegebi((den in d(.' vlakte en in het stroom-

gebieil. vooi'uamelijk te bereiken door bepei'king van het 

watei'verbrnik in den Oostmoesson in laatstgenoemd ge-

bied waartoe de volgendi' maatregelen in overweging wer-

den g(>gi!ven. 

1». Hekraehtiging van het in 181)8 door den liesident 

uitgevaai'digil verbod, om gedurende den Oostmoesson 

j)a(li te |)lanten oj) gronden, waaroj) dit tol heden niet 

had |)laai> gcdiad. 

2". De bevloeiing van d(! sawah's wcdke water ver-

kre^-eii uil de Keroeliriviel' iloor middel van den inland-

.•̂ idien dam Tjongkar in den vervolge uitsluitend in den 

Westmoesson te doen gestdiieden. Daartoe zou die dam 

vei-vangeii dienen te worden door eene permanente prise 

d'eau, waarvan de kosten werden geraamd oj) i /' ÖU()()(), 

en waardoor in den Oostmoesson gerekend werd oj) eene 

waterbesjiaring van 1.1 .M-'. per seeunde. 

I)». Van di; i (IIOO bouws aanhoudend bevloeide sawah's 

in de districten lioemieajoe en Iloemiedjawa. zoude telken 

jare aan gedeelte der o|)j)ervlakte water worden ver-

strekt voorde ()ostmoes>o!i |»adieultuur. t(M-wijl i/:i desge-

weiiMdit water zou verkrijgen voorden aanplant van tweiMlc 

gewassen. De verdeiding zou zoodanig geschieden, dat elk 

jaar een andi'r de(d voor laatstgenoemden aan]dant in aan-

merking zou hunnen komen. 

•1". I'̂ en de<'l van de Oostnioes.-onbevloeiing in het distriet 

Salem zou worden veranderd in \\'(!stmoessonirrigatie. 

.')". Het toezi(dit en Ixdieei' over de waterverile(ding in 

het bovenstroomgebied zou lxi-u.xti'ii bij denzelfden dienst 

die met de exploitatie der irrigaliewei'ken in de vlakte 

is belast. 

Ten einde de nadeeligc gi^'idgen der ver.-idiillende ont-

ginningen zooveel inog(dijl< te vi'i'ininderen. werden voorts 

vers(dulleiide wijzigingen en aanvullingen th-r ontginnings-

ordomiantie in dverweging gegeven, en maatregcdi'ii voor-

gestehi om te beh'tleii dal de koffiecultuur den wat(M'-

rijkdoiu vun het boveu^iroomgebied op ongunstige wijze 

Z(»U(le beïnvloediMi. Zoo zoiitb' er voor moeten wonhm g(!-

zorgd, dat afgescdireveii koffietuinen niet overgingen in 

alangalang velden, en zouden bedoelde tuinen kunnen 

worden gevoegd bij hi't areaal der onder geregeld belnïcr 

gebrachte wildhoutbosscdien, voor zooverre zij lagen bin-

nen grenzen der wenschelijke boschreserve, terwijl bij 

ontginning van bestaand bosch ten behoeve der (louver-

nementsdvoffii'cultuur o.m. werd aanbevolen uitsparing der 

te sterke hellingen: terrasseering (hu- ontginningen: behoud 

van eenige oorspronkelijke, boschboomen, verspreid over 

het te ontginnen coni|)lex. voor latere reboisatie: uitplan-

ting van boschboomen eenige ja.ren voor de afschrijving 

der tuinen; afsluiting ilier tuinen voor de bevolking na 

afschrijving, ten einde zoodoende het veeweiden en hout-

verzamelen aldaar te verhindeiHm; enz. 

! Uitbreiding der o|)pervlakte van de in stand te houden 

. wildhoutbosschen werd zeer gewenscht geacht, en zou 

I vernioed(dijk verkregen kunnen worden door natuurlijke 

rel)oisatie. terwijl afbakening der grenzen dringend noodig 

voorkwam. Nagegaan zou moeten wonhiii, of behoud der 

bosscdien n". XXI11 (iu X X I V om andere ilaii klimatolo-

gische redenen aanbeveling verdienden; zoo niet. dan zou-

den deze terreinen kunnen worden bestenul om te dienen 

als ruilgroiiden met andere com|)lexen. welke in de resei've 

zouden moeten worden o]»genomen. Overigens zou om 

finaiK.'ietde redenen deze uitbreiding niet kuimen geschie-

den indien de nieuwe reserve terreinen niet grootendeels 

behoorden tot het vrije Sta,atsdomein of tot de „kennelijk 

verlaten" gronden. Zektu'heid ter zake van de bezitsrech-

ten der bevolking oj) de z.g. „akoewans" zoude dus moe-

ten bestaan. 

Do totale kosten van al deze niaatn^gelen werden ge-

schat op /• 18;') ()()(),—. 

15ij (louvernements Ik'sliiit van II) O(!tobcr IDO l. n». 4, 

werd daaroj) een Ix^lrag van /'r)()48(), to(;gestaan voor 

de uitvoering van een in .luni t. v. door den Chef der 

irrigatiewerken ingediend definitief ontwerp tot het maken 

eener prise (Tean in de kali Keroeh ter vei'vanging van 

den inlandschen dam Tjongkar, terwijl voorts naar aan-

j leiding der hiervoor verinidde voorstellen, die door de 

I Hegeering aan d(n Directeuren van liinnenlandsch Bestuur, 

der Ihtrgerlijke Oi)eid)are Werken en van Landbouw om 

advies waren aangeboden, blijkens een schrijven van den 

Isten (ioiivernements Secretaris d.d». 5 Noveml)er 11)07, 

11'». H()21, aan eerstgenoem(l(;n Directeur, de volgende ge-

dragslijn werd vastgesteld ten ;uinzien der verschillende 

door de ('oniMiissie ter sjtrake gebrachte ond(M'werpen. 

Ter verbetering van lieJ waterbeheer en de r(\geling 

der bevloeiiiig in het bovenstroomgebied der l'emalii». zou 

aldaar eeiiig technisch personeel worden ge])laatst. om 

die verbeteringen aan leidingen, dammen, <MIZ. aan te 

brengen wcdke met geringe kosten uitvoerbaar zijn. eu 

op het waterg(4)ruik zoodanig toezicht uit t(ï oefenen, 

als bereikbaar is met de Ixischikbare middelen. \'an ver-

bodsbepalingen tegen den aaii|dant van padi in dmi Oost-

moéss(m Zfui e(diter in principe moeten worden afgezien. 
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terwijl ook voorshands regelingen, waarbij aan bepaalde 

streken gedurende het droge jiuirgetijde het noodige water 

voor den rijstbouw zoude worden onthouden, niet gewenscht 

voorkwamen. Om in de toekomst te geraken tot een doel-

matig stelsel van waterverdeeling en afwisselend water-

verbruik tussehen de bovenlanden en de vlakte, zouden 

de noodige gegevens moeten woorden verzameld. 

Omtrent de „akoewangronden" werd sub 2". medege-

deeld, dat die in het algcuneen behoorden te worden aan-

gemerkt als gronden, deel uitmakend van het vrij Staats-

domein, voor wier bebouwing dus wordt gevorderd eene 

vergunning oj) den voet der ontginningsordonnantie. 

,,Met het bestaan van aanspraken op die groiuhin" — 

aldus vervolgt bovengenoemde missive — „worde, voor 

zooverre zij betrekking hebben oj) de bebouwing van be-

paalde stukken grond door bei)aalde personen, rekening 

gehouden bij de uitreiking dier vergunningen, behoiulens 

inachtneminjj der «rrenzen van «Ie reserve-terreinen en O O 

bc})erking der voor den hoema-bouw' beschikbaar te stel-

len gronden (in dier voege; dat deze vorm eerlang ()])houde 

te bestaan) tot hetgeen in verband met de |daats<4ijke 

gesteldheid en de eischen van dien vorm van huulbouw 

strikt noodzakelijk is." 

„JK Ten spoedigste worde in het bovenstroomgebied 

der reinalierivier overgegaan tot aanwijzing en afbakening 

van de terreinen, die om klimatologische of hydrologische 

redenen daarvoor hehooren te worden gereserveerd." 

..liij de aanwijzing dier terreinen, welke door het llosch-

wezen in overleg met het .Plaatselijk en (iewest(.dijk lle-

stuur zal moeten geschieden, worde tegenover de bevol-

king met de grootste gematigdheid te werk gegaan, in 

aanmerking nemend dat men daarbij, wat de z.g, „akoean"-

rechten aangaat, voor toestanden staat, voortspruitend uit 

eigenaardige volksbegri|)j)en. W(dke door jarenlang be-

rustemi toezien van llestuurszijde z(dvere .sanctie hebben 

verkregen." 

„.Met opoffering, voor zoover noodig en eeiiigszins doen-

lijk. van hetgeen uit een jdgemeeii oogpunt wen.<chelijk 

zou zijn, worde bij de vaststelling der reservegrenzen 

zorg gedragen, dat voor de in te lijven „akoean"-gronden 

andere even gunstig gelegen terreinen in ruil worden 

gegeven om onder (h; sub 2". vermelde be|)erkingen daarop 

den hoema-bouw voort t(! zetten." 

„Tot inlijving bij de re.serve van gronden, waarop ge-

meeiiti.'lijk of iiidividu(ï(d het Inlaiidscdi bezit>recht wordt 

uitgeoefend worde niet dan in de uiterste noodzak(dijk-

heid y//(7 ( l o r i l r i i l i l c i l tier re(dithebbeiiden overgega,an. In 

tegenstelling met de „akoean"-groiiden, tenzij bij uitzon-

dering de r<'(ditsloestand daarvan blijkens de wijze van 

oc(Ui])atie die van erf(dijk individueid bezeten velden ten 

nauwste nadert, worde uitsluitend voor de inlijving van 

grtmden in Inlandscdi l>c;:il geldelijke scdiadeloossti'lling 

aan (h occiipanten verleend. Hetzelfde geschietle mede 

voor vruchtboomen en dergelijke gewassen op onder de 

re.serve oj) te nemen ,,akoean"-gronden, wanneer tegen 

do verdei'e exploitatie dier gewassen door de bevolking 

bezwaar mocht bestaan." 

,,M(ït inachtneming van de bovenstaande regelen, worde 

(loer het Hoschwezen mede herzien de door de Pemalie-

C()mmis>ie tmtworpen grond reserveering oj) den L'asir-

Haribis, in het district Salem iler Abh-eling Hrebes." 

,.1". Waar het hoema-ljcdrijf min of meer t;en com-

munaal karakter draagt, worde door het Hoofd van (ie-

\v(.'st(dijk IJestuur nader in overweging genomen oj) welke 

wijze het best aan de bedoeling van het sub 2". aange-

geven uitvoering is t(! geven." 

„5". Sj>oedige invoering van de nieuwe landrente-rege-

ling in do hoogere streken van het remali-gebied ver-

dient aanbevtding. .Meerdere urgcmtie daartoe dan in an-

dere bergstreken bestaat echter niet,, mits slechts zonder 

verwijl de „akoean"-kwestie definitief worde opgelost en 

de re.serve-ti'rreinen Ijehoorlijk worden afgebakend." 

Overigens bevat de missive nog aanwijzingen omtrent 

de bezitsrechten der bevolking o|) den grond. w<dke vrij-

willig met koffie was be|)lant, en mededeelingen omtrent 

wijzigingen in de ontginningsordonnanti(; 

In hotd'dzaak vonden de voorst<dlen der Commissie dus 

een gunstig onthaal, en verwa(dit mag worden dat de reeds 

genomen en nog te niMiien maatreg(den op den duur een 

gunstigen invloed op het ()ostnioessondehi«3t tier remalit; 

in tlroge jaren zullen uitoefenen, lleboisatie en beperking 

van het ht)ema-bedriif zullen natuurlijk eerst na u-eriii-

men tijtl eenig merkbaar resultaat opleveren, terwijl tle 

verbeteringen aan ilaniineii en leitlingen. en ilaarmiMle 

gej)aanl gaamle en daardoor eer>t mogelijk gewoi'dt.'ii -

waterregidingeii in tijileii van watervidiaarselite meer ilirect 

nul beloven. < )verigens werd bij de (hdiietwaariieiiiiiiLreii 

leed.- verimdtl. dat in het tijtlperk van 11)01 tt)t 11)01). tle 

Otistnn)es>(.ii-arvoer ruim is geweest, waarbij in het oog 

is te houtlen. dat, zotials het metlege<leehle staatje van 

regenwaarnemingen in het l)ovenstrt)onigebit.Nl aantotmt, 

de Oostmtiessons der jaren 181)11, 181)7 en 11)02, zt-t-r 

drt)og zijn geweest, terwijl van 11)0 1 IDlO tb; Oostmttes-

soiis tt)t de vtKdilige Ixdioorden. 

De ten t)pzitditen tier irrigaiiti gi-ntuiien maairi.'gtden 

in in.'t bovenstrot)mgebied. zulhm in het vervt)lg dezer 

\'erhaiuhding nt)g ter sprake ktmien. Omtrent verriidilin-

geii ten opzitdile van beperking van het hoeiiia beilrijf. 

(*) Dt' misfiivi' is in zijn ijolicol '̂oiiiiliiici-i'rd als iiijliii,'('van ilo .,Sainoii-

trelvUiii;; van tic Al'ih'oliiiî s-Yor.slai,'!'!! (ivcr d«! uiikoniston tli;r ondcr/.oo-

kintrt̂ n naar de irrii,'atit! in de lic'.>̂ id('nlit' l't'l<alonji;an", (Hatavia, (i. K(dtl' 

(>ii C°., IDO") tieol uilinalcond van tliMi ailx'id dor/..<,'. „Mintlorc-Wolvaarts-

Coinniissio". (Jintrcnf de nit'nwo landrcnti'-ic^a'linj; is een oii antier ver-

iiK.'ltl in ilc iii»ot (»1» liiz. 12l). 
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of reboisât ie, zijn p-en gege,vens l)eschikbaar ; de sul) 

r)«\ genoiMudc nieuwe landrenteregtding werd nog niet 

ingevoerd. 

;'). T o e s t a n d e n i n l ie t t o e k o m s t i g be-

v l o e i ! n g s g e b i e d, v ó (> r h e t t o t s t a n d 

k o m e n d e r i r r i g a t i e . (̂ IMaat 

liaan wij iliaus verder met de beschrijving van ilen 

loo|) der Pemalie. w(dke aan het slot van I5 2 werd af-

gebroken, en van het karakter dei' door.»neilen land-

streken. 

A'an Xotok ti)t Songgom, een afstand van i 8,5 K.M. 

reidit gemeten, loopt de rivier met tallooze kronkelingen, 

doch hoofdzakelijk in Noonlelijke richting, en komt bij 

laatstgenoemde des;i. o|) 2() K.M. van de kust ver-

wijderd, in eene vlakte, welke zich met flauwe (MI gelijk-

matige Indling Songg(un ligt niet mee.r dan 2.")M. boven 

volzee - tot de .lava Zee uitstrekt, en welke thans door 

een kaïialenni't. dat bij Xotok aan de Pemalie water ont-

leent. W(M'dt geirrigeei'd. 

|)(> v(tlgende, ten Westen der l'emalie g(degen rivier 

van althans eeiiige. beteekenis is de llabakan, W(dke de 

"Westelijke, grens van het l)evl()eiingsgebi(Ml vormt; zij 

werd in de jaren I88(S—181K) genormidiseerd en Ixnlijkt, 

waarmede een einde werd gemaakt aan de herhaalde 

overstroomiiigeii waaraan het Xoordwestelijk gedeelte der 

streek tuss(dien l»a.bakan en l'o-malie vroeger bloot stond. 

Overigens woi'dt dit gebied, dat i^ene uitgestrekte vlakte 

vormt. sle(dits doorsneden door enkele beken, zooals de 

l)j(»ebang. Kloewoet. I'akedjengan. Siangkak. (Mc. welke 

als afvoerleidingen voor het Ixivloeiings- en hem(dwater 

dienen en de natimrlijke grenzen der bevloeiingsvakken 

vormen. 

In (l(! streek beoo.-ten d() remalie treft men meerdere, 

beken aan, vooral in het Zuidwestelijk gedeelte (Kloewoet, 

Hanteng Wanatawang, (ïondang, etc.) die allen uitmon-

den in de rema.lie. Die beken hebben een khdn stroom-

gebied en onregfdmatig debiet: in den Oostmoesson be-

houdt alltM'ii de bij Songgom loojx'iide Kali (ïondang 

eenig water: de. anderen staan zoo goed al< dro()g. \'er-

<ler Oostwaarts liep <le leiding Kr()ej)ak of Klikiran; v<)()r 

hot tot stand komen der l'einaliewerken de voornaamste 

bevloeiing.-leiding in dit gebied. 

De Oostelijke gren-> der remalie-irrigatie wordt ge-

v(U'm(! door (h; z.g. Kali (Jangsa: feil(dijk eene afvoer-

leiding voor de. ()ost(dijk gelegen gronden, terwijl ook 

de tei. Westen gelegen rij.>iv(dden er voiu' een deel op 

afwaveren. \óór de voltooiing der l'einaliewerken had 

(iez(i leidiiiL'' ecu gelieol onvoldoende capaciteit en ver-

(Kuzaakte herhaalde onderwaterzetting der omg(degon 

kampongs en bouwvtdden. 

Tussehen retnalie en Oatigsa diende toc.'ii nog de leiding 

Limbangan zoowel voor bevloeiing als voor den water-

af voei' van een deel van het gebicHl. 

De l'emalie zelf treedt in haren benedenlooj) jaarlijks 

buiten hare oevers, waarvan vooral de aan de rivier ge-

legen af(le(dingsh(»ofilplaats llrebes onaangenaandieid en 

last ondervindt, terwijl in natte Westmoe.ssons ook aan 

het te velde staand ge.was daardoor schade kan worden 

toegebracht. 

Omtrent den cultimrtoestand, waarin dit gc.'bied ver-

keerde v()()r (hui bouw der l'eni:ili(iwerken, viiuhui wij 

h(.u, volgende vermeld. 

iiang.«^ de kust werden lage moerassige t(jrreinen aan-

getroffen. bedekt met api-api. welke, voor e(Mi klein deel 

door betere afwatering in ontginning zoudtm kunnen wor-

den gebracdit. D(̂  oj) de kaart, n". 1 van l'laat 2, voor-

komende djati-, wildhout- en kreiip(dboss(dien waren, voor 

zoover de beide laatste categoriei'ii IxMreft, in 1!K)() ree(h 

bijna geheel ontgonnen, terwijl de. djatibosschen nog wel 

ten deele bestonden, doch grootendeels reeds wiirden ver-

|)a('ht en door den dienst van hcit lloschwezen tegen an-

dere gronden buiten licjt irrigati(}g(d)ied werden verruild, 

zoodat zij allen tot rijstvelden konden wM)rden ingericht. 

Al deze nieuwe ontginningtui ontstonden geleidelijk se-

dert 18!)l. toen door den aanvang der werken in het 

jaar t(̂  vcu'eii, zekerheid was verkregen dat het (lonver-

nenient de irrigatie uit de {'(unalie zoude ondernemen. 

De uitgestndvte vlakte tuss(dien l'emalie en Habakan 

met hare onafzienbare, rijstvelden, was geheel van ge-

regelde bevloeiing verstoken. Wel traidite de bevolking 

het in den regentijd in kleine ])eekjes wegvloeiende water 

te benutten en plaatselijk werd daarvan ook wel partij 

getrokken, maar het debiet wa,s te goring en te onzeker; 

zoodra. d(i regcms ophoudtMi. verliezen de beken ook hun 

water. De gevolgen van (hïzen toestand behoeven w(d 

niet uitvoerig te worden omschreven: de rijstcidtuur was 

ongelijk (ui wiss(dvallig, vn iti regenariiK; jaren waren 

do mislukkingen groot. De grondbewerking liet evenals 

het onderhoud der velden alles te wenschen over: zelden 

werd(!n de jonge jihintjes oj) tijd overgeplant: sbnïhts 

minwaardige rijstsoorto-ii werden ge,teeld, w(dke den kort-

sten tijd noodig hadden om rijp te worden. Aan|)lant van 

twe(Mle gewassen kwam bijna niet voor; badwater in 

den Oostnio(!sson ontbrak; drinkwater werd uit juitten 

verkregen, doch het was scbaars(di en van sle(dite ho(j-

danigbeid. De bevolkingsdiclitheid was gering en vooral 

in het Zuiden wer(bMi onder de bewoners vcde sh^chte 

elementen aangetroffen. I»ij de geringe bevolking was 

(*) .Mot (ie uitdnikkiii«,' „tweede <;e\vaf->en" liedoelt men in Indic die 

cenjaiige i,'o\vaspen, als mais, taliak, ketella, enz welke na den oogst 

van het hooldgewas, d'' rijst, vóór den vuiireiiden rjjstaaiijdant nog in den 

•'rond worden ireliraclit. 
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liet grondbezit in i'('n hand vrij groot, zocxlat groote ar-

moede over het geheel niet voorkwam. 

Alh'én in het tot het district Tandjong behoorend ge-

deelte van het gebied — het Noordelijk gedeelte — was 

dit anders; de kampongs zagen er d;uir treurig lut, in 

tegenstelling met het Ziiiden, waar zij door steenen huizen, 

met pannen gechdvt. nog een goeden indruk maakten. 

\'ermel(l dient nog, dat in dit gebitul eene kleine, ojiper-

vlakte (1(58,5 bouws) ligt, welke behoort tot het j)arti-

culier(^ land Ketanggoengan-West, waarvan 15(J bouws 

rijstveld is. 

Méér welv;uirt, en ovcsr het geheel meer getuigiuiis 

van ontwikkeling, vertoonde de stniek tussehen l'emalie 

en (iangsa, waar een groot deel der velden bevlo(.M(l was. 

Hier waren nog wel ruim 3700 bouws van regen af-

hankelijk, doch ruim 8(j()() bouws waren bevloeid. Die, 

gelegen in den Zuidwestelijken hoek, w(dk(! wat(u- ver-

kregen uit de aldaar loojiende beken, waren minder goed 

geirrigeerd: de beste bevloeiing hadden de gronden welke 

liot water ontvingen van de Kali Kroejjak en de leiding 

ivlikiran: voorts die, welke uit de leidingen Mata oela, 

Hebek en Kaligang.'^a aftaj)ten. 

J)e drie l.'uitstgenoeinde leidingen kregen water uit de 

( long; de Kali i\roe.|)ak tapte bij nala.j)oelang af uit de 

Koeniissikleiding. l l i t de Kroepak werd het water door 

velschillende dammen over kleine leidingen verdeeld; 

de bevloeiing uit deze leiding en de drie andere, hier-

vóór gen()(uiul, was bevredigend te noemen; er was echt(M' 

geen overvloed van water, hetgeen overigens wel reeds 

blijkt uit de aanwezigheid van nog zoovetd onbevloeide 

t<;rreinen. Ook stonden de dainnien in de Koeniissikleiding, 

waaraan de Kroepak haar water ontleende, nog al eens 

bloot aan beschadiging. Kr was dus in deze bevloeiing 

wel verbetering te. brengen, vooral door het geven van 

nu^erden^ zekerheid en regelmaat in do waterverstrek-

king. en dit was mede een der nMlenen om deze streek 

bij de. remali(d)e.vl()eiing te voegen. I']en anderen reden 

<laarvoor was de wenstdi, om verbetering te brengen in 

den waterafvcKU', vooral ook voor het Noordoostelijk de(d, 

waaraan gej)aar(l moest gaan eene, andere wijze van wa-

terv( rstr(d':king, ttu'wijl eindelijk het water, dat werd ge-

bruikt in het gebied der Kroepakh^idingen. kon dienen 

tot b(!tere of nieuwe bevloeiing van gronden in het district 

]5ala|»oelang. 

In verband met de overstrooniingen der Kali (iangsa 

en der rtunalie vond men op den rechterocsver van huitst-

genoenide rivier e(;n com|)lex rijstvelden van 833 bouws, 

die steeds vroeg werden l)eplaiit; de z.g. „»Sawah o(don-

oelon". Overigens werd het rijstgewas uitsluit(Mid in den 

Westm()(\sson geplant, zoodat de veldwerkzaandieden ver-

band hi(dden met den regenval. De aanplant van tweede 

gewassen beteekende aan den linkeroever uiteraard niet 

veel; voor 1808 werd o.a. oj)gegeven dat 000 bouws aklus 

beplant waren; doch ook op den rechteroever was deze 

aanplant weinig uitgebreid, en was van het oj)j)ervlak 

van ruim 12 300 bouws slechts 3100 bouws daarvoor in 

cultuur. Hiervan was 12(50 bouws met maïs, de rest met 

(tassave, ket(dla, katjang bandoeng (Ui andere zeer weinig 

water bidioevende gewassen bej)lant. Ken groot deel der 

grondel, diende in den ()ostmo(;sson als weidegronden 

voor het vee; over he-t geheel licit de zorg voor het vee-

voede.r te wenschen over, hetgeen be.schouwd werd als 

een de.r oorzake.n van den acditeruitgang van den vee-

stapcd. 

Belangrijker dan de eigen cultures der bevolking was 

op den rechteroover in den Oostmoesson de iuinplant van 

suikerriet voor de fabrieken Adiwerna en Djatibarang. 

Daarvoor waren ÏHK) bouws in gebruik, waarvoor een 

huurprijs van / 22,50 tot / 30,— werd te goed ge<laan, 

terwijl de landrente kwam voor rekening van den ver-

huurder, (!(Mi en ander van af den aanvang der grond-

bewerking tot dat het riet gesneden werd. 

Buiten den landbouw, wclk(^ he-t voorname middel van 

bestaan voor de l)evolking is, werd in de stranddesa's 

nog eenig geld verdient mot de vischvangst, doch handel, 

huisniiverheid en de uitoefening van ambachten of be-

drijven waren onbeteekenend. 

De grondsoort is in de geluude vhdvte hoofdzakelijk 

zware klei: vruchtb;uir indien e(uie goede grondbewer-

king wordt toegej)ast. waaraan het in deze streek nog al 

eens haperde; een gewoon vers(diijnsel overigens, overal 

waar men er niet zeker van is het water te kunnen ver-

krijg(!n oj) het tijdstip, waarop dit in verband nuït den 

voortgang van gr(Midbowerking of cidtuur noodig is. D(; 

langs de kust gelegen groiubui zijn deels vischrijke moe-

rassen. deels ()nb(d)ouwbare zilte gronden, dienende tot 

weidegrondcMi. 

Het grondbezit is ()f erfelijk individuwd, ()f communjud 

met vaste, voor altijd aangciwezen juindeelen. De ee.rste-

bezitsvorm is de meest alge.meene. (b̂  tweede verschilt 

daarvan eigenlijk slechts in naam, want hoe.wel th(H)re-

tis(di dit bezit niet verkoojibaar is, zoo kwam verkoop 

toch w(d eens voor. 

De twe(^ belangrijkste plaatsen in het gebied wanm 

de Af(le(dingshoof(li)laats l'irebes en d(; onderdistriets-

hoofdjilaats Djatibarang, waar de gidijknamige suiker-

fabriidv is g(degen. 

Aan den linkeroever kwanum eenigzins belangrijke 

|daatse,n niet voor: de hoofden der drie districten Hre-

bi's. Tandjoeng en Bandjarhardjo, tot welken de beschotiwde 

streide behoorde, woonden daarbuiten, evenals de onder-

3 
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(listrictslioüt'cleii van Ketanggoengan en Wanatjala; alleen 

het onderdisti'ictshoofd (assistent-wedonoj van Karangsari 

woonde binnen het gebied in de armoedige desa van dien 

naam. In het geheele gebied tusschen de Babakan en 

do remal io was slechts eene enkele kleine passar te 

Sitanggal; iuin den rechteroever der Pemalie had men 

drukbezochte passars te Hrebos en Djatibarang. 

Twee wegen liepen in do richting van Oost muir West 

door de streek, n.1, de postweg, waarlangs sedert 181)8 

de trambaan van Tegal naar (Jhoribon ligt; en do weg 

komende van SlaAvi over Kemanglon, Djatibarang, Wa-

natjala (waar de renuilie door middel van een pont werd 

gejnisseerd), Jlcngaspendawa, Sitanggal, Slatri naar Ke-

tanggoengan en verder westwiuirts door naar Kersana. 

Do eenige heerendienstweg, die voorts nog aan den lin-

keroever der l'emalie werd aangetroffen liep van Brebes 

in Zuidelijke richting n;uir Hengasi)endawa (later door-

getrokken naar Tontjol); overigens wa.ren er nog slechts 

enkele onverharde wegen. .\an den rechteroever had men 

den weg van Brebes over Djatibarang muir Balapoelang 

en Margasari en verder verschillende kleinere, doch bo-

rijdban; wegen: do aanwezigheid van eene suikerfabriek 

is (huirin merkbaar. 

Uit b()V(mst;u'uide nu'dedeelingen kan worden afgeleid, 

dat de rechteroevcu- der remalie in veel gunstiger con-

dities verkeerdcj <la.n <le. linkeroever, wat alij-emeene wel-

vaart en cultuur aangaat: een gevolg van de aanwezigheid 

van bevloeiing. al was die dan ook m)g voor vec.l verbe-

tering vatbaar. 

Tot deze conclusie kwam ook de Commissie, ingesteld 

om onderzoek to doen n.'uir do rentabiliteit van verschil-

lende in voorbereiding of in uitvoering zijnde irrigatie-

werken, in haar rapport noj)ens de remaliewerken, waar-

aan do hier gegeven schets is ontleend. 

§ 0. (i e s c h i e d k u n d i g o v e r z i c h t d e r 

v r o e g e r e p l a n n e n en o n t w e r p e n . 

l lot middel, om v(.'rbet(!ring te brengen in den econo-

mischen toestand van hot in de vorige paragraaf be-

schreven gebied, en dit van een grootendeels armoedig 

gedeelte van Java op te heffen tot een der welvarendste, 

lag zoodanig voor de h;ind, dat reeds tal van jaren go-

leden i)ogingen werden iuingewend om hot water der 

rijkelijk vloeiende J'emalio aan de behoeften van den 

landbouw dienstbaar te maken. Wij vinden vermeld, dat 

reeds vóói' het jaai' 1813 alzoo ruim 70 jaren ge-

h'den - de Ingenieur KUAJllNltUlXK een ojidracht had 

ontvangen, om een ontwei'j» tot bevloeiing uit de l'emalie 

op to maken, doch — vermoed(!lijk door tijdsgebrek: 

do geheele Indische Waterstaat bestond toen uit 1 Hoofd-

ingenieur, 2 Ingenieurs, 2 Asjiirant-lngenieurs en 11 Op-

OVKI^ZICUT VAN DE VROEGERE PLANNEN TER BEVLOEIING 

UIT DE PEMALIE. 

Schaal 1 : 300.000. 
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Fig. 6. 

zichters — ;uin deze ojxlracht schijnt niet te zijn vol-

daan, en het duurde tot 1851, voordat deze zaak weder 

aan de orde werd gesteld door een voorstel va.n den 

toenmaligen ('ontroleur bij de landelijke inkomsten en 

cultunis Brebes, Iv. A. SIJTILOFF, w;uirbij werd voor-

geslagen eene aftapping te maken bij Wanatjala. ter be-

vloeiing van ongeveer 20 000 bouws 0[) den linkeroever. 

De. k(»slen van dit plan werden geschat op rond / 17 000. 

Daar ecJiter de Ingenieur KUAJKNUUINK, wiens advies ter 

zake wei'd ingewcumen, (»ene belangi'ijke fout in de water-

pa,̂ ^sing ontdekte, kon het niet tot uitvoering komen; wel 

werd het in 1852 door den ontwer|)er gewijzigd, doch 

toen niet verder Ixdiandeld door gebrek aan persoiu-el. 
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In 1855 werd dit gevolgd door een derde, meer u i tgo 

werkt voorstel, wjuirbij de rivier nabij de desa l'aniidjahan 

door middel van een houten raamdam zcmde worden op-

gestuwd om aldus het water in een Westwiuirts voerend, 

docr oen steenen inhuitsluis te regelen kaujuil te leiden, 

dat {uinvankelijk zou dienen voor 8000 bouws, doch later 

voldoende capaciteit zoude mcxiten verkrijgen ter irri-

gatie van 22 400 bouws rijstvelden. Do kosten van dit 

werk werden geraamd op / ' D L I O O O , — bij e,ene betaling 

der koelies met 15 (luit(Mi |)er man. 

A'oor dezen huitsten arbeid ontving de Controleur SlJT-

HOFF op voorstel van den Directeur dor B. O. Werken, 

eene tevredenheidsbetuiging der Regooriiig; evenwel werd 

het ])r()j{ict niet ongewijzigd voor uitvoering geschikt 

geacht, doch oordeelde genoemde Departenumtstditd' het 

o.m. noodig, den stuwdam en de iidaatsluis te versterken: 

den dam te verhoogen; he-t kanaal (3enig verval t(̂  geviui: 

en dit laatste al dadelijk op de. volle capaciteit uit te 

graven. De kosten zouden daardoor natuurlijk aanzienlijk 

stijgen en werden op ongeveer driemaal het bovenge-

Jioemd bedrag getaxeerd. 

(J(d3rek aan personeel was oorzaak, dat het tot 1858 

duurde, voor e,en ontw(!rp, dat m(!t de hooger genoemde 

desiderata rekening hield, kon worden ing(.!dien(l. Toen 

ook dit plan nog niet geheel voor uitvoering in aanmer-

king kon worden gebracht en voortdurende nuitaties 

onder het Waterstaatsj)ersoneel ook do jaren 1851) en 

18()0 voorbij deden gaan, zonder dat de zaak iets nader 

tot eene oplossing was g(d\om(Mi, stelde eiiuhdijk in 181)1 

de Kesident IvEUCllENIUS voor, om in afwachting dat later 

wellicht een me(u- |)(!rma.nent werk zoude worden uitge-

voerd, alvast te- beginnen met het maken onder leiding 

van het inlandsch bestuur en in onbet:uil(len heerendienst 

van een tijd(dijken stuwdam t(i l'aniidjahan, nuU twee. 

open bevloeiingskaiialen n^sp. oj) rechter- en linkeroever 

der l'emalie. Ken bedrag van f 1000,— en een werktijd 

van twee jaren kwamen daartoe voldoende voor. 

In Juli 18G1 verleende de l{(!geering de autorisatie 

voor dit werk, wjuirvoor in verband met de omstandig-

heid dat het billijk geacht werd den heerendienstplich-

tigen eene tegemoetkoming van / 0,12^ i>er dag en per 

man toe te kennen, een som van / 0000,— werd be-

S(dnkba4ir gesteld. 

Bij do uitvoering werd, ter bei)erking van het grond-

verzet op den linkeroin-er, besloten :uin den dam eene 

hoogte van 15 a Ki voeten te geven. Maar ten gevolge 

van do bij die. hoogte gehe.el onvoldoende sterkte van dit 

kunstwerk, sloeg het bij een bandjir weg; er was toen 

echter reeds / 8001. :uin verwerkt. Deze tegenslag 

hnddo er toe, eene andere oplossing te zoeken, welke zoud(ï 

bestaan in het maken van een lageren dam (van 4 a 5 

voet hoogte) en het geven van eene diepere, bodendigging 

aan het kanaal. 

Do hoeveelheid te verrichten grondverzet vermeerderde 

daardoor natuurlijk buitengemeen, zoodat boven het too-

gestaai. bedrag nog een som van /" 30 000,— noodig werd 

geacht ter voltooiing van het werk in betaalden heeren-

dienst. Dit bedrag werd in Decendjcr 18G2 beschikbaar 

gesteld. 

In 1803 werd ruim / 12 000,— verwerkt, terwijl in 

het begin van 18(.)4 de onderbouw van den dam onge-

veer voltooid was, en bijna 300 000 dagdiensten aan het 

werk besteed wanui. Wat er verder in dat en het vol-

gend jaar is verricht, is niet na to g{uin, doch teleurstel-

lingen schijnen ook toen nied te zijn uitgebloven, want in 

Xovember 1805 deed do nieuw oi)getre.den Resident van 

Tegal het voorstel om het werk te. doen staken en een 

nader onderzoek door deskmuligen t(̂  doen instellen. |jij 

dit voorstel was overgelegd het advies van den toenma-

ligen (!erstaanwez(md Ingenieur S. \'EUHUIi(]Il, die in over-

weging gaf te besluiten tot de.n bouw van oen penna-' 

nemen dam, doch daaraan te doen voorafg.-uin (ieno 

opneming, welke waarschijidijk aan het li(dit zoude bren-

gen dat de aftappingsplaats bij l'ainidjahan zoude^ moe-

ten worden verlaten en de [)rise d'ciau stroomopwaarts 

zoude moeten worden verplaatst. Jlet reeds gegraven 

kanaal zoude kunnen blijven dienen, doch moest natuur-

lijk strooinopw.'uirts worden verlengd. 

Wel werd daaroj) het werk gestaakt en in Februari 

18()() eene opdracht verstrekt tot het doen van bedoelde 

oj)neming, doch eenig gevolg schijnt dit niet te hebben 

geluid. Kerst in 1870 werd de l'emalie-irrigatio opnieuw 

ter sprake gebracht door den Resident va,n Tegal en 

worden gelden voor eene opmuning toegestaan, welke 

onder leiding van den Ingenieur (LAST gedurende de 

jaren 187() en 1877 werd v(!rricht en tegen het eiiule 

van laatstgenoemd jaar was voltooid, waarna kon wor-

den overgeg;uin tot het opmaken van een op vertrouw-

bare en degelijke onderzoekingen berusteiul ontwerj), tot 

het uitw(!rken waarvan de Adspirant-Ingenieur J . I'\ DE 

(JlJSELAAk imx Ingenieur (IAST werd toegevoegd. In Juni 

1881 kon dit door den inniiddtds tot lloofd-lngenieur be-

vorderden Ingenieur (ÏAST worden ingediend. 

In overeenstemming met het iHieds vroeg(M' door den 

Meer N'HIÜU'IJCII g((0|)|)er(b» vermoeden, was het wenscbe-

lijk g(d3leken, de- jirise (r(?au daarbij stroomopwaarts te 

ver|)laats(Mi. Als aftappingspunt van het op den linker-

oever aanvangend kanaal, tevens als opdammingspunt van 

de rivier was g(d;oz(m eene |)laa.ts nabij de desa l'oiujol, 

alwaar in ee.iu' rivierafsnijding een stuwdam zou worden 

g(d)(tuwd met daaraan sluitende inlaatsluis eti s|)0(dsluis. 

(ier(d\en(l werd, dat bevloeid zoudi'u kumien worden 

21 100 bouws gj-onden g(degen tuss(dien de l'eiii.'ilie en 

de \\'est(dijk daarvan stroomende Babakan. en dat noodig 

/oude zijn 1,(15 liter water per bouw. De stuwdam zou 

70 .M. lang ('11 ongeveer O .M. hoog worden, terwijl in het 
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(lanilicliaain een tunnel was uitgcsj)aar(l waardoor de com-

municatie tussclien de beide oevers zou worden onder-

houden. i)<! breedte van den stuwnnnir met het (hiaraan 

sluitend ojiefvormig stortvlak was 30 M., (huirbij sloot 

aan een duikend stortelx'd, eveiuiens j- HO M. lang en 

besta^uuh; uit zware ste(;nblokken tussehen stakets(ds, 

waaroj) volgde een horizontaal stortelxui van (>() M. lengte, 

bestaande uit eene steenbezetting door genuitselde nnnu'-

tjes in vierkante vakken verdeeld. Ten einde beneden 

den stuwnnnu' een grootere water(liej)te te behouden, 

waren storthelling en stortebed ontworpen met beneden-

waarts verminder(l(! breedte. 

liij de inhuitsluis sloot JUin een hoofdkanaal en daaraan 

weder een stelsel secundaire en tinliaire leidingen. 

De kosten wanm gera,'imd ()|) rond /' 2 281000.— bij 

uitvoering van het g(?heel in vrijcui arbeid, en oj) i'ond 

/ 1 70.') 000.— indien alleen het hoofd\v(>rk en het hoofd-

kanaal aldus en di; rest in onbetaalden heerendicmst zou 

worden tot stand ge])racht. De uitvoeringstijd wei'd o|) O 

jaren geschat, terwijl voorts in uitzicht werd gesteld eene 

verme( rdering der landrente met / H,— j)er ])()uw. 

Dit plan lokte eenige gedachtenwisseling uit, waaruit 

de wiuischelijkheid block van (»nkeh^ omw(;rkingen, waar-

toe echter niet dadelijk werd besloten. Alvorens daartoe 

ever te gaan. wenl het noodig geacht het advies in te 

wiiuien van den Hoofdinspecteur d(M' cultures. Door dezen 

werd berekend, dat de vermcicrdering van inkomst(Mi der 

bevolking wegens vermecu'dcM'de opbrengst (h;r velden, te 

schatten was op /" 11)2 000, 'sjaars, waarbij nog zoude 

komen / I}!);") 000, wegens ()|)houden van oogstmisluk-

king. I)ij eene land renteheffing van ± 1) pCt., zoude eene 

vermeerdering van b(dastingen ad / 8-1 71)0, verwacht 

kunnen worden. Na in aanmerking genomen te hebben 

ientcverli(;s tijdens de uitvoering en de kosten van beheer 

(in onderhoud, komt (b; adviseur tot dti coiudusie, dat ge-

rekend kan worden oj) 1-/r, J)('t. van het aaid(!gkapitaal 

als directe bate voor de scdiatkist. De nota eindigt met 

d(i opmerking, dat (b; uitvoering van h(;t werk (his veel 

zoude kosten zomb.'r noemenswaardige! vergoeding in (MMIC 

verhoogde landrent«' en zonder vooruitzicht (hit de ])eter(! 

irrigatie in den toestand (h^r be.volking v(M-an(lering zou 

brengen (*). I']n al zoude ook (?ene thans gehe(d van water 

mis(leel(i(^ landstreek voor de suikercidtuur uitnemend ge-

schikt worden, zoo nam dit niet weg, dat aiuh.'re wer-

ken veel urgenter waren, en het was dez(; overw(!ging 

die leidde tot IKU. advie.s, om vooreerst geen gevolg te 

g(!ven ;uin den voorgestehhui aaideg van het ])esj)rokon 

werk. 

Hoewel, naar de meening van den Directeur (hu- 15. O. 

(*) De Btellor van iiot rapport was n.l, van niceninfj, dat liet voor-

naniolijk de handelaurs, o|)koopers en wuekeruarH zonden zijn, die ten 

Blotte do voordeelen zouden {,'enieton, doch dut de l)evolkin£j zelve van 

de meerdere Oj)breiJf,'Bt harer velden niet de vruchten zouden j)lukken. 

Werken oj) dit betoog van den Heer SOLLEWU.N (iEl.l'KE 

gegronde iuinmerkingen tc maken zouden zijn, gaf hij 

toch der Jiegeering in overweging de kwestie van eene 

bevloeiing uit do Pemalie vooreerst te laten rusten, a;ui-

gezien luit nieniwe Waterstaatsreglement de uitvoering vau 

irrigatiew(M-ken in weinig bevolkte streken voorlooj)ig 

intsloot. 

Drie jaren later, in 1881), kwam echter de zjuik op-

nieuw ter sj)rake ten gevolge van eene nota van <lcn 

lngeni(!ur II. VAX KoL, welke de resultaten van een door 

hem ingestxdd voorloopig onderzoek bekend maakte. 

D:iarbij was gebleken, dat door de jjrise d'eau belangrijk 

nuior stroom()])waarts te kiezen dan in het j)r()ject (IAST 

was gescdned, op den linkeroever der I'emali(} 81 000 in 

plaats van 21 000 bouws zouden kunnen worden bevloeid. 

De terreinbezwaren, die met een kanaal oj) den liidcer-

oever boven Pontjol overwoniKui moesten worden waren 

volgens de meening van Ingenievn- VA.\ KoL, eertijds over-

sediat. Door den stuwdam te bouwen l)ij Pr()ej)Ocg, zoude 

voorts de opstuwing slechts 2,20 M. hoog behoeven te zijn 

om de Hanibatanrivier kort voor hare samenvloeiing met 

de 1'emalie, met een atpiaduct van Hó M. lengte te ])as-

seeren. De dainlengte zoude 70 M. moeten zijn, terwijl 

d(! inlaatsluis berekend zou mo(;ten worden voor de af-

tapping van water. Ook oj) den rechteroever z()\ide 

vermoedelijk ))evloeiing kuinien phuits hebben, doch dit 

j)unt was iu)g inet naden- onderzocht. De kostem van de 

pris(> d'eau en het hoofdkanaal, met de a(|naduct over 

de Pambatan, werden bij uitvoering in vrijen arbeid ge-

.schat op / OdOOOO.— d.i. ongeve(.'r / 21.20 per bouw, 

terwijl h(!t ()ntwer|) (LAST eene uitgave mede zou bren-

gen var. / 8I-J.70 j)er bouw zonder den aanleg van secun-

daire en tertiaire leidingen (welke ook niet in het ont-

werp VA.V KOL wai'en ()pgeiu)men). 

Naar aaideiding van deze nota werd, op voorstel van 

den oinwerjter. door den Directeur der 15. O. Werken 

last gegeven, te Proepoeg geregedde, waarnemingen te doen 

ter bepaling van het vermogen der Pemalie, terwijl het 

volgend jaar — in 181)0 — de Pesident van Tegal, 

TÏHE.MAN. de. za^DV bij de liegeering voorbracht en ten 

sterkste aandrong op de uitvoering van dit j)lan. zelfs 

al zoudcMi andore werken (l'uirvoor moeten worden tiit-

gesteld. hnmers, uit de door den Ingeineur VAX KoL ge-

j)roduceerde cijfers betreffende di; kosten en de bevloei-

bare o|)pervlakte. werd door den Pesidenit het besluit 

getrokken, dat de uitvoering van het werk eeiu? zuivere 

rente van 15 |)(,'t. den* daai'aan bestede b(>dragen zoude 

opleveren. 

Het advies van den Directeur der 1). O. Werk(Mi hield 

ook de irrigatie, uit de remalie. voor een der belangrijkste 

I vraagstukken oj) het gebied der bevloeiingen. AVaar de 

nuieningei' van den Ho()fdins|)ect(nir Soi.LEWlJX (iEM'KE en 

en van b'esident TvDEMAX omtrent de rentabiliteit der 

werken zoo uiteen liepen, wenschte d(; Directeur zich 

van uitvoerige beschouwingen dienaangaande te onthou-

den, doch wel nie(Mi(le hij te moeten oj)merken, dat de 

kosten vermoedelijk veel hooger zouden zijn dan het door 

Ingenieur VAX KOL opg(!g(wen bedrag van / OOOOOO,— 

welk cijfer inet berustte op een ontwerj), doch op niet 

veel meer dan eene schatting, opgemaakt na eene terrein-

verkenning en dat bovendien alleen betrekking had oj) 

den aaid(;g van eene prise d'(;au met hoofdkanaal, t(!rwijl 

de aanleg der .secundaire en terti;iire leidingen aan di; 

bevolking zou worden overgelaten. Dit stelsel werd g(dieel 

verkeerd geacht, omdat diuirbij niet al het mogelijke init 

van de van (iouvernenientswege aangelegde werken zoude 

worden getrokken; alleen de nabij de hoofdkanalen ge-

legen velden zouden er vermoedelijk van j)rofiteer(;n, 

terwijl onoordeelkundige aftappingen vooral in dit geval, 

waar men t(5 doen had met zulke aanzieidijke waterh()(.'-

veelheden, de kanalen luin vernieling zouden blootstellen. 

Ook zoude eerst bij nader onderzoe.k kuinuni blijken, of 

inderdaad voldoeneh; water be.schikbaar zoude zijn voor 

do bevloeiing van IH ()()() bouws. Was dit werk(dijk het 

geval, dan zouden de kosten van eene volledige bevloeiing, 

bij uitvoering van het geheele werk in vrijen arbeid, in 

verband met chi elders ()j)ge(lane ondervinding gesteld 

moeten worden op ongeveer / lUlOOOOO,—; bij uitvoeu-ing 

in onbetaalden heerendienst voor wat aangaat den koelied-

arbeid, op ongev(3er de helft daarvan. 

Ne.i 

H. 

in hetzelfde j.'uir wx'rd (l()e)r den DireMïtenir der 

O. Werken VAN HOSSE aan dê  Pe'gee'ring ingediend 

een „algemeen irrigatieplan" waare)p voor de Pemalie-

weikei. /• 2 250 000, was uitgetrokken en werd dem 

Ingeineur VAN KOL e)|»ge(lrage'n het eloeu» van de nexxlige! 

opnenungen en het maken van eïcn e)ntwe'r|). waarhij zoe)-

veel mogelijk gebruik gemaakt zoude; worden van h(!t 

ontwcrji (!AST. 

Aan deze opdra(dit werd in 181)1 (MMI begin van uit-

voering gegeven doe)r de indiening van een gedeidtedijk 

uitgewerkt avaiit-projet. De j)ris(^ el'( '̂iu was daarbij emt-

worpen bij Ne)tok, oj) geringen afstand bene'den h(!t in 

1881) gekozen punt. I'̂ en nader ond(M-z()ek had de wen-

schelijkheid aangetoond van het maken van he»t hoofel-

kanaal op elen rechteroever in plaats van e)p den liidvcr-

oover. Daareloor zouden minder diepe; ingravinge'ii (Ui 

mineier aejuaducten over zijrivieren ne)oelig worden, em 

het zoude tevens iiu)gelijk zijn e)m ze)nder e)ve'r ti' gaan 

tot elen be)uw van eMuie twe'ceh' inlaatsluis. e)ok o|) den 

rechteroever te bevloeien. Kvenwed ze)ude'. elan het kanaal 

voreleroj) over eh' PeMualie moeiten we)r(len geive)erd. \'oor 

de pL'iats van e)ve;rgang werd Pontjol aange'wezen ge'aedit: 

e)en aepiaduct alelaar ze)uele ecliteu' inet veied ke>stbaarder 

zijn elan elat he;twelk voe)r heH j)asseeren der P.aiid)a,tan 

nooelig zouele zijn gedweest bij een kanaal e)p den linke'r-

oever. 

Uit eh' waarnemingen van Ingenieur (JAST, en uit die, 

geïdurende twee; jaren te Pre)ep()e!g verricht, werel afge-

leiel, elat bij Notok van Dece!nd)er te)t April bescdnkbaar 

was ± M-'. (alleen in 1877 was de hoeveelheiel kleiner 

geweeist) van Juni tot Septe!nd)er 10 AD., in ()cte)ber en 

Xovendjer veedal 7,5 .M-'., met eien minimum van 5 AD. 

(Dat latere waarneniiingen wijzigingen iiï deze; cijfers 

brachten wat het Oostmoessondebiet juingaat, werd hi(!r-

voen' re'eds uitve)erig meelegeeleelel). 

De- e)pj)e!rvlakte van lie-t irrigatie'-gebieMl bewesten ele 

remalie werd geschat o|) rond 1)5 000 bouws, waarvan 

ruim /H 000 bouws bevlexubaar waren. OngeveMU' /̂a ge-

eleedte daarvan, of ruim 20 000 be)uws, was ree.'els in cul-

tuur gebraedit, ebxdi gedieed van regen afhaidcedijk. 

Oj» gronel van e)ndcrze)(dsingen in het nabijgedegen» 

Tjomal e'u Sragi-gebied. waar ele gronelen van e)nge'veer 

gelijke' geaardheMel zijn. werd aangene)nien, dat |)er bouw 

e'U j)er se'cunth' 0,8 liter water noodig ze)U(le' zijn, el.i. 

eins minde'r dan ele he'lft van de indertijd door Ingenieur 

( IAST aangenomen behoefte. Ten Westen van de Pemalie 

zouele aldus noodig zijn 21.1) . M e u aange/.ien ge;-

reke>n(l was e)p e'cn bescdiikbaar eh'bie't van 20.7 Al'. ze)U 

dus 1,8 .Me)ver blijven voor bevloi'iiiig op den recliter-

ejever. Daarmede^ zouelen dus (iOOO bouws «'ere'n'ld kun-

non we)relen bevloeid, elan wed de be;vloe'iing van eeiui 

oj)j)e'rvlakted van ^ 11 000 bouws. we'lke in minder gun-

stige e)mstanelighe'den ve.'rkee'rden, worden aangevuld. 

De; hoogte van den stuwdam zoude; beelragen 2.70 .M.; 

de' lengte' was bepaalel e>p 70 M. (leridveiiel was op eene 

iidju'itsluis en e;ene s|)oelsluis. De;, eerste; se;ctie; van het 

hoeifdkanaal, lang ongeve-e'r 8,H K..M.. eindigde' bij de) 

elesa, Se)nggom. alwaar ei'ii veM'deelweM'k was geproje'ctee'rd 

tussehen ele beide' takken: die welke op deii re»chte»ro(;ve'r 

zonde blijven e'ti die' welke' bij Potnjed de rivier doe)r 

nnehh'l van ee-n a<piaeluet ze)ud(' kruisen ein op den lin-

ke'rex'vei' ti' bevleie'ieii. Laatstgeuoi-mde zoude' ziedl em-

mielde'llijk na ele rivii'rove-rgang weder in twee takken 

splitsen. De ke)ste'n elezer beide' leidingen, waarvoor nog 

gee;n e)ntwe'rpe'n waren e)]»gemaakt. werden gese-bat e»p 

± / 72000, . De' prise' d'eau zoude /" IKiOOO. kosten, 

eMi het gehe'ele werk. iiie't inbegrip van ele /'72()()0, ve)or 

dei be;i(hd h'ielingeu e)p de;n linke're)e;ver /' 1 Kil) 000. , 

alle;s bij uitve)ering in vrijen ai-bedel. De; tijd van uilvex'i'ing 

werd e>p 8 jaren geste'ld. 

De waardevernu'erelering van elen jaarlijksedien exigst 

werd eloe)i den e)ntwer|ier ge'sehat op reind / lOOOOOO. , 

te'rwijl zijns inziens de landrente' met / 151000 zoude' 

kunnen we)rden V(M'lie)e)<rd. r» 

Dit ve)e)re)ntwerp onderging, naar aanleiding eener elaar-

emitre'nt ge'voenb' e'eu-responeh'utie' met he't De'partement 

eh'i' P). O. WeM'ken. nog op enkele punten ve-raiidering. 

In verband me't eene wensehe U'eaclite ve;rni(M'relerinir 

eler waterelie'pte van 2M. te>t li .M. in ln't heiofelkanaal. waar-
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door de bodcmbrecdtc van 18,00 M. tot 10 M. gemlu-

coci'd kon Wdi'don. bctgiMMi bij de v(M3lal ;ian/ieidijke in> 

gravingen tot grootc b('S|)aring leiildo, moest do liO()gt(̂  

van den stuwdam met 1.00 iM. woi'den verniecïnlerd. tei'-

wijl voort> bet tracr van de eerste, sectie, ter |)laatse waai-

tamelijk groote ojjboogingen ontworjjcn waren, gewijzigd 

moest worden. Il(tew(d door gebrek aan g<'gevens niet 

kon worden beoordeebl ot" de ontworpen waterviM'deeling. 

met de sj)litsing van bet hoofdkanaal onnuddellijk acditer 

iujuaduct. wel de meest gewensebte oplossing gaf, en 

ook <le schatting van f 72 000. voor de beide aldaar 

gej)roject.eei"de. leidingen bij lange na. niet voldoende voor-

kwam. meende de Directeur toch wel reeds de opdracht 

te kunnen geven, oni successievelijk definitieve ontwer-

|)en voor de verschillende ond<jr(leelen der werken in te 

dienen. 

Wat betreft bet hoofdwerk voor den watenuanvoer 

werd hieraan in Augustus 181)2 voldtian, waarop bij Gou-

vernejnents Picsluit van 1(5 .Maart 180;]. n'\ 7, het voor 

(l(ïn bouw van biuloeld kunstwerk noodig ger.'iamd bedrag 

ad / li);') 042, werd toegestaan. 

§ 7. D e p r i s e d ' e a u . 

De prise d'eau is ontworpen en gebouwd in een ta-

melijk recht riviervak bij de desa Notok, ongeveer 500 M. 

PRISE D EAU BIJ NOTOK. 

S i t u a t i e . 

Schaal 1 : 10.000. 

A ^ o / o / r . 

K n h /Co/rovfoc 

' i l 

benedfMistrooms van de samenvloeiing dor i'emalie met wenschelijkheid was gebleken, om ter vermijding van vele 

de Koemi.-rsik. Toen eemnaal door eene nadere opname de , kruisingen met kleinere bergstroom|»jes. en van diepe in 
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gravingen, het hoofdkanaal oj) den rechteroever te pro-

jecteeren, terwijl het tevens, om het bevlooiingsgebied 

in verband met het beschikbaar debiet, zoo «;root mo-D 

g(.'lijk te doen zijn gew(5nscht was om het aftaj)pings-

l)nnt zoo veel mogelijk stroomopwaarts te kiezen, was 

deze j)laats als van zelve aangewezen. 

PRISE D'EAU RIJ NOTOK. 

P l a t t e g r o n d . 

Schaal 1 : 4fX). 

Fig. 8. 
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Immers, bij aftappiiig nog hoogor op, zou bet hoot'cl-

kanani <lo Kocmissik, die zwaar kan baudjireii, moeten 

passeenui. Om (bui bouw van een a(juaduet abiaar mo-

gelijk t(! mak(ui, zou de aftapping véél zuidelijker moeten 

pbuts bebben, be.tgi'en WM'dcM'om ecuie snijding van de 

(Jlagab en doortrekking van liet hoofdkanaal in zeer gcv 

a(;eidenteerd t(M-rein noodig zou maken. Kene kruising 

door middel van eene syphon zou ook e-cui kostbaar werk 

worden. Ib't was daarom aangewezen, om benedenstrooms 

van de samenvloe.iing met de Koemissik te blijven en bet 

rechte riviervak bij Notok was, ook wat de algemeene 

situatie, terrcMnlioogtc, enz. aangaat, zeier geschikt. 

liet kunstwerk bestaat uit drie hoofddeelen: oen dam 

dwars door de rivier; in het verlengde d.'uirvan, en aan-

sluitende tegen den rechteroever, een stel spui- of spoel-

sliizen; en bMMlrtïcht djui.rop, evenwijdig aan en langs 

genoemden oever, de iidaatsluizen, welke het opgestuwde 

rivierwater in het hoofdkanaal brengen. 

r i t <le plattegrond (fig. 8) en de situatie (fig. 7). 

kan zoowel de onderlinge phuitsing dezer onderdeden 

als de ligging van bet kunstwerk met betrekking tot de 

omgeving, nader blijken. 

Van het dwarsprofil van den dam is hieronder eene 

schets gegeven (fig. 9; wjiaruit de constructie, beter dan 

uit eene lange beschrijving, zal kunnen worden gezien. 

Deze schets, zoowel als de overige oj) de prise d'eau 

betrekking hebbendo teckeningen geven afbeeldingen van 

hot kunstwerk zooals dit ten slotte is gebouwd; tijdens 

de uitvoering bleek het n.1. noodig of gewenscht, ver-

.schillende wijzigingen in het geautoriseerde project aan 

te brengen. 

PRISE I) £AU BIJ NOTOK. 

D o o r s n e d e E F o v e r d o n s t u w d a m. 

Schaal 1 : 200. 

+ 3/ oo 

N JV tJo oo 

-f Zl 10 

J)eze betroffen in de eerste |)laats de fundeering. Oor-

s])roidv(dijk was het de bedoeling geweest, onder het met-

selwerk eene aanstamping van riviersteen oj) den bodem 

juin te brengcMi, terwijl t(!r bes(diernnng tegen onderloops-

heid zoowel aan de boven- als aan de beiu.'denstroomsche 

zijde van bet kunstwei'k een dam wand was ge])r()jec.teer(l, 

reikende tot het peil 17,20 voor zooveel den boven-

strooms(dien. en 1(),!)0 wa.t den benedenstroomscben 

wand betreft, en waai'tegen het nietstdwerk zoude, moeten 

aansluiten. De. sloof, die den damwaiid bij het inheien 

geleiding en steun zoude bieden, werd gedra.gen door 

ecïue palenrij, die 1,00 M. dieper zoude reiken. De ge-

aardheid van den fumbuM-ingsgrond, die ten deele uit 

padas. ten de(de (in het midden der rivi(U-) uit grintban-

ken bestond, vormde e(diter een onoverkomeliik bezw.aar 

tegen deze fundeeringswdjze. liij de iidiuit- en s])uisluizen 

kon door den harden grond van inheien van den dam-

wand ge(;n sj)rake zijn; bij de stuw heeft men het be-

proefd. omdat de j)a.len en planken nog door de grint-

banken heen konden worden geslagen. T'oen echter d(» 

fundeeringsput ontgraven werd bleek do dainplankrij als 

waterkeei'ing gehe(d wjuirdeloos te zijn; veh^ |)lanken 

waren in twe.ei'ii geslag<in of geheel gebroken en geen 

enkide zat met de messing behoorlijk in de groef van 

(bi volgende: ze weken naar alle zijden uit. Daaroj) werd 

besloten, betonkoffers aan te brengen over de geheele 

lengte van dî  sttnv. De bovenstroomsche koffer reikt 

tot I 18,10, (li(! benedenstrooms is op bet (liepst(^ ge-

(hielte (in de. grintbaidv) tot 18,00 ontgraven en reikt 

in de padas tot 18,10, dus nog ;},;') iM'. diejjer dan 

.1. I'HISE D'EAL- TE NOTOK. — GEZIEUT 01' HE SPUI- I;N IXLAATSJ.UIX.EN. 

L'. RIUSE D'EAU TE NOTOK. — GEZICHT OP OEN STUWDAM EN DE SPULSHUL/.EN. 
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bovenkant benedendorpel van den aidüer den stnwniuiir 

gebmiwden stertltak (* i. ()vei-igen> liebluMi de/,(! koTlers 

niet overal de/tdl'de d\vai's(l()0rsne<le: zooveel mogelijk 

zijn zij reelithoekig van vorm, doeli op enkeliï j)laatsen 

trapezinmvornng. afhankelijk van het voor de fnnde.e-

rings>leuf uitgegraven |)rofil, waartegen ze aansluiten. 

Dat bij een (b'rgelijken grondslag het iunilwengen van 

een aanstam|)ing, waardoor de .samenhang van de.n bouw-

grond vofd ka.ns had verbroken te worden, meei' s(diade 

dan nut zoude he])ben opgcdeverd. behoeft wid geen 

nader betoog. 

PHISK Ü'EAU n u NOTOK. 

D o o r s n o d o I K o v o r do v 1 e u g e 1 ni u r o n. 

Sdiaal 1 : 400. 

Kig. 10. 

liet stuwpeil. dat aaiivaidv(dijk bepaald was oj) 2"),0() 

werd tijdens de uitvoering verhoogd tot -f' met ' 

behoud evenwel van de oors|)roidv(dijk vastgestelde hoofd-

afnietingen voor de «likte van den stuwmuur. De hellingen i 

van de voor- en aiditervlakken. oorspi'onkelijk ' , en '/loi 

werden daardoor dus iets steilei*. Deze wijziging was 

!iO(;<lzake|ijk geworden, omdat bij de verdere uitwerking 

der (Uitwerpen (zooals reeds werd nie(lege(le(d(l. was 

bij de autorisatie, van den bouw der |)rise. d'eau het be.-

\ loeiingsplaii nog sle(dits in zeiu' algemeemi trekken vast 

ge>t(d(lr de weiixdielijklieid en mogelijkheid was g(V 

l)leken, om ook (»p den re(diter rivieroever tot verbetering 

en uitbreiding (h'r irrigatie over te gaan. waardoor eene 

\ ernieerdering van het W'estmoessondeldct van het hoofd-

kanaal tot illi.l) .M'. geboden werd. Oiii dit meerder debiet 

(1()(M' te kunnen laten zonder wederom in de noodzakelijk-

heid tl' vervallen van eene wijziging der inlaatsluiz'ii. 

(li(̂  reeds waren voltooid, was grooter drukvers(diil tus 

sollen buiten- en binnen\v;iter ;d(la;ir. noodig. D<'ze ver-

meerd<'ring van tlnik\'er-idiil iiii. was alliM'ii te verkrijgen 

(*) M.x iil;,'cnM'('ii vorgrijikiiigsvlak is liij de PtMiiiiIitnvcriccii iia do 

voltooiing der priso dVan aangcnointMi lii'l z u'. INtiitjol peil, iicpaald door 

hol op -f .'U.dO vlak <ioor de tk'k/.ork dor loiiinircn van di> priso 

(Tcan. Kij de opname was nok gol)Miiic gemaakt van liet z.g. „Brebes"-

pcil, zjjnde li''t liorizoniale vlak door de niil der jieilsehaal luin de 

J'emalielinii,' te Urelios. 

door eeiH' verlioogiiig van het stuwpeil, daar in verband 

met het vermeerderd debiet. h(!t kanaalprofil ook eenige 

verandering, gepaard aan vergrooting (bir waterdiept(.' en 

verlioogiiig van het kaïiaalpeil, moest ondergaan. 

I'i'eiie andere belangrijke wijziging betrof de wijdte 

\'an dei' stuwdam tii^selieii de leimiiren. n(»i'<|tronk(dijk 

was hiervoor aangenomen 70. .M.. waarbij sh^dus (3ene 

b:}trekk(dijk geringe plaatselijke vergraving der rivier-

oevers noodig was. om den dam g(dieel daar tuss(dien 

te kunnen doen büjveii. 

R.ij de uitvoering van IKM kunstwerk, werd de ontgr;t-

viiiL'" voor de ink'uitsluizen zo(jdaniir aang(.'vang:en. dat d(i « n O C 

fiiiideeriiigspiit iets bimieii den hoogeii oever bleef, wa.ar-

door de kans op doorbraken en ong(dukken aannierk(dijk 

verminderde. De uit de ontgraving komende grond werd 

in de ri\ier geworpen, niet de bedo(ding. da.t die door 

de stroom verder Z(Ui(le worden iiKMlegevoerd. Wel is 

waar werd deze verwachting grooti'ii(b'(d< vervuld, (hudi 

de tijdelijke veriia.uwing van liei rivierbed had teve-ns 

tot gev(dg. dat (hl linkeroever b(;g(ui af te kalven en in 

te s(diaren. zoodat. toen men aan de. uitvoering van de 

sluw toe was. de vo(U'kant van den linkerh'imuur op een 

afstand van 4: "it den linkeroever zoude, /jjn ge-

koiueii. en de vleugelmuren nog juist even daarin zouden 

h(d)ben gereikt, indien IKH oorspronk(dijk gi'arreste(>rde 

ontwerp g(die(d zoude, zijn gevolgd. De aansluitende taluds 

zouden dan geheel moeten worden opgezet volgens de 

gejirojeeteerde oevei'lijn en dit kwam den inmid(l(ds op-

getreden nieuwen ('hef (bu* werken, (hui Inge.nieur LA.M-

.MlXCiA. zi'x') bi'zwaarlijk v()(u\ dat eene wijziging van het 

(Uitwerp hem raadzaam toes(diecn. 

Om hel gevaar voor a,(diterloops wor(l(Mi te voorkomen, 

gaf hij in overweging den linkerleimiiur 1.') M. aehteruit 

te brengen, tot in den tommialigen hoogen oever, en de 

>tu\\ breedte mitsdien te brengen op 8').00 .M. 

Daarmede w<'rd tevens nog een ander groot voordeid 

bereikt. Oij het oorspronk(dijk project wa> gerekend op 

een maxiiuum afvoer van OliO .M .. bij eeiK^ breedte van 

70 M.: wordt deze niet 1") M. vermeerderd, zoo kan bij 

den >iand \an , 2!).00. d.i. 1.01 .M. bi-iiedeii den kruin 

der leimuren. I(l70 .Mw(U'(h 'n afgevoerd in de ver-

(Uiderstidling. dat de bened(Miwati'rstand nii't meer dan 

O.llll.M. zoude rijzen boven den l»ij het geai-re-teerd ontwerp 

aangi'nonien b;indjir. eene veroiuler.-<telling die \va;ir-

s(diijnlijk is omdat de rivier dan dadelijk buiten hare 

o('\('r> treedt. Ilij eene stijging van den bovi-nwaterstand 

KU gelijk met den bovenkant der leimiiren. zoude kunnen 

worden afgevoerd eendebiet v;in 1378 .M .. aannemende (l;it 

dl' beiiedeiiwaterstand alsdan tot 20.00 zoude rijzen, 

waari)ij het water .\1. t>]i ib-n m^ver >lnni. Ilni-wel 

nu. tiH'ii de boven>iaande berekeiiinL'"en werden opge-

>Ield 1 waarbij in bet oog î  te honden dal daarbij nog 

altijd gerekend was op eein.' htiogtelig^'-iii^r v.an de dam-
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kruin op -}- 2ü,i)U, Luingoziun dc uitgevoerdü vcrliouging 

tut + 2ü,2o eerst later ter uitvoering word voorgesteld) 

nog geen gi'uotei'en ai'voer was geconstateerd ilan van 

i)G3 terwijl volgens de fonnul(;s van LAUTEKHUK»; en 

LSKOWSKI resp. DöG M\ en lOlö M-', /ouden mogen wor-

den vei'wacht, zoo waren toch elders in do llesidentie 

zulko kolossale en afwijkende maxinnundebieton waar-

genomen. dat het niet anders dan voorzichtig scheen, ge-

bruik te maken van de ongezochtti gelegenheid welke 

zich voordeed, om de cajiaciteit van do stuw te vergrooton. 

l^ekent men. dat in de Tjoma.1 met een stroomgebied van 

541 K..M-'. een ai'voer van 14H) M'K, en in de Walooh 

met een gebied van 110 K..M-. een debiet van ± 700 M-'. 

is waargenomen, dan schijnt in evenre<ligheid daarvan 

de capaciteit van de stuw bij Notok van 137S .M''. voor 

een stroomgebied van 851) K.M'-. nog klein. 

J)at inderdaad voorzichlighcid geboden was. bhiek het 

volj^'end ja^ir (18ÜG) toen in Februari lud, aangenomen 

maximum van 9G0 ver werd overschreden en een 

afvoei- van 1015 AD. wei'd aangeteekend. De vergrooting 

der overlaatlengte mot 15 .M., waartoe overigens dc Direc-

teur der P). O. Werken de, gevraagde machtiging ver-

leende, was dus alleszins gemotiveerd, en de vnuig doet 

zich voor, welk rivierdebiet de stuw thans, na do ver-

hooging van liet stuwpeil, veilig vermag af te voeren. 

Herekenen Avij daartoi; de capaciteit bij oen bovenwater-

stand van -j- 30,—, d.i. nog 1,— M. beneden het boven-

vlak der leiniuren, en bij een benedenwaterstand van 

28,70, d.i. een stand waarbij het water reeds i 0,10 M. 

op den oever staat. Aangezien kruin stuwdam ligt op 

"i 2G,23, staat het bovenwater dus 3,77 M. en het achter-

water 2,47 M. boven den kruin, terwijl het verschil tus-

schen de waterhoogten boven- en benedendanis 1,30 M. 

bedraagt. 

\'rij algemeen wordt tegenwoonlig aangenomen, dat de 

nieuwere, door HAZIN voor afstrooniing over overlaten ont-

wikkelde formules, uitkomsten geven, welke beter met 

do resultaten der door genoemden onderzooker op groote 

schaal genomen jiroeven overeenstemmen dan die, ver-

kregen met de vroegere veelal gebruikte formule van 

i ) U B U A T . 

JJe voor dit geval geldige formule luidt, daar li ^ 2c 

is; (vooi do beteekenis der verscliillendc lettors moge naar 

do schets AVorden verwezenj: 

(. = 1,00(1+ ; ) 1 .(0,105 + "-^f ) 11 + 0 ,5ó( j , ^^-f I 

.-e 

^g» ^ 

Fig. 11. 

•\len v ind t : 

in ons geval is: 

O = 1,00; 11 = 8,77; a =2,47; 

b zr 85,— ; en wordt voor p aan-

(jenomen 4,0Ü M., als zijnde on-

geveer de hoogteligging van de 

kruin van den stuwdam boven 

den bodem. 

Bedenkt men, dat de inlaatsluizen alléén reeds ^ 3G 

kunnen doorlaten, tei'Avijl ook door de sjmisluizen nog een 

aanzienlijk debiet kan worden afgevoerd, en dat do hoogst 

bekendf bandjir sedert het begin der wiuirnemingcn in 

18ü2, dus sedert ± 20 jiuir, 1015 .M'. heeft bedragen, 

dan kan veilig worden aangenomen dat het kunstwerk 

weinig gevaar loojit. om door overstrooming der leimuren 

beschadigd te worden. 

Ten oviM'vloedo zij nog ;uingeteekend, dat bij de on-

derst(dling. aD zoude het beneiden water b.v. nog 0,5 .M. 

hooger staan (hetgeen zeer z(dver v(M'd te (uigunstig is 

gerekend) de afvoer bij oenzelfden bovenwa-torstand nog 

!;;; 5)0 p('t. vaii dc bovcii bertdvende waarde zoude berei-

ken. en dus ook dan nog, indien de inlaat- en spuisluizen 

medewerken, gevaai' voor overloopen uitgesloten moet 

worden gea(dit. .\ann:inie van eene kleiiuM'e waarde van 

y/, hetgeen gemotiveerd zouih> kunnen worden gea(dil om-

dat de bodi'in bovendams do(M' opzanding eene hoogere 

ligging heeft verkregen dan vóór den bouw van het 

kunstwerk, heeft tengevolge, dat voor den afvoer eene 

gi'otdere waarde wordt gevonden, zooals gemakkelijk valt 

in le zien. \'eiligheiilshalve is hiermede goeno rekening 

g(diou(le!i. omdat niet b(dvend is, tot hoe diep de bodem 

tijdens de bij bandjirs voorkomende aanzienlijke snel-

heden, wederom zou kunnen uitschuren. 

Oorspronkelijk waren de si)uisluizen van den stuwdam 

gescheiden door een zwaren pijler, welke ter hoogte van 

den vloer ( + 22.20j eene dikte had van 4,10 M., terwijl 

tor hoogte van de dekzerk op 31,00, de dikte nog 

2,15 M. bedroeg. De doorsnede had <len vorm van een 

rechthoekig trapezium, waarvan de s(diuine opst;uindo 

zijde zich bevond aan den kant van (leii stuwdam; do 

v(M'ticale zijde aan den kant van do sjiuikokers werd 

aang(ïtroffen. Deze laatsten. ten getale van drie, waren 

1.25 M. wijd en bestonden uit oponingen, welke op on-

derlinge afstanden van 1.00 M. waren uitgos])aard in een 

massieven muur van 1,00 dikte en re-chthoekig doorsnede. 

De hoogte der openingen was 2,00 M. Zij waren aan de 

bovenzijde begrensd door betongewelven van 0,30 j\I. 

dikte in den to|), met e(Mi pijl van 0.25 M,'. ('/;,). De af-

sluiting had j»laats docu' houten s(dniiven. welke door 

(*) Zie (»11 (If Vprliau'lclin«,' van den liii,'(MUI'iir VAN KOOTKN : For-

iiiulcK voor den atvocr van ovcriaioii oii sluizen. T. K. l. v. 1. Ald.N.I. 

J A A R ' ' . I ' .K) I /OÜ. hl/.. -U). 
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windwerken, geplaatst op den massioven muur die boven 

de gewelven was opgetrokken, konden worden bewogen. 

Tusschen de 0|)eningeu waren zoowel aa.n de hoven-

als a.an do bonedenstroomsche. zijde van den muur nog 

pijlerkojipen ;uingebi'acht: die benedenstrooms nu'kten tot 

even boven de toplijnen der gewelven, terwijl di(i w(dke 

zich bovenstrooms bevonden tot l)oven aa,n toe waren door-

getrokken. Zij waren van schotbalksj)onningen voorzien. 

J)o vloer der spuikokers lag aan de bovenstroomsche 

zijde op -f- 22,20; hij was acht(ir de opiMiingen door-

I getrokken tot gelijk met het beiHidonstroomsche einde 

van den stortbak achter den stuwdam, alwaar de hoogte 

+ 21,i)(J bedrocig en van dezen bak gescheiden door een 

j laag hiimuurtjo, in het verlengde van de verticale 

zijde van den zwaren scheidingspijler opgetrokken en 

waardoor dus achter sj)uikokcrs (3en soort kaïuuil 

ontstond met hellenden vloer en eene breedte van 5,75 M. 

; (1.25 + 1 - 1 - 1.25 + 1 ' + 1,25). 

I'KISE N EAU BL.R XOTOK. 

V o r a n d e r i n g e n van b o d e m on o o v e r b e l o o p de r Pon i a l i o na h o t h o u w e n dor p r i s e d ' e au . 

Schaal 1 : 2500. 

/(^^^n y^rrfoa^^ tn m<n/rrr-tTifUn} 

^fiirr ftfiih^n rynyrnmaA/in l'joz 

Fig 

j)ezt constructie heeft niet :uin het doel beantwoord, 

lleeds spoedig na de uitvoering van de stuw zette zich 

een bank af langs den rechteroever bovendams; de stroom 

werd naar den linkeroever opgedrongen en liep dan langs 

de stuw naar de spuisluis. dus in eene richting w(dk(v 

weinig gunstig was voor de ojiruiming van de bank langs 

den rechteroever. De opzanding strekte zich uit tot voor 

de inlaatsluis: kort na het in gebruik stelhui van do |)rise 

d'eau. toen nog slechts wcdnig water door de inlaatslui-

zen behoid'de te- worden ingelaten, hadden de slibstoffen ; 

zich afgezet op den vloer voor de twiM^ bovenste sliiis-

Ojieningeii. De hoogte der bank na.ni af van daar tot de 

middelste opening, waar zij nog o|) gidijke hoogli.! was ; 

met den vloer di-r inlaatsluis (d.i. 1,5 .M. boven den vloer | 

dei' spuisluisj, van daar af verminderde zij, en lie|) onder . 

vrij steil talud ongeveer voor tweede opening o|» het ! 

ontvangbed te niet. 

In den Westmoesson va.n 189G—'07 werd. t(M- verbe-

tering van dezen toestand, n^eds begonnen met de spui-

sluis voortdurend o|)en te zetten, wat gedurende 1807 

12. 

en in volgende jaren ble(d' toegepast. In 1807 gaf dit 

krachtige spuien aanleiding tot ontgronding benedon de 

sluis, tengevolge wa^irvan de aanleg van de diej) rei-

kende en lange oeverbekleeding aan den rechteroever 

benedendanis noodig werd. liet siuiien had echter weinig 

effect, en wanneer in den Oostmoesson de opruiming der 

slibbaiik door weggraving on losmaking van den grond 

werd bevorderd, zoo nam deze in den Westmoesson weer 

de vorige afmetingen ;ian. 

In 1808 werd water ingelaten in het hoofdkanaal, dat 

meer beiKMleiistrooiiis weer werd afgt.'spuid; da.arbij ble-

ven de bovenste o|)eningen der inla.atsluis gesloten, doch 

desondank> kwam ei' nog veel slib mede naar binnen en 

meer en meer vestigde zich de overtuiging, dat op den 

duur groote moei(dijkhede,ii het gevolg van dezen tO(v 

stand z(Mideu zijn en dat het di'iiigeiid noodig was, naar 

middelcw o\u te. zien on\ daarin verbetering te, brengen. 

iM'i'st werd in 1800 beproefd, door het fuinbrengen van 

drie kribben aan den linkeroever den stroom IIKMU' naar 

den rechteroever te verscdiuiven. Daarmede werd wel eeni'r 
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gunstig t'tTt'ct bereikt: (b- liiikuroever groüiile wat aan 

en (l(! bank langs den rechteroever nam at'. Pogingen tot 

verlenging en verzwaring dezer kribben in lilOO en I'.IOI 

gelukten sh.'chts ten deele. de gunstige invloed bleef echter 

aanhouden. 

Ook doordat de uitnn)nding der Koemissik in d(! Pe-

malie zich Westwaarts verj)la.atste (eene verjilaatsing, welke 

naar bleek uit eene vergelijking van eeiu» in 1001 opge-

nomen situatie met die. behooiMMide bij het gearresteerde 

cntwerp dei j)ri.se d'eau, welke van 1802 dateerde, niet 

niinder dan 120 M. bedroeg), werd de stroom wat meer 

i'.'wir deri rechteroever gericht. 

Intusschen werd in den Westmoesson van 18i)0, 1000 

begoimen met de bevloeiing en werd deze in den West-

incesson van li)00 1001 uitgebreid. I']venwel was dc; 

benocdigde hoeveelheid water nog gering, zootlat vol-

staan koi worden met wat(!r in het hoofdkanaal toe t(.' 

laten dooi de benedenste oj)eningen der inlaatsluis, waai-

de slibbank niet tot oj) den vhxir rcïikte. In den West-

iiioei-son van 1002 op 1003 zoude echter het Pemalie-

gi'bied voor een groot deel worden bevloeid en daarvoor 

uas alleen voldoende water aan te voeren indien de in-

huitsluis gehetd wenl geopend. Daarom werd in de West-

moesson van 1001/1002 besloten, dit maar te wagen; het 

resultaat was, dat in het eerst(̂  |)aiid van het hoofdkanaal,1 

enorme opslibbingen ontstonden, tot 2,5 M. boven den 

kanaalbodeni. Wel konden deze door doelmatig spuien 

ten deele weder worden verwijderd, doch een bank van 

0,1)0 M. hoogte bleef zitten. Ook in den Westmoesson van 

1002/1008 kwamen weer opslibbingen tot 2,00 .M. voor, 

welke na krachtige spuiingen wel is waar tot 1,00 iM. 

werden gereduceerd, doch die «Ie ca.i)aciteit van het hoofd-

kanaal toch met ruim 7 M-'. per .secunde verminderden, 

i In 1002 waren reeels nieuwe kribben aangelegd (op 

de situatie* fig. 12 aangegeven) welke gehouden werden 

beneden de hoogte^ der stiuvkruin om do vrije afvloeiing 

bij bandjii-s niet te vei-hinderen, terwijl ook bij de s])ui-

sluis een krib werd ajingebracht niiit (h; bedoeling om 

de weg.schuring der bank door de si)uisluis te bevorderen. 

Deze werken hadden een gunstigen invlexMl; do linker-

oever slibde meiM- op, de bank nam af en trok zich terug 

tot lang."̂  den bovenleimuur der inlaatsluis. 'Poch was het 

effect blijkens het bovengezegde niet zoodanig, dat in 

den vervolge weinig last meer van het neerslaan van 

slibstoffen zou worden ondervonden, en ter meer afdoende 

veib(Uei-ing werd daarom besloten de ca|)aciteit der spui-

sluis te vergrooten. Wel bleef de overtuiging bestaan, 

dat daaI-door het ontstaan van neerslag in het hoofdkanajil 

nooit geheel zou worden voorkomen, nuuir men hoopte 

dat dit in geringen! mate dan vroeger het geval was, 

zou optreden en daarmede zou al veel zijn gewonnen. 

THISE D'EAU BIJ NOTOK. 

B o v e n s t r o o m s c l i a a n z i c h t v a n do s p u i s h i i s en d o o r a n e d o A B o ve r do i n l a a t s l u i s v o o r h e t h o o f d k a n a a l . 

Schaal 1 : -JOO. 

Fip. 18. 

De pijlers en frontmuur der bi!staa.nde spuisluis werden 

afgebroken (zie fig. 13), terwijl door het wegbreken van 

1.25 M. dikte van den massieven linkerj)ijler voor de 

nieuwe ooeinniren in totaal (. .M. bes(diikbaai-

l)ij eene zwaarte van den miihlenpijler van 1.25 .M.. 

dus voor twei! ojieningen 5.75 M. beschikbaar; 

wam. 

bleef 

elke 
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ojjening wenl dus 2,87^ M. wijd. De hoogte der openin-

gen is zoodanig bej)aidd, dat de beid(3 eleuren, die in 

twee gedeelten hings elkander kiiinuïii wonlen opgehaald, 

in geopenden toestand plaats vinden voor den frontmiiur. 

Aan de fundeeringen behoefde niet te wonlen geibroken, 

alleen een deel van het ontvangbed mo(!St worden verwij-

derd cn door een zwaanh.'ren vloer worden vervangen 

(fig. l-l). De si)uio|)eningen werden zoodanig geplaatst, 

dat de waterkeerende deuren boven den koffer staan. 

PIUSE D'EAU IUJ NOTOK. 

D 0 0 r s n 0 d O C D o v e r d o s p u i s l u i s e n a a n z i c h t v a n d o i n l a a t s l u i s v o o r h e t H o o f d k a n a a l . 

Schaal 1 : 200. 

Afar haN(i)'t' r 2e 6o •,j 

i'i! i\ Ahrt 'PQ'iO 

ÜÜIN !!!?„,. 

•••••••••• I I I ; 

Ksi^':^^/') so 

FiL'. 14. 

De linkerpijler werd bovenstrooms verlengd, waunloor 

de afstand van de spuisluis tot de inlaatsluis werd ver-

mi ndenl, en juin de beiuidenzijde i ;3,00 ingekort, 

liet leimuurtje achter de spuisluis (in fig. 15 gestippeld 

{uingegeven) was reeds vroeger wegg(!l)roken, daar het 

uit do sluis strooinende water zich ten gevolge van dez(! 

constructie, niet kon verspreiden en in den stortbak uit-

woeien, doch langs (hin rechter riviero(!A'er doorschoot, waar-

door ontgrondingen beneden stuw en s|)uisluis ontstonden. 

Langs den rechteroever vormde zi(di e(Mi diepe geul, en 

bij niet te groot debiet liep luit over de stuw stortende 

water langs het stortebe<l daarheen, waardoor 0]> ge-

ringen afstand benedenstrooms die|)e kuilen ontstond(!n, 

terwijl zich venlerop een bank vormde, liet afbreken van 

het leimuurtje had reeds tengevolge, dat d(! kuilen groo-

tendeoU weer volslibden, alleen aan den linkeroever ble»!f 

nog een kom over, die ^ 0,00 M. beneden het stortebed 

lag, doch niet gevaarlijk wenl gea<dit. Met het inkorten 

van den bestaaiuleii linkerpijler werd nu beoogd, aan het 

do(U' de spuisluis afstroomende water nog meer geh-geii-

heid te geven links af te vloeien, om althans ten deede 

in den stortbak <ler stuw te kunnen uitwoeien. 

PIUSE D'EAU nu NOTOK. 

D O O r s n 0 d 0 G H o v o r d t! s p u i s 1 u i z o n on d o n b a k a c li r o r d o n s t n w «1 a in. 

Schaal 1 : 400. 

• JfCO ^ U flO 

es 00 

Fijr. 15. 
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De grooti' vaii hot debiet der spuishiis kan bereidend 

\vonh.Mi uit de fornude: 

waarin b de breedte, li de werkzame hoogte van de ope-

ning eii li bet verval voorstelt. Jndien het bovenwater 

gelijk staat met de kruin van den stuwdam en de deuren 

der s|»ui>lui.-- gehe(d zijn geo|)end, terwijl voorts wordt 

aangenomen, dat bet aebterwater lager staat dan -/a van 

de waterdiepKi boven de sluis, dan regelt de waterstiiiid 

in de shd.- zieb, gelijk bek(Mid, zoodanig, dat niaxinniiii 

wordt, waaibij de waterdiepte in de sluis, -/a is van do 

waterdiepte boven de sluis en het verval dus Va van die 

\\aterdie|)te. 

Xoeinl men deze waterdiepte boven den drempel boven-

st i'ooms = lil, dan is dus: 

Hzrz^/^M,, //er:';, 11,, en 

(i = 0,385 /« M l , 

Met deze formule, waarin nu h = 5,75, li i = 4,00 

kan worden gesubstitueerd e.n iii = 0,85 kan worden 

gesteld, vindt men: 

Q = + 0 0 , 5 A P . 

Daal' de inlaatsluis ruim o(j M-'. kan doorlaten, kunnon 

dus rivierd(;biet(in van ± KKi uitsluitend door <le 

inlaat- en spuisluizeii worden afgevoerd. 

l)ij bandjirstanden, als op de teekiming aangegeven, 

is II = 5,45 = vrije opening van den spuislui.s, li = 

en dus. daai tlians in verband met de grootere contractie, 

Hl niet booger da.n 0.75 kan worden gesteld. 

(I — {),!') y Fiji] X 5,45 x 5,05 , 

of ± 118,5>P. 

De afvoer der oude s()uisluizen werd voor dit geval <)[) 

niet meel dan ruim l')0 M''. berekend. 

De windwerken zijn vaii dezelfde constructie als die 

voci- dl' spuisliiizcn bij de prise d'eau in de Tjiomal te 

Soekawatie: zij zullen vei-dei' bij de behandeling der 

Tjiomal-Tja.tjabanw(.'rken t<'r sprake komen, terwijl tevens 

noir verwezen ma<r worden naar de ..Ini^enieur" van 7 •. r> I , n 
.lanuari 11)11. n<>. 1. waar op blz. 11!) en IKi in de fi-

guren 12 en 17 afbeeldingen der deuren en windwerken 

zijn gegeven. \'olgen> de berekeningen bij de nota van 

loelicbting. zoude bij aanneming van (!ene wrijvingscoi'ffi-

cic'nt = 0.20, de deur door twee man kunnen worden op-

gedraaid, bij een bovi'iiwaterstand. gelijk met kruin stuw-

dam. tei'wijl beiK'deii den dam <le rivier droog sta.'it: de 

door ieder hunner a.aJi te wenden kracht aan den zwen-

gel zoude da,n 12.5 K.(!. bedragen. lÜj max. bandjir zoude 

die. kracht s|e(dits 5.4 K.(!. groot Ix'hoeven te zijn. Uit 

de mededeelingen in de maandra]t]»orten is echter al" te 

leiden, dat in werkelijkheid die kracht veel grooter is, 

en dat z(»s man slecht- met groote inspanning de deuren 

konden bewegen: verinoiMlelijk is dus de wrijvings-cor-ffi-

cir-nt te laag getaxeiïrd. Later (in 11)U ) werden de ijzeren 

aanslag|)laten der (l(»uren vervangen door bronzen platen, 

waardoor de wrijving eenigzins verminderde en thans 

vier man de deuren in beweging kunnen brengen. 

De spuisluizen hebben wel aan hun doel beantwoord, 

en bet blijkt mog(dijk, den rivierbodem bovendains als 

regel te houden oj) een lager peil dan dat waaroj) de 

vloer der inl.'uitsluizen is gelegen. Toch kan ojjslibbing 

van bet iioofdkanaal niet geb(;el worden tegeng(!gaan en 

komt bij zware bandjirs niet album veel zand en slib. 

doch o(dv grint in het kanaal. Met de s|)uimiddelen in het 

hoofdkanaal konden beide (jerstgenoemden door doelmatig 

afspuien gewoonlijk worden verwijderd, doch de grint-

banken v(;roorza.'ikten veel last en moesten door handen-

arbeid worden opgeruimd. Om hierin nog verder verbe-

tering te brengen, werden ten slotte in 11)10 voorstellen 

gedaan tot vermeerdering van het aantal spuimiddelen in 

het luxd'dkanaal, w<dke ten gevolge hadden dat in 11)11 

en 11)12 nog eene sjjuisluis werd bijgebouwd, welke bier-

achter bij de behandeling van het hoofdkanaal, nog nader 

zal worden bespridven. 

Van de inlaatsluis was reeds ter loops sprake bij de 

behand(ding van den stuwdam en de spuisluis. Zij heeft 

G oj)eningen, elk wijd 1,80 M., afgi'dekt door betonge-

welven van (),H0 M. dikte, liet gewelf heeft een pijl van 

7«. nf 0,;i() M.: de straal van de binnenwelflijii is dus 

1,50 M. De kokers zijn van elkander gescheiden door 

l)enanten van 1.00 M. dikte. De vloer ligt over de eerste 

1,50 M. lengte oj» , '2:1,70 (van de rivierzijde, af gerekend) 

en over het verdere gedeelte 1,00 M. die])er, aansluiteiuh^ 

aan den kanaalbodem, welke oj) 22,70 ligt. De deuren 

en schotbalken, waarmede de kokers aan de rivierzijde 

kunnen worden afgesloten, rusten koud oj) het verhoogde 

gedeelte van den vloer. \'oor de venb're constructie van 

het kunstwerk moge n;ui.r de doorsneden en don i)latte-

grond worden verwezen (fig. 14, 13 en 8;. 

D(* vorm van den vloer is eigenlijk eenigszins het gtsvolg 

van toevallige omstandigheden. Dij bet vóórontwtïri) was 

de geheele sluisvloer ge|»r()jecteerd op 0,50 M. boven den 

vloer der spuisluis en gelijk met (büi kanaalbodem, dus 

OJ) - f - 22.70. De wa.t(;rdiepte in het kanaal was aange-

nomen o|) 2.00 .M.: de bodembreedte o|) 18,00 M. In 

verband eehter met de, diepe ingi-avingcüi, welke o]) het 

li' gedeelte van het hoofdkanaal (»nvermijdelijk waren, 

meende de Directeui- der 11. O. Werken zooals biervóór 

bij de ges(diiedenis de.r IVunaliewerken reeds werd mede-

g<'de(dd dat eene oplossing, waarbij die breedte inetu' 

b(ij)erkt werd. en dus (ĥ  waterdiepte zoude moeten wor-

den vergroot om hetzelfde oppervhüi van het natte |trofil 

t(j Ixdioiiden, de voorkeur zoude kunnen verdienen. Dij 

eene vermeerdering der water(liej)te tot ;M)0 .M.. zoude; 

de breedti' beperkt kunni'u worden tot 10 M. hetgeen 
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eene zoodanige besjiaring in het grondverzet zoude opleve-

ren, dat daardoor wellicht de verbooging der aanlegkosten 

van den stuwdam (die dan natuurlijk 1,00 M. hooger zoude 

moeten worden; meer dan geconi})enseerd zoude worden. 

Inderdaad bleek bij eene nadere berekening deze mee-

ning juist te zijn. De inhuitsluis werd nu bij het nieuwei 

j)roject slechts zooveel gewijzigd, a.ls strikt noodig was, 

d.w.z. de oorspronkelijk berekende sluisopeningen wer-

den juingehouden, doch do dorpel dier o|)eningen ook 

1,00 M. liooger gelegd, terwijl het benedengedeelto van 

den sluisvloer bleef ;uinslinten op den kanaalbodein. 

Zoodoende kwam toevalligerwijze bet bovenstroomsche 

gedeelte van den vloer der inlaatsluizeii, 1,50 M. boven 

den vloer der spuisluis te liggen. Dat deze gunstige om-

standigheid later van het grootste belang is geweest bij 

de exploitatie en het onderhoud van het kanaal zal na 

hetgeen reeds werd medegedeeld over de opslibbingen 

in het hoofdkanaal en over de vergrooting van de spui-

sluis, wel niet nader meer behoeven te worden aangetoond. 

Ook werd reeds vermeld, dat tijdens de uitvoering van 

het hoofdkanaal, de wenschelijkheid bleek, om het debiet 

te vergrooten, waardoor onmiddellijk achter de inlaat-

sluis, <le waterdie|)t(; bij b(dioud der bodembr(M.'dt(; van 

10 M., worden. .Vangezien de kanaalbodem 

iets hooger zoude komen dan vroeger was aaiigeiiumeu 

(op + 22,77' in plaats van -j- 22,70) zoude het kanaal-

peil worden 25,U7^ Dij (b.'zeii achterwaterrttand en 

geheel geoj)on(le sidiiiif, bedraagt het doorstroomiiigsprofil 

der 7 sluis()j)eningen ter plaatse van de schuiven: 

1 = 21,12 

r i t de formule: 

= \/2</ h . , 
waarin () bet debiet, 1*' de doorstrooniingsopening, h het 

v(Mvalverli<'> en tn ee'ii coi'd'ficii'iit is, welke bier (in ver-

band met de grootere contractie langs den bodem (hin bij 

de si)uisluis (alwaar die. g<dijk met den rivierbodem lag) 

OJ) 0,70 kan wonbni gesteld (*), kan nu li worden b(!re-

kend, daar () = lil),!) is. Men vindt: 

/I 0 , 1 8 4 . 

De buiteiiwaterstand zoud(! dus, volgims deze formule, 

moeten zijn: -[- 25,1)75 -f- 0,184 — -{- 2(1,151). .Vangezien 

de kruin van den stuwdam ligt op 2(i.2:5, of nog ruini 

0,07 M. booger, is de capaciteit van de inlaatsluis ruim 

voldoende. 

PRISK D KAU n u NOTOK. 

W 1 n d w e r k e n a a n d o i n l a a t s 1 u i s. 

Schaal 1 : 10 

Fig. 10. 

\'an de windwerken, welke op de inlaatsluis en de oude 

spuisluis werden opgesteld, zijn in do figuren Ui t ni 11) 

verschillende schetsen gegeven, welk(^ naar het voorkomt 

geen nadere toelichting vereiscben. D(; viu-ankeriiig moest 

later worden verzwaard, terwijl de beweging der deuren 

niet zoo gemakkelijk viel als men wel had gehoopt. Door 

het aanbrengen van een tweeden handvat aan (hm zw(!ngel 

werd aan dit laatsti- bezwaar te gemoet gekomen. 

De rechteroever der I'emalie was bovensti'oonis van 

den (hun boog genoeg om ook na den bouw van het kunst-

werk bij de te verwachten o|)stnwing van den waterspiegel 

(*) Vi'i'liil wordt hi(.'rvü()r 0,1)0 iiaii^'ciioiiicii N. li. v. tcroi^lit, wordt 

cclnor door den liiijtMiiiïur VA.N KOOTMN in zi jne reeds <;eiioi'IU(ii'verlmn-

liiindeliiij,' er op «gewezen, dat deze wiiiird»!, ;,'.'ldi«,'voor kleine rechtlio('luj,'e 

openini,'<'n met vülledi.i;o contraetie, iiij de ;,'ewone shiisconstruotio voel to 

klein i«, en dat daarvoor waarden tussolien O,.s() en 0,00, heter passend zijn. 
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W i 11 d \v O r k O n. 

Seliaal 1 : 5. 
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bij i)aii(ljir.s, l)ovoilig(l to zijn t(!goii overstrooniing. Aiidors 

was iict Oj) (i(!ii liiikoroovc.r gestold: deze was lage-r, ini 

bij hooge standen zou <le inogelijkh(;id van aehtcrloops 

worden van (hui dam niet uitgeslot(ui zijn. indi(m daarteg(ui 

geene voorzieningen werden genomen. Daarom werd aldaar 

een k(!erdijk opgcworjicn UKU het cene einde ;u'inshntende 

aan het kunstwerk en met het ander(» aan de meer hoven-

stroom- g(degen hooge gronden. Dwarsprofil en richting 

van dezen dijk blijken voldoende uit de daarvan gi'gevi-n 

.schetsen. (Zie fig. 7 en fig. 20;-. 

I'llISE I) EAU BIJ NOTOK. 

L o n g t e p r o t i l v a n d o n b a n d j i r d i j k . 

M)orr/. » i/ ä6t * 
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SfnhPn en X f u i n ^^JT^, T^T^to 

ti/00 

Ji^tzjßo j ; ,oü 

Tï/f2l 

hli^O Max ß 0 ' 

2uk/. 

too ' WO I too 25.00 

Krib nabij piket 0. 

^ . ioo . ^ 

D w a r s p r 0 f i 11 en. 

Aoo/r/ 

J(> 00 
B5 * P9 Sl 

l-'ig. 2<i. 

Omtrent de- uitvoering (die geheid in eigen b(dieer ge-

schiedde.) kan nog het volgende wordi.'ii vermeld. In Maart 

1803) werd begonnen met he.t s(di()onkappen van het ter-

rein en het ma.ken van een toeganswey; van ! 2 K.M. 

l(Migte. waarin enkele houten bruggen en dtukers noodig 

waren In de volgende maand werd (hv.e weg voltooid. 

war<Mi materialen, bergplaatsen en loodsen tot na(ditver-

blijf van de. werkli(Mlen opgericht en werd aangevangen 

met (b'ii bouw van eene directiewoning en met de ont-

graviiig van den fnndeeringsput voor de inhuitsluis. Hoe-

wel de opkomst van wei'kvolk. vooral in de eerste maanden, 

vetd te wens(dien overliet, sidioot dit werk toeh tamelijk 

goed Oj). zoodat in .November met het metsidwerk kon 

wiu'den begontien. Hij de ontgra.ving bl('(d< de grond zoo 

hard te zijn. dat van een oiidieiing van de fundeering 

moest worden afgezien en ccne aa,nsiamj)ing eveneens 

a(diterwege kon blijven. Zooals reeds werd vertmdd. werd 

in j)laat.>̂  van de afheiing een betonkoffor aangebra.idit. 

In de eiM'ste da.geii van De('end)er kwam een groote 

bandjir voor. Met water rees liot 28.00: de afsluitdijk 

aan de rivii-rzijde licj» over on bezweek gedeidtelijk. ter-

wijl hel met kra(dit in den juit strixuiiende water boom-

stammen en groote hoeveelheden zand en slib inede-

sl(!ej)le. en de centrifugaalj)()nij), die met de as oj) eene 

hoogte van 2I.")0 was ojigesteld, geheel bedolven ge-

raakte. Overigens werd gelukkig niet ve(d s(di;uh' aan-

geri(dit: met afloojx'ud water zakte- ook het water in den 

jtut weg. terwijl om dat afloojx'ii te- besjioedigen, in de-

(bxM'braak een gleuf werd gehakt tot 21.00. l"]en nieuwe 

en zware afsluitdijk werd aangebr;i(dit. en twee dagen 

later kon weder met droogmaken worden begoniK.'U. De 

aanslibbing werd vaksgewijze o|igeruini(i. naarmati! het 

niets(dwerk kon worden voorlgezel. N'big ging dit e(diter 

niet en voort werken met v(dle kra(dit was (mmog(dijk, 

daar de bandjir en het volloojien van den j)Ut voor h(it 

weikvolk redenen waren gew(>est. tol een algenieene af-

to(dit. \'an de 300 man waren sle(dits 00 overgebleven. 

w(dk aantal e(diter later in de maand weder tot 120 toe 

nam. Ook de. toeganusweg was geheel verniidd, do(di 

wei'd zoij goed mogelijk weder in orde g(d)raidit. 

\ erdere ong(dukken kwamen niet voor. \\'(d gaf het 

vervaardigen van den betonkoffer ve<d moeite d()or regen 

en kw(d. en wa.ren enktde afstortingen van de jmtwandeii 

een reden tol ta.lu(lverflauwinu'. doidi dit waren sle(dits 



l 'EMALIEWEKKKX. 

kleine bezwaren, en het werk kon — hoewel langzaam 

(lo(n' gebrek ^an werkvolk — geregeld voortgaan, zoodat^ 

in Mei 18i) l ' de inlaatsluis grootendeels voltooid was en» • 

een aanvang werd gemaakt met don bouw van de sj)ui-

sluis. Ook daarbij kon voorspoedig worden gewerkt, zoo-, 

dat in I)eeemb(;r dit onderdeel gereed kwam. 

Imniddels trok de aangevangen inseharing van den 

linkeroever, reeds de aandacht. In September 181)1 was 

laatstgenoemde reeds zoover afgenomen, dat de hooge 

oever 8,0(1 .M. van de j»laa.ts waar de vo(U-kant van het 

linker landhoofd moest konuui, verwijderd was. Direct 

gevaar werd ilaarin nog nit't gezien, doch om de afkal-

ving tot staan te brengen, werden kribben aangebracht. 

Dat tleze weinig hebben geholpen, de afkalving voortging 

en ten slotte in het begin van 180.") moc'st worden voor-

gesteld, om den dam l ö .M. te verlengen, mag, in ver-

band met het dienaangaande reeds medegedeelde, be-

kend worden verondersteld. 

De Westmoesson van 180-1/00 was natuurlijk geen ge-

schikte tijd, om nu't den aaideg van den dam zelf, te 

beginnen. Dat echter ook in den daarop volgenden Oost-

moesson het werk niet met kracht werd voortgezet, had 

verschillende redenen. In de eerste jilaats kon het grond-

verzet aan het hoofdkanaal over liet aan de inlaatsluis 

aansluitende gedeelte pas in den looj) van het jaar zoo 

ver gereed komen, dat dit gedeelte gebruikt kon worden 

voor do gemakkelijke afleiding van een deel van het 

rivierwater tijdens den bouw der stuw, hetgeen hoogst 

wenschelijk was. Vervolgens was het aanbevelenswaardig, 

eerst den bandjirdijk te maken, om den grond goede ge-

legenheid tot inklinking te geven voordat d(? dijk <lienst. 

moest iloen. Dan was lu't noodzakelijk alh' beschikbare 

krachten te concentreereii op het werk aan het hoofd-

kanaal. waaraan nog veel te doen was. terwijl de vol-

tooiing van de j)rise d'eau geen nut had. zoolang dit 

kanaal niet gereed was. 

Tc-cli werden nog enkele werkzaamheden verricdit aan 

en bij de prise (reau: voornamelijk bestaande in het nor-

nialiseeren van den rechter rivieroever, aanbrengen van 

steenbenietselingen en een gemetseld ontvangbi'd voor do 

^pui.>luis (in ])laats van de geprojecteerde st<'enbezettin-

gen tusschen perk<KMipalen. welke laatsten door den har-

den grond niet kcmden worden ingeheidj, het aanbren-

gen en stellen van schuiven en windwerken, benevens van 

de ka|) op het sluisgebouw. dienende ter bes(.'herming 

van dc wiiidwei-ken en het bedienend jiersoneel tegen 

regen. enz. Ook werd getracht, de ge|U"ojecteerde dam-

wanden in den rivierbodem in te lioien. evenw(d — zooals 

later bij de ontgraving ble(dv JMI reeils wei'd medegedeeld 

met weinig succes. 

In .Mei 1800 eindelijk, werd begonnen met de afdani-

niinir van de retdiier rivierlndft. in .luni met het -rraaf-

werk, waarbij in de grint- en zandbanken veel last van 

nastorten werd ondervonden. Het werk schoot echter goed 

op. zoodat half Juli reeds met metselen kon worden be-

gonnen en alleen nog de ontgraving voor de koffers te 

doen bleef. Half Augustus was de stuw met stortbak enz. 

over i 30 M. gereed en over 3.') M. onderhanden, en 

was tegen het voltooide gedeelte naast de simisluis een 

aarden dam aangesloten als leidam voor het rivierwater, 

dat d()(U- s|)uisluis en inlaatsluizen werd afgevoerd, nadat 

eerst door de slibbanken, die zich daarvoor hadden ge-

vormd, een geul was gegraven. De rivier werd nu geheel 

afgesloten en begonnen aan de ontgraving voor het lin-

kerlandhoofd, in September was het geheele werk zonder 

ongevallen grootendeels voltooid en bleef alleen nog de 

s1ecnbeniets(ding bij het linkerlandhoofd, benevens de 

benietseling van het |)onij)gat voor de centrifugaalpomp, 

dat in het stort(djed lag, te maken. Later was nog eenig 

bijwerken van de tabuls noodig en de verlenging van de 

steenbezetting beiKMlendams, op den rechteroever tot 

lengte, o|> den linkeroever tot 3') M., welke werken in 

den aanvang van 1807 geschiedden, waarna het geheele 

kunstwerk was afgebouwd. Van het noodig geraamd 

bedrag ad / 105 0-12,— was slechts / 185 580,82 verbruikt. 

De verbouwing der spuisluis, welke in 1003 en 1004 

geschiedde, weril reeds uitvoerig besproken. Ook dit werk 

kwam zonder veel bezwaren tot stand. In Ajiril 1003 

werd daarvoor een bedrag van / 10 100,— toegestaan 

(waaronder echter tevens was begrei)en het aanbrengen 

van stortvloeren a(diter een drietal kunstwerken in het 

ho(d'dkanaal). In December was het werk reeds grooten-

deids voltooid en moest alleen nog de opening in den 

stuwdam worden gedicdit, welke daarin was geslagen om 

tijdens den bouw het rivierwater te kunnen loozen. Dit 

was noodig. daar de kistdam om de bouwplaats tevens de 

inlaatsluis afsloot, liet hoofdkanaal zou n.l. toch voor 

ecMiigen tijd moeten worden drooggelegd, om dit na te 

zien en een vorigen dam, dicht bij de spuisluis, was reeds 

do(H' kwel en onderloops worden van den grintbodem, 

waarop die moest worden opgetrokken, weggeslagen. Door 

nu de afsluitdam hooger op te j)laatsen, vond men een 

beleren fundeeringsgi'oiid en had tevens meer ruimte bin-

nen de waterkeering. 

In Oct(djer 1001 was alles gereed; de kosten hebben 

bedragen /' 18 075,50. De beide windwerken waren alleen 

reeds begroot oj) /" 8000,— (incl. de ijzerwerken voor de 

schuiven en sj)onningeii;: dit zijn dus tamelijk kostbare 

onderdeelen. 

De totale kosten van de pri^e d'eau, zooals die thans 

is. h(djben dus bedragen ongeveer /' 201 ()00,—. 

liet werk heeft zicdi gedurende de jaren van zijn be-

staan go(.Ml gehmiden: ernstige bes(diadigingen kwamen 

niet VO<M'. 
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§ 8 . l i e t o n v e r d e e l d e H o o f d k a n a a l . (Plaat 3). 

Kort na do autorisatie van de uitvoering der prise 

d'eau werden de ontwerpstukken voor de eerste .^octie van 

hot hoofdkanaal ingediend, en bij (iouvernenient llesluit 

van 25 iMei I8i)3, (i, wn bedrag van / (131 280,--

voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Deze eerste sectie 

is lang 8,5 K.M. van af de uitlaatslius tot daar, waar 

de hooge gronden worden verlaten en het kanaal peil iets 

boven het niveau van het omliggend terrein zich ver-

heft. Daar, bij Songgom, verdeelt het kanaal zich in 

twee takken en bevond zich tevens de eerste bevloeiings-

aftajiping (*). 

Jn hoofdzaak is dc richting van het tracé in dit eerste 

pand die van de sterkste terreinhelling (zie Plaat 3j, en 

volgt het kanaal ongeveer de Pemalie, terwijl ter bes])a-

ring op het grondverzet, zooveel mogelijk van de laagste 

terreingedeelten gebruik werd gemaakt waar dit kon 

zonder te dicht tot de rivier to naderen. 

De doorsneden gronden hadden hetzij direct, hetzij 

door verschillende kleine ravijnen en beken, afwat(>ring 

OJ) de Pemalie: deze afwatering werd door het graven 

van het kanaal verstotu'd en moest dus. daar het onge-

wenscht was het water (dat bij grootere afvoeren veel 

slib en vuil medevoert; in het kanaal te leiden, op andere 

wijze weder worden hersteld. Dit is geschied door het 

bij regen afvloeiend terreinwater op te vangen in berm-

sloeten, welke werderom uitloozen in ravijnen. Door dui-

kel s of syphons onder het kanaal door, wordt het aldus 

opgevangen water wed(U' op de Pemalie g(djra(dit. 'Tem 

einde niet te veel dergelijke kostbare kunstwerken noodig 

te hebben, werden enkele ravijnen door den kanaaldijk 

afgesloten en wordt afvoer verkregen door gegraven ver-

bindingen met andere waterloojx'ii. Hij een drietal kleine 

riviertjes was deze hamhdwijze mog(dijk: de kali's Xjainoi', 

Dandang en (iondang. \'an de N'jamoe werd eene afsnij-

ding gemaakt naar de Prangkokan. een riviertje dat ziidi 

bovenstrooms van het kauaaltrac(' met de Dandang ver-

eenigt. A'erder werd <le Dandang in verbinding g(d)racht 

met de (Iondang en deze laatste weder door eene derde 

doorgraving naar de Kali Kloewoet gideid, w(dke enkide 

kihuneters meer benedenstrooms in de Pemalie uitmondt. 

Ten slotte was het aldus mogelijk, het aantal doorlaten 

onder het kanaal tot een drietal te bepiu'keii. 

P)ij het ontwerpen der bernislooten werd er in de eerste 

plaats op gelet, dat de ingraving daarvoor, om doorwee-

king vaii (li'ii tusscdieii het kanaal en die slooten gelegen 

grimd en dientengevolge optreden van afs(dmivi!igen te 

voiu'koineii, minstens 10 M. verwijderd bleef van de in 

graving voor hei knuanl. gemeten op 0.5 .M. boven luM 

(*) In iy07 werd hoojjeroj) iio},' een« uftnj)pin!; i^omniikt, oiti ccno 

phifttBolijko torreinsiiizinkinij welko door hot kannal word doorsneden, on 

die bevloeid kon worden, van water to voorzien. 

toekomstig kanaalpeil. Voor de berekening der aan deze 

fr'ilocten te geven afmetingen en verhangvii, werd een 

debiet verondersteld van 3 M-̂  per K.M-. en vrij groote 

snelheid bij dien afvoer toehuitbaar geacht. In den regel 

toch zal dez(». laatste kleiner zijn en dikwijls zelfs gelijk 

Hifi woi'deii. zoodat die groote snelheid slechts zelden 

en dan nog gedurende korten tijd zal oj)treden. De berm-

sloot heeft dus eer neiging om vol te slibben en sterk te 

begroeien, dan om uit te schurcm. Pij sterk hellend, kaal 

stro(mig(d.)i<Ml. is wel is waar een veel grooter afvoer dan 

hot zoo even genoemd bedrag mogelijk, zelfs wel tot 

18 M-'. |)er K.M". toe, doch het kwam ov(n-(lreven voor, 

bij de bepaling der afmetingen met dergelijke hoogst 

ziddzaam voorkomende afvoeren rekening te houden en 

er bestaat ook niets geen bezwaar tegen, om alsdan het 

terrein onder water te laten komen. Slechts dient de 

kana.'üdijk dan hoog genoeg te zijn, om ovetdoojieii tegen 

te gaan. 

Pij het O()rspronk(dijk ontwer]) kwa.men nog bernislooten 

van zeel geringe afmeting voor: later werd het — voor-

naimdijk wegens het zoo juist genoemd bezwaar van o|)-

slibbing en dicditgroeien — gewenscdit geacht nier be-

neden een ztd<er minimum te gaan bij de bepaling van 

bodembroedte of ingra.ving, ook al zoude volgens bere-

kening nu'l een kleinei' |U'ofil kunnen worden volstaan. 

Ininii'rs. het zou niet mogelijk zijn. dit j)rofil ste<»(ls te 

Ixdioutlen zonder een voortdurend angstvallig onderhoud, 

dat ten slotte, heid wat duurder zou worden dan het gra-

ven van een iets te ruim profil. \'o()r dit minimum wer.l 

toen aangenomen eene l)odembr(>e(lte van 1.00 M.. eene 

ingraving v;in 1.00 M. en taluds van 1' j : 1. 

Pij <1( bespreking d(M' |)rise d'(>au werd reeds opgc-

nuM'kt. dat tijdens de- uitvoering e»Mie wijziging in het 

kanaald(d)iet werd 'r(d)racht als «an-ol"; van de, na de vol-
O O 

tooiing der (huailkaarten van het bevloeiingsg(d)ied. mo-

gelijk g(d)hd\en uitbrt>iding der irrigatie ten Oosten der 

Pemalie. Van af het eindpunt der eerste sectie van het 

hoofdkanaal, waren n.l. op de overzitditskaart der o])naine 

een paar ho(d'dkanalen getraceerd onder een gemidcbdd 

verhang van ' .„„,1. waai'door de Zuidelijke "̂»u het 

bevloeiingsgtdded werd aangegeven. De Noordgrens werd 

gev(U'nid door de .lava Zee: de Oost(dijke en We>t(dijke 

grenzen resp. door de Kali (laiigsa en de Pabakan. liet 

ahlu> (un>loten terrein bletdc nu eene oppervlakte te Ind)-

ben van 51! 150 bouws. waarvan 20 731.5 Ixuiws op diMi 

ie(diter-. en 35 118.5 bouws op den linker Pemalie-oevi'r 

wa.ren g(degeii. Hiervan waren respectiev(dijk rond 1(1153 

eii l>0 22() bouw's. of 77.0 pCt. en 85.)'» pCt. bevloeiba:ir. 

mi 1 dien verstande dat een deid daarvan, ad 3(158 bomvs 

op den i'eiditeroever. nog moei'a-iaiditig wa-« en eei'^t later 

bi'vloeid zou worden. \'oor de direct bevloeibai'e L^rimdt'ii 

werd noodig geatdit 0.8 L. per bouw pi>r >ecunde: voor 
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(Ic later t(.' bevloeien rawah-grontlen 0,00 L. j). b. s, zoo-

ilat een totaal debiet van 3{),() . M p e r seeiuide moest 

kunnen woi'den aangevoerd, verdeeld als volgt: 

Rechteroever: 

V2-\\)ó bouws ad 0,S L. rrzcvlO 

3058 „ „ O,Gó L. zr: 2,4 „ 

10 153 bouws. 

Linkeroever: 

30 220 bouws ad 0,8 L. 

12,4 

24,2 

Samen . . 30,0 M'. 

Oorspronkelijk was he,t kanaal bendvtuid oj) een debiet 

van 21).0 M •., waarto(> een profil met eene boibunbreedte 

van 10 M.; (.»ene waterdiejite van 3.00 M. en taluds van 

li,:.:l was 0ntw(u'i»eu. zoodat de profils-opjiervlakte 43,0 

M-. en de snelheid dus 0,08 M. bedroeg; waarbij een 

verhang van 0.0001 jjaste. 

T(MI i'inde de afwijkingen in Ind, project, ten gevolge 

van deze debi(.'tsvermeerdering noo<lzakelijk geworden, zoo 

gering mogelijk te maken (het kanaal was ten deele, en 

(ÏCN dei- kunstwerken in het kanaal, bij Ledoeng, I'IMMIS 

geheel voltooid i werd de b()dend)re(.'<lte van 10 -M. be-

houden: de. water(liej)te met (1,20 c.M. vermeerderd en 

derhalvi gebracht op 3.20 M. DaarmiMle werd dus de 

snidheii-l 0.77 .M. en volgile uit de fiu'mule: 

als daarin voor W(.»rdt genomen 30.(i iM.: voor r wordt, 

ge.-ub-titueerd de coi-fficii-nt betrekking hebbend oji aar-

den wanden en volgend tut de door liAZI.X daarvoor uit 

jjioeveii afgeleide, formule (* •: verder voor 1'' het nat 

profil en voor \i (b; hydraulis(die straal de be-

kend(^ of te berekenen waard(Mi worden ingevoiu'd: 

/rr (1,000 l i s , 

voor het verhang van den waterspitigel. 

Bij ln't reeds voltooide kun>twei-k LedoiMig werd de 

kanaalbodem onveranderd aangidiouden op 22.2'): bo-

venstro(uns van dit kunstwerk was de bodem dus iets te 

diejj. terwijl <lie b(Miedenstr<iüms een weinig zou moeten 

worden bijgegraven. De toekomstige waterlijn bij het 

dtd)iet van 30.0 iM'. zoude onmiddellijk juditer de inlaat 

sluis het j)eil | 2.").07') bereiken en bij het V(U-(leelwerk 

te Songgom. 8.5 K.M. meer bfuiedenwaarts, op 4 21.00 

wordeti aangetroffiui. 

()ji hel hiernevens gerejirodueeerde lengteprofil (fig. 21 

zijn deze peilen en afmetingen aangehouden. 

[' Zoüiils liL'kt'iid, hiidt (ic'/<! tornuilo: 

I ^ +,, 
waarin vo(ir aarden wanden a =0.()()()l'̂  en |3 ^ (i,()()(i;ió nuiei worden 

t,'e^nl)ï«iitiieeni. Oe nienwere forinnle van H.\/.l.s, welke eeni<,'szins andere 

iiitkoniHten f,'eelt, weril eerht in IHDT î epnliliceerd. 

Oj) 0.50 M. boven dezen hoogsten waterstand bevindt 

zich een insj)ectieberm van 1.00 M. breedte en 5,00 M. 

daai'boven een tweede berm van dezelfde breedte indien 

de ingraving zóó diep is, dat op dit j)eil het terrein nog 

niet is bereikt. Waar de, ingraving minder is dan 1,5 

l)(iv(Mi den inspi'c.tieberm waren dijken (>iUworj)en tot ge-

noemde hoogte ( f j ; Oj) den linkeroever van 4,00 ..M. en 

op den rechteroever van 0.00 M. kruin,sbreedte. Langs 

den recht(M'oevi'r is een rijweg gemaakt met eene ver-

baide breedte van 3,(K) M.; waar een dijk is, loojit do 

weg daaroj): waar het terrein hoog genoeg was om een" 

dijk overbodig te ma.ken is hij op het terrein aangelegd, 

met dien verstanile evenwel, dat zwaardere hellitigen dan 

Vao 'liet in den weg werden toeg<daten. docdi werden 

bijgewerkt en ook overigens enk<de voorkoinen<le contra-

hellingen werden weggegraven. 

l)e taluds van D: ' : l zijn niet over de gelieele lengte 

Ixdioudeii kunnen blijven. In het eerste gedeidte. tus-

s(dien de inlaatsluis en de syiihon onder het hoofdkanaal 

bij Karang. kunstwerk 3, over een afstand dus van rond 

2000 M.. kwamen tijdens en kort na de ontgraving van 

tlil vak. voortdurend afschuivingen voor. liet kanaaltracé 

gaat hier eerst, bij Xotok. door een zadel: daarna wordt 

een ravijn gevolgd en dan eene vlakte tussehen de re-

malie en de Kali I'apassan. \'an af de snijding met <le 

l'apassan tot aan de Karang loo|it het hoofdkamuil langs 

de hellingen van de (loenoeng I'apassan. \'erschillend(^ 

gr(Midsoorten worden in dit gede<dt<' aangetroffen. In de 

eerste groote ingraving, tuss(dien K..M. O 150 en K.M. 

0 550. vindt men in de bovenste lagen hoofdzakelijk 

zwarten grond, in de twe(.Mle ingraving, tussehen K.M. 

1 i 50 en K..M. I i 350. gele klei. Beide grondsoorten 

kunnen zeer veid wattu* opnemen. Daaronder, ongeveer 

ter hoogte van den berm. komt eene hardere formatie 

voor. die met pikhoiiweiden bewerkt moet worden, doch 

in aanraking niet water komend, op den duur verweekt 

en glibberig wordt. Tuss(dien K.M. 1 -j 350 en K.M. 

1 - f 550 vindt men deze grondsoort eveneens en tevens 

als overgangsvorm tuss(dien haar en de gide klei of d(Mi 

zwarten grond eene ge(dgekleur<le. harde variatie, dio 

aan (b liudit blootgesteld. spoe<lig verwiiort. 

In de vlakte tusscdien d(' beide ingi-avingen wordt van 

K M . O-f 550 tot K.M. 1 -j 150 aangeslibde grond aan-

getroffiui: in het gedcidte van af K.M. 1 4- 150 tot de 

snijding mei <h' Karang. eene briiinatditig gele kleisoort. 

\'an daar tot K.M. 2 550 vindt een overgang plaats 

tusxdieii <le genoemde grcuidsoorteii en hai'deren grond, 

die verderop voornamelijk voorkomt, hier (M1 daar afge-

wi<s(dd door za.ndlagen. 

f ) r>ij de later aaii i^ebraclue wij/.ii(in:,'en in hel kanaa l werden deze 

di jken op de ooi.spronkr'lijk i ian^enonien li(nti,'te ;,'elioiiden; d«; inspe(;tie-

herni (laarentei,'en weid overal /.oodanii,' verlioo},'d, <lat dio 0,"i .M. lioven 

den water.-idei^el Ijleel'. 

LKNGTEI'ROI'IL DER 1'"' SI<:CT1E VAN UET HOOFDKANAAL. 

Schaal voor de lon^'ten 1 : 25.000. 

„ hoo<'ton 1 : 250. 
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\'()ürii.'iiiiL'liJk in en nabij de diepe ingravingen baiblen 

de b()venvernud(k' afsebuivingen jdaats. Ikdialve in de 

eigenaardige grondsoort, werd de boot"(b)or/aak van liet 

optre(b.M:. dezer beschadigingen gezocht in de nabijheid der 

heuvels langs wier voet luït l'enialie-kanaal in dit ge(h'elte 

loo|)t. De grond, di(> zonder den zwaren bovendruk nns-

schien nog zou blijven st;uin, wordt door deze belasting 

tei' zijde weggeseboven en naar boven ojigeperst. Als 

iniddfdei ter verbetering kwamen in aaiunerking diepe 

draineeringen, waardoor eene- soort droge- grondmuur ge-

vormd zou kunnen worden; en verHauwing der taluds, 

waardoor tevens de druk o|i de onderste lagen zou ver-

minderen. liet (icrste middel was zeer kostbaar: het tweede 

b(d(Kd'de, volgens de ervaring ibuirmede reeds in dergc;-

lijke omstandigheden opgedaan bij de Kaboejoetanwerken. 

w(d succes. Daarom w(»rd dit gekozen en besloten de 

kanaaltaluds in de g(Uioemde gede(dten te verflauwen tot 

3: 1. \'oorloopig werd tleze verflauwing alleen toegepast 

()]) hel gedeelte der taliuls, gelegen boven den ins|)ectie-

berin, do(di dezci werd zoodanig verbnied, dat de moge-

lijkheid ble(d' bestaan oin ook later (b' eigenlijke kanaal-

kuip onder flauwere ludling te brengen zonder verder 

grondverzet aan het l)oveng(degen ge<le(dte; laatstbedoelde, 

maatregel moest inderdaad op i'iikele gedeelton worden 

toegejiast. lÜj de aansluitingen aan de kunstwerken en in 

hel kanaalge(le(dte tusschen K.M. O-j-C);')!) en K..M. 1-f ()()(), 

bleef het oiide talud behouden, zoo ook van af kunstwerk 

i) (Karangj tot aan het einde. Ter verkrijging eener betere 

afwatering wenlen de bermslooten, die toch vergraven 

nuKi.̂ teii worden wegens de aannuïrki'lijk grootere ingra-

vingsbreedte van het gewijzigde kanaal|)rofil. verruiiml. 

liet |)lateau voor den weg werd 8.00 M. breed gemaakt 

rn de h(dlingen ten deele weggenomen, ten ileele ver-

flauwd: niet omdat zij te zwaar waren, doch voornamelijk 

met (1(1 bedoiding om de. bovenixdasting te verminderen. 

Het vlak van den weg werd e-chter niet (jclicrf horizontaal 

g(dcgd, om (H'iie Ixdioorlijke afwatering te verz(dveren. 

hi(M" beschreven veranderingen aan het kanaal wer-

den vorrgest(dd gelijktijdig met bet plan tot vergrooting 

d(>r caj)aciteit. Uij de berek(Mung van het nieuwe vrbang 

w(!i(l. zooals reeds werd vermeld, aangenomen dat de 

taluds D:.':l zouden zijn en werd dus met de verfl. uwing 

lot l ) : l geene rekening ge-houden: in de eerste plaats 

niet. omdat het de l)edoeling was die verflauwingen onder 

(ĥ  waterlijn slechts daar aan te brengen waar na de 

afgravingen boven den inspectieberni bet talud bleef 

scheuren: en vervolgens, omdat bet in verband met de 

te verwa(diten ojislibbingeii (die niet steeds dadelijk kun-

nen worden weggeruimd van belang wenl gea(dit dat 

de (1 wars|)ronilen wat aan den ruimen kant waren. 

In bet kana.al kwamen voorbij kunstwerk 3 eveneens 

nog pl.aatselijke besehadigingen voor. De onder de bar-

(l(M'e lai^eii hiel- eii daar aanweziire zandlagen >poelden 

uit en de bovengelegen grond, daardoor van zijn steun 

beroofd, brokkelde af en viel in het kanaal. Dit geschiedde 

o.a. OJ) den rechteroin'er en het gedeelte tusschen K.M. 

4 80;') en ö 7;"). D(? aldaar aang(4)rachte voorzienin-

gen zijn hieronder geschetst. 

SECTIE I'EMALIE HOOFDKANAAL. 

T a 1 u d b O s c li e r m i n 

C'. cnisE D'KAU TE NOTOK. — GEznarr oi- DE INLAATSLUIS (KANAALZMDE.) 

Fig. 22. 

De bij I gegeven doorsiuKle is te be.sebouwen als een 

normaal j)rofil. waaruit de afmetingen der bekleeding oj) 

ieder ander j)unt kunnen wonbm afgeleid. De voorziening 

werd enkel aang(4)racht oj» de zandlaag, dus niet door-

gaande van den bodem tot d(Ui IxM'iii; de bovenkant wordt 

d(i(M' horizontale versj)ringende lijium begrensd, welk(! in 

hoofdzaak bet bidooji va.n de grens tiis.schen zandgrond 

en bovenlaag volgen, zoodanig dat de bovenkant der be-

kleeding nog in minimum ^ 0,2") .M. ligt boven het begin 

der zandlaag. De afmetingen oj) eene willekeurige j)laats 

woiden gevonden door de bekende h ;fig. 11) uit t(> zetten 

in fig. I : de dikte aan den voet (i.l). is dan gelijk Al ) , 

terwijl de bovendikte bij: 1' constant O.öO blijft. Aan 

de bidvleeding is een voet gegeven, loojnuide O.öO M. langs 

den kanaalbodeni, terwijl de dikte en de verdere afme-

tingen volgen uit de belo()j)en van den aclitiM'kant der 

taludbekleeding. liet metselwerk Ijcstond uit rivi(M'steen 

in basterd tras. Aan den executant werd vrijheid g(daten, 

het a(diterbelooj) I'] oj) te metselen in traj)j)en ter hoogte 

van O.öO .M.. met zoodanige versjiringingen dat de inhoud 

van het mets(dwerk (lez(dfde. bleef. Waar onder (bi harde 

laag re(>(ls een gat was ontsta.an. werd dit ingevuld met 

goed ingewass(dien zand; die invulling gescdiiedde ge-

lei(hdijk naarmate het niets(dwerk werd ()j)g(3trokken. \'i)or 

den aflooj) van het water werden in bet inets(dwerk 

oj)eningen iiitgesj)aar(l. waarbij gebakken aarden buizen 

aansloten, die over 40 a ÓO c.M. in de zandlaag of de 

zandaanvulling werden gndegd : de niidcbdlijn der ojx'iiingen 

in het niets(dwerk was \') c.M. Zij werden uitgesj)aard in 

twee rijen: de een vlak boven den bodem, de andere 

i 1.00 M. daarboven: de onderlinge afstand in (dke rij 

is ;),()0 M., terwijl zij in de twee rijen verspringen. 

I']ene derg(dijke b(dde(Mling. evenw(d zonder gemetsid-

den voet langs den kaïiaalbodeiii. met e(Mie bovendikte van 

O.lO M,. eene ludling aan de voorzijde van \yy. \ en ;ian 

de a(diterzijde van 1:1: eeiu; hooirte van l.öO .M. boven 

1). GEZieirr 0 ! ' HET PEMALIE-HOOFDKAXAAL MET SI'UMNRICIITINC PAPASSAN (iN DE VEKTE INLAATSLUIS INOTOK.) 
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(Ic'ii kanaalbodeni en eene fnndeei'ingsdit'|)to van O.öO M. 

daarond(.'r, werd aangebraolit op don roelitoroover tns-

scdioM K.Al. l i + 27;") en K.M. I) -f •i:i7. 

l)ez(! voorzieningen bi-antwoordden gehetd aan hot dool; 

er was slecdit.s één l)ez\vaar tegen in te hrengeii. dat zij 

nd. vrij kostbaar waren. Daarom werd later op andei-e 

jtnnlen bij wijze van prooi" <'ene Ixd^leeding mot klei toe-

gepast. di(> vrij goed s(diijnt t.e hebben voldaan. 

Laatstgenoemde oe.vei-verdedigingen, aan den voe.t ge-

steund door eene rij j)erkoenpalen. werden oj) den reiditer-

oever gemaakt van K..M. 15 • L")!) tot K.M. f 21(1: op 

den linkeroever van K..M. I) ; lUll tot K..M. 1) : l')!). 

Ter beseherming der kanaaltaluds boven water was 

reeds tijdens den aanleg eene gras])td<hM'.(ling aang(d)raeht. 

Kerst werd eene bezoding in banden toegejiast. waartus-

.sehen bezaaiing plaats vond; dit voldeed echter niet: de 

taluds tuss(dien tb' banden regenden uit, zoodat later tot 

<:(die(de l)ezodinir werd overirej^aan. O O ~ 

Tot nu toe werd voornamidijk gesproken over de bes(dia-

digingen van de binnentaluds en de daartegen aangewende 

middcden: ook de buitentaluds werden ecditer dikwijls 

door verscdiillende oorzaken met groote s(diade bi'dreigd. 

\'oo!-al wa> dit het. geval in het eerste ge(le<dte. in de 

nabijheid van kunstwerk 2. waar de 1'apassan onder het. 

kanaal werd iloorgevoerd en het traet- zeer di(dit langs de. 

Pemalit liep. De rivier tastte hier den oever steeds meer 

aan. zoodat overgegaan moest worden tot den aanleg van 

kribben, die aanvankelijk goe<l voldeden. In het jaarver-

slag der 1). l). Werken over LS'.K) wordt e(diter veiMiield. ; 

dat l)ene(len.^troonis van deze werken de oever wederom ! 

sterk werd aangetast. Z()o<lat de ai'stand tusscluui rivier 

cn den linkerdijk in Maart van genoemd jaar nog sle(dits 

M. ])edr()eg, en nieuwe kribben noodig wenbui. Der-

g(dijke bei'ichton zijn in de \'erslagen over 1S1)7 eu 18!)S 

te vinden. 

In laatstgenoemd jaar kwamen bovendien afsdiuivin-

gen voor bij 1'etir (alwaar het t raci- een afgesloten terrein-

plooi sneed' over 200 M. lengte, en bij de krui>ing 

met het ai'gesloten ravijn van <le Dandang. De eerstge-

noemde afs(diuiving werd herst(dd door het talud opnieuw 

o(» te zetten en met eene kleibekleiMling van 0.")0 M. dikte 

te. versterken, waarin baml)oekokers waren aangebi'a(dit 

vo(n' het al'loopen van het zakwater. terwijl bij <h) Dan-

dang de dijksvoet werd verzwaard. De voorzieningen in 

de l'emalie tuss(dien de kunstwerken 2 en ;> (syphons 

voor dl' l'apassan en Karaiig. eisiditen eveneens versti'r-

king en vernieuwing. 

lil 1000 kwam wederom eene ars(diuiving voor van 

den linkerkanaaldijk in de l'apassan. toen het kanaal werd 

aVijespuiil op laa1>tgenoemd riviertje, dat juist nadat 

onder het kanaal was doorgevoei'd. zeer ongun-tig vlak 

langs dien dijk liep. l']ene verlegging van de spnileidiiig 

en et n al'sluitdam in de, oude l'apassan beddini: bleken 

hier noodig. Daar de l'emalie. waarin de l'apassan uit-

mondt, vlak bij is, was <lit een betrekkelijk weinig kost-

baar werk. 

\'cel ernstiger liet zich de toestand in lOOO aanzien, 

toen de vele bandjirs in November eene verlegging van 

de l'emalie veroorzaakten, waardoor deze tuss(dien de 

K.M. O f ÓOO en O 700 het hoofdkanaal tot op zeer 

koi-ten afstand naderde en een dooi'bi'aak onvermijdelijk 

sidieeii. Door den aanleg van kribben wei'd aanstonds 

eene voorlooj)ige voorziening getroffen en daarna onmid 

dellijk begonnen met het graven eener coupure welke 

de gevaarlijke l'emali(d)()(dit zoude afsnijden. Deze eoii-

puie verkreeg eene lengte van .")00 M. en werd oorspron-

kelijk met S.-- M. bo<lembreedte aangevangen. In 1007 

was de af^-nijding door uitschuring reeds 17 M. breed 

geuiu'den, terwijl de oude tak belangrijk was opgeslibd 

zoodat bij niet al te hooge bandjirs al het water door 

de nieuwe rivier stroomde. Deze opslibbing werd nog in 

de hand gewerkt. <loordat men. naarmate de coupure uit-

scdmurde en grootei- vermogen verkreeg, de bij het sej)a-

ratiepum aangelegdi' krib, welkt' tle oude rivier gedetd 

telijk alsloot. verlengde. Als bijkomeml voortleid van dit 

werk kan nog wt)!-den genf)t'ind. dat de waterstand in 

dei' afgesloten tak. welke laatste dus alleen aan het be 

nedeneinde nog gemeens(dia|) met th' l'emalie hatl bij 

bovengentiemde afvoeren, lager was tlan vi'oeger en om-

dat de l'apassan in den dooden riviertak uitmondt, was 

daarvan wederom et̂ n gevolg tle mogelijkheid om dot)r 

het kunstwerk bij l'apassan (w.aaraan eene sj)uii!iri«diti]ig 

is vei'bondeii bij grot)ter rivierdebiet dan vroeger te 

sj)uien. 

Naarmate het kanaal langer in exploitatie was. het 

evenwicdit in tb' doorsnetlen groiitllageii geleithdijk werd 

hei'steld en de besidiailigiiiLii'ii op tle zwakke plaatsen 

t»p afdoende wijze in t)!-de waren gemaakt, verminilerden 

tle bezwaren, en <le vei'watditiiig mag worden gid^oesteni 

dat than> een in alle opzi(diten bevretligeiide tnestand 

is verkregen. waar])ij zware herstellingen onntiodig zul 

len zijn en waarbij het ontlerhoml zitdi zal kunnen be-

j)alen ti>t eenig bijwei-ken en sidioonhouden van taluds 

en bermslooten benevens het peiiodiid; verw i j i l e re i i v.an 

de ni>erslaande slibstoffen. welke vt)t)ral in liet eerste ire 

tletdte nog veelvuldig tot .afzetting koniiii. Dit laatste, 

bezwaar waartiver reeds bij «ie behaiiihding van de pri- ê 

tTeau het nooilige werd gezegd, schijnt onvennijtbdijk. 

en alleen j)erittdieke sj)uiingen. wtdliidit nu en tlan ge-

litilpen dotu' hantlenai'beid vt>or de ve|-wijderiiiir <ler af 

gezette zwaartlere stoffen, zullen het eerste kaïiaalpand 

op eapaeiteit kunnen houden. 

(iroote nioeielijkheilell ell be/wareil vail tetdilli-idlen 

aard kwamen bij de uitvoerinu' niet vtioi-. Wtd werd aan-

Naid^tdiik la-t onilervondeii van -(diaai'-rhte aan werk-
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volk, zoodat in 1801 werd overgegaan tot den maatregel, 

om ook gestraften ;uin het graafwerk ten arbeid te stellen, 

liet grondvervoer gesehie.dde ten deele met kipwagens, 

door locomotieven getrokken of met de hand voortge-

duwd, ten deele o|» de klassieke Indische wijze door 

koelies die den grond in mandjes verzamelden en tran-

sporteerden. Omtrent de kosten vindt men aangeteekend, 

dat die in 181)1 bedroe,gen voor het ontgraven, over 800 

M. vervoeren en lossen van gewonen grond met kipwa-

gens 10 a 17 ets de M-'. 1 t',ent voor smeernnddelen 

en onderhoud van materi;uil en baan. Later wordt do 

j)rijs iets hooger en wordt voor de kosten van grond-

vei'zet bij vervoer over GOO a 800 M. met locomotieven 

25 a 30 ets opgc^geven; voor vervoer met mandjes 17 a 

28 ets: gewoonlijk 20 ets. 

De uitkomende grond werd, voorzoover die niet in den 

weg of de dijken kon worden verwerkt, zooveel mogelijk 

getransporteerd naar de remalie, dan wel in de het kanaal 

kruisende en af te sluiten ravijnen gestort. Ook vond 

wol grondberging plaats ter zijile van het kanaal; om 

het gevaar voor afschuiving der kanaaltaluds door te 

zware bovenbelasting zooveel nn)gelijk te verminderen, 

werd deze berging stoeds oj) minstens 40 M. afstand 

uit den kant der ingraving gehouden en niet hooger op-

gebracht dan 1,5 iM. boven nuiniveld. 

Kene dikwijls belangrijke besparing op bet genuimd 

grondverzet werd tijdens de uitvoering verkregen, door-

dat het mogelijk bleek door eene phuitselijke verschuiving 

van de kanaalas in gunstiger, lager terrein te komen, of 

dichtei- bij eene geschikte j)laats voor grondberging. waar-

floor niet alleen bezuinigd kon worden op transportkosten, 

doch ook op werkkra<diten. 

§ 0. K u n s t w e r k en in he t o n v e r d e e l d e 

11 O O f d k a n a a l. 

O)) een drietal j)unten wordt het ten Oosten van het 

hoofdkanaal zich verzameld hebbende terrein- en regen-

water onder dit kanaal doorgevoerd en oji de Pemalie 

geloo.<d. u.1. bij de snijding va,n het tracé met de l':i-

passan, de Karang en de. Kali Ledoeng. De drie kunst-

werken zijn allen van luUzelfde type; volstaan kan dus 

worden met cent' ti'tdvoning en bes(dirijving vati ('MMI him-

ner. waarvoor gfdvozcn is ktmstwerk 2: de sy|)h()n in de 

l'aj>assan. (Zie fig. 231. 

liet kunstwerk botaat tut een drietal betiuibuizen van 

1.50 M. inw(Midige diameter en O.IIO .M. dikte, omsloten 

door een blok m(;tselwerk van breuksteen in ba^terdtras-

mortel, wtdke biiizen omhir het kanaal dor)rlooj)en, aan 

tle )joven>tr()oinsche zijde uitkomen in een stortbak, en 

aan de benedeiistroomscdn' zijile |()odrecht o|i de as zijn 

afgesiu'den en uitmonden in bet ravijntje van de I'a-

passan. 

In den recliterkanaaldijk zijn juist boven de kokers, een 

drietal spuiopeningen aangebracht, widke afgesloten kiui-

nen wortlen door schuiven en schotbalken en zijdelings 

begrensd worden door gemetsidde penanten en vleugel-

nuu'en. Door deze sj)uiopeningen kan het water uit het 

hoofdkanaal in den zooeven genoemden stortbak vallen, 

en zoo door de kokers naar de I'apassan en de Pemalie 

werden afgevoerd. De comnnniicatie over den weg, die 

op den door de spuiopeningen doorsneden tlijk lijjt, wordt 

heisteld doordat de drie sjiuiojxuiingen van boven door 

gewelven, dragenile op de penanten en vleugelriniren, zijn 

afgesloten. 

Ten einde te btdetten, ^lat bij spuiing een deel van het 

water in het kanaal doorloopt, of eventueel het water uit 

het l)enedenpand terug gjuit vloeien, is l)ene(li'nstrüoms 

viin de sj)uioj)eningen in het hoofdkanaal eene .schotbalk-

stuw gebouwd, bestaande uit 5 ojieningen van 2,80 

wijdt(! (dk, door 4 pijlers van 1,00 M. dikte en 2,50 M. 

longte. gescheiden, die elk twee schotbalksponningen heb-

ben. Op de |)ijlers ligt tussehen de s|)oimingen oen loo])-

brug over het kanaal. 

De s|)ui()j)e.ningen zijn in (bm rc.rhlcr(\\]k juingebracht, 

omdat het neerstortende water dan in de kokers en den 

stortbak zoude kunnen intwoelen. voordat het in de af-

voerleiding terecht komt. 'i'och is het later nog noodig 

gew(!(!st, de taluds van deze leiding benedenstrooms van 

(bi syjihon do(»r steenbezettingen en bemetsclingen te 

versterken. Omtrent de vergravingen, die verder nog noo-

dig wai-en doordat de Kali I'apassan tussehen hot hoofd-

kanaal en hare uitnH)nding in de Pemalie een onfifiinstigen 

loop langs den kanaaldijk had. is reeds ges()rokon bij de 

behand(ding van het hoofdkanaal. 

Voorts ble,ok het later nog noodig, in het hoofdkana.'d 

beneder. de schotbalkstuw eene genu'tseldc; bodeinbcklee-

ding juin te brengen. 

Ten einde n.l. tijdens het schoonmaken van hot eerste 

kanaalpand zoo goed mogelijk in de bevloeiing te voorzien, 

. werd van de volgende jianden gebruik gemaakt als reser-

voirs. dio des nachts werden gevuld. Bij de scliotbalk-

sluizen stortte het water dan ovor de schotbalken. en 

daar de bodem ni(>t was vooi-zien, ontstond daardoor ont-

gronding die ten slotte gevaar voor het ktmstwerk oj)-

lev(!rde. 

Overigens dient er bij de beoordeeling der toekoning 

wel op te, worden gidet. dat <le cot(\s niet goheol oviu' 

eenstemmen met di<' van het lengteprofil. Zooals n.l. reeds 

bij de bes|)r(dving van het hoofdkanaal we,r(l gezengd, 

moesten lattjr ten ge.volge van de vernn'crdoring van 

ca|iaciteit van bet kamud, aan (udvole. kutistwerk(Mt kleine 

wijzigingen worden aangebracdit. Dez(! wijzigitigen zijn 

0|) de t(M'keinng van het kunstwerk iiiil aangebleven. In 

werkcdijkheid ligt thans de inspectieberin op 2(>.38 en 

is de normale waterstand 25.88. terwijl <le bodcinhoogti.' 
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volgens liet nieuwe lengteprot'il - i - 22,68 moet zijn. De 

wèl Oj) (Ie teekening voorkomende afsluiting van liet bo-

venste deel der spuiopeningen door .selnldnuuirtje.s. zoo-

dar slechts eene oi)ening van l,i() M. hoogte kan worden 

vrijgemaakt, is eveneens van later datum. A'roeger ge-

schiedde de afsluiting steeds door de schotbalken en 

diende de (huirachter geplaatste schuif van 1,00 .M. hoogte 

allèèn, om tijdens de sj)uiing, als de waterstand reeds 

was gedaald, daarmede te manoeuvreeren. 

l)e looi»bruggen over het kanaal bij de syi)hons wer-

den later, toen vernieuwing van het dek noodig Averil, 

vervangen door zelfdragende betonplaten (van l'ortlandce-

nientbeton), dik 12 c.M. en gewapend met rond staafijzer. 

Jn dl' officieele bescheiden is niets te vinden omtrent 

de capaciteit van het kunstwerk en do wijze waarop die 

werd bepaald. De eerste nota van toelichting bij het voor-

ontwerp vermeldt slechts, dat de l'apassan ook nog een 

eigen stroomgebied heeft en méér moet afvoeren dan het 

water van de bermslooten alléén; terwijl de nota bij het 

«lefinitieve ontwerp bi'hoorend, vermoedelijk in liet on-

goreedo is geraakt, althans niet beschikba^ir was. 

O]) de volgende wijze kan men zich toch echter wel 

(ïone voorstelliui; voi'men van het debiet, dat in een on-

gun.stig geval kan woi-tlen afgevoerd. 

\'olgens de teekening ligt het terrein 0[) -j- 21 ,00, ti'r-

wijl bij hooge l'enudiestanden het water tot tegen den 

linkerdijk kan stijgen en het peil 25,52 kan ber^'iken. 

.Vemen we nu aan, dat bij groote bandjirs in de l'emalie, 

en sterken plaatselijken regenval, het water beneilenstrooms 

nog 0.08 kan rijzen en dus 1,00 Al. boven het terrein 

staat, terwijl het water bovenstrooms van de syphon niet 

hooger zal mogen komen dan 27.00; d.i. dus nog O.GOM. 

beneden tle kruin van den verhardtui weg langs hi.'t ka-

naal. tlan is een verval beschikbaar van 27.00 25.1)0 = 

1.10 M. en de vraag worilt. welk <]ebiet da;irmede kan 

worden afgevoerd. 

\'o|gens I- 'LA.MAXT (*) is hel driikverlies bij ile intrede 

in de buis (als de beginsnelheid in de riiditing der be-

weL'"in'r = O is uit te tlrukkeii door: 

Voorts heeft men de bekende formule: 

! = ir-, 

: waarin hi eene coC'fficiënt, afhankelijk van de ruwheid 

j der wanden en den hydraulisehen straal. 

I Daar de buizen eene cirkelvornnge doorsnede hebben, 

I is J\' = als 1) de middellijn is en komt er ten slotte, 

' uit eene combinatie van beide fornudes: 

ü = - J 
8 

1) 
+ 1,50 

U-' 

•l'i 

als m de contraetie etjr'ffii'ii'iit i-̂ . en — als deze gelijk 

aan 0.1)2 worilt gestehl — is de term tusschtui accolades 

ongeveer of 1.50. 

liet tiveiblijvenil verhang is du-. :\\< II het totale driik-

verlies en L de lengte van de buis is: 

11 ~ 

10 , 

Ĉ ) ll\'iiniiili<|\u' par A. l-'l.AMANr k' "Inilc i-.ll, 1)1/, lf)T. 

(f) .Vniuilt's l'iiiit.s et (!li;iii . li' f|•itnô tlV l;̂ ')?. 

; De werkelijke snelheid is dan gelijk aan de theoretische 

snelheid | 'Jr/M, vermenigvuldigd met eene coëfficiëent, 

kleiner dan de eenheid. 

Xemen wij mi voor de waarde volgens ile categorie 

'M)iti van de nieuwe formule van H A Z I N (f), w^elke o.a. 

geldt, blijkens de bij de verhandeling van dien geleerde 

gevoegtle ])laar. voor de l'ucino tunnel, de Solani aipiaduct, 

enz., en wa;irbij in het oog is gehouden, tlat de binnen-

vlakte veelal vrij ruw en ongelijk kan zijn door sterke uit-

; schuring van de kokers (hetgeen nogal eens voor kan komen, 

zocals o.a. in verschillende maandrapporten wordt medege-

deeld , <lan vindt men: voor 11 = 0,;j75, ( ^̂  = 
\ 4 "i / 

6, := 0,00075«. 

L Verder is L := 42 M, dus = 28; 1/2,7 H = 5,21; 

(J — y,Sl; dus : 

Daarmede wordt Q voor tle drie kokers: 

Qz=X X 2,85 = 8 X 1,7G7 x 2,85 = 15,11 AD. 

Ixond 15 kunnen dus nog worden afgevoerd in 

ongunstige omstandigheden. 

Omtrent de grootte van het stroomgebied staan geen 

gegevens ten diiuiste; de cajiaciteit van het kunstwerk 

schijnt blijkens de tot nu toe daarmetle opgedane onder-

vinding. voldoende. 

Spuiing van het hoofdkanaal is natuurlijk alleen mo-

gelijk bij lagere l'emaliestanden. 

IJet schijnt niet geheid van belang ontbloot, eens na 

te gaan, welken invloed het ojienen tier spuisluiziMi heeft 

OJ) waterstauilen en snelheden in het bovenpand, ten einde 

zoodotüide eenige. aanwijzingen te verkrijgen die in soort-

gelijke gevallen misschien van nut kunnen zijn. Wij zullen 

tlaaibij aannemen, dat alle omstandigheden zoo gunstig 

mogelijk zijn. om een ma.ximum debiet te kunnen afvoe-

ren. ten einde zoo doende het maximum nuttig effect 

van eene spuiing te bejxden. Stellen wij dv\s (zie neven-

staande figuur 21) «lat de benedcnwaterstantl bij spuiing 

niet hooger komt tlan -p 22.00, d.i. juist gelijk met den 

toj) th.'i binneiiwelflijn van de afvoerkokers. De bodem 
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van het kana^il ligt op 22,08. Zij verder 11 de water-

diepte in het kanaal tijdens do spuiing, h de hoogte der 

spuiojieningen, terwijl x 

voorstelt het drukverlies 

bij uilstrooniing uit de 

sj)uiopening en y het 

drukverlies bij het door-

stroomen van de afvoer-

kokers, en stellen wij voor-

loopig, dat de spuioi)enin-

gen bij het optrekken der 

schuiven geheel onder 

i1 

Fijr. 24. 

water blijven, dan geldt in tle eerste plaats: 

H 22,08 = + 22.00, 

of x-^y=z]-\-\- 0,5!.). 

Het debiet, dat door de spuiopeningen (drie in aantal, 

elk van 1.5 M. breedte) wegstroomt, is: 

Q = X 1,5 X hV'ltjx. 

Geven wdj nh waarde 0,80, dan is dit, zelfs als men 

in luinmerking neemt, dat do zijkanten der o[)eniiigen 

flink zijn afgerond en langs den bodem geen contractie 

optreedt, toch zeker ruim genoeg gerekend, en — daar 

li 1.40 is, heeft men: 

=. 5,04 

Dit moet gelijk zijn aan het door de afvoerkokers onder 

het kanaid door wegstroomend debiet, l.iebruikeir wij ter 

berekening daarvan de hiervóór reeds bij de berekening 

van den bandjir-afvoer gebezigde formules, doch stellen 

wij (huirbij thans, dat de kokers geheel zijn bijgewerkt 

en de hoeken zijn afgerontl. \'oor tle contractie-co('fficit"'nt 

bij de intrede van het water in tle kokers zullen wij dus 

nu ook 0,80 stellen, hetgeen voor het ilrukverlies alsdan 

geeft: 

2 y I \ 0,80 

(zie hiervóór) en vot)r de waartlo tussehen accolades: 

= 1,17. 

\'oorts wordt aangenomen, dat de coëfficii'Ut /̂ i tle 

waarde heeft welke geldt vt)or gladde wanden (2e categorie 

in de nieuwe formule, van liAZINi. Daar \\ — ^̂  = 0.1)75, 

vinden we h^ = 0,00021. 

Verdei is L = 1)7: D — 1.50. tlus: 

Q = 3 X U = 3x l,77x 
1/2 'jy 

/ 8 x:^7 XIMHIÜCI'XI'.SI , , 
V - -M . l . 

1,-J5 

Dotu' gelijkstelling v;in th'ze waarde aan tlie, zooeven 

gevonden komt er: 

() = 5,011/2.72: = 4,251 27/ / , 

waaruit volirt: 

.r = 0.711 II. 

J)ij normalen waterstand is H = 3.20, dus: 

X 4 - / / = 1-1+ 0,59 = 3,7!), 

en, in verband met de juist gevonden betrekking tus-

sehen X en y : 

X = 1,575 en y = 2,215 , 

I waai bij: 

( i = 28,02 

I Bij de normale waterdie[)to van 3,20 kan dus slechts 

! ruim 28 worden afgespuid, terwijl het normale debiet 

I van het kanaal bij tlien stand, 30,0 bedraagt. Men 

j heeft dus in tlit geval, als ten minste het benetlenpand 

I door schotbalken is afgesloten, eene geringere snelheid, 

dan bij normaal debiet. 

Om tle spuiing efft3ct to doen hebben, moet het debiet 

I dus worden verminderd; ten deele een gevolg van de 

i omstandigheid tlat het tlrukverschil in de lange syphon-

kokers bij groote debieten zoo aanzienlijk is. 

Stellen wij ons de vraag, bij welk «lebiet tle water-

spiegel in den stortbak juist gelijk komt met den boven-

kant der spuiopening (fig. 25), tlan is: 

! 11—x = /i = 1.40, 

i maar H — x = // — 0,51». 

(lus = 

en x = 0,711 // — 1,41 . 

I dus H + .'/-<',5!) = 2,SI. 

i liet debiet is dan: 

! Q = 20.5 W . en de snelheid 0,(;i;5 M 

l)ij nog meer afnemend 

debiet, kan aangenomen 

worden, dat over den korten 

afstand tussehen spuioj)e-

ning en afvoerkokers, het 

water doorstroomt metilen 

spiegel ont^eveer ter hoogte 

van den onderkant der op-

gehaalde schuif, doch tlat 

de waterstand in den stort-

bak daalt; de betrekking 3; + = ?I + (K5i) is dini niet 

meer geldig en de o})stuwing vóór de kokers oefent geen 

invloed meer uit oj) het debiet van de spuiopeningen. 

Neemt het debiet af, 

totdat de waterdiepte 

j' li in het kanaal tot 2,10 

! ' .j?'"»i ;J M. is gedaald, dan gaat 

de spuisluis als vol-

komen overlaat wer-

ken; de waterstanil in 

tle spuiopening is dan 

• v a n dien in het 

kanaal (lig. 215). 

i-'itr. lio. 

•4f f«* fi**' O 

Kiu'. 2ti. 
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De eonti'aetie a.an «le bovenzijde van de ()j)ening (die 

nu geiietd vrij is) wordt ojigeiieven en voor do eoëflieii'nt 

kan 0.1)0 wonbui aangenomen. 

Dan is: 

en, daar .v = Va 11 : // = /̂a i l is; I 

0,35 M l 1/2 (/"li; I 

de bekende f'ornnde vooi- (bm overlaat met bnn'de kruin. 1 

])aar h = x \J) = 4,0, volgt hieruit: I 

Q r r 21,02 

on V = 0,70 M. 

ilel is gemakkelijk in te zien, en zal trouwens bij en- ! 

keh' bei'(4<.('ningen direct blijken, dat bij verdere daling. i 

de snelheid weder afneemt. 

(iunstiger wordt dc toestand, als tijdens de spuiing 

ook nog water wordt doorgelaten. Uerekeiuui wij n.l. het 

debiet, dat met het bekcncbï bodemverhang van 0,000118, 

en de laatst berekende waterdiepte van 2,10 .M.. bij (ïcn-

parige beweging kan worden doorgevoerd, dan vindt num 

daarvooi (), 1().(I8 .M'., (bij gebruikmaking van de 

eoCdficicMit voor <le Ie cat(?gorie volgens de in'euwe for-

mule van IiAZI.V), en dit gevoegd bij het debiet van21,{)2M-'. 

dat door d(} s|)uisluis wordt afgtïvoerd, ge(d't dus voor 

het paiui tuss(d»en spuisluis en inlaatsluis een ilebiet van 

37.10 .M-'., of iets meer dan het normale debiet bij een 

waterstand welke 1.10 M. lager is dan de normale bij 

de s|)uisluis. hetgeen voor de sindheid aldiuir e<Mie waarde 

van 1,34 M. doet vinden. 

liet is duidelijk. da,t door ook de volgende spuisluizen 

te oj)enen, aldaar dergidijke berekeningen kunnen worden 

0])gezet, waardoor men zal vinden, dat het doorgaand 

debi(U bij l'apassan en daarmede <le snelheid, nog kan 

worden vermeerderd, als in de l'emalie water y-enoeir 
r* O 

besch ikbaar is. 

liet zal natuur l i jk gewenscdit zi jn, bij eeiie s|)uiing, 

w(dkc ten (lo(d hi'(d't de s l ibafzett ingen te verwi jderen, 

in de sidiotbalkstuweii van het hoofdkanaa l een eid<<den 

schotbalk op den bodem te j)laatsen. W(dke de door-

gaande a fs t rooming sh^chts zeer wcdnig be lemmert , doch 

waardoor den slibstoffen wordt l)elet. langs den bodem 

voorbij de spuisluis te trekken. 

Zonder te vervallen in verdere berekeningen, blijkt tO(di 

w(d reeds, dat de snelheid bij de iidaatsbiis met <le tot 

nu toe bes(dir(n-en niiddiden noidt zal kunnen \̂ orden 

opgevoerd tot zoodanig bedrag als noodig zoude, zijn om 

de aldaar afgezette bezinkingen (die natmirlijk de zwaarsto 

zijin in beweging te brengen en te houden, tot zij enk(d 

door spuiing in eetu' afvoeideiding tereidit kunnen komen. 

AVant de snelheid bij di' spnivhiizen het grootst 

neemt nog af. naarmate men 'stroomopwaarts gaat. 

Toen dan ook in December 1010, ten gevolge van 

hooge bandjirs het kaniud zoodanig was verstopt dat ge-

durende acht dagen slechts 0,3—0,7 intor water per bouw 

en per secunde kon worden verstrekt, terwijl, zooals be-

kend, het kaujuil is berekend op een normaal Westmoosson-

debiet van 0,8 ijiter ])er bouw-secunde, werd l)esloten 

eene nieuwe spuisluis bij te bouwen. Dit kunstwerk (in 

verband met hot later te vermelden gevolgde systeem van 

nummering bekend als K 1̂ / 1') ligt 40 boven de syjihon 

l'apassan en op 770 M. benedenstrooms van do inlajitsluis 

bij Notok. Do voorkant ligt 10.00 M. uit de kanaalas, 

ten einde den bouwput geheel buiten het kanaalj)rofil te 

kunnen houden en het nuiken van een kostbaren kistdam 

te ontgaan. De drempel werd ontworjien op 2,Ü0 M. onder 

den oorsj)ronkelijken kanaalbodem. Door boven het kunst-

werk het kanaal tot hetzelfde j)eil te verdiepen en den 

aldus gevormden nieuwen bodem naar bovenstrooms toe 

geleidelijk o[)loopen(l te laten aansluiten bij den ouden 

bodem werd een z.g. „slibzak" gevormd, die heel wat 

zinkstoffen kan oj)nenien. 4'evens werd op deze wijze 

gelegenheid verkregen, (mi bij spuiing een aanzienlijk ver-

hang in den watersj)iegol te brengen en diuirdoor dus 

eene groote snelheid op te wekken. 

Do nieuwe sluis heeft vier openingen, elk van twee 

meter wijdte. De maximum-ca.jiaciteit wordt in het ver-

slag der B. O. Werken over li)10 oj)g(igeven op 7.5 M^ 

j»er secunde. Aldajir wordt tevens vermeld, diit om dit 

debiet te kunnen toelaten, bij Notok dc Avaters|}iegel in 

l'emalie moet rijzen tot 18 c.xM. boven kruin stuwdam, 

in welk geval over don dam nog 10 wordt afge-

voerd. zoodat voor eene spuiing imd volle capaciteit een 

rivierdebiet van 85 M-'. noo<lig is. Dit debiet is in den 

Westmoesson lierhaH'ddelijk beschikbaar, l ' i t do vorenver-

nielde gegevens valt nu verder af te leiden, dat do snel-

heid onmiddellijk achter de inlaatsluis alsdan ruim 1,58 M. 

is. Doordat omtrent het bodemverhang van den slibzak 

en de hoogte der o|)eningen van de spuisluis. geen bijzon-

derheden zijn iiKidegedeeld, kan niet worden berekend, 

of deze snelheid nog toeneemt nabij de s|)uisluis; in elk 

geval schijnt zij zeer voldoende, om eene aanmerkelijke 

verbetering in den bestaanden toestand te weeg te brengen. 

Het kunstw(M'k werd in 1012 voltooid. 

Zooals reeds we.rd medegedeeld, bevindt zich in het 

onverdeelde hoofdkaiijual bij K..M. 5 + 780. i!eiu? inhuit-

slui> voor een bevloeiingsvak van 237 bouws. widke later 

werd gemaakt toen het bleek, dat het terrein aldaar huig 

genoeg was g(degen, om bevloeid te kunnen worden, liet 

is een ecuivoudig kunstwerkje, bestaamle uit eene beton-

koker van O.liO iM. inwendige miil(l(dlijn. onder den lin-

kerdijk en grondberging doorgetrokken, aan de kanaal-

zijde. door een verticaal frontmuurtje begrensd. De koker 

is 23 M. lang en mondt aan de benedeiizijde uit in een 
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verdeelbakje van 2,0 bij 2,5 M. opfiervlakte, wa^iruit 

twee tertiaire bevloeiingsleidingeii aftappen door recht-

hoekige, openingen van (),()1 en 0,40 M. wijdte. De water-

diepte in het verdoelbakje is 0,40 M. ; de muren reiken 

nog 0,25 M. (hiarboven. 

liet verdeelwork iuin het einde van deze kanaalsectie 

is een belangrijk kunstwerk. Hij het oorspronkelijk ont-

werp waren nog niet alle maten definitief vastgesteld, daar 

enkelen djuirvan verband hielden met de waterstanden en 

(lebieten van de verschillende vertakkingen, wiuirin het 

onverdeelde hoofdkanaal hier wordt gesjilitst. 4'oen nu 

het debiet en de afmetingen gedurende de uitvoering ook 

nog gewijzigd werden kwani lud beter voor, (;en g(die(d 

nieuw jiroject op te maken en daarbij n^kening te. houden 

zoowel met de in het hoofdkanaal aangebrachte veran-

deringen, als met de afmetingen en capaciteit der ver-

.schillendo aftapp(Mide kanalen, w(dke huitste waarden in-

middeU in een voorontwerp, betrekking hel)bonde oj) de 

verder uit te voeren irrigatiewerken, waren vastgesteld. 

Hij <lit voorloopig ontwerj) wenbm dus ti'veiis [)launen 

o|)geniaakt voor eene nieuwe verde(dsluis. welke ten slotte 

met geringe wijziging in een definitief jiroject werden 

belichaamd, volgens hetwelk het kunstwerk is gebouwd, 

en dat thans zal worden beschreven. 

VEIIDKKLSLUIS IN HET PEMALIE IIOOFDKA.VAAL TE SONGGOM. 

P l a t t e g r o n d. 

Schaal 1 : 400. 

Terfia/j-^e /eic/ir?c/ yooi^ i^c/Jc . 
t̂̂OTTHTi T TI fT̂ Ti ; 11 mrri 111 ! iminiü 

'GfJlVe^. I 

Fig. 27. 
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Jlüt aaiikoineiul water iiiucst over een vijftal leitlingon 

verfleelil kunnen worden. Aan den linkeroever vindt men 

eerst eene si)uisluis, welke gelegenheid geeft tot aflaten 

van water op eene naar de l^emalie voerende leiding en 

daarnaast eene aftapping voor eene tertiaire leiding. (.)p 

den rechter oever is de meest bovenstroomsche aftapping 

bestemd voor den tak der hoofdleiding, welke dient ter 

voeding van een kanalennet, dat de velden op den rechter 

Pemalieoever moet irrigeeren en welke tak llrebeshoofd-

kanaal is geheeten. Dïuiruaast is eene aftapjjing voor eene 

tertiaire bindoeiingsleiding, waarop volgt de inlaatopening 

voor eene secundaire leiding. In het verlengde van het 

onverdeelde hoofdkantud eindelijk, is de inlaat voor den 

tweeden hoofdtak van laatstgenoemde, die het benoodigde 

irrigatiewater naar den linker l'emalieoever brengt, alwaar 

het over diverse leidingen wordt verdeeld. 

beginnende bij de meest bovenstroomsche aftapping 

op den rechteroever — die voor het lirebeshoofdkanaal — 

zullen nu de verschillende opgenoennle aftapi)ingen w ĵr-

den besj)roken en zal de wijze worden bekend gesteld 

waaroj; de afmetingen der inlaatopeningen werden bepaald. 

llei Brebeshoofdkanaal (zie doorsni.'den A 15, (M) en 

V (). fig. 28), moest bij het begin een capaciteit heb-

ben van l(),l)o() ; het was bovendien gewenscht, den 

water.>piegel in de leiding zoo hoog mogelijk te hou-

den. Daarom werd het verval in de sluis niet groottu* 

dan 0,1 (j .M. aangenomen, en daar de wanirstand boven-

strooms bekend fn.l. -j- 24,5)0) was, zoude de stand bij 

het begin van het eerste j)and van het llrebeshoofdkanaal 

dus worden -j- 24,83. 

r it dt. fornnde: 

waarin Q = het debiet = 10.030 M'.: 

u = eene coid'ficir'ut, waarvoor 0,02 werd gesteld : 

I'' = de op})ervlakte van het nat profil der doorstroo-

min.sojiening ; 

Il = het verval in de shiis = 0.10 M. ; volgt mi: 

I'' = 'J.O-I .M-'. ; en daar voor de waterdiepte — 2,00 .M. 

is gekozen, wordt h = 1,07 .M., verdeeld over drie ()})e-

ningen. elk van 1,70 Al. wijdte. Voor het ktmstwerk te 

•Songgom waren reeds vijf stuks windwerkcm in voorraad, 

en hoewtd de openingen thans 0,20 .M. broeder en ().2öM. 

hooger waren dan oorsj)roidv(dijk bij de berekening der 

windwerken was bedoeld, werd hierin geen bezwaar ge-

zien. drie daarvan te gebruiken voor deze sluis; de rw(ie 

an(ler(^ zouden dan voor de spuisluis beschikbaar blijven. 

\'o(U' tien iu)rmale!i Oostmoessonafvoer van het onver-

de(dde hoofdkanaal werd ö M''. aangenomen; «laarvan 

ztnide dus, bij <lezelfd(> verluuuliug als geldt voor 

de \Vestim)ess()nverdeeling, aan het Krebeshoofdkanaal 

, X •') = 1,5 M'. toekomen. Ilii di.' bodembreedto 

ad 1.81 .M. en het verhang van 0,000200 zou ile watcu'-

diejite bij dien afvoer bedragen 0.71 ]\1. en de water-

sj)iegel alsdan dus liggen op + 23,54. Daar de breedte 

der drie openingen van de inlaatsluis zoo even berekend 

werd op 5,10 AL, volgt voor de vereischte overdruk: 

1,50 = X 5,10 X 0,71 \ 2 (/ X , 

waaruit x = 0,04; en dus de waterspiegel en het on-

verdeelde kanaal -{- 23,58. 

Daar bij een afvoer van 

5 M^ de waterdiepte in 

het onverdeelde kanaal 

bij de reeds vastgestelde 

afmetingen ± 1,15 M. 

/.oude zijn, terwijl die 

diej/te than.s wordt 1,70 

M., moet dus bij dien 

minimum-afvoer het wa-

VI' w• vwn/ihr./mvK.'jKTT/ 

Fit'. lJU. 

•..vvy 
Xi rX a J i *J. 

ter in het bovenpand G-l c.M. wonlen opgestuwd. 

\'oor de bej)aling der hoogteligging van den drempel 

der inlaatsluis van de secundaire leiding 15 1 (fig. 28, door-

sneden A Jj, X O en G 11) werd uitgegiuui van de hoogste 

en laagste standen in het onverdeelde kanaal en van de 

debieten der secundaire leiding. Jn den AVestmoesson be-

draagt dit debiet 1,313 AP.; in den Oostmoesson zou het 

evenredig deel voor deze secundaire leiding zeer gering 

worden. Daarom werd er de voorkeur aan gegeven om 

in den Oostmoesson van tijd tot tijd water aan deze lei-

ding te verstrekken, miuir dan tot grooter hoeveelheid dan 

het evenredig deel zou bedragen, b.v. tot 30 i)Ct. van hi>t 

Westmoessondebiet. De leiding w^erd gojirojecteerd met 

een bodembrernlte van 1,00 AL en een verhang van 0,0007; 

bij een afvoer van l,olo.M\ 

is dan de waterdiepte 0,80 M. 

en bij een afvoer van 30 pCt. 

daarvan, of rond O,-100 M-., 

wordt die diei)te 0,15 Al. 

Alen heeft nu, in verband 

met de notaties van neven-

Pitj. ;;(). staande schets (lig. 30): 

Qnmx = l,313 = . aF l 2.7(1,0(1 i-x); 

QMI„ = 0 , 3 X 1 , 3 1 3 F 1^2 U X ; 

waaruit dadelijk volgt: 

1 _ I l,iH)+.(; 

0,3 - y/ X ' 

X cc 0,11 

F 0,-13. 

Xeemt men de hoogte der sluisopeiung gelijk aan de 

mim'mum waterdie[)te in de secundaire leiding, = 0,45 AL, 

zoodat die ojuming steetls oiubu' water blijft, dati kan de 

slui-breedte worden aang(Mn)men op 1.00 AL; do dorpel-

hoogte wordt -1- 23,58 — 0,11 — 0,15 = -j- 23,02. 

\'oor de inlaten der tertiaire leidingen (fig. 28. door-
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SIUMICMI I K , N O , J V S ) wenl juingeiioiueii oen overdruk 

van 2.') e.M.: dezt; leidingen hebben eene cajiiU'Jteit van 

0,200 M''. en 0,108 M '*., w;uirvoor betonbuizen van resj). 

ÓO en 3;') e.M. diannUer noodig waren. 

\'oor de s|)uisbus (zie, fig. 28. doorsneden BA , D en 

H S ' was bij het e(M-st(̂  ontwerj) gortdcend oj) 3 oj)eningen 

van l.r)0 M. wijdte, iu v(;rbiind echter nu^t het nog be-

.schikbaar aant.'d windwerken (2 stuks) waarvan nabe-

stelling lastig cn kost])aar zoude zijn. werd er, UUM IC omdat 

in de eerst(> kanaalj)anden toch reeds veel gelegenheid 

tot sjMiiing aanwezig was, geen bezwaar in gezien, het 

aantal oj)eningen tot 2 terug te brengen. 

De werking dezer sluis bij normalen waterstand is een 

maximum, als de watordi(ij)te in de sluis bedraagt % van 

do waterdie-j)te (laarvó()r en het drukverlies in de sluis 

Vs van dio w^a.terdi(!i)te is (als \vi\ mitiste de resj). vloeren 

OJ» hetzidf(l(! j)eil zijn gidegein. De hoogt»* dor sluisoj)e-

ning werd daaiom bei)aald oj) i 2.00 M. en de boven-

dorjxd werd g(degd oj) 23.70. Do caj)a.citeit is dan 

18 (als III in de formule m F \ 9 q h ^t'l'jl^ 

0,{)2 wordt gestcldi: aan de sj)uileiding hetzelfde ver-

mogen g(>vende zoo vcu'krijgt deze bij een verhang van 

0,001 en eeiu; wat(!rdiej)te van 2.00 M., eene bmlem-

breedte van 1,00 M.. wiuirbij eetu) maximumsnelheid van 

1.50 M. oj>treedt (*j. 

Do watersj)iegel in do, verlengde Bemalie-hoofdleiding 

(fig. 28. do()rsned(i Vil) b(dioefde. niet oj) het hooge j)eil 

van het Hrrbes-hoofdkanaal te worden gehandhaafd, om-

dat eerstgenoemde, tak ilie eerst nog de remalie moet 

jiassee.ren alvorens oji (hm liidvor rivieroever het eerste 

irrigatiewater af te staan, bij zijn verder b(dooj) in ta-

melijk h(dlend terrein komt, zoodat eene verlaging va.n 

don watersj)iegel shichts zfior weinig invloed heeft oj) 

do uitgestr(d<tln'id v.an het b(ivloeib;uir oj)jjervlak. Xu was 

het <uditer. nu't het oog oj) dt; veiligheid van de te bouwx'u 

aijuaduct gewenscht, het kanaalj)eil zóó laag to houden 

als manr eenigsziiis mogelijk bleek, omdat het terrein 

van weorszijd(Mi naar de rivier Indt. en de kanaalkuij) 

dus sto('(U meer in oj)ho()giiig komt. naarmate het tracé 

de riviei nadert. 

(*) Oe o|)merkiiii,' l om liicr woidoi i jjirinaiikt. dat hij ooiie wutonl iopte 

van iot.s niii idor (hm H,Of) M. , de sluis als volkomen ovorluat ü o u k u i m c n 

;;aan werken, waarhi j het dol)iet tlan aanz ienl i jk zou kunnen worden 

vermeerderd intlien tle eapaeiteit dtu' acliterijeleuen spuileidin«; sleehts 

werd verf,n'ot)t, ol' — wut op l ie i /cHde neerkomt — liet ilohiet van IS M". 

zou dan hij een Ingeren waterstand ki innen worden afifevoerd. l ' i t lie 

tbrmule voor tien overlaat met hreede k i i i i n : 

(2 = ().:i5 15 II \/2',/\\ 

volj,'t, voor Q = 1 S M : I , en M = »,Ü0 M ; 

11 = i - j , t r . M. 

v o o r d e Nsatordiopte liDvenstrooms. De waterdiepte in tle spu i le id in i ;zoude 

dun hoogstens 101 M. (of-/;; X « -̂ l-) mogen bedragen, daar anders 

tle I'ormult! hare toepas8elijklieid verliest. 

De a ldus vt>rkregen vermeerder ing van verhang kan in liet hoven-

panti van het kanaa l i l iensthaar worden gemank t lum hot verkr i jgen 

eener grootere Huelheiii. 

In verband met de noodige minimum vrije ruimte onder 

do aijuaduct en het noodige verval vati af de verdeelsluis 

to Songgom tot daar, w(;rd het j)eil in do l'emalie-hoofd-

huding otmiiddellijk beneden de verdeelslius bej);udd oj) 

+ 23,14. zoodat d(i watersj)iegel in het kunstwerk 1,85 M. 

moet dalen. 

Dil is verkregen door een schotbalkstuw met drie oj)e-

inngen. elk van 1,(50 M. wijdte. Deze afmetingen werden 

gekozen, omdat dan, indien in do j)raktijk d(i behandcr 

ling dei schotbalken te bezwaarlijk bleek, later schiuven 

zouden kuimen worden aangebracht met windwerken van 

hetzelfde tyjjo als reeds voor het Bre,bes-hoof(lkanaal en 

do sj)uileiding waren iuingeschaft. 

Wel had men natuurlijk de noodige oj)Stuwing ook 

kunnen verkrijgen, door eene ojiening van geringere 

breedte, welke tot oj) den bodem van het bov(mj)and door-

liej), doch hiertegen Ixistoiul het bezwaar, dat het water 

dan met enorme snelheid in het benedeni)and zoude aan-

komen en d;uir hoogst waarschijnlijk voortdurend bescha-

digingen zotide aanrichten. Daarom •werd de oj)lossing 

waarbij met grootere bree,dte, de drenij)el van de oj)ening 

door schotbalken werd verhoogd, verkozen, liet bezwaar, 

dat vóór de schotbalken^ _oj)slibbing of oj)zan(ling zoude 

kunnen ontstaiin, werd niet als ernstig beschouwd. Immers, 

door de sj)uisluis, wier vloer gelijk met den bodem van 

het bovenj)and ligt, zoude deze oj)slibbing, indien zij 

ontstond, gemakkelijk zijn te verwijderen, maar boven-

dien zoude zij grootendoiels kunnen worden voorkomen 

do(U' tussehen den ondersten schotbalk en den vloer, in 

do sj)()nniIlgen, kleine stemj)els te j)huitsen waaroj) de. 

schotbalken zoudon rusten en waai'door (ïone kleine oj)e-

ning zoude ontstaan, voldoende om de langs don bodem 

metlegevoerde kleinere zantldeeltjes doortocht te ver-

leei en (* ). 

(*) Hot is duidel i jk da t hij gegeven hreedte, ilo hoogte waurtoe de 

ha lkcn opgestapeld moeten wonlen en de ilaarniedo verhand l iouiiende 

hoogte lier o j en ing tusK-hen Fchothalken en vloer, zooi lanig kan hepaaltl 

worden dat zoowel hjj n inximum- als hjj minimunial 'voer hei i legrootluïden 

niet veuuit leien, zootlat ook hij tusi-ehenliggende standen niei veel met 

de Ecliotlmlken gemanoeuvreerd zal hehoeven te wonlei i om de gowen.schte 

vei l ioni l i i ig in den alvoei- dor verf-chillendc t akken to hel iouden. Zij nl. 

(,> tle atvoer, li\ de waterilie])te hovenstrooms. h., de wateriliepte van het 

heiiedenpantl hoven tien l)oilem van het /;Mmq)aiiil, ./: tle hoogte tier 

schoiha lken hoven tien hodem van het hovenpaiid, i/ do hoogte der 

openingen tus.>iehen de schothalken en ev( ngenoeindon hotlem; /; do totale 

hreeilte der openingen, ẑ] en /̂ o le.'.p. de alstrooniings-cocttieiënten hij 

scht)i i)alksiuwen en aan al lo zijden begrensde o])eningen, dan is: 

n = l> (li\ .r) y i i / l h ^ X) -i- h i, - /,.,), 

terwij l men het tt in verhaml 

(f—TlVTV—^ 1 ••'•'S'? 

- VD/v 

rr-^iin/m.-iwrTm^frrTiryf^J'- * «-'•^'/y 

F i g . 81. 

mot nevenslaantle .schets 

• (lig. 31) 

voor ( ^ = 2 t , 2 M : i , 

//i = «,'-'0. //, - / / . = 1,.S5, 

terwij l voor den m i n i m u m 

afvoer 

K. VHHDEELWElUv SO.N'CU.̂OM IX IIKT I'KMALIIMIOOFnK-AXAAI, (AAXZlJllT IJOVEXSÏHOOMS.) 

F . VI:I{NEELWI;iiK SONGOO.M IX HET I'EMAI,lK-II001'l)KAXAAI, AANZICHT l1E.\ENENSTU()0.MS.) 

en / / ' , - / / ' . . = 1,0!» is. 
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Ten slotte, dient nog te woi'dcii opgemerkt, dat i)ij 

den normalen ()ostmoessonstand in liet boven|»and van 

-j- <le beide tertiaire leiilingeii geen water kunnen 

krijgen, daar de bodems re>|). op •• 21,11 en f - 21.31 

zijn gei)r(»jecteerd. In den Oostmoesson nineten <le beide 

daaruit bevloei«! wordende vakken zieb dus in den reu"''l 

beludpen met begieten van een e.ventue(deii a.'inplant: dit 

bezwaar werd geringer geaidit dan dat. verbonden aan 

d(? anders noodige zeer liooge en voortduren(b' oj»zetting 

van bet peil in bet onverdeelde boofdkanaal. De gronden 

kregen vroeger ook g'-eii wate.i- in den Oostmoesson: bet 

vak aan deii linker kanaaloever was zelfs nog grootendeels 

wildboutboseli. zoodat door deze regeling in geen geval 

bestaande belangen werden benad(»eld. 

§ 10. (i r O n d s 1 a g e- n v o o r d e v e r d e r e 

O n t w e r p e n. 

l ' i t de mededeelingen aan bet slot van (i en uit de 

bcselirijvingen (in de daaroj) volgend»; i)aragrafen) van 

de naar aanleiding der aldaar verimdde oj)dra(dit van den 

Diieeteur dei' 1). O. Werken ingediende en uitgevoerde 

ontwerj)en. vi(d wtd reeds af te leiden, dat van de oj)-

making van een algemeen j)lan voor de bevloeiing uit de 

I'emalie nog niet vt̂ td was g(d^onien. W<d bad de Ingenieur 

Voorts is voor l)ei(lo tovallci i : 

h = ',i X i.t;o= t.SO M. 

Ter liepaliiii,' van x ea y lieeft men du.s do Iioido lormules: 

2\.'2 = ,ui - .>•) I -2 1/ — x) tsO // V'2 ƒ/ X l.Sü , 

= (1.70 -.,•) - l /; 1, 

waaruit volgt: 

!/? ƒ/ ,< 1 ,(11) — .̂ ..S \ '>;/ \ \ = 

= l-.S ( (3,20 — .r) I '•> - X) \ 2 n X'\W— 

— ( 1 , 7 0 2 / / n . 7 0 - .<;) 1 2;,:: l,s:, [. 

Hieruit wordt ./• op (lo s,'oinalv!u'lijksto \vij/,e ^'«'V()iidi'ii (l()(ir V(MsohilleiMle 

wnardoii te l:eprneven. 

Do waarde van hol oirste lid der vergelijk in;; is 110,|.!i. 

Stelt men . r = i , 3 t . , dat vindt men dal ook het tweede lid i,'elijk is 

aan hovent,'enooinde waarde voor /zj = O,Ui'.),') ui = rond 0 ,U . 

vStelt men . r= l . . ' {0 , dan moot = O, jlU t zijn. oni ile waard(! 

voor hel eerste lid te verkriji,'en. 

Met — vindt men voor // resp. 0,027 en 0,010 M, zoodat 2 stel 

hjj elkander hehoorende waariien zi jn: 

/ / , = 0 , u , 7=:(),(r_>7 

= ./—l.ilO, v = 0,010. 

In tle iiraktijk is de waardi; (i^ hij Kehitthalk>tnwen dikwijls tui^tichen 

taimdijk wijde cn 'NI 'en vai i icrend, zooals door de |)roeven van MA/.IN 

al(lo(>nde is uiti,'emaak!, en d(i waarde welke di(! coi'tlieii'nl hier heelt, 

zoude dus eerst door proeven moeten worden gevonden. Dehovenstaande 

horekeniiii; is dan ook allei'ii ids eene aanwij/i i i^' te lieseliouwen in welke 

richtiii;; de oplos,-«inj,' van het vraaijstuk is lo zoeken, teiwijl niot nit het 

GOJ; maf,' worden verloren, dat in werkeljjklu'iil hel wel niet noodii,' of 

doenlijk zal zijn, di» verdeeliiii,' zóó miuwkenriir door le voeren. Stapelt 

men i).v. do sohothalk.n l.H.'i .M. hooj,' en laat men heneden e(Mie vrije 

ruimte van + .3 (; .M. in dt; drie openini,'en, dan wel resp. van + 4c .M. 

ot' 8 O.M. in two(! op 'nini,'en of ééno o|)enini,', dan zul rood.s door het 

uitnemen ol l)ijvooj,a'n van een eidielen soholhalk in een ot'moor der sluis-

<>pei)in;,'en, do lijdolijk i,'ew(!ntohtü vordeelin;,' eenvoiidi!,' zijn te verkrij^'on. 

VA.N' Kol in zijno reeds besjiroken voorontwerj) eene scdiets 

gegevei van ib.' wijze, waaroj) de bevloeiing b(;westen de 

l'einali( zonde kiinni'ii ges(diie(|en, dotdi lii'-ruii ble<dv 

voernanndijk. dat zonder bezwaar kon worden ovei--"LCaan 

tol ib iiitvoei'ing der j)rise treaii en van de zoogi-n;ianide 

!'• sectie van bet boofdkanaal. ()in o ve r d f \'e!"der'' riidi-

ling en ;il'metingen van dit k;inaal en dr jila.-its der aan-

mondingen van de seeiindaire leidingen voor de vei-s(diil-

jeinie irrigatievakken te kunnen ooi'deidrii. ware.n ecditer 

me( j-der» gegeven.- noodig, waarondei' i n d e eerste jilaats 

\\(d bidioorde eene overzi(ditskaart met boogielijneii van 

bet gtdieele. irrigaiieg(d)ied tn>s(dien de D.abakan en de. 

I'emalie. 

()nitrent de bevloeiing aan de ()o>t/jjde der 1'einalie: 

liet de<d reinalie ( langsa. was nog in 't ^^(dii'el niets vast-

gesteld. Dat ecditer de vei'den' uitwerking der jdanneii 

voor boofd- en seeundaii'e leidingen in de eerste j)la;its 

de va.stst(dling van een algemeen v()i»rlooj)ig oiitwerj) 

eiseiite. wa.aruit de grootte der seeundaire irrigatievakkeii, 

bi't daai'iiieile verband bouileiul (l(d)iet der boid'dleidiim'eii 

eii bet algemeen bidooj» dezer laatsten was na te ga;in, 

sj)re(d\t W(d van Z(df. 

I!ei'(l.«> kort na bet gereedkomen der dctailbladi-n, toiMi 

de vo()rlooj)ige trae('''s der tO(dconistig(; liooi'dkan.'ilen dj) 

de kaart konden worden uitgezet, blet'k bet. dat de oji-

jiervlakt» der bevloeibare gronden oj) de beide l'einali«;-

oevers niet overe.enkwain met liet oorsj)roiik(dijk daarvoor 

aangenoiniMi getal, waardoor wijzigin<geu van de afme-

tingen en van bet (bdjiet van het kanaal en van bet stuw-

j)eil der jirise d'eau noodzakidijk werden: bet was tt; 

vreezen dat men. zonder algemeen voorontwerj) voort-

wi-rkeiule. weldra voor no»: veel <rro(3tt-'r moeitdiikhedeii Cï O 

en sle(dits ten k»»ste van groote finaneieele oft'i'rs oj)lo<bure 

verwarringen zoude komen te staan. 

Ook scdieen bet bij na.di'r inzien weinig aanbevelens-

waardig. om, zooals oorsj)ronk(dijk in de bedoeling van 

het sehelsontwerj) ba.d gidegen. ^^ebrnik te in.aki'ii v;in 

de bi'staande- dalwegen in het terrein voor bevloeiingslei-

dingeii. Niet alleen bestonden liiertegtMi uit iH;n ie(dinis(di 

oogjmnt bezwaren, doidi ook finaneie(d sidie(;n deze oj)-

lossing weinig verkiestdijk, zooa.ls ri'eds was g(djltdven uit 

de. ervaring, in bet 1')ab;ikan-g(d)ied oj)ged;ian. \'t'e'ird.'it 

(Ie eerste sectie van h(>t hoofdkana.al voltooid was. had 

dan ook de ('hef di'r irrigatiewerkeii er voor ge/.oi-gd, 

een V()orlooj)ig ontwerj) gerei'd to bebbi-n. dat in < )eioi)(>r 

1S!H) aan de goi'dkeuring van lud Departement kon wor-

den onderworj)en en dat niet geringe wijzigingen, gediend 

h(.'(dt ;ils leidraad bij bet ojiinaken van de detinitiev»; 

oiitwerjieii voor d(̂  vers(diillende vei'dcre onder(b'(den van 

'n;t werk. w<dke naarm.ate. zij gi're(>d kwamen, sueeosie-

V(dijk werden ingediiMid. 

I .\1 vorens de bidangrijkste van dez»' la.atsten eenigszins 

ik voor. uitvoeriger te b(diand<den, komt het weiisc 
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met een enkel woenl ile algemeene beginselen te besj)re-

ken. welke als grondslag bij de verdere ontwerpen wer-

den aangenomen. 

WHM- de benoeming der versidullende leidingen, ojjper-

vlakken en kunstwerken, werd bet volgende systeem toe-

jrenast : 
: 

A/nii'iiridiiH/ciL Aan de ai'voerleidingen w(!rden zoo-

veel mogelijk eigennamen gegeven, waarbij meestal van 

don naam <ler bestaande leidin«: kon worden «rebruik ire-

maakt: al'voei'leidingen van (uidergesebikte orde werden 

nier benoemd. 

Bci'loniitf/sriiL'L'cit en .sccniidairn (Kuirocrleidini/ot. Zooals 

er twee hoofddoelen voor het geheele gebied Jjabakan-

(iangsa. zijn. komen er twee hoofdleidingen, n.l. de hoofd-

leiding Pi'iixilfc loopende van af de inlaatshns bij Xotok 

over Songgoin en l'ontjol naar de westelijke ludft: het 

gebied tusschen de Oabakan en de I'emalie; en de hoofd-

leiding llrchcs. h)0|)ende van af het verdeelpunt bij Song-

gom naar de oostelijke helft: het g(d)ie(l tusschen de 

IVmalie en de (iauirsa. 

De direct 

uit de hoofdleidingen aftapj)ende leidinu'en 

zijn secundaire leidingen; de hoofdleiding eindigt.. Avaar 

zo zich verdeelt in di- twee laatste secundaire leidingen, 

ïdzoo bij de inlaatsluis van het voorlaatste secundairt! 

bevloeiingsvak. De secundaire leidingen en vakken wor-

d.en onderscheiden door bitters (Ui cijfers; de letters zijn 

P en !•}. zijnde ile begiidetters van de namen der hoobl-

leidingen v/aaruit de secundain; leidingen aftappen, de 

cijfers zijn arabiselie (1,2,)}, etc. i voor de bdilingen, 

nuueinsche (l, IJ. 111. etc.) voor de vakken, waarbij het, 

het dichtst bij de prise d'eau liggende bevloeiingsvak en 

hare leiding het cijfer I, re.sj). 1 krijgen. Dus beteekent 

secundaire aanvoerleiding aftap])ende uit ile hoofd-

leiding Teinalie voor bet ;5<' secundaire vak o]) den liidcer 

i'emalie-oevei-: l) her vijfde seeundaii'e bevloeiingsvak. 

dat bevloeid wordt uit de hoofdleiding Orebes. 

hiii/sltrcrb')/. De kunstwerken worden alle aanu'egeveii 

met de letter K. die in de twee hoofdgebieden worden 

onders(diei(len door bijvoeging der letters 1' en 0. leder 

gebied telt de daarin gtdegeii kunstwerke-n van af 1: de 

kunstw(n'ken in ('('n gebied worden doorgenummerd. De 

laagste eijferv zouden volirens de nota. van toeliclitintr 

tot bet ho(d'dkanaal moeten behooren. daarop zouden vol-

gen di<". hehoorende tot vak I. enz.; doch in de jiraktijk 

wei'd biervan afirewekeii en hicdd de nummeriiiLr verband 

niet bet geived komen CU indienen van de ontwerpe.M 

der ver.xcdiillendc onderdeidcn. 

Du& beteekent: 

K ( i l ' liet kun-twei-k nummer ze>. g(dogen in het u'e-

bied der l'I'liialiedioofdleidiim-; , 

I\ü2J> het kunstwerk nummer twee en dertitr. ffcleiren 
O / O O 

in het gebie<l iler Hr(d)es-Ii()of(llei(ling. 

Wenscbt men de i)laats van een kunstwerk nauwkeu-

riger aan te duiden, zoo kan dit gemakkelijk door bijvoe-

ging van bet vaknummer. 15.v.: 

K 2 7 r i b(neekent het kunstwerk nummer 27, gelegen 

in het gebied van het i'enialie-hoofdkanaal in het eerste 

bevloeiingsvak. 

De vijf kunstAverken in de eerste sectie der Pemalie-

bo(d'dlei(ling krijgen dus van nu af de volgende onder-

: scheidingste(d\ens: 

de jirise (Teaii is K i l ' ; 

j sy])hon(luiker met sj)uisluis l'apassan K 2 I ' ; 

., ,, „ Ka rang K iM' ; 

„ „ Ledoeng K i l ' ; 

v(U'de(dwerk te Songgom: K 5 1'. 

(De later bijgevoegde inlaatsluis in het reinalie-hoofd-

kanaal bij K..M. 5 7.S0 kon natuurlijk bij deze num-

mering nog niet worden opgenomen; deze werd toen 

genoemd K-11"') (*). 

Jh' rerdcclinii der heide, hoofdijehieden in m-nndaire 
heriociiiiijnrdklceii leverde weinig moeite op, omdat de 

natuurlijke toestand nog vrijwel bestond. Jn het l'enidlie-
(jchied was alh't'n bij den postw(;g de loop der eigenlijke 

bidN-en niet altijd even duidelijk herkenbaar, omdat de 

bevolking daar veelal d<' ravijnen bad afgedamd, ten 

eiiule bet weinige wa.ter dat deze in den Westmoesson 

afvoerden, nog te kunnen opvangcui. Voor de afvoerlei-

dingen. die de grenzen der bevloeiingsvakken vormden, 

kon ten Zuiden van den postweg bijna uitsluitend worden 

g(d)ruik gemaakt van bestaande ravijium en l)eken. wat 

met het oog op de kosten een groot voordeel was. Ook 

benoorden <len postweg wei'den die afvo(!rlei(lingen niee-

rendeels van voldoende cajiaciteit geacht. l*]en groot voor-

deel van de aanwezigheid dor zich natuurlijk gevormd 

hebbende afvoerleidingen, die in bet ontwor|)en irrigatie-

stelsel geheel pasten, was dat de bruggcni in den grooten 

])ostweg bijna allen konden blijven bestaan en dat slechts 

weinig»- nieuwe duikers noodig wanui voor een |)aar se-

cundain» aanvoerleidingen, welke laatsten daar ter plaatse 

nog sle(dits een betn'kk(dijk klein gebied luubhui te b o 

vloeien. zoodat de kunstwerken klein konden blijven. 

(*) Hij ooiio heschouwiiii, ' van de overziclitsUnart van hot hevlooiinj,'.s-

fjoliiod (P laat 2) zal hot opva l len , dat aan hot hierbovon ;;enoonid(! systoein 

niot str ikt do hand is _i,'ohou(lon, wa t hotrol't do loidini^on l ' i , l'o cn P.;. 

l ininors, zooals do vordcolinj,' t hans is, zondo i).v. nn l ' i gosplitst wordt 

in I V ' tot V\<j too, 1,'oon oidvolo roden zi jn, oni do thans als l'o, l\(i, 

l';; on 1'ii« a i in^oduido leidin;j;ou, idet ook tot do vortukkiti«j;on vuu l ' i 

to rekcnon. Hij het oorspronkel i jk innoi l iondo voorloopii ; on twerp 

echter wenicn do leidin,i,'on Po en 1';) als iliroct uit hot hoo fdkanaa l 

altap|iond o iUworpon; oorst later hlook do wenschel i jkheid van eono 

onkele artappiii«,'. Do oorspronkel i jke honooininj, ' word toon 'idot moor 

f,'o\viizii?d. 
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Na de bedijking van de IJabakan, werd in het i'emalie-

gebied weinig nadeel meer ondervonden van overstroo-

mingen. Alléén die van de Pemalic zelve gaven in den ^ 

Westmoesson nog wel eens overlast, b'ekent men bet 

onderloopen van lage terreinen in het dalbed der rivier 

niot UKHIC, dan begonnen deze ongeveer bij de desa Dja- | 

gatamoe (f) op ± 8 K.M. bezuiden den postweg, op beide ' 

oevers. De aangerichte schade werd echter gering geacht, ! 

daar het water spoedig weer wegtrok; zelfs bij de grootste ^ 

bekende bandjir van Februari 18i)G bleven de bouwvel- ' 

den niet langer dan twee, dagen geïnundeerd. 

Door do zooeven genoemde bestaande afvoerleidingen, 

werd het P-gebied oorspronkelijk verdeeld in negen secun- ; 

daire bevloeiingsvakken, wjuiraan later bij de uitwerking • 

der plannen nog twee werden toegevoegd. Daarvan was 

alleen vak 1 zeer groot ( lo OO I bouws netto) doch daanian ' 

viel weinig te verheli>en; bet was een natuurlijk gevolg 

van de verbreeding van het gebied naar bet Noorden. 

Ook in hvJ •Brehesijehied werden de vakgrenzeii bijna 

uitsluitend gevormd door ravijnen en bijstaande water-

loopen, zoodat voor den waterafvoer in den eersten tijd 

geen beteekenende kosten beboelMeii te wonlen gemaakt 

en later bij de ,vergrooting van enkele afvoi-rleidingen 

eene belangrijke besparing wenl verkregen doonlat een 

groot deel van 'het Inoodig geachte dwarsprofil reeds 

aanwezig was. 

De verdeeling der eerste zin-en vakken in laatstgenoemd 

gebieil. was door het t(M-rein geheel aangewezen; tusschen 

do ravijnen liggen taimdijk duidelijk herkenbare ruggen 

waarover de aanvoerleidingen werden getraceenl. liet 

irro(M(-. vak IIN'III in dit <i:id)ied <;af het meeste moeite; 

ook voor de (Uiderverdecding. omdat ruggen i'ii dalen 

minder geprononceenl waren. Vooral in de buurt van en 

benoorden den postweg hadden ide v(dden di(̂  dit vak 

vormen veel te lijden van overstrooniingeu, widki' ten 

deele afkomstig wanui van de Penialie. ten deele van de 

leidingen die het (longwater naar deze streek voenlcn, 

dan w(d van de Koeniissikleiding of van de terreinen 

tusscben de Kaning Seni])oeng en Pemalic aan de eene, 

en de Kali (!;nigsa aan de ;in(iere zijde. I'leii ib-r voor-

naamste aanvoerleidingen voor het (long- en Koemissik-

water was de Krojiak. venbu-op Kali Klikinni genaamd, 

welke zich bij b'andoeng in twee takken s|)litste: de 

Wangaiidalem en de Knipiakleidingcn. Ib't water der 

Knipiak stroomde Xoordoostwaarts naar de Kali (langsa. 

(Ml hielp da.'ir de lage landen mede OIKIIM' water te zi'Iteii. 

Om dit waterl)ezwaar te verminderen, wenl voorges|(dd 

de Klikiraii. dii' ton detde de gn'iis tusschen de vakken 

o p PUuit 2 konden , oui do kaarten niet lo overhidon, luet a l lo 

namen worden overi^enomen van «le oorspronkel i jke h laden. l)jai, 'atamoe 

18 j;el(>^'en tnssehen de op de kaai! ^'onoonnle «losa's Len ipe in en W a n a l j a h i . 

ju ist waar op het eerste kaar t je van l ' laat de 1,'roote hootillelter ^ H " 

.staat van hot woon l „DrLdjo.s". 

li\'l en l»\'lll vormde, door eene cou|)ure in verbiiuling 

te brengen met de (iondaiig, een ander tamelijk diej) 

ingesneden nivijn, dat in de P(;nialie uitmondde (en niet 

te verwarnui is met êeii andere K. (iondang, bij het 

beginpunt va.n het bevlocMingsgebied, bij Songgom, ge-

legen), Wel zoiuhui de •pemalie-baiidjirs daanloor mis-

schien iets kunnen stijgen, doch alléén Avanneer deze rivier 

zelf een groote bandjir afvoenle en de maxima .sanien-

vi(d(Mi. zoude dit eenig bezwaar kunnen geven, anders 

zou geen last wonlen veroorzaakt, wat vroeger bij (dkt̂  

bandjir in de Klikinin wel bet geval was. 

De overstrooniingeu der 1,'eniaiie zelve beginnen, zooals 

zoo even reeds wenl medegedeeld oji i 8 K.M. bezuiden 

den jiostweg bij de desa Djagatamoe. I^JCII deel van dit 

water kwam, zooals wij toen zagen, in het g(d)ied der 

J'iMiialie-lioofdleidiug. bet meeste liep echter in noonl-

oostelijke richting naar de verscdiillendc leidingen be 

westen den weg van llrebes naar Djatibaning. vloeide 

bij hooge bandjirs ook over den weg die daardoor veelal 

aanmerkelijk wenl beschadigd, en kwam zoo in de kali's 

Limbangan <'n (langsa terecht (*). 

In v(M-band met dezen toestand werd voor de streek, 

bcgrcjicn tusscdien de Pi.'inalie en de Liml)angan benoor-

den Doekoe Waroe geene watervenleeling ontworjien en 

zoude voorloo|)ig wonlen aangesloten aan den bestaanden 

toestand: alh'éii een enkel vak van 158 bouws kon nog 

zonder bezwaar bevloeiing ontvangen uit het kunstwerk 

dat l)ij Do(dvoe Wante zou worden gidiouwd en waar be-

halve; de leiding voor dit vak, nog aannionden eene ter-

tiaire leiding vo(U' 2i)l bouws: «b; secundaire leiding 118̂ /; 

de verbindingsleiding met de Wangaiidalem: en de be-

staande leiding l)oewi(yi. Immers, indien men te eeiiiger 

tijd plannen zoiub» maken, «un de overstrooniingi'n der 

Pemalic te beteiigideii. dan zoudi- de aangewezen plaats 

VOO!' de sec.undain» huding 158 zijn langs den weg Djati-

(*) Deze kal i l i imhan i j an vormt oen «lal in di' tu.'iischen I 'emal ie en 

(taiiifsa ^'olr^oii torroinon welke ovoriijens eene hijiui onai'i,'ehrokeii door-

1,'nande holl i i i j ; in iioordoosteli jko richting' van I 'emal ie tot («aiii,'sa vor-

toonen ; van do aanwoz i i jho id dezer leidini,' werd pnrti j u'otrokkon voor 

eeno onilervordoelinj,'' van vak VI I1 . 

(•'f) Z ie de noot onder de voorijfaande kolom. Doekoe W a r o e is hij het 

punt van do leidiii},' B S , waar o|i de Icaarl no. '2 de letter I van het 

woord „ deh i od " is »jeplaatst. Hot hier i:enoemdo vak van 1.5.S houws li<,'t 

tusschen do leidini,'en o|) «li" kaart aani;e«luid als I lSf j en H^A en is aan de 

noordzijilo hoj^rensd door den woy; van Krasak naar het Westen, het 

viik van 231 houws lii;t ten oo.steii van 15 8«. wordt in he lDos ien hei^reiiMl 

door eono atVoorleidiiiir in de K . Handooiii,' n i imondende en in het No(»r-

don «loor een we;; van Krassak naar het toosten. De NVan!,'an«lalem 

is op de kaar t i jenoemd MS/;, terwijl de itestaande lei'lini,' IJoewi a ldaar 

is aan^'cdiiid als de voortzetlinu' van Hs . 

De aaiithudit won l t er hier op i,'i'vestii,'d. dat op kaart 2 het i^edcelte 

van vak M V I I I hei^rensd in het Zu iden door den wei,' van Krasak in 

westelijke richiin;,' loopend. in hi't Oosten door «Ie K . I.imhan<,Mn. in 

het NoordiMi door den posiwei,' en stoomlram i n in het Wesieii doori ie i i 

W ani, 'anilalem (hier 15 8/> u-enoeimli ten onrechte is aan^'edidd als i:erei:eld 

lievlooid Dit ;;ei!eelte had ook met een Idauw u'ohlokt l i jnennet iji'hooreii 

to zi jn aanü:oi:evon. 
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baning—llrebcs, wa-ardnur ook benoorden den jiostweg een 

goed tracé verkregen zou kunnen worden. Zonder vooraf-

g;win(b- viirbetering dor l'einalie zoude echter dit tracé 

bezwiuirlijk zijn te volgen, want do leiding H8 zou niet 

do insluitende dijken boven <len weg komen te liggen, 

zoodat het overstroomingswater der J^emalie, dat vóórdien 

geleidelijk in oostelijke richting kon wegvhxMcn, zou 

worden gestuit in zijn loop. Als gevolg diuirvan zouden 

do terreinen bewesten dien weg langer en tot grooter 

hoogte onder water geraken; het waterbezwaar in de al-

deelingshoot'dplaats Brebes zou v(!el erger worden en al 

het ovcrstroomingsAvator der remalie zou feitelijk door 

die jihuits moeten vloeien en zoo langs een langer weg 

noordwaarts na^ir zee. liet maken van oen af voorleid ing 

van Brebes bezuiden den postweg naar de Limbangan, 

waardoor aan ilit bezwaar zou kunnen tegemoet worden 

gekomen, stuitte af o}) de hooge onteigeningskosten in de 

hoofdplaats. 

Tegeii de voorgestelde oplossing bestond te minder be-

zwaar, omdat de bestaande leiding(m bij Doekoe Waroe 

op eenvoudige wijze !uin H8 konden worden aangesloten, 

(Ml omdat het terrein in kwestie reeds door die leidingen 

werd bevloeid, zij 't ook dat in die bevloeiing nog veel 

verbetering kon worden gebracht, omdat juist in het deel 

benoorden den ])OStwcg nog vele sawah's voorkwamen 

welke afhankelijk waren van regen. 

De reden waarom aan de AVestzijde der remalie do be-

vloeiing geheel kon worden ontworjien en aan de Oostzijde 

niet, was dus deze: aan de Westzijde liepen de groote 

leidingen buiten het overstrooniingsgebied, al het over-

stroomingswater vloeide weder af op de J'onialie en in 

die wijze van afvloeiing werd door de geprojecteerde wer-

ken geene ingrij])ende verandering gebracht; aan de Oost-

zijde daari'ntegen zou de leiding B8 in hot overstrooniings-

gebied liggen en de wijze van afvloeiing van het b;indjir-

w.ater eene belangrijke verandering ondergaan. 

Werd lat<'r verbetering der l'emalie n id urgent geacht, 

dan zoude voor lud ti-rrein tusschen die rivier en de 

Limbangan de ()])lossiiig kunnen worden ge/.oclit of in 

den bouw ei'iier doorlaatbrug bij Saditan met aanslui-

tende, afvoerleiding na:ir de Limbangan. öf in behoud van 

do 1).̂ staande irrigatie. Door dit laatste zou overigmis het 

aanbi'cngcn van verbeteringen ni(d uitgesloten behoeven 

to zijn: door luit bouwen van vc.'rdeelsluisjes. het |)ernia-

nent maken van dammen, enz. zouden reeds zeer gunstigi^ 

veranderingen en wijzigingen kunnen worden verkregen. 

D(j begrenzing van ieder se-cundair bevloeiingsvak was 

dus bekend, dit vak was n.l. ingesloten door de natuurlijke 

grenzen en door een hoofdkanaal. Van dit laatste was 

(iorst e(Mi g(dieel voorloopig tracé opg(izet onder oen ver-

hang van Vïood- (/i'ooflr van elk hrrloriiiiijsnil: w(M'd nu 

])lanimetris(di van de kaarten opgtMiieton; daardoor kon 

het debiet van elke .secundaire leiding berekend worden, 

waarna een eerste lengtejirofil van het hoofdkanaal kon 

worden geprojecteerd, uitgaande van de nu bekende do-

bieten en de gewenschte snelheden in de verschillende 

])anden. llieniit volgde weder een gewenscht tracé met , 

het oog Oj) de terreinlioogte; dit werd volgens het beloop 

der tranches oj) de kaart gcdrokken en daarna werd een 

nieuw tracé ontworjien wa;.ibij het eerste wel zooveel mo-

gelijk gevolgd werd, doch de volgens do tranches ge-

trokken lijn vervangen werd door rechte gedeelten en 

bogen. 

\'olgenf.. dit huitsto tracé werden nu de ojipervlakken 

der vakken ()|)niouw genieten en werd het lengteprofil 

wederom berekend, wjuirbij als regel bleek, dat verdere 

wijziging van hot aangenomen tracé onnoodig was. 

Het netto op|)orvlak van elk vak werd uit de bruto 

oppervlakte afgeleid door aan to nemen dat de verhouding 

tusschen beiden dezelfde zoude zijn als voor het geheele 

gebied: voor het J'-gebied derhalve ^ 85,8 pCt. A'oor 

het definitief ontwerp werden de oppervlakte-metingen 

herhaald en werd het niet te bevloeien oppervlak in elk 

vak afzonderlijk o]igemeten. 

!)<} later eventueel te bevloeien opjiervlakten fb.v. Avild-

iioutbosschen) worden bij het te irrigecren oppervlak 

medegeteld. 

Bij do voorlooj)ige bej)aling van het tracé der hoofdlei-
diïKjen werd juingeiiomeii, dat het meest wenschelijk peil 

in de leiding is 0,35 M. boven het nuudvold, gerekend 

als volgt: 

8 c.AI. water op de sawah; 

4 „ drukverlies tusschen water in tertiaire leiding 

en Oj) het veld; 

8 ,, id. tusschen secundaire en tertiaire leiding; 

15 ,. id. tusschen secundaire leiding en hoofdleiding; 

35 c.M. 
j 

! Daar het aanbeveling verdiende, het tracé zoodanig te 

! kiezen dat aan do benedenzijde van het kanaal zoo min 

I mogelijk terrein ligt dat te hoog is om bevloeid to worden 

I (omdat daaruit altijd de last volgt, dat de bezitter van 

het te hoog gelegen veld door ojizetting van het water 

t(.ch tracht zijne .sawah te bevloeien, waardoor de betrok-

, ken leiding voel to weinig water krijgt) was niet alleen 

bij do inlaatsluizen, doch langs het geheele tracé een jieil 

van 35 c.M. boven maaivtdd als minimum gewenscht, 

' een desideratum, dat echter niet steeds vervuld kon wor-

den. daai het belooj) dan vetdal te bochtig zoude zijn ge-

^ worden. 

' Bij do hiirvk'i'.nimj van hel knißcpyofll werd u i tgegaan 

' van eene gemiddelde snelludd van 0,70 M., in de laatste 
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liandeii verminderende tot 0,G0 en 0,50 M. In verband 

met de geaa.rdheid der gronden werd 0,70 M. als een 

niaxinium beschouwd, terwijl • minder dan 0,00 M. liever 

niet werd toegcjiast met het oog oj) oj)slibhiugeii. 

Als taludhelling werd als regel D/a^l genomen, alleen 

voer de groote ojihoogingen ter weerszijden van de krui-

sing van het l'emalie-hoofdkanaal met do rivier eii van 

een de(d van het Brebe.s-hoofdkaiiaal werd veiligheids-

halve 2:1 gesteld. 

Ter hcpali)}!] niaxhiiu}ii(lcht('l, dat de k.'iiia.len 

moeten kunium afvoeren dient, behalve het notto te he-

vloeieii oj)i)ervlak, bekend te zijn do gemiddelde Ava.ter-

behoeft(- j)er eenhei<l van ojtj)ervlak (welke in Nod.dmlirj 

algemeen in Liters |»er bouw j)er secunde wordt uitge-

drukt,). 

Deze waterbehoefte is in do eerste j)laats natuurlijk 

afhankelijk van de geaardheid <ler gronden, doch veelal 

wordt ook aangenomen dat zij verband houdt mot de 

grootte van het vak, dat uit ééne leiding wordt bevloeid, 

in dier voege, dat voor kleine eindvakken genikeiid moet 

worden op het toelaten van een veel grootere hoeveel lieiil 

water j)er bouw en per secunde dan voor hot g'-cdicolo 

gebied gemiddeld noodig wordt geacht. JOene derj,adijke 

vermeerdering kan worden gemotiveerd doordat het na 

het ojitreden van storingen in den geregelden watertoe-

voer (b.v. ontstaand(; door een tijdelijk geringer ri\-icr-

debiot, dooi' onderhoudswerken, door schoonsjuiiiiig der 

leidingen) wenschelijk kan zijn om bij oj)volg('iid ruimer 

rivier- of leidingdebiet, emie grootere dan de normale 

hoovoelheid te verstrekken. 

iiij grootere vakken behoeft eene dergelijke vernieer-

derdo watertoevoer niet steeds voor het geheele vak ge-

lijktijdig te geschieden, en da-iirdoor kan het verklaard 

Avcrden dat de j)er eenheid van oj)j)ervlak aan te voeren 

hoeveelheid grooter moot kunnen zijn, n.-iarniate de totale 

uitg(\strekthei(l van het vak kleiner is. 

Bij eene goede on voldoende bevloeiing kan worden 

verwacht vc-rmeerdering van welviuirt en bovolkinjj^ en 

uitbreiding van kanij)ongs. Ook zal in een deigelijko 

streek de oj)richting van suikerfabrieken niet laiijg oj) 

zich laten wachten en daarmedo gaat gcjiaard verhuur 

van een deel van do bouwvelden der bevolking voor 

do rietcultuur, welk deel in den Westmoesson jgoen be-

vloeiingswater noodig heeft. 

Xeemt men jian, dat uithoofde van de beide laatstg«)-

noenide redenen eene oj)j)(jrvlakte van + 20 j)(U. der gion-

den welko bij den aanvang der werken in de terniüii zou-

den vallen om bevloeiingswater te ontvangen, hiter niet 

meer bevloeid zullen worden, dan zoude dit eene reden 

zijn, om de gemiddehl noodige totah; waterhoeveollieid 

met 20 p(Jt. te verminderen. 

\'cor een te bevloeien o|)j)ervlak van A boiiw.s, z.onde 

aldus bij den aanvang der werken beschikbaar moeten 

ziju a X A kubieke meters water, als a het nornuial-

verbruik j)er 1000 bouws voorstelt. Nadat de suikerin-

dustrie zi(di in de betrokken streek heeft ontwikkeld, zoude 

die in maximum jaarlijks [r, A-gronden in gebruik hebben, 

zoodat alsdan <le resteer(Mido -'/Ö A-bouws die met rijst 

worden be|)lant a liters j)er bouw kunnen krijgen. Voor 

het l'emaliegebied, waar voor de bej)aling van het ver-

mogen der hoofdkanalen, zooals wij ree<ls zagen, gero-

kend was oj) 0,8 Liter j)er bouw jier secunde, zoude op 

die wijze later het norinah! verbruik Vi X 0.8 L. = 1 L. 

jiei' bouw j)er secunde kunnen worden. 

l'Jen s(!cundair vak ter grootte van B-bouws. zomle later 

ino(den verkrijgen a (B—h) kub. niett.'r, indien h het oj)-

jiervlak voorstelt, dat binnen bet secundaire vak met riet 

is bei)lant. 

Xu werd bij de Benialiewerken aangenomen, dat voor 

B = 200 bouws, I) = O zoude kunnen zijn, terwijl voor B 

> 1000, B werd gesteld, ni.a.w. werd aangenomen, 

dat het zoude kunnen voorkomen, dat in een vak van 200 

bouws. geen enkele riottuin voorkwam, terwijl in een 

vak van 1000 bouws en grooter zoude mogen worden juin-

genonien. dat 20 j)Ct. der ojijiervlakte nu.'t riet zoude 

zijn bej)lant. In verband met do omstandigheid, dat do 

suikerfabrieken gewoonlijk in elko desa ieder j.'uir een 

gedeelte der gronden inhuren, zoodat het eene uitzonde-

ring blijft indien in eeno desa het eene. jaar wel. het an-

dore in het gehec.d niet wordt gejilant, lijkt deze aanname 

wel gemotiveerd. 

Oj) grond van de hovenuiteengezette beschouwingen, 

welko eenerzijds zouden leiden tot eene vergroot ing der 

noodige waterho(;veelheid voor kleine, anderzijds tot eene 

vei mindering dier hoeveelheid voor groote vakken, werd 

nu voor lud J'emalieg(4:)ied do volgende i-egeling getroffen: 

Bij B = O houws werd ^'erukend oji Hu h. p(U-b/sec. 

„ B = 10 

» 25 

„ B = 2 0 -

„ B = 00- 100 

„ B = 100- ooo 

„ li = 200-1000 

„ B = > 1000 

2a .. „ 

„ 2a-l,(ni „ „ 

„ l,0(t—l,-25f/ .. „ 

„ l,2óa— a ,. „ 

„ a -O,Ha 

„ 0,8(( .. „ 

terwijl voor a, zooals reeds werd vermeld. 1 L. jxu' bouw 

jier secunde word a^ingenomen. 

Maakt men met deze gegevens eene gra|)hische voor-

stelling. en verbindt men de aldus verkregen j)unten door 

eene vloeiende krommo lijn, dan kan daaruit voor ieder 

oi)j)ervlak het biuioodigd dobi(5t j). b. s. worden afgi.deid. 

De a(diterstaande figuur .')2 is vervaardigd naar die, 

welke bij de l'emalie werken werd gebruikt. 



54 PEMALIEWEUKEN. 

.i 

. i ! 

M 

13ENüODIGI>F. HOKVEELHEID WATEli I'EK HOUW EN I'EU «ECUNDE 

VOOR VEUSCIJlIiLENDE 01'1'EHVLAKKEN. 

G ĵt/ée.tf/'̂ a^C; I t/n. oSo-tC'iW 

/OO Xüo JCP ^00 Soo 

Fit-:. 82. 

óaci Sao ^00 /coo 

§ 1 1 . De l l (M ) iMk ; i i i a l oM . 

'roi'wij! (Ic. ocr.sK' scclii' vau hot hoordkaiia^il. van at' 

do |)i'ist d'eau K 1 V tot aan lint verdeehverk to Songgom 

K 5 r. /(KMlanig' Ixdoop had. da.t liet tracé iu hooi'dz.'iak 

do lijnen van gidijki* hoogte loodrecht sneed zulks met 

do bedoiding om den watcrspiegol in hot kanaal zoo s])oe-

<lig mogtdijk op coii peil te. brengen, waarop l)e.vloeiing 

\an het a,;ndiggend terrein mogidijk was zoo is van laatst-

genoemd kunstwerk ai' het tracé der beide hoofd vertak-

kingen dl' tw<'.ede sectie der l'oiiia.liediool'dleiding en 

de llrobes-hofd'dhdding zó(> g;i;kozen dat deze kanalen 

een zoo groot mog(dijk oppcrvl.ak kunnen bevloeieu: in 

ho(d'dzaak volgen zij dus liet beloop der traiudies. 

|)(! l)e.vloeiinir uit de I'eiii;die. liool'db'idiiiir noemt eerst 

ecu aanvang op den linker rivi(Toover. nadat het kanaal 

<lo(ir inidd(d van eeni' at|u;iduct ti'f hoogte van de desa 

l'ontjol over de ri\ier is g(dcid: de gronden <ip den re(di-

tefoevor worden geirrigecrd uit. do I lr(4)(ïs-lioofdleiding. 

De natunrlijke bevloeiiiigsgreiis (i| I den linkeroever wordt 

bepa.ald <|ooi'ile h<'U\eL- bij Kaï'.'itiLr bah': oid^ met het o(tg 

op eventuceh' gl'Olld \'erschui\'i I l gO l l st'lli'rll het gewenscht. 

di(* teri'eineii te vermijden. I )e t erroiii^hoogte bij Karang 

bah', d.i. (Uigeveer bij de inlaatsluis K 12 1' van vak I'\ . 

i^eeft du> in verl)and met de toe te laten snelheid en het 

kanaal prtd'il. de benoodigde lioogMi' van (h'ti w ater-pii'gel 

;ian don linker I'em.alie oever. IÜ] de nadere vaststelliuLr 

van het peil in het pand. reikeiulc van het vertlcelwi'rk 

bij SniigL.'-iim I 1\ 5 R t"it dr inlaat-lui- VIMU- vak 1' I • KT I'-

was (M- voorts nog op te letten dat eenerzijds de bodem 

van de a<|uaducl ( K O l ' j hoog genoog boven den hoogst 

btdvondeii bandjirstand moest komen, terwijl het anderzijd> 

gewenscht was het |»eil zoo laag mogelijk te houden om 

de ophoogiiigen ter weerszijden va.n de rivier zooveel mo-

g(dijk te bej)erken. 

Ilekeiiing houdende met deze verschillende desi(h^ra.ta. 

werden de volgende peilen ajingenonien. die bevredigende 

uitkomsten gaven. 

Hoogste rivierstand te Font jol 4- 17.50 

\'rije ruimte onder onderkant hoofdligger bij 

de oplegging va.n het Westelijk landliooi'd . 1.8S 

Onderkant iKxd'dliirirer aldaar lO.liS 

llodeii. van de.n bak t. Z. j> 

Waterdie|)te in den bak 

Waterstand in den bak 

\'(r\al in de aipiadtict van evongenoenu 

])un{ tot het begin va.n het rechter laiidhoofd 

115 X 0.00251; . 

Wate!'.-piog(d in de aijuaduct bij de intredf 

van het water in bet rechterlaudhoofd . 

Drukhoogte om de smdheiil va.n 2.50 M. ii 

den bak te kunnen geven O.IS M. zegge: 

Waterspi('g(d in het kanaal boven het rech 

terlandlmofd der :ii|uaduc.t 

\"erval vau genoemd pum tol Songgom . 

l'.enedenwaterstaml bij StuiLTu'oin . . . 

- I - 20.21 

l.5li 

21.71 

= O.20 

H 22.00 

0.50 

; 22.50 

0.151 
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Ter iia(l(M'(' toelichting van cnkdc (hv^cr ciji'crs woi'dt 

vcrwc/cn naar do hioracditer volgcndf^ beschrijving van 

het kiinstwcrk: hier moge worden volstaan met de o]»-

merking. dat uit dc boven bekend gestelde waarden, eene 

waterdiepte van 2.00 volgt in het pand van Songgom 

tot l'ontjol: uit het hier veiligheidshalv(; aangenomen talud 

van 2 op 1 en de snelheid is de bodeiubreedte en het 

verhang al'geleid. /ooals die in het lengteprol'il zijn be-

kend gest(dd (i'ig. I};') . Onmidchdlijk bovenstrooms van 

do a<|uaduct ligt do waterspieg(d in het kanaal ^..^O .M. 

boven het maaiveld: dit is iu)g niet zoo overdreven hoog 

(lal bij voorzichtige uitvoering van het werk vrees voor 

doorbrakiMi zoude behoeven te bestaan. 

\'oora,l met het oog o|» de kosten, kwam voor di'- groote 

O])hoogingen. welke hier iu)odz.'dv(dijk Avaren, slechts grond-

ontleening ter zijde van het tracé in aanmerking, zoodat 

over i 1 K..M. huigte j)Utten moesten worden gegraven ter 

verkrijging van het nootlige materiaal. Om waterverlies 

door kwel te voorkomen en at's(diuiving van den grond 

to beletten, werd tusschen dijkteen en bovenrand van het 

puttahu' een berm van 10 M. gespaard; verder werden 

de j)utten onder een talud van 2 :1 ontgraven. waarl)ij 

niet dieper da.n 2 a 2.r)0 M. beiu'<len het maaiv(dd werd 

gegaan, éindelijk werd do voorzorg genomen, om o]) af-

standen van 200 .M. een dam tusschen de ontgravingen 

te lattMi staan, ter voorkoming van strooming. 

De linkerkanaaldijk dient over het algemeen tovens als 

(onverharde kaï'renweg en waar noodig als grondberging, 

ook voor den uit de bermsh)oten komenden grond, met 

dien vei-stande evenwfd. dat met het oog op afschuivingen 

de hoogte valide. gron<lbei-ging nerircns meer dan 2.00 M. 

boven he.t ma.'iiveld mo(dit bedragen. De kruinsbreedti' van 

dien dijk is. voor zoover hij als weg dienst doet. 1.00 .M.: 

ter weei'szijdeii van de a«|ua(luet l'ontjol is (li(' breedte 

Id.OO M.. doch (le kruinshoogte boven den water>pieg(d is 

.'ildaar vermeerderd tot O.7.") .M.. in pl;iat^ van O..")!) .M. 

zooals eldcr-. zoodat de brci-dte. gemeten op den wat(.M'-

S])iegel. to(dl (le/rlfde i>. in bi'ide ge\;illcn. De/e \'e!'-

hooging werd noodig geacht, (undat hier de gevolgen 

van eeni' doorwe(d\ing van <le kruin bij iets hoogeren 

dan normalen watei-staiid en van overl(»o]ien. dan w(d 

van bi'S(diadigiiig door kwaailwilligen zeer ernstig zouih-n 

kunner. zijn. 0(d; mag dit gedeelte niet (btor V(»ertuigen 

worden g(l)ruikt en het dijkstalud aldaar nie.t door vee 

wcu'deu betreden, waarom het door eeiii* |i'\-ende haag is 

afgesloten voor alle verkeer. 

Overigens werd er op «relet. dat d(» liid<erdijk overal 

minsten- (l.f) M. boven het ti-rrein werd geprojecteerd. 

<mi bij zware ri'gens overloopen te voorkomen. Tus-(dien 

den teen van den karreweg cn de bermsloot werd een 

berm van minstens 1.00 .M. breedte, gespaard. 

De rechterdijk dient tevens als rijweg. Hij is overal op 

minstens 0..") M. bovi.'ii kanaalpeil g(di'gd. ten einde do 

l)reedte ter hoogte van den wat(!rsi)iegel te vergrooton en 

den ondergrond v.-i.ii den weg minder vochtig te doen zijn. 

De wegl)reedte is (>.00 M., waarvan 3.00 iM. verhard; ter 

weerszijden zijn wegdijkjes van 0.2') .M. hoogte, welko 

vo(M' de afwatering doorbroken zijn. 

Waar de waterkeerenile dijken oj) boschgi'ond moesten 

worden aangelegd, \verd ger(dcend op het aanbrengen van 

een kleikist van 1 M-. doorsnede. 

1'iVenals in de le se('ti(\ werd langs de gehe(de. leiding — 

met uitzondering van het gedeidte in ophooging ter weers-

zijden van den I'«'inalie-overgang op O.f) M. boven 

den waterspiegel een inspectiel)erm van 1.00 M. breedto 

aangebracht. 

De afmetingen der bernislooten. welke het op do ter-

reinen ten Zuiden van he.t htxd'dkaiiaal vallende regen-

water moeten afvoeren, /ijn niet steeds op deztdble wijzo 

bepaald. Tot aan K 13 1' is d<̂  oppervlakte der op do 

bernislooten afwateriuKb; gronden zoo khdii. dat men tot 

te geringe afmetingen van het dwarsprofil zoude komen, 

indien men dit zou willen bei-tdceiien uit het verhang en 

het te verwachten max. de.biei. Als minimum bodem-

breedte werd hiel' aangenomen 0,7.") M., verder werden 

talu(l> van D j : ! geproject<'ei'd. terwijl tor verki'ijging 

van eeiK niet al te geringe snelheid, het verhang niet 

kleiner dan O.OOld werd aangenomen, liet max. verhang 

dat werd toegej)ast. bedroeg 0,00()(!. 

\d(irbij K 13 l' werden do siroomg(d)ieden te groot «un 

op eene dei'gelijke tamelijk wilhdveurige wijze de afme-

tingen der afwateriiigsslooteii vast te stellen. Dt; vermoe-

delijki afvoer werd daarom bepaald, en dienaangaande in 

verband met do geaardludd van het stroomg(d)ied onder-

steld. dat deze vo(U' i'en vlak g(d)ied zoude kunnen be-

draLicii 3 .M •. per K..M-. \'oor eene schatting van den 

afvoer van een heuvelaclitin" ir(d)i(Ml werd «r(d)i'uik "re-

maakt van een staatje, voorkomende in de reeds genoemde 

\ ei'haiid(ding van den toenmaligi'U Ingenieur van <len 

Iiidi.M-hen Watersta.'it I'. MKl.cilKH: i * i. 

liet verliaiur werd. ndveninir houdeml met Ind terrein-

bidoop langs het trac.t'. zoo groot mogcdijk genonum. doch 

in geen geval kleiner dan 0.001. 

Do totale lengte van het l'enialie-hoofdkanaal, van af 

de pri>e d'eau bij Xot(d< tot aan de laatste verdeelsluis 

vo.M' de vakken l 'V I I I en r i X . b(Mlraagt 21.0:)0 K..\|.; 

de afstand van de verdeelsluis bij Songgom tot laatstge-

noemd punt bedi-aagt 13.12") K.M. liet peil van den water-

s|iieg(d bij Songgom werd bepaald zooals wij zooeven 

zagen op -- 2;).l l : bij K l O l ' is dit -- 10.01. hetgeen 

dus VOOI de tweede, sectie een verval g<>eft van 1.10 .M. 

Het debiet veruiiiidert van 21.2 M b i j Songgom tot 

( • j V(.rliiMi(l(dinj,'i«ii v/li K I v. I. jiiiirf,'iinK 10()1/1<J02, h lz . tfi. 
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PEMALIEWEKKEN. 0/ 

4,86 AP. bi.j het ein(li)iuit; de voornruiniste aftapping be-

vindt zich bij K 7 J\ Avaar voor de vakken P I , P I I , P U I , 

• P X en P X I niet niin(b3r (hm 17,79 AP. aan de leiding 

wordt ontleend. In het nu beschouwde gedeelte bevinden 

zich 14 kunstwerken, wjuirvan de eerste de acju.aduct 

Pontjol is. A'oorts zijn gebouwd 6 inhuatsluizen (waarvan 

2 met brug), 6 syi)hon(luikers (2 met brug) en 1 brug. 

Verreweg de belangrijksten zijn de beide kmistwerken 

K G P en K 7 P, w(dke thans meer gedetailleerd zullen 

worden besproken. 

Een zeer geschikte plaats voor den bouw der ac^uaduct, 

waiirover het hoofdkanaal de Pemalie zoude moeten pas-

seeren, werd gevonden nabij de desa Pontjol, op korten 

afstand benedenstrooms van de samenvloeiing van de Eani-

batan met de Pemalie, alwaar een bijzonder regelmatig 

recht riviergedeelte werd aangetroffen van ± 300 Al. 

lengte (situatie fig. 34). De ocivers waren tamelijk gelijk 

en zoo hoog oploopend, dat de bandjirs niet op het nnuii-

veld kwamen, hetge(m eene zeer gunstige omstandigheid 

voor do dijken van het hoofdkan.'ial werd geacht. In den 

bodem werd als fundeeringsgrond goede padas gevonden, 

terwijl uit eene vergelijking der opnamen van 1801 en 

189G de stabiliteit van het riviervak duidelijk aan den 

dag kwam. 

AQUADUCT OVER DE PEMALIE BIJ POXTJOL. 

S i t u a t i e . 

Schaal 1 : 5000. 

Fig. 84. 

In dit ged(ielte w(U'd nu, na een terreinonderzoek, de 

plaats van het kunstwerk zoodanig bepaald, dat zich boveu-

strooms een recht vak van ± 200 AI.; benedenstrooms een 

dergelijk \".\k van ± 100 AI. lengte bevond. 

l»ij den hoogst bekenden ai'voer was de rivier ter plaatse 

van het kunstwerk, vóór de normaliseering, op den water-

Sj)iegel i 70 Al. breed. De bodembreedte kon gesteld 

worden op 2,5 Al., terwijl de waterdiepte ahbuir bij 

II .W. ^^ 10,10 M. bedr(K;g. N'oor de overbrugging van 

dit profil werden gekozen drie spanningen van 30 AI. 

elk, rustende op twee gemetselde land hoofden en twee 

pijlers (fig:. 85j. 

hl de eerste phuits moest nu de vraag worden beant-

woord. welk type van overbrugging ware te kiezen. Pij 

een voorloo|)i^ schetsontwerp van 1801 dateerend, was 

eene overbrugging met volle wanden, uitgevoerd als eene 

doorgaand(» li^gtii" op meerdere steunpunten, gedacht. Bij 

het plan van 180G werd hiervan afgeweken, omdat bij 

kleine zettingen der steunjmnten zeer groote, geheel van 

de berekentlo afwijkende, spanningen zouden kunnen op-

treden. Daarom werden de drie overspanningen toen elk 

voor zich berekend als rustende oj) twee steunj)unten. 

Ook werd(!ii ten slotte vakwerkliggers verkozen, wa.arbij 

het gewielit kleiner werd dan bij toej)assing van volle 

wanden, en waarbij tevens het beteekenende voordeel werd 

boioikt. dat dc dragende- constructie uitsluitend als zoo-

danig: wordt «^(ïbruikt. Ook al wordt de kuip beschadigd 

door afdrijvende stoffen; door toevallig slechte ijzer|)lek-

ken: door sterk roesten; kortom door ('én der oorzaken 

di(! sanienliangen met de aanwezigheid van het water, 

zoo blijven iii dat geval de overige deden toch onge-

deerd. terwijl bij gebruik van liggers met volle wanden, 

dio tevens de wanden van de kuip vormen, de geheele 

constnictie wordt beschadigd en ^^eviuir loopt. De vol-

komen scheiding tussehen dragende deelen eenerzijds en 

den water bevattenden bak anderzijds, scheen dus een 

. belangrijk voordeel, wjuirdoor men in den bouw van dien 

bak geheel vrij bleef, en dien kan herstellen of vernieuwen 

zonder eenig bozw;uir. 

Ik't totale kana^aldebiet werd verdeeld over twee bakken, 

waaraan het voordeel is verbonden, dat bij rej)aratie van 

('én dier oiiderdeelen de bevloeiiug niet gesta;ikt behoeft 

te worden. 

Ten einde de breedte zooveel mogelijk te beperken, 

is de waterdiepte vrij groot, n.l. 1,50 M. en de snelheid 

gesteld OJ) 2.5 M. Het kwam niet gewenscht voor, deze 

laatste nog grooter te nemen, omdat dan bij het uittre.den 

van het water uit de ijzeren bakken gevre«\sd werd voor 

te sterke w()(diiigen welke alsdan bezwaarlijk konden zijn 

uitgeput. v(')('»r dat het water in aanraking komt met de 

aarden taluds. 

Daar de. niax. afvoer 21.2 Al', is, komt dus op eiken 

bak 12.1 AP', en wordt de doorsnede 

4,84 
Do vereischte breedte is dus ' . 

1,0 

met het oog op de hisehplaten aan de binnenzijde, werd 

genomen 3.25 M. 
8 

12 1 
= 4,81 M2. 

2,0 

= )i.23 AI., w.'uirvoor 
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Hot verhang, noodig lol het bchoiidon dor snelheid 

van 2,5 M., volgde nit de t'onnnle: 

ü = c\ 11-/, 

waarni 

Do coi'd'ficii'nt c vooi- gl.'uhh« wanden is dan 00,5; voor 

nnntler gladde wandm 5(). 15. \'oorzichtighei(lshalve is 

deze l.'uitst(^ waarde gobruikt. waaruit volgt i = 0,0025(5. 

Aangezien de totale lengte der a(|niidnct ong(.'vcer 110 M. 

bedraagt, wordt het totale vervid over die lengte iO,IJ(5M. 

Ter bepaling der drukhoogte, welke wordt vereischt 

oni aar. hot water in <le aijnaduct de snelheid van 2,50Al. 

to geven, werd, bij verwaarloozing der beginsnelheid, ge-

bruik gemaakt van de fornnde: 

il=zV2,l= ƒ/, h h ' 2 ,j h -t- ha^ 'lij h , 

waarin voor % ,v.| == 0,57, cn voor y.-, — 0,(52 wei-d ge-

substitueerd, en wa '̂ii-uit met h = )),25; d = 1,50: voor 

h, zijnde de noodige di'ukhoogte, gevonden werd 0,4S Al. 

Veiligheidshalve werd hiervoor aangenomen 0,50 Al. 

Uitvoerige berekeningen wiM'den ingesteld om een ant-

woord te verkrijgen op do vraag, of het gewenscht was 

twee, dan wel vier hoo,fdliggt!rs te |)roj(!cteeren. In het 

laatste geval zoude de asymelrische belasting, welke op 

zoude treden intlien eene kuip leilig en de aiulero gevuld 

Avas, vermeden worden. 

Hoven de atjuatluctkuipen wa,s nog een brug vot)r ge-

woon verkeer ge])rojecteertl. welker dwarsliggers op ile-

zelfdo hoofdliggers steun vonden iMi bij toe])assing van 

•1 hooftlliggers zoude deze brug cenvoutliger aan tb; toe-

•janiiswiM^'n kunnen aansluiten. O ~ ~ 

(Jok zouden de dwarsliggers korter wt)i'den; zij zoutlen 

bij toepassing van vier hotd'tlliggtu's aanmerkelijk li(diter 

van constructie kunnen zijn. waardoor tle ontlt>rk;int tlier 

hoofdliggers nog O.liO M. hot)ger boven tien hot)gsten 

rivierstand zt)Uile kunnen wiM'den gcbratdit. terwijl idn-

<lelijk de .secundaire spanningen kleiner zouden uitvallen, 

waar de vei'S(diillende staven minder zwaar werden. 

Daartegenover stond, tlat tle asymetris(die belasting 

slechts bij uitzontlering zoude voorkomen: bestdiatligingen 

enz. daargtdaten (en tlit zijn exce|>tione(de toestanden) 

zal een bak alleen le<lig staan wegetis retlenen van schoon-

maak, verven, (Mc. .Maar tlie werkzaamhetleti doet men in 

den Oostmoesson, en da.n is de andere bak ook hoogstens 

half vol: het bezAvaar der ongtdijke btdasting van tle twee 

hoofdliggers is dan ve.cd geringer. Hoventlien schijnt men 

^uin dit bezwaar in den bruggid)t)uw niet vetd gewitdit tc 

hechten: bij spoorwegbruggen vot)r dubbtd ^pt)or. waar 

asymetrische btdasting rogtd is worden vier hooftlliggers 

nooit toegepast, waaruit zoude nu)gen worden afgtdtdd, 

<lat tegenover het te btdialen vot)rtle(d, andere minstens 

even groote nadoelen staan. 

l iet voorde(d van de btïtere aansluiting der toegangs-

wegen ;uin de brug voor gc-woon verkeer wordt te inet 

gt-'daan door het nadeel, dat het rijvlak om coiistructievo 

redenen (verbinding der hoofdligger.s) hooger zoude moe-

ten komen to liggen en dus hoogere oi)ritten noodig zou-

den worden. 

De o])stelling van een brug met vier hoofdliggers werd 

bezwa^irlijker, het onderhoud (verfwerk, nagaan der klink-

en .schnjefbouten) lastiger en kostbaanler geacht. 

AĈ UADUCT OVKH Dli I'K.MALIE BIJ 1'0NT.I0L (K O I'). 

Schaal 1 : 00. 

D O O r s n O d 0 v a n (j e n o v o r s p a n n i n g (1 i n k o r li o 1 f t). 

Z i / ^ / f f r / w ^ ' / . 

B r u p - c o n s t r u c t i e 

Lfiri^jr/ooi'sut't/t'. Zyt/(f/)J!fr/iK 

— " - i: . 1 

Waar nu ten slotte uit tle bertdceningen nog bleek, dat 

eene constructie met vier hoofdliggers ook Aveinig of geen 

besparing zotide geven, werd daarvan afgezien en defir 

nitief gtdvozen e(nie overbrugging van elke opening door 

lAvee parallel vakwerkliggers met verticalen en diagonalen, 

een enkelvoudig sttdsel vormende. De lengte va.n elke 

ovorsjianning tussehen de assen der eindverticalen is 

HOM.; de afstand van de assen tier eimlverticalen van lAveti 



AQUADUCT OVEH DE PK.MALIE BIJ PONTJOL (l\GP). 

Hchaiil 1 : 20. 

D e t a i l s v a n de co m p o n s a t i o-i n r i c h t i n g b o v o n d e 1 a n d h o o l'd e n. 

Linkorbak bovon reciiterlandlioofd. 
Linkerbak bovon linkerlandlioofd. 

Fin', -n. 

G e d e e l t e l i j k e p l a t t e g r o n d d e r b a k k e n . 

Boven het reciitorlandliool'd. 

( oooooaooo oi'c' o t i-̂  /V -O fv n. A'ln! 
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Fig. 38. 

PE.MALIliWEHKEN. Gl 

oj)volgende overspanningen bedraagt 1,30 M.; de afstand 

van de assen der eindverticalen bij de iandhoofden tot 

aan den voorkant der muren van de Iandhoofden 0,05 M.; 

zoodat elke overspanning totaal 31,30 M. lang is. 

J)e breedte der brug van midden tot midden der hoofd-

liggers is 7,70 M. ; de hoogte dier lioofdbggfu's rond 

4,00 M. 

J)e bakken zijn onder l i ng en aan het iiKitsfdwerk ver-

bonden door gel i jksoort ige kr imp- en ndvinr ieht ingon als 

bij de l ' eka lenwerken werden toege|)ast d ie a ldaar goed 

voldeden en gemakke l i j k waterd icht waren o|) t<! hiveren. 

landelijk dient tuuigjuinde den bovenbouw nog to wor-

den opgemerkt, dat het verhang in de kuipen werd ver-

kregen door de opleggingen der hoofd liggers het daartoe 

noodige hoogteverschil te geven en dat eene verschuiving 

der bakken over de <lragen(b,' constructie wordt tegen-

gegaan, door eerstgenoemden in het midden aan de 

laatste te verbinden. Deze verbinding is verkregen door 

den middelsten der houten dwarsliggers waaro]) de kui[) 

rust, op te sluiten tussehen ho(dvijz(!rs, resj). aan de bodem-

j)laat en op de langsliggers bevestigd. Door bedoelde be-

vestiging in het midden. (MI niet bij de uiteinden, a;in te 

brengen bereikt men dat de spanningen, die ten gevolge 

van de wrijving in de kuip kunnen ontstaan en welke 

vclgens berek(.'ning tot - )350 K.t J. per AI-, zouden kun-

nen sti jgen, tot de worden teruir irebracdit. 

Onder de kidpen werden hoiih'H dwarsliggers toegepast, 

omdat die veel goedkooper wanui dan X-'j^^crs, kanaal-

ijzers of rails, widke oiii het kant(den te beletten zouden 

mooten worden bevestigd; bovendien geven zij boter ge-

legenheid om de kuipen gedijkinatig te doen dragen. 

AQUADUCT OVEH DE l'E.MALIE HU PON'TJOL (K O P). 

S c li 0 m a d e r b u i g i n u: s m 0 m 0 n 10 n. 

Waarden der buif^ingsniomenten in do uitoindon dor vakworkstaven in toimon c.M. 

De onderstreepte ^etiillen bij het ini kien <ler vakworkstaven jjeven aan de ninx. primaire trek- of drukkrarhten in die staven in tonnen. 

Vor in V an do n v a k w 0 r k 1 i g g e r. 

P Q = bovtMikaiit hookijzor in don bovonrand. 

R S = bonodonkant hoekijzor in don büiiodonra nd. 

Fiü. 

De overige details van den bovenbouw blijken voldoende : het bestek, gerekend was op •151.8 ton getrokken ijzer, 

uit de daarvan gegeven teekeningen (f ig . 30 t/ni 1.")); alleen G.2 ton gesmeed ijzer. 15.7 ton gegoten staal. 1,4 ton ge-

nuK't vol led igheidshalve .nog worden vermeld, dat volgens smeed staal en 0.7 ton rood koptu' en lood (alles a fgerond ) 
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Fig. 42. 

zoodat het totale gewicht oj) bijna 182 ton kan worden 

ge.stidd. zonder de houten dwarsliggers en het bruggedek 

voor de rijbrug. 

De oiuhM-boiiw (t'ig. IJ') en 44) bestaat uit twee pijlers en 

twee landli(K)fden. De bovenbreedte der pijlers volgt uit 

de ai'nietiii^'cn der hardsteenen kussenblokken, dus 2x1,30 

M., w.'uirbij aan weerszijden nog 0,30 AL. wordt gevoegd 

cm geen druk oj) de buitenste, steenen uit te oefenen; zij 

bedraagt dus H.2() M. De zijvlakken verkregen eene helling 

van '/jü. debovenkant der fundeering ligt op-j-7,00 ; zoodat 

de onderkMiit van den pijler ± l.lO M. breedte verkrijgt. 

Deze rust op eene, fiindeei'ing van beton, widke aan alle 

zijden .M. nitstiMdvt «MI gestort werd binnen een dani-

wand; de onderkant der fundeering was geprojecte<'r(l 

op h'"'"-, ondeidcant der damplanken op 2,r)0. 

liij het gTiiiidoiiderztMdv wei'd op eerstgenoemd peil vaste 

grond ..w.adas" of ,.|»adas") aangidjoord. voorafge-

giiaii <bi(jr ^M'ijze klei, zoodat in verba ml met de reeds 

opgedane ondervinding mocht worden aange.nonien. «lat 

de. bodem .-ildaar draagvermogen genoeg zoudi' bezitti-n 

om den vcrAvaiditen drid; van ; 2 280 01)0 K.(!. (of bijna 

3..') 1\..(!. [HM' e..\r-'.' ti; kuninMi opniMuen. 

l ) i j het e e r s t e s i d i e t s o n t w ( M ' | i van 1801 w a s g e n d c i M i d 

O]) e e n e l ' i u i d i ' i M ' i n g op putten. nuM d e n o n d ( M ' k a n t gaande 

tot -j 1 .HO : d o i d i daarbi j wa.s a a n g t M i o m e n dat d e uit-

v o e r i n g v ; i n d i t k n n s t w i M d v zoude / i j n a a n g e v a n g ( M i v oo r-

AQUADUCT 0V1;K DK PK.MALIK HIJ l'ONT.Iol. < P). 

D 0 0 r s n O d O d o r v a k w o r k s t a v o n . 

Schaal 1 : 20. 
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dat de eerste sectie van het Pemalie-lioofdkanaal gereed 

was. Hij het definitieve plan kon rtdconing worden ge-

houden met (b; omstandigheid dat het kanaal tot Song-

gom voltooid zoude zijn bij den aanvaiijg van den bouw. 

zoodat bij de prise d'eau te Xotok het wattM- uit de P".'-

malie kon worden afgetapt om dit bij Si^nggoni te bdden 

in de coupure. (i ondang-Kloewoet: bij l'ontjid /̂ omle. dan 

bijna geen wattM' meer in de rivier zijn. want tusscluMi 

N'otok en die i)laats monden geen zijrivieren uit die in 

d(Mi Oostmoesson nog water bevatten. I )e diu'e putfun-
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P U L EK S EN LANP I IOOFDEN . 
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doering kwam daarom dus niet iu)()(lig voor, terwijl ook 

do thans gekozen t'muleeringsdiopto groot genoeg seheen 

in verband met de in het tijdvak LSiH—'iXI geconsta-

teerde, geringe veranderlijk beid van het riviervak, welke 

verdere verdiojting tot een peil, waarbij ontgronding zoude 

zijn te vreezou. weinig wjuirschijnlijk nuuikte, vooral in-

dien bedacht wertl dat <le nu)nd der rivier i 3.') K.Al. 

verwijderd was en do beteekenis van het juuigenonum 

peil is: volzee, en dat de Dandang met een stroomgebi(;d 

van f)/) K.M-. in den vervolge langs de Kloewoet dus 

vei' beneden l'ontjol zoude, afwateren, zoodat de water-

toevoer aldaar minder zoude wonbui. 

Ken nadeelige invloed va.n de a.'inwezigheid der pijlers 

op waterstanden bij bandjirs of oj) uitschuring van (bui 

bodem werd niet gevn'esd. daar de profilsvernauwiug nie(!r 

dan gecompensei'rd werd door de geprojecteerde rivier-

verbreed ing. 

Aan het ontwerpiui dei' land hoofden werd veel zorg 

besteed, omdat dit zeer belangrijke onderdeelen der con-

structie zijn. Immers, de overgang dor snelheid van O.TOM, 

in het kanaal o|) 2.r)() M. in de atpiaduct en de vertra-

ging bij de uittrede van het wat(U' uit het kunstwerk, 

inoi't in de landhoofden tot stand koiiien. evenals de over-

gang van hot a^irden kanaal profil tot de ijzeren bakken. 

(hu do verandering van snelludd geleidelijk te doen 

plaats hebben, is het jirofil van die bakken Oj) het land-

hoofd voortgezet in metselwerk, terwijl de overgang van 

de gemetselde ba.kmuren tot bet kaïiaaljirofil door ge-

bogen muren |)laats hecd't. waardoor zoowol do versnelling 

als do vertraging van het water langzaam kan intn'deii. 

Aan de benedenzijde is nog gelegenludd tot uitwoeien, 

doordat de bakken aldaar wijder en die|)er zijn gtuiuuikt 

en het profil ongeveer het viervoudige is van da.t in den 

ijzeren bak. 

llij de aansluiting van luit aa.rdon profil met lied met-

selwei'k, ont.staan lii'lit lekken; t(ir voorkoming daarvan 

zijn gemets(dde talu(lb(ddeedingen ontworpen; wei'd ondiu' 

de stemibogen der geiiuUselde bakken e(Uie goed inge-

watenle grondaanvulling aangebnicht en werden de ope-

ningen dezer bogen aan lud ka.naaleiiide nog door muren 

afgesloten, waardoor de weg voor eventueel lek water 

minder gemakkelijk en laiigei' werd. De rechtstanden. 

waaro|) deze gewidvon rusten, werden bij de aansluiting 

aan de eigenlijke landhoofden dieptu' ge|>rojecteerd en 

loopei' naar <le kauaalzijde trapsgewijze op: tijibuis <le 

uitv(tering zoude echter |ta.s d(d'initi(d' wonbm beslist, of 

(leze vo(U'zorgs!uaatn'g(d noodig was: de ontwerper meende 

dat bij zuinige (M1 voorzichtige ontgniving. gepaanl aan 

sj)oedige opmets(ding der landhoofden w(d zoude blijken 

dal in viM'band imd tb> goede grondstn-u'i t(M" ]daalse die 

overgaiigsge(lc(dten zouden kunnen wonleti weggelatfui. 

J'dj de uitvoering kon aan deze verwachting ni(d wonleii 

voldaan intei^n'iuleel b!e(dv het noodiic de fundeeriiiLr'Mi 

van de penanten der bakken en van den afsluitmuur in 

plaats van op -j- I I.50, aan te leggen oj) 12,25 met 

overgangen naar de fundeeringen der landhoofden, on-

geveer zooals (bïze oorspronkelijk waren ontworpen. De 

cnderkatu van de. fundeei'ing d(U' vloug(ds moest eveneens 

dieper worden aangelegd: in j)laats van op j 11,50; 

-f- Ki.OO en 17,2(.) zoo als het pn)ject aangeeft, liggen 

do tnij)pen nu met de onderkanten resj). oj) j 13.50; 

-t 1 1,50 en -{- 10,00. lloveudien moest oiuh-r de vleiigel-

munui van het rechterlandhoofd eeiu! ;uinstamping wor-

den aaugebnudit. 

O]) de baknun'eii rust(m de (lwa.r.sdnig(U's van de ge-

bogen getlo(dten der toegaiigsbruggen voor gewoon ver-

keer naar de vakwerkbrug; de li'iigte dier munui werd 

vooriianndijk door deze constructie>wijz(^ bejiaald. Luiten 

d(ïze bruggen zijn de noodige, s(diotbalksponningon aan-

g(d)ra(dit. benevens e,en loopin'ugje voor de behandeling 

der schotbalken. Op den link(M'dijk is nog ruimt(! ge-

spaard voor eene bergplaats de-zer afsluitmiddehm. van 

onderh(uidswerktuigen. etc. 

De ondei'bouw bestaat luxd'dzaktdijk uit metselwerk in 

brcidvsteen: alhnui de fundeering(Mi en bovenstroomscho 

kop|ieii der pijlers, benevens de afdekking(!n van land-

hoofden en pijlers onder de ojileggingen zijn van beton; 

do gewelven (bn* steunbogen, de hduiuren der bov(mstrooni-

.sche gemetselde bakken, de afsluitmuren bij den over-

gang van deze in de ijzeren bakken en de afdekkingen 

der muurwerken zijn va.n ba.kste(;nnie.t.selwerk, laatstg(i-

noemden natuurlijk bedioudens d(» zo()(n'en genoemde phuit-

selijke uitzondiu'ingen waar beton werd toegepast. 

Xo|)ens de u i t v o e r i n g va l l en w i d n i g b i j z o n d e r h e d e n te 

v e r i n e l d e n ; d o d a a r b i j n ood i g gtd)l(d<en a f w i j k i n g e n v an 

het proj(»ct wenlen hierv()()r reeds gemeiiKU'eenl. 

Om de tamelijk afgelegen bouwplaats te kunnen berei-

ken, was het noodig. eerst (MUI weg ;uin te heggen. De 

meeste moeite wenl ondervonden nud hot verza.inelon van 

d(< vereischte aanzienlijke hoeve(dh(.Md steen voor het met-

selwerk: de uit de rivi(M' te- verkrijgen voorniad was 

slechts beperkt, zooda.t tevens g(d)ruik gemaakt moest 

wonlen van in de nabijluud te vinden banbui kalksteen. 

De noodige^ kalk werd op het wiMd; zidf in daartoe oj)-

gerichte kalkov(ms g(d)niud: de baksn.'eiuMi CVOIUMMIS ter 

jdaatse gevormd en in viddovens gtdia.kken. 

Met het inh(ueu van de damwanden voor de pijlerfun-

deeringen werd in den aanvang eenip- moeite ond(M'von-

den: de planken gingen loope.n, enk(den werden stukge-

slagen. (Miz. Daarom wenl besloten de kuip eerst ge(le(d-

telijk te ontgni.v(Mi. waartoe (laanunhe(>n een aanlen dam 

wenl o]>gewor])en; een eenlrii'ugaalponi]) wenl gestehl, 

de kuip leegi^eponipt en di' ontgniving tot 0.5 M. boven 

de fundeeringsdiept)^ zonder moeite uitgevoenl. Daarop 

wenl de damwiind. die nog 2 M. dieper imx^st ndkeii, 

i) 
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zoi)der bezwaar en goed ingeslagen en vervolgens de j)ut 

tot de ju iste hoogte ontgraven. De betonstort ing voor een 

pi j ler kon daarop in -I e tmalen aehtere.en, d ag en nacht 

doorwerkende , worden juingebracdit; ter voorkom ing van 

u i tspoel ing der beton werd het a l p ompon van het water 

zoodan ig geregeld , da t steeds met lagen van (),;')() Al. 

hoogte onder water werd gestor t ; de zuigi»i jp <ler pomp 

kon telkens 0.50 .M. woorden ingekort . 

JJo opst id l ing van <len bovenbouw verlie|) evenemis vrij 

vlot, toen deze e inde l i jk tiit iMiropa was aangevoerd, l ie t 

eenige b i jzondere feit. dat zich bierbi j voordeed, was e(Mi 

brand in de werkloodsen en magaz i j nen op den linker-

oever, wjuirbi j de krim|)- en rekinr i (d i t ingen voor de a<|ua-

ducten zoodan ig werden beschad igd , dat zij o t ibru ikbaar 

werden en ui t l'hu'opa teh.'grafisch ineuwe nioe<ten wor-

den besteld. 

\'an de iidaatsluizen is de eerste. K 7 1'. alwaar het 

water voor de vakken 1' 1. I, X en X I wordt afire-

taj)t. W(d de belangrijkste. .Met betrekking tot de plaat-

sing van <lezi' slius waren vers(diillende oplossingiui mo-

gelijk en het schijnt niet van belang ontbloot de nu)tieven 

te doen kennen welke ten slotte h'idden tot de keuze 

van het bij de uitvoering gevolgd»; ontwerp. 

Hij het v('M'u'oiUwer|) wai'cn voor de vakken IM en IMl 

eenerzijds en l ' l l l anderzijds. afzond<'rlijke iidaatslnizeti 

ontw()r])en. Ten einde de noodzakelijkheid te ontgaan oni 

de iidaatslui> voor l ' l en II g(dieel in ophooging aan 

to leggen, was deze westwaarts oj)ges(dH)ven. tot daar 

waar InM kanaaltraei'- weder in hooger terrein kwam. 

terwijl de seetindaire leiding voor vak 1 na de iidaat 

slius verlaten te hebben, oostwaarts omboog en over 

ongeveer OOO M. lengte langs het hoofdkanaal terug-

stroomde tot daar. waar zij weder op een zich naar het 

Xoorden uitstrekkendi'u rug van het terrein wa< gekomen. 

JJez(; regiding. waarbij van de 21.2 .Mwatei-. welke 

het Temalie hoofdkanaal brwitte. (»ngeveei' de helft, of 

12 Al ', weder over eene tauitdijk aanzietdijke lengte moes-

ten worden teruggeleid, sidieeii bij nader inzien niet zeer 

wens(dielijk i'ii de vraag deed / id i voor of niet door een 

geleidelijk in (dkander o\ergaan van de onverdetdde lioofd-

h'iding en de leiding l ' l . waarbij dan de leiding, welk(; 

(Uigeveei (h' traiudies volgt, haak'- op de hoofdleiding zoude 

kuniieii w(U'(len afgetapt, (m-u bevredigender resultaat 

zeilde zijn te verkrijgen. 

•Men zou dan k(unen tot een Ixdoop der leidingen als 

op de s(diet«- A van figuur 15 ('blz. 07^ is wei-rgc^rcvcii. 

Hieraan waren twi-e nadeeleii verbonden : ten eerste, 

werd d( sterk in ophoog ing geh-gen le id ing langer en 

ten tweede ZOU ook de verdeel-^Uu< iu o]>buoging komen . 

In dit opzicht was dus de eerst voorgestelde oplos>ing 

te verkiezen, maar het zou in aamiierking kunnen komen 

daarl)ij het eerste gedeidt»; van 1' 1 niet vlak langs di' 

hooldleiding te leggen en de splitsing tus.schen l ' l en 2 

eerst op (MUI noonhdijker gehïgen juint te doen geschieden. 

Alen zou dan komen tot eene o])lossing. als in schets H 

is weergegeven. 

De gemeenschappelijke leiding l ' l l '2 zou met een 

stortdam met groot verval uit de hoofdleiding aftappen 

en (iorst daar. waar die aftaj)|)ing we<ler in ophooging 

komt. zou de sj)litsing nioet(m gescdiieden en in elktui 

tak we4ler een stortdam moeten w(U'(len gebouwd. 

De vraag rees nu. of luU ztdfs geene aanbeveling zoude 

verdienen in (hvze ri(diting nog verder te gaan en de af-

tappingen voor r i . I '2 en 1';') te eoinbineeren. Dit is 

mogelijk omdat in het hoofdkanaal tuss(dien het a<iuaduct 

l'ontj(»l en de grens der vakken l ' l l l en l'l\' geen <uikole 

do(trlaat was ontworpen, hetgeen door de nabijh(iid der 

kali Hanibatan ook onnoodig was. 

De loop (l(!r leidingen zou dan kunnen wordfin zooals 

in dt s(diets (' is geteekend. De eerste verdeelsluis is 

daarbij nog ii.'ts meer Westelijk geplaatst; bijna in bet 

hoogste punt van het traci'. waardtior bij dit kunstwerk 

alle ophooging kwam te v(M'vallen en van daar uit de hoogst 

gidegen terreinen gemakkelijk uit kleine afzonderlijke lei-

dingen ktuiden wonlen bevloeid. De bijges(direven cijfei's 

geven globaal d(j kanaaliieilen aan. Daaruit blijkt dat di^ 

valhoogte van alle stortdaninieii ongeveer 2.10 Al. zou 

worden en de leiding op het ptint. waar l';) zich van 

l ' l 1*2 afs(dieiilt. ongeveer 0,50 M. in ophooging zou 

liggen. 

De. i^roote hoeveelheid water benoodiufd voor de vak-« n 

kiMi l ' l . I ' l l en l ' l l l zou zoodoende door niiddid van 

tw(>(̂  kunstwerken gebraidit kunnen worden op het peil 

-f Ki.OO M.; terwijl bij het eerstbes])roken voorontwerp 

daarvoor (i of minstens 5 kunstwerken noodig zoutlen 

zijn. ztmdat vernioeibdijk door deze ('i)nibinatie eene niet 

onbeteekeiiende b(\<paring zoude zijn te verkrijgen, ter-

wijl in <dk geval tle beiliening zou wonlen vereenvoudigd. 

I')ij het definitieve (Uitwerp werd nu in hoofdzaak het. 

laatstgenoemde plan gevolgd : de ondervenlciding in ter-

tiaire vakken werd e(diter nader gewijzigd in verband met 

het vot)rkonien van eenige tern'in])lt)oien tusstdieii de. l'e-

malie en de secundaire leiding l ' l . die aanleiding gaven 

tot het ontwer|)en van 1 vakken welke van Zuid naar 

Xoord worden bevloeid en die te zanien een nieuw se,cun-

dair vak vorimui. dat om <le gidieide iiuinmering niet 

te wijzigen 1 ' I wenl genoemd. Hiervan wenl het 

\\ '̂st(dijke vak direct van uit K 7 I' btivloeid, terwijl de 

andere ilrie uit (h> seeiindaire leiding I ' l l water krijgen. 

I"]en ander nieuw vak. l ' X . wertl gevormd door do 

gronden liggende tuss(dien het hoofdkanaal en de kidi 

Üandiatan. /.tiodat ten slotte tle situatie wenl. als op schets 

fig. IC) (blz. OS' vtiorgt'sitdd. 

Alen heeft bij het opmaken van het ontwer]) nog 

tracdit. de secundaire leidiiur 1' 1 laiiirs den bestaanden 
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VOOU DE LEIDINGEN P I , P2 EN P3. 

Schaal 1 : 400r)0. 

? p 

Oroote IrrigatieJeiding 

Kleine id 

Fi-. '15. 



ÜS TEMALIKWERKKN. 

rijweg van Liirangan naar Sitangga.1 cn Slatri (zie icaart 

1 van phiiit, 2) to leggen; dit gaf echter eene minder 

gunstige vakverdeeling, en daar het voordeel in verband 

mot de noodige ophooging langs de leiding vermoedelijk 

slechts gering zoude zijn, werd ten slotte van dit denk-

beeld afgezien en werd een nieuwe karrenweg aan de 

oostzijde van IM ontworpen tot 11.M. + alwaar 

de bestiijnide weg gekruist werd en een brug over 1' 1 

noodig \vas (kaart 2 van l'laat 2). Ook de weg n;uir La-

rangan moest over het hoofdkanaal worden gevoerd, waar-

voor de scliotbalkinrichting die in de doorgaande leiding 

In verband met de, hiervoor reeds besproken, aange-

nomen waterbehoefte jier eenheid van oppervlakte, Avelke 

afhankelijk van die opjiervlakte Averd gesteld, vindt men 

nu voor de capaciteit dier leidingen: 

P I 2187r. Y(),S L. = 17,101 M^ 

P i l G07y(),Sl „ - O,,-)!() „ 

P 10 ^̂  _ o'i-ji ^̂  

tertiaire leiding sul) 1". l<n)s-j,_ ^̂  — 

„ Pubó". \:]{)y l,i;) „ — (1,1-J-l ., 

Jlet peil in het hoofdkanaal was bekend; dat in do 

leidingen voor de naastbijgelegen tertiaire vakken direct 

uit het hoofdkanaal af. waarin 

liet kunstwerk kreeg dus t<ui slotte den vorm, als in de 

])latte grond, fig. 17, is aangegeven, en waar dus aftappen: 

1". de socundaire leiding P I voor 21370 bouws; 

2". de socundaire leiding P i l voor (507 bouws; 

8». de tertiaire leiding voor vak X , groot OG bouws; 

4". de tertiaire leiding voor het eerste tertiaire vak < O 

van I ' l , groot 100 bouws, en 

5°. de tüi'tia.ire leiding voor het eerste tertiaire vak 

van r X l , groot 130 bouAvs. 

ElNDO.VTWElü' VOOli DE AFÏAI'PINO DL'H LEIDI.NCE.V P 1, V'l EN UIT UET 

PEM A LI E nOOFDK A N A A L. 

Sciiaal 1 : 40000. 

noodig was, eene go(Mle gelegenheid bood. Verder werd secundaire leidingen kon Avonlen bei)tuiKl uit het peil 

de doorgaande rijAveg langs het hoofdkanaal over de in- noodig was bij de eerste aftai)ping nit die leiding, 

laatsluizen voor de secundaire leidingen P I cn P i l ge- beschikbjur verval bij elke iidaatsluis was dus even-

bracht. Kvenals bij de overige inlaatsluizen, tappen de bekend Avaarmi met behul|) van de fornude: 

=z y, ba \ '2(j h , 

( ' i^rhet debiet, 

f/, = een coëlliciënt, welke (),G2 werd gesteld, 

h = : d e breedte, en 

a = d e hoogte der opening, 

li = het verval, 

hetz-ij I) of a kon Avonlen bepaald als resj). a of b was 

aangenomen. 

\ 001' de tertiaire leidingen wenl voorloopig een dia-

meter voor de doorsnede der cirkelvormige inlaatbuizen 

aangenomen, Avelke zoodanig gekozen wenl, dat bet ver-

val ongeveer 0,10 bedi'oeg, Avaai-na 

men <le verkregen Ava^u'de oj) halve deci-

meters afrondde en met den aldus bepaalden 

defiiu'tieven<lianieter bet juiste vervalvorlies 

kon vinden. In de aansluitende tertialro 

leiding Averd de snelheid aangenomen 

( i 0,2') M. |)er secunde) en daarmede het 

])rofil zoodanig bej)aal(l, <lat de Avater-

diepte gelijk Averd aan de bodendjreedte, 

en ten slotte het no(Mlige verhang met de 

aldus verkregen gegevens becijferd. 

Pij den bouAv van het kunstwerk Avenl, 

ten gevolge van eene later bij het defi-

niticA^e ontwerp voor de secundaire lei-

ding l ' l wenscbelijk geachte wijziging 

van het (hvarsprofil dezer leiding, even-

eens ee.iie geringe venuidering in de iida^it-

sluizen noodig. Avelke niet in de teekcning 

is aangegeven, <MI voornamelijk bestond in 

eene verschuiving, Avaanloor de assen der 

inlaatopeningen op een anderen ondedin-

g(Mi afstand kAvamen, dan aanviiidvclijk wjis 

vastge.stidd. Ook de inlaatopening voor vak 

P X I onderging <'enige wijziging, doordat 

de Avij<lte van 1,20 M. t(n'uggebi-aeht werd 
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tot 1,10 M., terwijl de vloerhoogte op '^O,!!!) in plaats 

van Oj» -j- 20,01 is genomen. 

Omtrent de aiulere inlaatsluizen is niets bijzonders te 

vermelden. In fig. is nog een eenvoudig inlaatsluisie 

voor vak PV afgebeeld, waarbij opgemerkt moet wor-

den, dat de tertiaire leidingen te zamen staan aangegeven 

voor Kif) bouws, terwijl uit kiuu't 2 van Plaat 2 is af te 

leiden dat de oppervlakte» van bét vak 100 bouws is. Dit 

laatste cijfer is juist, en uit de definitieve pianimetreering 

gevonden, liet ver.scbil is echter voor bet debiet per een-

beid van oppervlak van Aveinig belang, daar do afvoer 

toch nooit met niatliematische juistheid is te bepalen, en 

de berekeningen van de capaciteit der inlaatoiieningen 

naar het voorkomt beschouwd moeten Avonlen als min 

of meer ruwe benaderingen, groote.ndeels afhankelijk van 

de meenlere of mindere toepasselijkheid der gebezigde, 

coi'fficii'iiten. 
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Bij (Ic kruisingen van liet liool'dkanaal met de ver-

seliillende waterloopen die voor den afvoer der ten Zuiden 

van het kaïuuiltraeé gelegen terreinen dienen, /.ijn .syphon's 

geprojecteerd, hetzij in do afvoerleidingen onder hot ka-

naal door, hetzij in het kanaal oiwh^r de afvoerleidingen 

door. AVelke oplossing werd gekozen, hing af van plaat-

selijke omstandigheden; van de af te voeren wattsrhoe-

veelheden, van het ver.schil in kosten, enz. Over het alge-

meen verkreeg elke terreinplooi van eenige beteckenis 

boven het kanaaltracé een eigen afwatering, of ten minste 

oene afvoerleiding van zoodanig beloo]) dat het afvloeiende 

water langs trace's met tamelijk groot verhang naar do 

INl-AATSLÜIS K 14 P IN HET PEMALIE HOOFDKANAAL 

Schaal Plattegrond: 1 : 400. 

Schaal Doorsneden: 1 

P a t t o g r o n d . 

grootere afvoerbddingen werd g(deid. \'an de bermsloonjii 

werd tot dit doel dus geen gebruik gema^dvt ten einde 

oj)slibbing dezer l;uatsten zooveel mogtdijk te voorkomen. 

De })ep;ding van de caj)aciteMt der doorlaten is eene 

zaak van groote beteekenis voor de richtig«; werking van 

het kanaal; de grenzen dor verschillende stroomgebieden 

van de beken welke de hoofdleiding snijden wenhm dan 

ook dooi' eene speciale opnaiiK; be|)aald voor zooverre 

zij op de to|)()grafische kaarten niet met voldoende ilui-

delijkludd of nauwkeurigheid konden woi-den nagegaan. 

Ook met de hcdling en de meerdere of inimbin^ begroeiing 

van hel stroomgebied werd ndvening gehouden, en in 

verband met al deze oinsiaiidig-

hi'den nu eens «rebruik Lreinaakt 

200. 

/^Oj^ J9 loUH^J I^oj^ loifh j 

D o o r s n e d e A B. 

jl-'ACS-., I ' " ni' r̂ Ti 'U Fvni 1M T pn ̂  11 r I n n nr I nrr? c 
1 1 ' r f l ^ ï v i - s.r"" 'f i l r n 

• - - " • . 'f fû 

U J f f 6aa _ 

D o o r s n e d e U D. 

s 00 . 

Fig. 4'.). 

van de, door LAUTEIILTUKC geg(;von 

afvoercoCd'ficir-iiten, dan we<ler 

die van MEI.CIIIOU toegepast, of 

(bij sawahternMiien) ger(d<end 

OJ) een afvoer van ld M''. p(M' 

K.M-. stroomgcdiied. 

Zoo werd b.v. voor de kali 

T r i i K H ' i J / r i i i ] / . <lii' bij K(Si ' het 

hoofdkanaal krui>t. voor de o|)-

pervlakn' van het stroonig(d)ied 

^ievoiiden '2.') K..M-. De alge-

ineeiii' helling is ongeveiu' '/uoi 

do begi-o(ding vidj zwaar, ter-

wijl het water niet laiu^s eeiKi 

beihling. doidi van verscdiilleiido 

zijden bij hei wortehdiide van 

het g(d)ied a.ankonit. Decoi-lfi-

eii'iit uit het staatje, voorko-

nieiKh in di' meergenoemde ver-

handiding van den Ingenieur 

.MELCIIIOI: werd dus toegepast eu 

de maximum-afvoer gesteld op: 

2 . 5 X D . I 2 : ; M ' . 

Dij <le kali /'///,v//, die bij 

II.M. 175 h(.'t ti-aeé kruist. v<md 

men voorde oppervlakte van het 

stroomg(d)ied 0.22 K..M-. Met 

terri in i> onbegroeid en een 

sttdh' beiivid ligt vlak bij. Do 

e.ord'fiidr'iit van LAUTEIII'.I IK; werd 

hier gfdiezigd i'ii aldus voor den 

niax. afvoei' gevonden: 

0.22 X IS.5 1.1 Al '. 

I )e oppervlakte van hol .»troom-

ge\)ied dvM' k-ali l^jin'hiiih) is 2.0 

K..\l-. Dit gebied werd in tweo 

deeleii berekend, liet gedeeltO 

lang.s den weg, groot £ 1 K..M-. 
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is .stcM'l (Ml oiibtïgrocid on l)Ovat den iioogen heuvel Karang 

]iai(!>, zoodat hier de eoi'l'fieii'ut van L A U T E R I U J R G werd juinge-

nouien: voor het andere deel, dat begroeid is, meende men 

met de coëfficiiuit van M E L C H I O R te kunnen volst.'uin. Na-

tuurlijk werd telkens die waarde van de aangenomen coëffi-

ciënt gebruikt, welke |)aste bij de totale oppervlakte van 

het stroomgebied. De afvoer wordt aldus: 

P . 1 x l 7 = 17 .M'. 

2°. 1,9x8,8 „ 

Totaal . . '64 W\ 

A^)()r de kali Ldrdiiijdii^ wjuarop uitsluitend een vlakte-

gebie-d van 1,8 K.M-. afwarht. werd een afvoer aiinge-

nomen van AD. per K.Al-,, of 

1.8 X = 5,4 W . 

De vorenstaande voorbriclden zullen voldoende zijn, om 

de gevolgde rekenwijze te verklaren. 

Iloe men nu verder genuikte tot de hoofdafmetingen 

van de syphons, kan blijken uit de volgen<le berekening, 

ontleend aan de nota. van toeli(diting en verdere corres-

])on(ientie ter zake en betrekking hebbende OJ) kunstwerk 

81', de syphon in de kali Tenioegiring, waarvan tevens 

teekeningen worden gegeven. 

SYL'HONNUIKEK MET SPUISLUIS K 8 P BL.1 DE 8N1JD1NCS DER 

TEMOKOIIUNG EN TJL NAOELL MET IILT NOOFDKANAAL. 

8 i i u a t i (i. 

Schaal 1 : 5000. 
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Fig. öO. 
i l'it het lengteprofil blijkt, dat het terreinverhang bene-

! den (t<'.n Noorden va.n) het kanaal ongevoAU' 0,0023 is, en 

De Tenio(?giring begint feit(dijk eerst ten Noorden van | het bodemverhang der bestaandi^ afvoerleiding ± 0,001. 

het hoofdkanaal. Kvenwel komt uit het Zuiden de kali De jirofillen worden naa,r beneden steeds kleiner; (3en 

Tjihaoer. die naar het kunstw(M-k wordt omgelegd en waar- ' gevolg van de vele tijdelijke dammen welke in het beekje 

van dus de eerstgenoemde b(iek als de voortzetting kan , waren aangelegd en alwaar aftapi)ing voor bevloeiingsdoel-

worden beschouwd. ! einden j)laats had. Wordt nu voor het eerste gedeelte van 

O 
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de nieuwe afvoerleiding een bodemverhang van 0,001 aan-

genomen. dan is men ook bij eene latere eventueele ver-

betering van de gelieele afvoerleiding ;uin den veiligen 

kant, in zooverre, dat de daarmede verkregen profilsafme-

tingen zeker voldoende zullen zijn. liet verhang van de 

onigeleg-do kali Tjihaoer (dus bovenstrooms van het kunst-

werk en ten Zuiden van het kanaid) wordt ongeveer gelijk 

aan het terreinverhang ter j)laatse of i 0,000 aangenomen. 

•Her ni.'iximurndebiet van de afvoerleiding wenl, zooals 

hiervóór reeds wenl medegede(dd. aangenomen op 23 M \ 

Een dergelijke afvoer zal evenwel hoogst zehlen, misschitMi 

enkele malen in (!en menschenleeftijd, voorkomen, en het 

heeft geen b(;zwaar, in dergelijke exceptioneele omstandig-

heden ook zeer groote snelheden toe te laten. 

l ' i t de beschouwingen in de meergenoemde verluuuleling 

van den Ui^er I M E L C H I O K ZOU volgen, dat zelfs een debiet 

van (55 jiOt. van den maximum-afvoer, dus in ons geval 

van i 15 Ab'., niet meer dan gemiddeld eens in de twee 

jaren zal mogen worden verwacht. In dergelijke omstan-

diglu;d(!n zoude, n:uir men meende, eene snelheid van 

2.00 AI. in de syj)honkokers nog geen ;uanhïiding tot 

c.rn.<tige beschadigingen of kostbare voorzieningen behoe-

ven te geven en dus werd voor de doorsnede dor kokers 

.'uingenonien -f- of 7.5 Al-., over twee openingen 

verdeeld, zoodat voor elk 3,75 AP. doorsnede voldoende 

wei'd geacht. De gejirojecteiu-de openingen hebben een 

profil x'.'iii 3,70 A|2, en zijn dus ruim genoeg. De snel-

heid bij den nuixinunn-afvoer van 23 Ab'. wordt dan 

3,03 AL, en de ovei'druk welke noodig is, om het water 

dan door de openingen te stuwen, werd bepaald met be-

hulp vai de bekende formule: 

I, .-r ! 1 V /. O Y i " ' 

is ontworpen. De benedenwaterstand bij maximum-afvoer 

wordt dan -f 20,42 — 0,77 = -f- 19,05. 

Jn verband met h(it luingenonien dwarsprofil is de 

syphonbodem (geboorte omgekeerd gewelf) gelegen op 

17,35, en indien ook de bodem der afvoerleiding bene-

denstrooms op dit peil wonlt ge|)roject(jeni, kan de syphon 

geheel ledig loopen als de afvoer o[)liou(lt. De waterdiejjte 

beneden het kunstwerk wonlt dan 111.05 - 17,35 = 2,30 AI. 

en het niveau is ongeveer op ternlnhoogte. Mocht dus 

de ca|)aciteit d(U' afvoerleiding onvohloende blijken te zijn, 

dan zal het water al spoexlig boven he,t terrein stijgen 

en da.arlangs afvloeien, zoodat een merkbare of gevaarlijke 

verhooging van den wat(;rs])iegel beneden het kunstwerk 

(waanloor bet hoofdkanaal gevaar zou kunnen loopen) 

niet geducht behoeft te wonbm. IWj liet iUingenonuMi ver-

hang van (),()01, sluit (b? gej)n)jecteerde bodem oj) 

778 Al. benedenstrooms van het kunstwerk bij den be-

staanden bodem aan. Ab't de aangenomen watenli(ïpte 

van 2.3)0 Al. en taluds van D/ j : l , vindt men dat om het 

aangenomen maximum-debiet te kunnen afvoeren (jene 

bodenibreedte van 3.00 M. noodî ^ is. h(Jtge(Ui vrijwel 

overeenkomt nn.'t de bt.'stiumde bodeinbreedte, welke tus-

S(dMMi ile. 2 en 3 AI. bedraagt. 

l»ij i'en afvoer van 05 pCt, van het maximum of 15 AP., 

vindt men bij eene bodembreedte van 3,00 AL en een 

verhang van 0,001. eene watenliepte van 1,89 AL 

De waterstand beneden hot kunstwerk is dan derhalve 

+ 17,35 -1- 1,89 ^ -i- 19,21 en blijft dus nog 20 c.Al. 

boven den top van het gew(df: uidv ;d zou bij dezen 

afvoei- de Ix-nedenwaterstand iets lager blijken dan hier 

werd berekend, dan zou toch de sindheid v;in 2,00 AL 

niet zoo licht worden overschreden. 

De bovenwaterstand wonlt dan: 

waarin : 

de coeffieir-nt voor het drukverlies bij d<' intrede 

van het water in het kunstwerk. — 0.15 gest(dd : 

A de cord'ficië'iU voor het drukverlies door de wrijving. 

in ons geval bij v = 3.03, te sndlen o|) 0.02: 

i/2 -s' = <le halve omtrek der koker>: 

l — de lengte van idem. 

Hieruit vindt men: 

/i = 0,77 AI. 

Hij een afvoer van 15 AP. (05 ])(lt.) zou voor dit 

drukverschil, op dezelfde wijze bendvend. gevonden wor-

den 0.33 Al. 

i)o kni in van den karrenweg ligt bij het kunstwerk op 

4" 21,4 2. Nemen we nu aan dat bij den maximum-afvoer 

(Ie bovciiwaterstand nog 1 Al. daanmder moet blijven. 

(ItJs het peil -f 20.-I2 zal kuruien bereiken, dan w(udt 

het terrein bij deze aanname tdet geinundeerd. aangezien 

dit ter plaatse, op -{- 20.13 ligt en het kunstwerk in het 

laagste punt van het langs het hoofdkanaal gemeten prcd'il 

19.21 - 0.33 -- 19.57. 

De. afmetingen van de bovenstroomsche afvoerleiding, 

de omg(degde kali Tjihaoru'. werden als volgt bei»aal(l. 

Om met den bodem van de omlegging aan te sluiten 

aan den bestaanden bodem, moet eene waterdie])te van 

± 2.00 Al. wonlen aangenomen. Hij taluds van 1:1 is 

eene bodeinbreedte van 1.50 AI. zeker voldoende, want 

dan î  bij het verhang van O.OOC). de caj)aeiteit 21 AP., 

terwijl de maximum-afvoer van liet gidietde stroomge-

bied die gedeidtelijk langs andore wegen het kinist-

werk ben'ikt berekend wenl op 23 Al \ 

De bodembreedte van 1,50 Al. komt voor in de. eerste 

200 Al. van de omlegging: over de V(dgende 50 Al. (d.i. 

dus jtiist in de bocdit. zie de. situatie i iii'emt die toe tot 

2.00 Al. en wonlen de taluds verfhiiiwd tot 1 • : 1. aange-

zien liiei' Ind water van <le Oostelijke heuvels toevloeit. 

OngetwijOdd zal de leitling op deii duur wel intschuren: 

bij het maximum-debiet tocdi. is de sindheid ongeveer 

3.00 Al. 

10 
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Do uil dc outgraviui,^ der ondegging kouiendo grond 

würdt ;uin den linkeroever geburgen ter meerdere bevei-

liging van hot hoofdkanaal en om de toevloeiing van het 

terreinwater naar de afvoerleiiling niet te belemmeren; 

tusschen de leiding en de grondberging wordt nog een 

berm gelaten van 5,00 M. breedte. 

Ter weerszijden van bet kanaal komen bernislooten 

voor, die hier van weinig beteekenis zijn en in den hoven-

bak worden geleid. 

Aan de thans besproken syphon is gekoppeld eene 

spui-inrichting voor het hoofdkamuil. De spuiopening be-

vindt zich in den liidcerdijk en is ge()laatst juist boven 

don oostelijken syphonkoker, zoodat het uit het kanaal 

afgelaten water, dezen koker moot doorloopen. De opening 

is evenals die van den sy|)honkoker, waarin zij afspuit, 

2,10 .M. wijd. Als de kanaalwaterstand 0,50 M. daalt: 

do waterdiepte dus 1,00 M. is, kan nog een debiet van 

3,25 worden afgelaten, d.i. dus ruim de helft van 

het normale kaïuuddebiet, zooals volgt uit de fornudo: 

Dez(ï capaciteit werd alleszins voldoende geacht. 

l»cnedonstrooms van de sj)uisluis kan het benedenpand 

van het kanaal door eeno schot.balkinidchting worden af-

gesloten. De wijdte der openingen werd zoodanig be-

paald, dat bij het volle kanaaldebiet een drukverlies van 

1 c.^L. werd toegelaten. IJit de fornnde: 

Q = h \ 2 ij ) {]i -1- A-yVi _ l^h j ^ 1^2 R/ (// -»- l) , 

waarin gesteld werd: 

0.02; 

/ /J 0,S;-); A = 1 , 5 0 ~ 0 , 0 1 = 1 , 4 0 ; 1 ' 2 IJ — 4 , 4 8 ; 

volgde ini h = (5,87 M.; welke w:uirde werd verdeeld 

over twee gelijke 0|)eniugen, door een pijler van 1 ,00 M. 

dikte, is de as van het kanaal geplaatst, van elkander 

gescheiden. 

\'ordei- konuui in het hoofdkanaal geene spuisluizen 

nu'ci- voor: wM w(M-d er op gend^end. dat in de secim-

<laii'('. hdding voor vak l ' i X . welke als eene vooi'tzetting 

van hel hooblkanaal kan worden beschouwd, l)ij de snij-

ding met de kali Lara,ngan nog eene sj)ui-inrichting noodig 

zoudo zijn voor bet gcnudvk^dijk bedieiuui van het hoofd-

kana.ol en het s(du)()idiouden van bet gedeelte beneden 

K 8 1'. 

A priori kon woi'doii gezegd, dat bet bouwen van deze 

spui>lui> weinig kostha.-u' zoude zijn. daai' de Larangan 

toch onder de bddinj; l'O moest worden doorgevoiu'd. 

.Afhdding van dien afvi)(M'\v(>g naar de kali Babakan kwam 

niet in aannuudving. onulal laatstgenoemde veel dieper 

ligl. waardoor LMrangan sterk zoude uitsidnn'en en 

alhudei nuxdelijkhedeii kond(Mi (unstaan nuM lud oog op 

d(Mi weg naar Oar^s en de langs de rivicM' g(deg<'n 

kampongs. 

Omtrent de overige kunstwerken valt niets bijzonders 

0() te merken. \'olle<ligheidshalve zij vermeld, dat bij de 

syjihons K 13 P, K 1 5 I ' en K17 1', het hoofdkaniud on-

der de afvoerleiding werd doorgevoerd. 

bangs het hoofdkanaal werden m)g een achttal bad-

plaatsen voor meuschen en vee gegraven, omdat do ver-

schillende becdvjes, welko het terrein doorsneden, in den 

Oostmoesson geheel geen water afvoenbm. 

Hij het llrebes-hoofdkanaal werden dezelfde princi[)es 

toej(ej)ast als bij het l'emalie-hoofdkaniud. A'oor de be-

rek(3ning der lujodige doorlaten werd aangenomen een 

(lebiet van 3 M-'. per K . M - ' . , als luH een vlakte stroom-

gehiod betrof; voor de grootere afvoerl(Mding(in word het 

dehiot l)e|)aal(l nuU g(d)ruikmaking van het staatje, voor-

komend in de verhandeling van den Ingenieur MELC IHUK. 

\'()()r de bernislooten werd eene capaciteit van 2 AP. per 

K..M-.. daarop afwaterend gebied, voldoende geoordofdd. 

Hij de grootere a.fv()erleidingen waren de v(Mdiou(lingen 

z(j(i(l;inig, dat bij de kruising dim' waterloopen de keuze 

viel o|y de tO(ïj)assing van syphons die het hoofdkanaal 

oiidei- de afvoerleiding doorvoeren. Daarbij wenlen steeds 

twci^ kokers gej)n)jecteer(l, welke door schotbalken kon-

den wonlen afgesloten. De afmetingen van het doorstroo-

iningsprofil werden zo(.)dauig bepaald, dat bij olko syjihon 

geen grooter drukverlie.s. da.n van ^ 0,30 Al. voorkwam. 

liet grootste dier werk(m was de syj)hon K i l » onder 

de, reeds bij do behandeling van het onverdeelde hoofd-

kanaal ter spnike gekomen, coupure Ciondang—Kloewoet. 

Wel is waar was hot dwarsprofil, wjuirmede die afsnij-

ding was ontw()ri)en, zeer besiduuden, doch daarbij was 

vei'nuR'delijk gendvend op uitschuring door den stroom 

zelf. I)ij het ontwer|»en van den .syi)hon onder deze lei-

ding moest dus de mogelijkheid van venliej^ing en ver-

breeding in het oog worden gehouden; (huironi wenl aan-

genomen. dat een debiet van 186 AP. van het 54,8 K.M^ 

groote stroomgebied zoude kunnen wonlen afgevoenl. In 

viM'band met de benedenstrooms aangetroffen bodemhoogte 

van het riviertje, werd nu een profil aangenomen van 

10 M. bodembn'cdte. taluds van l ' / jop 1 en 6,00 Al. 

waterdiepte, met b(M'nien van 1,5 M. op 4.00 M. boven 

den bodem, waarbij het afstroomende water dus eene 

snelludd va.n = 1.55 .M. zoude v(;rkrijgen. 

Hierbij zoinh^ het verhang in den waterspiegel 0,00038 

iiKieten worden, om het (bdiiet van 181) M k u n n e n 

afvoeren, liet verhang, waaronder de conpnre oorspron-

kelijk was aangidegd, b(>drocg 0,000178, doch zoude tot 

O.OOOS kunnen aangnMuen. om aan den bodem bcneden-

.̂ trooni!» aan te sluiten, zoodat het bendvonde verhang zeker 

wel zoudo kunnen worden verkregen. 

Det syphon wenl nu zoodanig ontwor|)en. dat zij buiten 

het hiorboven bepaalde pn»fil bh'<d'. 
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III icgi'ii^tt'lling luct luMgocïii bij liet i't'inalic-hüül'ilivaiiaal 

noodig werd geaciil, wei-i! bij de ontwerpen voor bet Bre-

bi'.^diooi'divanaal niet gerekend op ib'n aanleg van een ver-

bai'deii rijweg laiig.s liet gebcele kanaal; een zoodanige 

weg is alb'i'ii geprojeeti'i'rd van al' de verdeelsluis bij 

Songgom (K' ) l'j tol K..M. van daar al' wordt 

bet veidveer langs beslnande wegen geleid, terwijl ook 

bet gidjied. waarin liet verdi-r tracé is gelegen eloor zoo-

veid wegen doorsiM'.deii wordt (een gevolg van de aanwe-

zigbei<l der snikeri'abriek Djatibarangj dat bet maken van 

nienwe conimiinie:ities overbodig voorkwam. Wel moest 

bier en daar ten ('inde niet. in te veel bruggen en 

kanaalovergaiigeii te vervallen — een weg plaatselijk wor-

den omgelegd en langs den dijk wonlen gebracht. Om 

<len bouw van een nieuwi'. brug te voorkomen over de 

coupure (iondang- - Kloewoct (waaraan tevens nog bet 

bezwaar was verbonden, dat het dtd'initiel' profil daarvan, 

zooals hierv()('>r n-cils werd vei-ineld. nuxnlijk te bepalen 

vitd I werd de weg langs bet kanaal aldaar j)laatseiijk 

omgelegd naar eene bestaande Inmteii tijdelijke brug over 

geiioenule af.-iiijdiiig eii kwam die tusscbeii de l l .M. U) 

en 11 weder langs het kanaal (*). De karrenweg langs 

<len n'chterkanaaldijk loopt door tol K 1 1 !>. 

Do dijken zijn — wa.ar gcïcii wegtui voorkomen — 2,UÜ 

i\I. breed genomen t(d K i l 15; V(M'derop zijn zij 3,()(.) M. 

breed, terwijl tevens in verband met de vele en zware 

oplioogingen. welke na. 1(3715 (spuisluis op de kali »Si-

amp<d v(»orkoni(!n, ter plaatse van deze oplioogingen de 

<lijkskrnin 0.7.') M. boven den waterspiegel wenl luui-

genonien. in stede van ().;')() .M.; de buitentaluds onder 

2:1 in plaats van onder l'/ü-'l wenlen bewerkt en gere-

kend werd op het aanbrengen van ei.'ii kleikist onder de 

dijken. (1.80 M. breed cn re.ikende van (J,?;') M. in den 

ongci'oenleii grondslag tot O.óO .M. daarboven, zoodat de 

totale hoogte er vaii 0.70 0,00 of 1.25 .M. zoude be-

dragen. 

Alet bet oog op evengeiioeni(b' groote opboogiiigen, was 

bet een punt van ernstige overweging, of eene verschui-

ving van het laatste gedeelte van het kanaaltracé luiar 

bet Zuiden, waar booger terrein wenl gevonden, niet de 

voorkeui nio(5st verdienen l)oven de verkozen richting. 

Heeds bij bet voorloopig ontwerp wan-n een tweetal 

Iract's ter spnd<e gid-conicn: de keuze daartu<s(dien hing 

ten deele sa.nien niet b(;aiitwoonliiig van de vniag, of 

bet weiisclielijk moest w(w(leii gea(dit met het oog op de 

()ostnioessonbevloeiiiig. de suikerfabriek Djatibaning bin-

nen bet l)-ii:ebied te breiigciii. d;ni wel die te boinh.'ii ten 

Zuiden van bet 1 »-kaiia.;il. In h<'t eerste geval zoiiile zoo-

wel fabricatie al.'̂  phuitwn.ter verstrekt moetiMi wonbui 

(*) Ken en ander is (luidclijker dan up de oveiziclnskaart, te zien oji 

de kaart, aan^'even'ie de goloni^iin-vor leolin«,' dor vakkon IM t/ni VI, 

eveneens op plaat 2 voorkomen le, wi lke op ^Tootore schaal is j,'otookond. 

en hierin wenl nogal bezwaar gezien omdat het Oo.st-

nioessondebiet der I'emalie nu niet zoo heel ruim was. 

In bet tweede ge.val zoude de fabriek bet z.g. fabricatie-

water blijven betrekken uit de (long- en Koemissik-

leidingen. 

In de e.erste plaats zou derhalve dienen te wonlen na-

gegaan boe in d(! z.g. (loiigstreek en in het l'enialiegebied 

de verhoudingen tuss(dien btndoeid 0|)pervlak en ihdjiet 

waren. Dienaangaande bbadv nu het volgende: 

liet gezamenlijk ibd^iid der (long- en Jvoemissikleidin-

giui was tc; stellen: 

in Augustus op gemiddeld 3.21 M"\ 

,, Septe.mber „ „ 2,()-l „ 

,, October (onbekend ! 

of gemiddeld over de bidde eerstgenoemde maanden op 

2,01 (gemiddelde uit 3 waarnemingsjareii) (*). liet 

uit lieide rivieren bevloeide ()|)pervlak was Jf 38 7(50 

bouws: daarvan ging nu af het oppervlak der toekomstige 

vakken I5\'I1—X. ter grootte van 825(1 bouws, zoodat 

overbleef 30 501 bouws. waarvoor dus beschikba;ir zoude 

zijn 4 0.1 L. per bouw-secunde. 

l il een tienjarig tijdperk van waarneming in de I'e-

malie zouden de vtdgende cijfers als gemiddelde debieten 

te Xotok mogen wonlen ;uuigemerkt: 

maand Augustus 5,1)0 

„ September 5,80 „ 

„ October G.DO „ (f) 

of gemiddeld over die drie maaiuhni (1.2 M'l Voor bet 

nit de I'emalie te bevloeien opj)ervlak van rond 13000 

bouw.s. kwam dit overeen met + O,ld L. per boiiw-.secunde. 

Ili(;ruit bleek, dat als de tot dien tijd to<̂  uit de Gong 

en Koemissik bevloeid wonleiide gninden binnen het l'e-

nialiegebied. voor den vervolge irrigatic'water uit het 

Drebes-lioofdkanaal zouden ontvangen, de wa,terverstrek-

king per bouw binnen genoemd gel)ied nog gunstiger 

zoude zijn dan in het resteereiide gebied der (long 

en Kocmissik en dat hel dus wen.schelijk zoufle zijn 

bet (longwater geheel te onthouden aan do vakken 

15 VII X en ten goede te doen komen aan het overblij-

vend (long- en Koemissikgebietl. 

Tegen eene verstrekking van jilantwater bestond dus 

geen bezwaar, doch met bet fabricatiewater was Ind an-

(*) De dehieihepalingon in do Honi,' zijn zeer moeil i jk; i i 'hot jaar 1897 

word daarnaar oen nitifohroid onderzoek ingesteld nniar hot üfolnkto niot 

(hiaihij tot zoodanij,' plan to ,1,'orakon dat hctrouwharo uitkomsten konden 

wonlen verwacht. Do opjjaveii van hot dehiot zijn afkomstig' van den 

Opzichter voordo walerverdoelinjr; cjjiers van vóór iS97 /.jju hjjna niet aan-

wezi},'. Voor do horekoidnj,' van liet gemiddelde werd hot j aar 1900 WOĴOUH 

den natten OostjiioesHon huitcn he.'-chouwinj,' «gelaten: de <^ej,'ovon cijl'crs 

zijn dus gemiddelden over 18!)?, 18!)H on 1891). 

(f) Deze cjiloK komen niet ovirern met die, op hlz. (! <,'e<,'ovon. Dit 

komt omdat de •^rocite al'vocreii, die toch niet kunnon worden i,'ehruikt, 

hier zijn wo,i,'|,'ehiton. Aan{,'enomen werd dat dohioton, onj,'ovoor 50 pCt. 

;:rootor dan ilio, i:pwconlijk in den Oostiuoegson hoschikhaar, noi; nuttiuf 

kondon worden aanirewond. 
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ders gesteld. Want wel is waar was in noriiidle jaren 

de in den Oostmoesson beschikbare waterhoevetdheid in 

het l'eniali(!gebi('d ruimer dan in het gebied der (.long en 

Kocmissik, doch in droge jaren was dit waarschijnlijk niet 

het geval en diende rekening gehouden te wonlen met 

het feit, dat in de jaren 1800 en '07 het debiet der I'e-

malie daalde tot ver beneden bet geiiiiddtdde. In zulke 

jaren zoude de verstrekking van fabricatiewater uit de 

I'emalie hoogst bezwaarlijk zijn. want daarbij kan geene 

evenn'dig(! verdeeling worden toegejiast; de normale hoe-

veelheid is voldoende, doch ook noodig. 

Ten slotte bleek dus uit het onderzoek, dat het voor 

de suikerfabriek Djatibarang onver.scbillig zoude zijn, of 

zij binnen of buiten het bevloeiingsgebicil kwam te liggen, 

daar zij voor de verkrijging van inj(ictie- en fabricatie-

water toch aangew^ezen zoude blijven op de leidingen 

uit het (long- en Koeinissikgebied. 

Verdere vergelijking der in aanmerking komende rich-

tingen tbied nog zien, dat een zuidelijker tracé geheel 

in ingraving zou kunnen liggen, hetgeen wel een voor-

deel zoude zijn ; (huirentegen zonden er O kunstwerken 

noodig zijn, waarvan 3 bruggen en 3 .sypbons, (tegen 2 

bruggen cn ééne aijuaduct bij de geprojecdeenle richting) 

bovendien zoude een partit.'cl ingrij|)en in bet bestaande 

inlandscbe bevloeiingsstelsel ten Noorden van bet hoobl-

kanaal noodig worden, en wenl de leiding langer, l'̂ en 

en ander maakte dat ten slotte bet noonlelijk tracé min-

der kostbaar zonde worden, dan het zuidelijk, terwijl bij 

eene zorgvuldige uitvoering der ophoogingen, van deze 

laatsten geen gevaar wenl geducht. 

Ook bij bet ont.wer|»'n der kunstwerki'ii wenlen in 

hoofdzaak soortgelijke, |irincii)es toegepast als bij ln't l'e-

niali(ï-boof(lkana:d. De spuisluis K 37 15 is meer bedoeld 

als eene aflaatsbiis voor bet overtollig(i wa.ler. dan als 

e(Mie gelegenheid w;uir door het opwekken van grooten* 

snelheid do slibstoffcn kon<len wonbui inedegevoenl : 

daaroiii is (bi afineting der openingen ben'kend o|) bet 

volle debiet va.n het hoofdkanaal aldaar (8,-11 bij 

noniKiIci waterstand. 

Oji.slibbing van beteekenis wenl, z(m ver van de |)rise 

d'eau, niet meer gevreesd, echter was bet bij eenig on-

geval in bet kana;dg('<lceltc in opbooging tusscdien ll.M. 

00 en 113, veel wjuinl oin hoogen)p be.t water te kunnen 

afvoci'en langs anderen weg dan door de secundain' lei-

dingen. die alli(dit iMMie. dergelijke (bd/ielsvernn'erdering 

niet zouden kunnen IOOZ(MI. 

15ij K. 30 15. de inlaatshns voor vak I5\'ll, wenl IcveiH 

een storldam in lud, lioofdkaiiaal geprojecteerd, wtdke 

noodzakelijk werd doordut beneden-I rooms hel iioonbdijk 

tract'' was gekozi'ii. 

De overgang van bet kanaal over de kali Klikiraii 

vindt bij K i l 15 |)laats door middel van een apiaduet. 

beslaande uil twee bakken, dragende op balkijzers 

welke op bnnne beurt weder rusten oj) tW(Hï land hoofden 

en (icn niiddenpijler. Klke opening wonlt overspannen met 

O liggers — drie onder elk(Mi bak — zoodanig geplaatst, 

dat elk(j ligger even zwaar bidast wordt; zij zijn 3(5 c.M. 

boog i^L ;5l)); de niaxiniuni-S|iaiming wordt dan 105 

K.(l . p(.M' C..M-. en de doorbuiging in bet middtui bij niaxi-

niuin belasting 0,8 c.M. De liggers zijn (.'cnvondig oj) beton 

opg(degd over e(me lengte van 13 c.M.; de druk wordt 

betn'kk(dijk gering, zoodat b(;t niet noodig wenl geacht 

ijzeren ()nilerl('gi)laten aan te bn.'iigen. De ijzeren bakken 

zijn wijd 1,;52 M. en boog 1,50 M., de normale water-

diepte i- 1,22 M. De dikt.e van wand- en bixlcmplaten 

weni gevonden door toejiassing der formules van I5ACII 

op resp. 4.0 en 5,83 m.M., waarvoor genomen wenl O m.M. 

Aan de buitenzijden zijn dri(dio(ddge verstijvingsplattni 

aangebracht o]) dergelijk(j wijze als bij de l'enialie-a(jua-

duct bij l'ontjol (KOT). 

D(.' kuipen rusten niet dircïct oj) de liggers, doch door 

tussclienkomst van bonten dwarsdragers, waaronder glijd-

i j)laatje.s. Oj) de dwarsdnigers zijn tuss(dien de beide bak-

ken nog loop|)lank('.n gelegd, waanloor bel onderhoud 

' zeer wordt vergemakkelijkt. 

0 lilt rent de bruggen is niets bijzonders ()|) te nierkon; 

zij zijn v;ni het gewoonlijk toegepaste type. Alh'i-n ver-

dient nog vernndding dal de houten dtdd\en van enkele-

dier knust werken, toen zij voor vernieuwing in aanmer-

king kwamen. werden vervangen door betonijzer, waaro|) 

aspliidl bel(Mi. De ko>ten van bet 7 c.M. dikki'. met mét:d 

d('pl(,v<'' gewajiende dek. b(diepen / 7.50 p'-r .\1-.. de ;d"-

j (bdckiiig niet asphaltbeion ingeirrepen. terwijl een houten 

I dek (»1 > / li. 10 de M-'. komt te .>laan. 

I 

I ^ 1 - - S e c u n d a i r e I i - i d i n g e n . 

I 1) e t a i 1 b e V 1 O e i i ll g . 

1 )e grenzen aan deze verhandeling gc>leld. zouden verre 

j worden overs(dire(len. indien »'ene poging wei'd gewaagd, 

om eene tot in bijzondfudieden afdalende beschrijving te 

i geven van de wijzo. waarop in elk .<('cundair vak de ver-

I dero watervenleeling is verkregen, of van de da.-iiMoe noo-

I dige. kunstwerken. W(dke in verbainl im-t gebeid pl;ial>e-

j lijke oiiistandigbeden. dikwijls khdiie versidiillen in de 

(bdails of de verhoudingen der ondenleelen aanwijzen. 

Net mag etditiM'. na.ar bot vom'konit. geheid vidiloeiidc 

wenlen geaidil. indien bier wonlt volstaan met in alge-

Ilie(Mlt trekken me(le te dei'ltMl. hoe di' verdere oiidei'-

ver«le(ding van het bevloeiin;^-sir,.|,i(>d tot «tand is gidvo-

ineii. eii in ;ian<luilin'j.- daarmede de algemeene beginsidcn 

te veriinddeii Welke bij bet projecteeren der kunstwerken 

zijn in aidit genomen, terwijl alleen belangrijke afwijkin-

gen dnarvan. <d' uil teidmisch oogpunt bij/onden- con-truc-

lies at'zoiulerlijkc l)e--preking kunnen vonlei'ei:. 
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Xa (le verdc'üling van liet gebied in secundaire vakken, 

welke hiervoor reeds in het kort werd behandeld, en 

het aangevt'U van dc voorloopige traeó's der leirlinu^eii, 

die zooveel mogelijk op do ruggen werden gelegd, volgde 

de verdeeling in tertiaire vakken, waarna het belooj) der 

secundairt leidingen definitief kan worden vastgesteld, 

liet bhïok <laarl)ij onnootlig, de vakken 1' IV, V en X , 

J j l l , III en \'ll nader t.e splitsen, zoodat de genoemden 

tevens eindvakken van bevloeiing zijn. Daarentegen was 

het wenschelijk groept'ii van eind- of tertiaire vakken te 

irrigeereii uit eene vertakking van enkele secundaire lei-

dingen. Dergelijke takken werden me<le secundaire lei-

dingen geiuienid: zij behielden het cijfer der onverdeelde 

leiding, maar met bijvoeging eener letter, b.v. POc. In 

het groote vak 1'1 moest eene dergelijke .splitsing zelfs 

tot zevennuud toegej)ast worden. 

Hij de verd(!eling in tertiaire vakken, werd met de vol-

gende. punten rekening gehouden: 

liestaande ravijnen of dalen in het terrein werden 

opgezocht en al dadelijk als afvoerleiding. veelal tegelij 

kertijd vakgreiis, aangenonKm. 

2". \'ooi zoove.(d doenlijk, is er 0|) gelet dc vakgrenzen 

le doen samenvallen met de a.dministratieve dessagronzen. 

Ov(M' het algemeen gelukte dit echter sleehts zehbm. 

3". .l']en langg(U'ekte. smalle vorm der eindvakken is 

al.s ongunstig voor eene gelijkmatige w.'iterverdeeling in 

het vak. zooveel niogidijk vermeden, doch een vakvorm 

gekozen, waarbij het water over vele vold(.'n kon vloeien; 

daardoor wordt waterverlies voorkomen en eene gewenschte 

v( rvers(diing veidvregeii. De geleg(.'nhei(i dïuirtoe bestaat 

niet bij smalle vakken, daardoor ontstaat dan aan het 

begin der tertiaire hdding ile neiging om te veel water 

af tl' tapjien. teng<n-olge waarv.'in meer benedenwaarts een 

te k<u-t ontstaat. 

d". Wegen, kamiiongranden en dergelijke natuurlijke 

begrenzing«'!! werden als gewenschte vfikgrenzen l.)e-

schouwd en dikwijl.s als zoodanig bennt. 

')'>. Door de. noodzak(dijklieid om aan dc tertiaire lei-

dingen een voldoend vei'hang ie geven, werd mede in-

vloed op ib' vakverdeeling uitg(H)efeiid. 

()», l']en overwegende factor was de wensclielijke gi'ootte 

der eindvakken. In eene circulaire van IdO 1 )(r,einb<'r 1808. 

n". 20717 I'] werden door lu't Departement der I». (X 

Werken dienaangaande vooi'schriflen gegeven, waarmede 

e(diter bij de. eerstinLr<'diende ontwerpiMi geen rekening 

meer kou wunleu gidioudeii. waardoor bij die onderde<den 

<le idndvakkeii gemiddeld minder groot zijn dan volgens 

die (drculaire zomle mogen woi'den toegelaten (waarvoor 

oiiüT'veei- 200 bouws was gesteld ). Verd maakt dit echter 

niet uit: en de hierboven sub 3". gi-iioemde overwi^ging 

uüiakte het wel eens noodig, zeer kleino vakken toe te 

passen Zoo werd b.v. in 1'VII oen tertiair vak van 33 

bouws gojirojecteerd. Dit ligt muist het hoofdkanaal, het 

had gecombineerd kunnen worden met het noordelijk 

daaraan grenzend tertiair vak, doch dit werd nagelaten 

cmdat dan een zeer ongunstige langgerekte vakvorm zou 

zijn ontstaan. 

Verdere bijzonderheden omtrent de verdeeling blijken 

uit de als bijlage 4 gegeven verzamelstaat, waaruit thans 

do definitief vastgestelde (>j)pervlakte van het bevloeiings-

gebied kan woi-den afgeleid. Dit werd ten slotte bepaald 

op 40 553 bouws, als later allo gronden volledig bevloeid 

zijn: daarvan liggen in het Remaliegebied 30 030 bouw.s, 

in het Mrebesg(d)ied 15 377 bouw.s, t<'rwijl 237 bouws uit 

hot onverdeidde hoofdkanaal water ontvangen. 

Aan de verdeeling in tertiaire vakken ging steeds vooraf 

ei'ii ondm'zoek oj) het terrein naar do waarde en betee-

kenis der afv()(!r!ei(lingen. In het algemeen b(dioefdo 

daaraan, behoudens enkéle uitzonderingen of plaatselijke 

verbetoringen van weinig omvang, niet veel te worden 

verricht. In vak IM werd eenige last ondervonden, door-

dat bij de d(ïs.sa Patoendjóengan (op kaart 2 van plaat 2 

bij K121P : de splitsing van ,IM en I ' Ic , gelegen; de 

.secundaire hdding kwam in de nabijheid der kali Klampok, 

die als afvoerleiding geen dienst kon doen omdat ze op een 

rug loojit. Bezuiden den j)ost\veg w âs ze ook als ;uinvoer-

leiding moeilijk te gebruiken, zoowel door hare groote 

diepte, als door de breedte. 1' I is djuiroin zooveel mogelijk 

buiten hare bedding gcdiouden en zoo getrokken, dat ze 

een goed beloop OJJ den rug verkreeg en zoo weinig 

mogidijk kampotiggrond werd doorsneden, ten einde do 

onteigi'iiing niet te kostbaar te maken. Aan de oude 

bedding werd zooveel mog(dijk eene goede afwatering 

gegeven. 

Iionocrden den j)Ostwiig vei'dweeu het karakter eener 

rivierbedding en kon do sijcundaire leiding het oud(5 be-

loop blijven volgt-n. Dit kwam tevens goiid uit met het 

passeei'en van den grooten |)ostweg, waar nu van eene 

bestaande brug gebiaiik kon worden gemaakt. 

In vak I bevindt zich ook de kali SoesorbüL di; mis-

lukte aftapping uit dc l'emalierivier, welke in bet (le-

schiedkundig Oveiv.icht wi'rd herdaeht. In het begin heeft 

deze leiding (?eiie vrij groote caj)aciteit; de mond bij <lo 

l'emali( waai'door bij hooge rivierstanden water binnen-

stroomt. moest worden a.fg(.'sl()t(ui. 

Zooal.- ook ri'cds werd medegedeeld, worilt een ge-

de<dtc der terreinen va.n vak 1' 1 bij hooge Bemaliestan-

deu geiuuudeerd: de secundaire leiding ligt geheel buiten 

het overstrooniingsgebied, de tertiaii'O leidingen werden 

zooveel mogidijk daarbuiten gehouden, met eene enk(de 

j leidinj; g(dukte dit echter niet. 

I De grens van bevloeiing der noordelijke vakken bij 

I 'HMALIEWERKEN. 81 

de Bemaliedelta was bezwaarlijk geheel nauwkeurig vast 

te stidlen. doch zal niet veid afwijken van de op de ov(,'r-

ziehtskaart aangegeven grens. ()(dv de gronden bij ile 

Kloewoetibdta en beoosten de Babakan zijn laag gtdegen; 

maai' aangezien <le Kloewoet bedijkt zoude worden, en 

<le Babakan dit i'ecds was, kon oj) goede gi'onden woi'dcii 

verwacht, dat vermoedelijk een gi'oot de(d van (hïze ter-

i'cintMi in exploitatie zoude woi'den gtd)racht. 

I'uiiibdijk dient omti'cnt de vakverdeeling in Ind l'-ge-

bii'd nog te worden vernudd, dat een klein de<d van het 

pai'ticiilier land Ketanggoeiigaii West ligt ten Oosten vaii 

de liabakan: dit deel ligt in vak l ' I X en daarvan is een 

afzondci'lijk tertiair vak gemaakt. Daardoor wei'd onge-

weiischte verniimging van de belangen der bevolking en 

van lu.'t j)er('eel voorkomen, terwijl voor dit laatste do ge-

legenheid Averd geschaj)en om tegen nader over(;en te 

komen voorwaai'den, water te verki'ijgcn. 

Bij de nadere verdeeling van het Brebcsgebied bleek 

het al dadelijk te irrigeei'cn o|)j»ervlak nog al aanmerkelijk 

to vei'schillen van het bij het v()orlooj)ig ontwerp daai*-

vocr aangenomen bedi'ag: een gevolg van de omstandig-

heid, dat ('erst do strandlijn als gi'cns van bevloeiing was 

be.schouwd, terwijl later daarvoor de i'and van de bestaande 

sawah's wi-ril aangenomen. 

Het (hdjiet van het hoofdkanaal was uit de voorloopige 

cijfers bepaald en de ca|)aeit(dt voor de beho(d'ten van 

het oogenblik dus te ruim. Dit kwam dus hiero]) ueer, 

dat het limdoeide oppervlak aanmerkelijk kon worden uit-

gebridd (met bijna 2200 bouwsj zonder dat daai'tcgeii 

w(^gen^ de beschikbare waterhoeve(dh(Md Ix^zwaar zoude 

bcdioeven te bestaan: het meerdere (hd)i(U zoude voorna-

nudijk eventueel noodig zijn in de vakken B\'llb/ on 

r»\'lll. en daarop wei-d dan ook gerekend bij de bepaling 

van het vei'tmtgiMi der resp. leidingen B8'/ en 1)8 (of tij-

d(dijk de iulanilsche hddingen Wangan dalem en Boewie 

— omdat B8 vo(M'loopig niet zou woi'deu gegi'aven zoo-

lang de l'eiualie-ovcrstroomiiigcn ni(d wai'cn betcugtdd, 

zooals hiervó(')r reeds uitvoerig wei'd nuMb'gedceld . Xa-

dori' cijfei's daaromtrent getd't bijlage I. 

De capacit<Mt der secundaii'e en tei'tiaii'c leidingen werd 

in verband met de te bevloeien o|)j)crvlakte bepaald uit 

do grafische voorst(dliug w(dki' i'ceds ter sprake kwam on 

afgebe(dd is in fig. 32. 

(iidijktijdig met de vakverdeeling werden de t!'aci'''s der 

secundaii'e hudingen vastgest(dd: zij werden daartoe van 

do overzichtskaart overgebi'acht op dc detailbladcn der 

opnami' en daarna omgezet in eene aauccnschakfding van 

rechte gcdcidteii en cirkelbogen: door ber(d\cning wei'deii 

zij vastg(dcg(l a;in dc lio(d<|)uuten van lud dri(d!oid\>net, 

waai'ua de uitzetting op het tei'rtdn kon volgen. Daarbij 

werd telkens nagega;in. td" wijziging wenschelijk was 

in verband met de tcrrcinsLcesicldheid, vci'anderingen van 

bestemming (h'r gronden, overige wijziging in den toe-

stand. enz. Xa lun a:inbrcngen van eventueel noodige ver-

anderingen k(m bet (bd'initieve ti'ac«'' W(uden vastgelegd 

do(n' in de hoidvpunteii gemefs(dde pilaren te plaatsen, 

waarna tot de vei'ilere inmeting kon worden ovei-gegaan 

do(U' plaatsing der hi'ctometer])aleii en watcrjiassing, ter-

wijl tevens VOO!' zoover noodig de situatie meer gedetail-

leerd wei'd o]»genonu'n. Do hoogtemetingen zijn allen 

vastgeh'gd aan de dekzerk dei' hdmureii van de prise 

d'eau te Xotok. liggende -f IJI.OO: w(dk peil i'ecds werd 

aangenomen bij de opmetiiigen voor di' tweede sectic van 

lud hoofdkanaal. \'an ile toenmaals aangemeten pnnteii 

is uitgegaan vooi' de voi'dcrc watcr|)assiiigen. waarbij ve(d.'il 

eeiH* heen- en tciaig waterpassing noodig was. Deze me-

thode was tijdi'oovend, doch !ioodzak<dijk. eensde(ds om-

dat in het gebied tussidieu de Babakan en de l'emalie 

l)ehalve de hoidvpunteii van het dri(dio(d;snet geen vaste 

jmntcn zijn geplaatst, terwijl di' jdlarcn dier meting som-

tijds beschadigd of verdwcneii wai'cn. maar hoofdzakelijk 

(,mdat in dit gebied nog al vei'wai'riug bestaat tusschi'ii 

hel zoogenaamde l'ontj(d- en Brebespidl. Het was niet 

mog»dijk. de grens aan te wijzen van ilc st!'(dvcn waar het 

eene of het andere jxdl was g(d)ezigd en daarom was aan-

sluiting aan de bestaande pilaren van het driehoek-ne( van 

twijf(dachtige waarde. 

r i t de door dezi' opnamen vcrki'cgcn cijfiu's. zijn (h> 

lengteprofillen geteekend. Dwar>profillen werden van de 

secundaii'e hddingen slechts bij uitzondering gegeven, om-

(lat dt̂  terreinhoogte daarin bij hid gidijkmatig ludlcnd 

tei'i'iMi! en het bddingbidoop loodi'e(d!t op de ti'aiiclics. 

over het algemeen tot op tamelijk gi'ooten afstand ter 

weerszijden van de as hi'tzfdfde is. Alleen ovei' wegen of 

i'avijiien widke gesneden wei'deu of bij bijzondere ter-

i'(dntocstanden werden dwarsprofilleii opgeimuen. 

De t!'ac«'''s der tertiaire leidingen wei-den uitgezet door 

d(̂  teehnische anibti'iiareu : de aanleg geschiedde door de 

bev<dking in z.g. ..desadieiist". 

De plaatsen van de aanmonding der tertiaire hudiiigmi 

werden nu in het lengteprcd'il van de secundaire hddin-

g(Mi ov(M'gebracht, waardoor de verde<ding in panden en 

<lo capaciteit van (dk pand b(d<end werd. l»ij de vei'deel-

sluizen werd over het algemeen de watersjdegid genomen 

op 35 C..M. boven lu't niaaividil. waardo(U' de watei'stand 

aan het (dnde van elk pand gegeven was. 'Ter ber(d\euing 

van de ;ifinetingen en het verhiing der leidiiiL^eii wer-

den verdei' nog de volgende voorwa.*!i'den LTostehl : 

1". De gemiddidde siKdheid in de hddingen /al in 

maximum tU)5 M. mogen bedragen, terwijl vo(U' de oii-

verdeidde 1' 1 liever nii't lui'er dan 0.110 M. wei'd ge-

nomen. Zoo.'ils «b' (uidervindiiig in West-Br(d)es leerde, 

werden bij grootere >nelhedeil de leidingwandeil te veid 

aangota.st. In verband met het bt>schikbare terndiiverhang 

moest de snelludd hier en daar khdiier worden gemmieii: 

11 
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lii't niinimuin is O.lO M.. met «•('•iic iiit/ondcring voor i'ilc, 

waar 0.2;') M. iiioost worden toogolatoii. 

2". Do taluds in ingraving en ojiliooging worden ge-

nomen IVL»:!. 

8". Tei- voorkoming van groote schommelingen in den 

waterspiegel, en om oj)stuwing bij vernnndering van het 

debiet tot ^ 50 pC3t. van het maxinnnndebiet onnoodig 

to doen zijn, is de water(lie|)te ni(!t te groot genomen. 

In verband met de inrichting der verdeelsluizen mocht die 

evenwel ook weer niet te klein zijn. 

LENGTEPROFIL HEH SECUNDAUIE LEUUNG B G. 

I.engteschaal 1 : 25000. 

Hoogteschaal 1 : 250. 

Fig. 55. 

4". Zooveel mogelijk werd niet te veel afgeweken van 

de volgende verhoudingen, wa,'irdoor bruikl)are afmetingen 

werden verkregen. 

Q. V. 
h 

h' 
Aanmerkingen. 

minder dan 1 

M. 

0,50 2,5 

Voor kleinere leidingen 

vermindert -r tot 1,—. 
h ' 

1-2 0,50-0,55 2,5-3,0 

Voor kleinere leidingen 

vermindert -r tot 1,—. 
h ' 

2-3 0,50-0,60 3,0-3,5 

3-4 0,G0 3,5-4,0 

5 0,(50 5,0 

5". l'»odt'ud)reedte. waterdiyptc' eu verhang ktuiden th;ins 

wordoii brndvond: uit do h(d\oud(' lengte vai» <dk pand 

v(dgdi' hel verval in de hdding. het vers(dtil tuss(dien dit 

verval en de waterhoogten bij de aainnonding van de ter-

tiaire hddingen van twc^e ojividgendi' j)anden gaf <le val-

Jiocgto die door stortdajumen in het tusschengolegen pand 

moest worden 0])genomen. 

ü". Als normjuil valhoogte voor de stortdanimen werd 

aaiigeiioMHMi 1,00 M., liever nnnder (hm meer, zoowel 

mot het oog op de ajiidegkosten als ter vooidvoming van 

st(.'rko water])eweging en aanhoudende beschadigingen 

benedenstrooms van die kunstwerken. 

Met tracci der leidingen werd vervolgens nog nagegaan 

in verband met de daardoor g(dvruist(? wegen: waar 0|) 

hot b(dioud van (l(«e h'uitsten prijs werd gesteld werd een 

duiker of brug ontworjieii. Zoo noodig werden langs de 

hMdingeii onverharde karrewegen aang(deg(l; dat dit nog 

al eens voorkwam moge daaruit blijken, dat alh''(''n in de 

secundaire vakkeu IMl t'n\ X I ± 25 K.M. nieuwe, weg 

v(.ork'o!iit. waarvan e(diter sle(dits ^ 1.5 K.,M. werd ver-

hard (n.l. de verlenging langs het eerste gedeelte van l 'O 

van den weg langs het F.-hoofdkanaal, tot daar, w:uir 

l 'O dep wen; vat! KetaUirixoeiitra 11 tiaai' l»aros beridkti. 
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In het algemeen werd de ontgraving uit de secundaire 

leidingen luin weerszijden geborgen. Aan de Oostzijde werd 

(laardoor voor zoover noodig een karreweg ver-

kregen, luiii de Westzijde een vo(;tp;ul. Somtijds — zooals 

bij F 1 — was het te ontgraven profil z()() groot, dat door 

de grondborging ;u'in weerszijden van de leiding een weg 

werd verkregen. Waar de waterspiegel boven het maai-

veld komt, wat wel eens over vrij groote lengt(^ en in elk 

geval bovenstrooms van de tertiaire inlaatsluizen het geval 

is, dienen v()et])ad en weg tevens als waterkeerende dijk. 

De kruin van beiden is in het algeiiuien 85 c..M. boven 

den hoogsten leidingstand genoiiKui en is 4,00 M. bre(!(l 

vGor den karreweg en minstens 1,50 M. voor het v(jetj)ad. 

„(irond te ve(d" wordt aan wetu'szijden in (h; hoogte 

en de bre(Mlte verwerkt. Do karrewegen zijn stellig van 

veel nut om de voldprodiutton van de .^awah's te halen 

en verder te vervoeren, doch bet grondverzet wordt door 

hun aanleg aanzienlijk iiKM-r, dan waar enk(d met inslui-

tende kaden voor de secundaire leidingen genoegen kon 

worden genomen. 

De bezoding der leidingen (ui van de daarlangs (uit-

worpen w(;gen en j)axlen str(dvte zich uit ov(!r de taluds 

van voetpad en karreweg b(Mievens aan weerszijden over 

0,5 .M. bi'eedte van den kruin van weg en voetpad, voorts 

over do wegdijkjes, indien aanwezig, eindelijk over de 

taluds der hdding tot 0.25 M. boneden den hoogsten wa-

terstand, verticiuil gemeten. 

In de leiding JM moest de waters])iegel bij de inlaat-

sluizen vrij hoog bov(.'n het maaiveld wor(l(Mi g(diou(l(;n 

als een gevolg van den eisch om tot 50 |)C't. van het maxi-

niuni-(b4)iet (»ene zoodanige verdeeling te behoudon, dat 

iedere hdding een aandeel in het totale debiet verkrijgt, 

evenredig aan het uit die leiding bevloeide op|)ervlak. 

Ten b(di()eve der afwatering van vak F XI werd ten 

Zuiden van F1 een afvoersloot g(;graven w(dke op do 

Femalie afwatert: deze sloot snijdt den weg van Fontjol 

naar Kedawon. zoodat aldaar een brug noodig was. 

lOindelijk verdient nog vernndding. dat bij het 

laatst ingediende otitwer|) (de detailbevhxding der vakken 

1»\'11 X omvattende^ bij het traceeron der tertiaire hd-

dingon eene wijziging werd ingevoerd, daarin bestaande, 

dat deze leidingen met onverminderde ca|)a(dt(Mt tot aan 

(MMie afvoorhdding werden doorgetrokkon. Dit geschiedde, 

omdat bij de (!X])loitatie de wenstdudijkludd was g(d)hdxen 

het debiet diM' secundaire leidingen te kunnen afvoei'en 

zonder da.t daarbij het water ov(M' de V(d(len behoid'de 

te. stroomon. 

Do algemoene vorm en inri(diting dor stortdammen 

komt in boofdza-ak overeen met die, gebruikt bij de Fe-

kalenwerken, w(dk(i bi'stdii'evon zijn op biz. 1 10 e.v. der 

\'erhan(hding van den Ingenieur LAMMIN'CA in het T, K. 

I. V. I.. ja.'irgang ISO 1 1)5. .Alleen zijn etik(de ()nderde(den 

wat gewijzigd en verbeterd. Dat — en wjuirom — in 

den regel ge(ui grooter valhoogti; dan van 1,00 M. werd 

toege|)ast. is reeds gememoreerd. Inderdaad heeft de sterke 

waterbeweging beneden deze kunstwerken ten gevolge, 

dat over vrij groote lengte steenb(dvleedingen moe.t(;n wor-

den ;uang(d)racht; dit is mede een der redenen waarom 

voor het profil der s(X'undaire bddingen zoodanige ver-

' houdingen voor h en h zijn g(di.ozen dat de waterdiepte 

ni(!t te groot wordt. N'og werd met hot oog oj) dit bezwaar 

do steenbekhH'ding hene(huidanis lang(!r gononum dan bij 

do F(d^alenwerken was geprojecteerd, terwijl ook de aan-

sluiting van het bovenj)and aan den keerniuur van eem; 

1,5 .M. lange steenbekhM'ding werd voorzien. 

Overigens werd echter het evengenoemde type aan-

g(di(ui(len, 11.1. k(H3rmuur met opening, stortbak met (huir-

aan sluitende bekleede taluds, talud- en bodembcdvleeding 

beneden den stortbak. Door afronding der kanten van de 

opening werd zooveel mogelijk spreiding va.n den over-

stortenden waterstraal verkregen. In totaal werden 122 

stortdaiiimen gebouwd, met eene valhoogte varieerend tus-

sehen 1(; en 118 C..M. 

De (\onstructie. en berekening der hoofdstortdammen 

(d.z. di(.' vlak b(uieden een verdetdsluis gelegen) en tus-

, s(dienst(irt(lammen (tnidd(ui in oen |)and) is eetiigszins 

I verschillend van elkander. De. tusschenstortdainmen wer-

' den g(dieel op (lez(dfde wijze berekend als in de reeds 

' genoemde verhaiKhding is aangegeven: de oiioning der 

' ()v(.'rhuit is rechthoekig, terwijl do breedte zoodanig ge-

kozen is dat deze eene niiddenwaarde verkrijgt tussehen 

die welke zoude volg(Mi res|). uit het minimum- en niaxi-

niuni-dfddet in verband met de daarbij b(dioorende water-

standen. F)ij niaximuni-d(d)iet ontstaat dan eene gering(i 

0{)stuwing van den watersj)iegel en bij minimum-(hd)iet 

eene khdiie depressie. 

I)ij latere ontwerpen w(U'd in verband met de geringe 

bocgte der dijken boven den maximum-waterstand (0.1-55 M.) 

(b^ breedte der tussclKMistortdammen bend^end op (bui 

inaxiniiim-afvoer, (>v(Miw(d met inachtname der aanvangs-

snelheid. Waar (Mik(de. tuss(dionstortdamnnMi lagen oj» 

korten afstand beneden kunstwerken, waarvan de bi-re-

ketiing(Mi waren g(d)aseerd op waterstanden in de secun-

daire hddingen. w(dke bij re(ditho(ddge o|)i'ningen niet 

met Z(d<eidi(dd waren te verwachten, worden ook d(v.(ï 

ve(dal van i,ndijko e(mstructi(> als de hoofiUtortdaninien. 

\'oor (Ie berekening dezer lantsten i- uitgegaan van 

denz(dfdeti (MS(di als bij de Fekalenwerken werd gestidd. 

n.l. (lat de waterspiegel boven de kruin van (hui stortdam 

steeds dez(dftb^ hoogte als die in de leiding moet hebben, 

en dat bij veranderend tbd)i(M do variaties in waterspieg(d 

in de buiding en op de kruin v;in den dam even groot 

zijn. Om daaraan te voldoen is e(diter hier ve(dal eem» 

tra]teziumvormige ojxMiing voor de overlaat toegepast; de 

kruin ligt g<dijk met den bodem van het bovenpand. zoo-
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(lat (Ic p laats ing van een schotj)lank in de o})('ning. lu ' twclk 

moest ges(diie(len hij de eonsli'tictie voor do I'eka.lenwiM'-

k( tl toegepast. onno(»dig is. De t fa j )e/a innvorni ige opi ' i i ing 

wordt verkregen door twee in baksteen ui tgeincts idde 

waniz'en niet a fgeronde kanten. v;in i'/'n steen d i k t e : boven-

st rooms van de. wangen wordt de recl i tbotddge vorm der 

oj iening h(diou(len om desgewenstdit seli()tl)a.lken te k unnen 

;ia iil)rengen. 

A ls li en ll^ de max imum- en i i i i inniuni waterdiej)te in 

liet l )ovenpand der le id ing voorst(dleii: h en D de onder-

en bovenbreedte der tra j tez iu i i ivoni i ige o p e n i n g bij iiiaxi-

iiinni-afvoer: D, de bovenbreedt«• bij i i i i i i imii in-afvoer: en 

iiK'ii neemt aan dat de dam werkt als een volkiui ien over-

laat. dan is. volgens eene formule, we lke o.a. in bet lie-

kentle Ingenieurs Tas(dienbueh ..1 l i i t te" voorkomt • f ig . öli i: 

<> u\ . ( 1 ) 

( U u -- - y- 1 2 (I (2 - f h , /i/'/s . (-2, 

Nu kan uit d e even red i ghe i d : 

h : A, (H h : il'., M 

wtu'deii af ireleid: 
Fi''. f)!). 

i ; - h = 
h\ \ - B , ) 

In de verg(d i jk ingen i l en > 2 > k unnen de bekende en 

(Ie onb(d\ende termen worden gesidieiden, waardoor men 

vindt : 

+ .„ = A . . . . (4) 
-/ir. t^ l <J II 

<in 

2 15, I : : />= r-A (5) 

D( (11 a f t r ekk i ng der beide laatste verge l i jk ingen 

Konit er : 

en dooi substitutie h iervan in (!>) 

H — h 
• A . 

h-In ' 

(V) 

De verg(d i jk ingen (d) en (b j van tdkander a f t rekkende , 

v indt men e i i nbd i j k : 

o f : 

I A 'j // — A1 //1 

ôili -hx) 

en d a a rmede : 

j, _ fö/i —-J/n. A, — A - i 

' ~ " HKA -/o) 

.Met de formules (7 en (S) is nu de vorm van het tra-

pez ium g(die(d bepaa ld . lÜj de ber(dvening d ient er wel 

Oj) g(det te worden da t li en moeten worden berek(?nd. 

uit het (bdjiet van het bovenpand (dus V()(')r de aftaj ) j ) ingi 

en en overeenkomen met het (hdjiet van het 

be i iedenpand. 

W a a r de ve rhoud ingen zoodan ig waren, dat er^n onvol-

komen overlaat ontstond, werd d(> Ix-ndvening e(>nigzins 

anders opgesttdd. De totale afvoer werd gespl i tst gedach t 

in twee gedetdten: op de l)()V(;nste scdiijf, w(dke vrij af-

stro(unde. werd de h iervoor reeds g(d»ezig(b' f o rmu le voor 

den vo lkomen overlaat toegejiast. terwi j l verondersttdd 

werd dat de beneden het a<diterwa.ter zi(di bev inde iub ' 

schi jf uit zoude stroonien onder een overdruk . g<dijk ;uni 

het vers(diil in hoogte van de waterspieg(ds in l)oven- (Ml 

bene( lenpand : fei tel i jk werd dus de formu le van DUHUAT 

gtd)ruikt . 

M(M. de muatie's van otubM-staande sidnMs (fig. 07) 

heeft UHMi: 

= I 

waar in : 

Bo = T e n h = (/i , - h / / . ) 

is. (Ml waaruit volirt : 

t h • 

\'oorts is: 

h + 

h 

/ / , I '2 (/h, = 

••• A - * , 

( ) v'niiix " I 2 7 

Fi-. -,7. 

// 1 2 <1 //.. y ,, ( F. 6) h, -I- 2 h //.. . 
" '1 li I - " ' 

.\'a. eenige htM-hM(ling(Mi, v(Mdcrijgt men hieruit: 

(2 B-h ;! b) r-,, //.,2-t- ' , h, //.,)-}- ' (B - 1 - /n I (9) 

In deze formule z i jn //. h., (M1 Ir, bid<(Mnl tMi wordt d u s 

Qiniix u i tgedrukt in 11 en h. \'o(U' kri jgt UKMI in-

geval o(d; bij d(MI niinimuin-a.fvo(M' etMi onvolk(Uii(Mi OV(M'-

laat \"o(U"k(»nit. eene overeenkomst ige f o rmu le ; i-- da;ir(Mi-

tegeii (b overlaat alsdan V(dkonitMi. zoo wordt de. for-

mule (2 in (Munbinatie n u M . ."> 1 toegepast, lii beide ge-

vallen kr i jgt iiKMi ook voor eene u i t d r u kk i n g waar in 
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a l b e n 1) <Mi h als onb(d\en(bMi voorkomen zoodat beidfMi u i t 

(9) (Ml de formule voor kuniUMi worden ()pg(dost. 

i n de formule v a n D l u r A T wordt gewoonl i jk votu' de 

beide de(d(Mi w a a r i n is gesplitst een v(M'S('hill(Mide waarde 

v o o r <le eoi'd'fieiiMit ^^ en g(Mioni(Mi. n . l . voor word t 

-3.^1 0.12 gest(dd (lus.a, O.!;:') eii vnor -

gtMlOllKMl. D o o r ,7, =7-2 Il'Mnell. \V(M'(1 eenige V(M--

eenvoud ig i i ig i n de v r i j gecompl iceerde ijitk(inist(Mi ver-

kr«.'<;(Mi. 

^ ^ ' ININ. steeds gest(d(l 10 p('t. vjiii IkM iiiaxi-

miuii (bd)i(M : daanbxu' w(M'(len voor li (MI ges(diikte ma.-

t(MI verkreg(Mi. 

IvMi (Mik(de maal W(M'd IKM doorstrooiiiiiigsprofil i(Ms 

klciiKM' g(Mioni(Mi dan uit de berek(Miing der waar(l(Mi 15 

iMi li zoude V(dg(Mi. door de bovenste liotdvcn e(Mie ver-

ticale begHMizing te gev(Mi waar dit in verband IIKM de 

breedte eeiKM' s(diuif kleiii niO(bd wtMiscdwdijk was. dez(ï 

bej)erking (1(M- bovenbree(lte was ('(diter van weinig in-

vloed op de v(Mdiou(ling(Mi van d(Mi afvoer, 

()verig(Mis werden vaste norniaalniat(Mi voor de stort-

daninien vastgesttdd. 

No<Mnt iiKMi: 

<1 ; de valhoogte hoogteV(M'S(dlil vail ileli wat(M--^pieg(d 

iii box'eii en beiied(Mipand. 

h de waterdiepte iii het bov(Mipa 11(1. 

I) de bodenibreedte ill id.. 

I) . (b b o v e n b r e e d t e \ a n d e o v e r l a a t ()|)(Miing, 

//, d e w a t e r d i e p t e in ll(M b e n e d e i l p a n d . 

/>! (b b o d e n i b r e e d t e in id . . 

d;i i i w e r d a a n g e n o m e n : 

lal breedte stortbak = B -h 0,10 M. bij rechthoekige ope-

ning, en B hij trapeziumvormige 

oj)ening, of — ĥ  indien deze waarde 

grooter was dan H 1- 0,10, resp. B. 

{(1) lengte stortbak = d 2,00 M. 

0,80 voor ^/<(),7r) 

0,10 „ (/ = l),7ó —1,20 

' 0,ó() „ r / > l , 25 

hoojrte keermtun' van bovenkant 

fundeerin^' tot krti in overlaat : II -p /(, - h l ) — h 

bovendikte keerinuur oj) kru in ( voor < 1,50; RRO.ÓOM. 

diepte stortbak I) = 

overlaat 

benedendikte keermuren . . . 

hoogte keermuren boven kru in 

(A'e.vlaat 

lengte steenbekleeding b(med(Mi 

den stortbak 

hooL'te stetMibekleediiu: . . . . 

, / < l , 50 ; == 'I t ().mO 

_ /i \ (1,35 

-- lengte stortbak 

(aj Lengte keermuren : 

voor (/ < 1.')(): — h -I- Ih -h 0,3ó) 4 - l,'i(I 

(/>I ,r)0; h I O //-hO,:>5,-1-2,00. 

De ov(M'ige a fmet ingen wafen constant : de d ik te d(M' 

f undeer i ng 0.1(1 .M.: de d ik te d(M- z i jwanden van diMi 

stortbak (Mi van d(Mi benede i ibakmuur eveneen» O . lO .M . ; 

de dil'.te der talu(lbid<leeding van (bui bak (»ok 0.10 .M.; 

de taludb(d<lee(ling en bo(bMnbem(MS(ditig benedendams 

— 0.1)0 M. d i k : de huigte v;m de steeilbiddeiMlillir bov(Ml-

datn-' 1.50 .M. De IINM ai g(Mn(M-kte niat(Mi werd<Mi tot 

deeini(M(M'.«- afg(M'ond. \'oor Z(''('m' kh-iiie valliofiLfttMi wer-

den deze tiiat(Mi naar omstandighediMi gewijziLfd. 

Over IKM alireilieell lKd)ben de volgens (b'Ze beL''ins(d(Ml 

geeon.-tmeerde daiiinieii w(d v(ddaan. Toeli kwannMi op 

(leztMi reg(d enk(de uitZ(MK1 (M'iiigen V«KU'. De verw;ielite meer-

dere spreidini:- van d(Mi uittrediMideii waterstraal b!e(d' bij 

de damiiKMi iiKM t rapez iumvormige open ing wel een>; a(di-

te rwege : z(dfs iiKM-nde UKMI nu en dan meerdere eoneen-

tratie op te iiKM'ken: zoodat later bij die dammiMi waar 

dit in st(M-ke mate voorkwam, de s(diuine waiiiren \ve(l(M-

rtcrdep. wegg(d)rok(M) (M1 de reLr(din!.; dus weder LTestdiiedde 

IIKM een sidiotplank. zooals bij de l 'eka lenwerken . ()ok in 

den v(U'm van d(Mi stortbak w(M'd bij de l;itere ontwerp(Mi 

(die v o o r d e vakken l)\'ll X eenige wijzigiiiLT i:el)ra(dit. 

Wan t al kwam bes(dia(l iging der damiiKMi zelf ziddeii voor. 

zoo werden to(di de aan de beiiKMstding beneden>trooms 

aansluiuMide aarden taluds bi jna overal min (d" meer aan-

g(Ma.st. o(d\ bij dl' kleiiKM'e valhoogten. \'erlengin<i: diM' 

g(Mn(Ms(d(le taludliiddeedingtMi ble(dv ni(M a fdoende : eene 

steenbez(Mting (die ruwer opp(M'vlak heid't hi(dp w(d IHMIM'. 

(Ml bracdit, mits voldoende verleiiird. veelal den toestand 

o(d< w(d in orde. maar in (Mik(de ge-valhMi moest de stort-

bak W(U'd(Mi verdiept, dan w(d e(Mi tweede bak a(diter d(Mi 

reeds g(Mnaakt(Mi wonbMi gebouwd. De aantastinir van IKM 

aard(Mi talud werd evenw(d als een gev(dg van een gid)rid< 

in de eonstru(Mie bescdiouwd. hetw(dk UKMI L'"iMra(dit be-ft 

weg te neiiKMi dooi' (M'iie w i j z i g i ng van d(Mi bakvorm. A ls 

hoofdo(uv.aak \'an de wo(dingen van luM water na de uit 

t red ing uit IKM kun.-^tWcrk. werd bexdnu iwd de \erticale 

bened(Mi bakn iuur . In jilaats van (li(Mi muur pa-te men 

nu eene flaiuve ludl i i ig toe. waari i i de overg.aim' van den 

diepiM' l iggelldel l bakv loer t(U den leidingbodell l werd ver 

k regen. 

.\ldus wordtMi leidingprofil l(Mi gevornid die. L'^ehdilelijk 

in (lo(U'sne(le vtM'inindenMid, overgaan tot IKM normale pro 

f i l : de stortbak verkri jgt teven- eiMie i.rrooteri- hMigte. 

.\lleen IKM a.an (1(M1 keer inuur aan-biitende gedeelte der 

talud- is bekleed, en daar in is mede de (i\crgang L'^emuiKMi 

van IKM leidingproi ' i l dat on(L(M' D J op \ SI;KI1 \N\ IKM 

talud \an 1 op 1 waarnie(le te^^eii deii keer inuur wordt 

aai 'ge-huen om de/JMl niet te lailL!" te l l K K M e l l maken . Tot 

lietztdfde doel. en teViMI.- a.U l ' O l l t r(d'orten. d i (MKMl de twee 
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ill lioogt.e a i iu ' i in ' i idc /Jjinuurtj(!.s waarop do taludboklec-

d i ng rus i over hot togcii don kooriii i i i ir aati.<iuitoii(h.' gu-

(h'('ho. I )r bovenkan t dozer ninurt jos ht.'oi't eoiio roclit-

lijniiri^ boi^roir/iiii;- oni do coiisiri icl io die totdi al veol in-

gew ikkoh l o r is (han die van hot roo(hs hiervoor bosohn;-

von typo. niot nog histigor KÏ n iakon. 

Tovons wordon (üikolo van do gogovon nor inaabnaten 

i)ij dozo i la inn ion gew i j z i gd als volgt (l'ig. 5<Sj: 

Fig. 58. 

lengte hor izontaal ge<loolte stortvloer lengte beiiiet-

seld hel lend ged.'(dte = d 2.r)() M.. 

=r (Md a l s d=:():ln M. 

0,5(1 „ = „ 

d i o p t e S t o r t b a k o . ^ ^̂  ^̂  

' = 0,70 „ d = 1.00 „ 

(\'o(;r t i iss(dieidiggeiide waarden van d word t do naa.st-

bijkoinetide van <le opgegeven maten genomen voor de 

beridvoniiig van è) . 

hoficto contnd'ort : I) 1'] in de s(diets) == i;, (M']: 

h td l i ng va.n don stortvloer naar tien hdd i ngbodem on-

der 

h (d l ing eotitr(d"orten i 

De over ige liier\('i('ir reeds genoemde norn iaa lmaten 

wefdt n ( ingi 'wi jz igd aang(dioi iden. ()(d< bij deze kunst-

werken was het later nog W(d eens nood ig kotters aan 

het e inde de i ' geniets(dde sieeiib(d<lee(lingen a,'in te bren-

gen daar la. ' i tstgrnoemdeii to(di wid eens onilors|io(dd 

A\ c n l e n . 

De vcnb 'o lsh i i zen . we lke het water uit de secundairo. 

in de tert ia ire hdd i ngen voeren, worden at'gi'slot<'n door 

sidniiveti. bewogon door w indwerken , waarvan in l ig . 50 

en i'iir, (iO V(Mirbe(d(len zijn ^-eueveii. Waa i ' I'eil verdoel-

sluis moc.-t k o m m . \verd p d i j k reeds werd opgemerk t . 

<b.' walor>tand in de seeundaire le id ing veelal iia e..\l. bo-

ven het terrein gepro jeetecfd . daarb i j w.as gerekend dat het 

water i n d e tertiaire le id ingen 0.10 M. boven het te be-

vhudeji trrridi i zoude staan, zoodat een uiveau\ers(diil van 

25 e..M. bi 'sebikb;i; ir bleef \dor drukxer l iez i ' i i iii de sluizen. 

riijz(Ui(b'IV (un-ia i id ighedei i maakten (l;it op dezen regel 

wel reti< i i i t /o i ider i i ige i i moesten Worden geii ia.akt: zoo 

b.v. voor de aan de hoofdkana len gidej^'-cn vertleelslui/.en. 

(d' da.ai'. waar de >eeuiulaire leidiiiLT door een al te anirst.-

\allig va>t houden aan dezen (ds(di te vetd in ophoog i ng 

zoude /.ijn g(dsoinen. 

Over igens moet een tamel i jk hoog peil van liet wati-r 

in tle secundaire leidinireii boven het aani^renzend terrein 

als een groot voordetd bcisehouwd worden voor eene gt̂ -

niakkcdi jke en b i l l i jk i ' waterverstr id^k ing en -verdeeling. 

Zooveid mogtd i jk werd getraeht . eveiu 'odige waterver-

detdiui: to vorkr i jgen bi j d(d)iet(Mi tot 50 |>(h. van het 

' maximuni-did j iet . H ieronder wordt verstaan, dat de ver-
I 

i t letding van het water over de vorsehi l lende tert iaire vak-

ken gescdiiedt in evenret l ightdd van het bevloidb;uir op-

! porvlak d ier vakken voor afvoeren van het hoofdkanaa l . 

1 die. hoogstens 50 ]»('t. versehi l len van het maximuni-

! thd)iet. zondtM' dat het ntjoilig. is. den stand van do s(dnii-

j ven tier vtM'tletdslnizeii eene beteektMituide ,w i j z i g i ng te 

i iloeii ont lergaan of het water in tb; .secundaire h d d i n g oj) 

I te s tuwen. 

I Dit is oen zaak van groote betetdvonis voor eene goede. 

' eenvoud ige , of practistdi mogtd i jke watert l istr ibut io. In de 

' maant len .\t>vend)er en December , wanneer het tbdjiet 

nt)g al afwissidein l is. zou eene b i l l i j ke waterverdetd ing 

ftdttdijk onmogtd i jk zi jn als niet in ht iofdzaak aan dezen 

eis(di wordt vo l d aan : 's morgens en ' sav tmds verstdiilt het 

dtd.)iiït d i kw i j l s nog al vetd en bovent l ien verandert het in 

den Itiop van tien dag . en men zou verbazend vetd persone(d 

in dienst mtK'ten htdjben (un de stdiuiven geregtdtl te 

vtM'stidlen. en dan nog sle.<dits onvo l l ed ig eene (»vonredige 

verdotd ing tt»t stand kunnen brengen ind ien deze tuet 

ttit op ztd;ere hoogte automatis(di kon worden verkregen. 

I l iv ierafvoeren van m inder dan 50 |)('t. van het maxi 

m u m kaiiaaltltd)iet komen meer voor in tien Oostmtiesson 

en treden g t d i j kma t i g en l angzaam i n : het hetd't getMi 

bezwaar tim alstlan «Ie verdotd ing te regtden tbior het 

verstelh'i i (1er stdiuiveii en het ops tuwen van het water 

in do seeuntlaire leit l ingen. waarttte bij i(.'dere vertletdsluis 

gtdegenlndtl bestaat. l']venretlige verdotd ing hetd't boven-

dien votu tien Oostnit)osst)n m inde r waartle, timdat men 

dan ve(dal t ipzelttdi jk van eene voor tdurende waterver-

s tndvk ing in evenredightdt l aan de o|i|)ervlakten zal a fz ien , 

en de verdotd ing liover tot stand zal b rengen in aanslui 

tiii;r met tle wi^^stdeiitle bidmtd'ten. 

FEMALlEWEI iKEN. 

SCHUIF MKT WINDWEUK VOOll VKUnEKl.SI.UlZFN. 

Schaal van het windwerk 1 : 5. 

/ </ óo 
r- ' 

.>in<f 

Hou/ 
ƒ t 

Fig . ."'.t. 

Lan^^s verstdii l leiule wegen i- nu tle/e evenretl ige \er-

(letdinir vorkri' i^en. 

S7 

Ç _ O 

tl 

Hij tle eei'slingetlirl idc OUtWerpeil l)ep;i;i llle llieil zi(dl 

rot e(Mi(.' rtd<enwijze wtdke shndit- bij ben; i ib 'r ing het ver 

langtle resuli.a.ai gaf en wtdke t).;i. ook wt-rtl toegepast, 

bij tle rtdvalenwerken (zie pag. I ."»5 v.v. \'erhaiubdinuen 

K. I. I.. ja .ar^ang ISOl I.S05 . Ter itielii l i t ing tla:i.r-

v.an k.aii tb- bn-rkeiiiiiL;' van K O l i l ' t l irnen ifiu'. l iD . 

(leL^evells z i j l i : 

(} ,„ , , 2.17S M... 

waterl i j . 'p ir (1.0 I M.. 

bo i le inbr . i ' d le -J.S'J M.. 

5.70. waterstanil b i j n iax i inun i d e b i r i 

b e i |e i n ho i ; n- t e l . 7 t ) . 

\ oori> i- hel ib biet tier verile(d>biis. nootlig voor e., n 

tertiair v.ak van IS2 bouw-, waarbi j volLfeii- de L^'afisrhe 
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vourstflliiig der bciKuMÜgdc (bdiictcii (Hg. gerekend 

moet werden <.|, l.O'J L. p. 1). : 182x1.02 L. = 0.180 M\ 

\'(i(ir de waterdii'pte bij öO |)('t. debiet der seeundain^ 

leiding wordt tui ge.vonden: 

Ii = O.0.¥ M. 

Neemt nieti voor de vei'deidsbiis een ])(>toid)ui.s van 10 

e.M. diami'ter. dati wordt bij maximum-debiet de vereis(dite 

oviM'druk uevoinb'ti uit de Ou'tnule: 

j ^ (1,00.:-) 

waarin: 

/ = lengte va.n de l)ui.s = 2.r)0 M., 

d — 0.10. 

g = 0.18(1, 

oi' 1'/L' maal de eoCd'i'ieii'iit volgens de ])roeven van DAKCY, 

waarl)ij de Oietor 1.5 dii'tU om reketiing te boudi'u met 

de aanzettingen in de buizen. 

Hieruit vindt men: 

.r = 0.101 M. 

Wil men nu bij liet halve debiet (dus O.OOI') M '.) deztdTde 

buiswijdte toepassen, dan is g<dijk uit d(ï i'ormule voor x 
(ladelijk blijkt. ' i gedeelte der tiverdridv noodig. zoodat 

./•, = 0.0-18 M. 

Xu moeten de afmetingen iler tertiaire leiditig worden 

berekmid. 1 lekend is _ 0.180. terwijl voor t volgens 

het terreiiivi'rhang wordt gcMninnin: 

/ = 0.00125. 

m-rnjt.. Sidtt^i/t/' 

7ar^. ItcJi, 

'U ntu'inen: 

Fi^'. 01. 

Hij de vtior tei'tiaire leidiiige'U aangi 

'' = 1 en laluil.-- van 1:1. kenjt hierinedo: 
li 

h - h ^ 0,17 M.. 

tei'wijl vooi half ilebiet dii'f leiding 

//, o.;ii .\1. 

Daarmede, is: 

waterstand in sec. leidinsr bij half debiet 

vereischte overdruk, als boven berekend 

waterstand in tertiaire leiding bij r)(i pCt. debiet -f 5,M()7 

waterdii'i)te 

bodem tertiaire leiding -1- ''>,027 

waterdiei)te hij vol debiét 0,17 

waterstand in tertiaire leiding bij vol debiet . . . -1- ö.Ii)7 

„ „ sectnidaire lei<lin,ir l)ij vol debiet. 

overdruk bij inaxiintim debiet 

It ir i 'vonden: 

. . =z -h 5,415 

. . = 0,018 

terwijl zooeven Ix'rekend werd dat slechts 0.101 M. 

nocdig is. Dm bij maximum d(d)iet aan h(>t vak van 182 

biMiWfs met juistheid de daaraan toekomende hoeve»dheid 

te geven, zott de .scduiif ^ iii<>''t''ii woi'den neer-

gelaten. (lesehiedt dit niet, dan wordt e(dit(M' sle(dits een 

kleitie fout in de eveiu'edige verde(ding gemaakt. 

.Men is hier uitgegaan van de waterstanden bij half 

debiet omdat tnen — zooals bij nareketung dad(dijk 

blijkt — uitgaande van de waterstand(Mi en waterdiepten 

bij vol debiet, gevonden zoude hebben, da.t bij de alsdan 

verkregen bodendigging der tertiaire leiding, voor het 

do(u-laten van het halve debiet sleidits b(»s(diikbaar zoude 

zijn een dridvverlies van O.OIIIi .M.. in |)laats van het boven 

ge.vonden m)0(lige (lrukv(M-lies van 0.018 .M., dus ook weer 

e(Mi vers(dnl van 0,012 AL, doch tni in tegeng(!St(dden zin. 

liet hangt geheel van de telkemuale wisselende; gegevens 

af, welke rekenwijze toegepast zal moeten worden. 

Over het algemeen werd er bij de gewone constructie 

der verdecdsluizen voor gezorgd, dat de buis gtdieel lag 

boneden den waterstand, voorkomende bij 50 pCt. van 

het maximum-debiet. waaraan wel eenig voordeed is ver-

bonden. Hij enkele sluizfui werd hiervan echter ojizettidijk 

afgew<'ken en ligt de buis met den boveidvant bovtui even-

gcMioemdeii waterstand. Deze constructie heeft vooral 

te(dvenis. waar bij (HMU'. khdiu' waarde van x de buizen te 

wijd zouden worden voor den afvoer van h(M halve debiet, 

dan wtd, te vetd met de schuif zoude moeten worden ge-

maiioenvreerd. Legt men mi de buis zoodanig, dat bij 

vermindering van het debiet. (Ui daling van den water-

sj>ieg(d, ook de natte doorsnede der l)uisopening khdner 

w(U'dt, dati wordt daardoor afsluiting «Ier opening over-

bodiii'. 

tAQ r^r ^ 

f Ä 

H- 5,700 

-I- 0,203 

Fi^'. IVJ. 

De bedoeling za 1 uit bovenstaande s(diets van 

diudelijk worden. .Men heeft, volgende uit de waterstatiden, 

een bni> noodig va.n 0,50 M. diameter: maar bij half 

debiet, als wanneei- ile overdruk 3.5 c.M. wordt, zou de 

doorsnede der bius te groot worden (er is n.l. sleidits 

— e..M. noodiii-i en deze H) e.M. imieten 
•I I 

W(U-den gesloten. Legt tm'Il nii de buis zooveel hooger. 

dan o\nstaat de profiUvenuiuderiug van /.(df. do(U' de 

daliiui' van deti watei-spiegel in de secundaire leiiling. 

Hij d(' latei'e gepi-ojeeteerde kuustwerkeil is de bere-

kiuiiiiL:' eenigzin- gewijzig«!. en wei'd de schuif ten allen 
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tijde eenige centimeters gesloten gehouden, om zoodoende 

eene meer volkomen evenredigheid te verkrijgen bij con-

stante doorsnede der inlaatopening. De toepassing voor 

do verschillende gevallen van betonbuizen met diameter-

verschillen van 5 c.M. kon dtuarbij toch worden behou-

den, zoodat men niet voor elk bijzonder geval iuidere 

buiswijdten en daardoor andere formeelen, behoefde te 

maken. 

Is n.l. Ol het verschil in waterdiepte dor secundaire lei-

ding bij Qioyo/n on datzelfde verschil in (b^ 

tertiaire leiding; verder hi de vereischte overdruk bij 

Qio()0/„ en / /O de bij QSQO/^ noodige overdruk, dan volgt 

uit de onderstaandü schets, dat: 

//o - f rti = hl + (I2 

moet zijn. 

--

J, 

- , K 

~ iL J, 

- , K 

~ iL 

zoodanig, dat dan zoude echter op de aange-

geven wijze niet tot eene behoorlijke verdeeling zijn te 

g(M-aken. In die gevallen werd wel afgeweken van de 

algenuMui aangemomen verhouding tussehen bodenibreedte 

en waterdiepte in de tertiaire leitlingon van b = k voor 

nuiximaal-debiet. 

Ook op andere wijze werd de evenrejdige verdeeling 

wel eens verkregen, n.l. door toepassing van overlaten met 

trapeziumv(M-nnge doorsnede. L'it de voor dit soort kunst-

werken gegeven formtdes blijkt, dat deze constructies 

voor het verkrijgen der gewenschte verdoel ing zeer ge-

schikt kunnen worden toegejiast, en dit ge.schio(hle dan 

o(d\ indien anders betonbuizen van te groottui <liaineter 

noodig zouden zijn. 

Fig. 03. 

Vorde i is voor eenzel fden bu isd iameter de overdruk , 

nood ig om het ha lve debiet door te laten. '1 van d ien , 

nood ig voor het volle debiet, o f : 

h-, = i/i //,. 

Avaaruit vo lg t : 

/ / , — (lx — (1-, = - 1 

of 

/o = ("1 —' / j j-

O m nu evenredige v(U"de(ding te k unnen verkr i jgen moet 

aan deze ve rge l i j k i ng worden vo l daan ; zoodra dus (b^ 

waterd iepten bij Qioo«./,, •̂.'.'•o'Vii l e id ingen 

z i jn berekend , is e n n-> en daarmede h^ en h., bekend , 

waardoor de vereischte buisd ian ieter is te berekenen . Daar-

voor ka.n dan de naast grootere van de gebru ike l i j ke pro-

f i l len worden genomen ( ind ien de berekende d i amete r niet 

ju i s t een vetdvoud v a n 5 is), ni;uir dan moet de o ix 'u ing 

van de schui f gedeel te l i jk over een te berekenen constant 

bedrag worden afgesloten. Is men in de keuze der afnie-

ting(Mi va.n «Ie tert ia ire l e i d i ng eeuugzins vri j . dan zoude 

ook uit //, (Ml dl veelal a.j kuninMi wonbMi liendviMid, en 

(b; a fnnMingen van laats|l)(>d()(dde l e id ing zoodan ig worden 

bej)aal(L dat de gevonden d-, daarbi j past. 

Het k w a m w(d eens voor, dat de variaties in diMi water-

stand bij de seeiuidaire en tiM'tiaire leidim^en ongeveer 

gel i jk wtM'(bM\, d u s ((, _ l u e(M\ derge l i j k gev.d zoude 

in de i n l aa topen ing d u s Outidi jk geen vtM'valv(M'lii's mogen 

o|)tred(Mi, en dit zoude praetiseh wel te bereikiMi zi jn. 

do(di de open ingen zouihui dan luM volle profi l d(M' ter-

t iaire lei<ling iiUK'ten verkrijgiMi. Z i jn de viM'houdingen 

zal wel du ide l i j k z i jn , dat op de bescdireven w i j ze 

ro(di nooit tot e(Mi abso luut ju iste venbMding kan worden 

gekomen . (MI da t de verwach t i ng , alsof het bij toepass ing 

(bu' vernndde begins(den ni(M nood ig zoude zijn d e seliui-

ven in d(Mi Westmoesson wel eens te verstellen, overdre-

ven zoude zi jn . Door (bui ontwer|)er werden dan ook reeds 

(b^ v()lg(Mide oms tand igheden giMitxMiid. we lke st(U-(Mid kttn-

nen weu'ken. 

d. A l de ber(dv(Miingen z i jn wat de verdeeUlu izen aan-

gaat . gebaseerd op luM niaximum-d(d)iet . dat daaraa.ii i n 

t i jden van groot watiM-verbruik moet k tmnen woi'den tt)e-

gevoerd. Is eenmaal het tert iaire vak bep lant , d a n zoude 

luM debiet moiMen won l en beperkt , waaru i t volgt dat dan 

de schuif een igz ins moet worden gesloten. 

I). De b(M-ekeningen zi jn gebaseenl op bepaalde water-

standen in de tert ia in ' le id ingen, maar het i^ de vraag o f 

die ook werk id i jk ziilhMi voork<uniMi. 

Hij v(d debiet (d.i . e igenl i jk niaxiimnn-dehiiM is d e 

waterstand meestal 10 c..M. of iets niindiM-. maa r ook 

herhaa lde l i jk tot 20 ('..M. toe, bov(Mi maaiveldhoogte . Ver-

moedel i jk zal InM in die geval len nood ig z i jn oin op b.v. 

50 M. beneden de v(M'de(dsluis een dr(Mnpeltje te metselen, 

(un den ontworjx' i i hoogst(Mi stand ook werkel i jk te doen 

(Uitstaan. 

Ve(d meer kans is er (H'ht(M' op versnu'ing van (1(MI 

afvoer liij 50 pCt. van IKM max imumdeb i iM . In dat geva l 

is de wat(M'stand in de t(M'tiaire le id ing slecht.-^ w e i n i g 

l)Oven. ja. meermalen zelfs bene(bMi het ma.'iiveld geb^i^ell. 

.Van dit bezwaar ware w(d te g(Mnoet te komen geweest, 

(lo(di ten koste van nog groot(M" ophoog ing in a l le secun-

daire (Ml tertiaire lei(ling(Mi. Hij een debiet van 50 pt 't . 

7.(Uidei\ du- de dielust bi j \b' v^'nb'eUluis gele-^cn v i dden 

moeil i jk (d' in IKM geheel geen wat(M' ontvangen , terwi j l 

(b- V(M'd(M' af g(deg(Mi lagere 'velden hun evenredig- ile(d 

zouden kunnen verkr i jgen. IBM is nu wel te verwacditeti, 

dat de bezittiM's van de het dichtst bij de venle(dshus 
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gülcgoi! s;nv:ili's zullen l»ej)n>eveu het water in de, ti'i'tiaire 

leiding op te zetten. \v;uirtoe gcdegciilieid bestaat (doch 

natuurlijk ten koste van bet debiet) onubit het water 

in de secinidaire leidingen booger sta.at. liet behoeft wel 

geen nader betoog dat dan de evenredige venleeling jam-

merlijk verstoonl wordt. Oni dit bezwaar zoovecd mogelijk 

te verminderen, wenl liet wenscbelijk geacht, er bij de 

exjiloitatie oj) bitten, dat de evcnbedocdib' velden liet 

laatst wonlen bewerkt eii beplant. 

Jlieraan kan nog worden toegevüeg<l. dat bij de bere-

keningen wenl uitgegiuin van eene evenredige venleeling 

bij maxinnim-debiet en bij de ludft daarvan, doch dat 

bij tuss(dienliggeii(le debi«d(>n en daarbij behoon-nde wa-

terstanden de gewensebte verhouding wel ongeveer, doch 

uiteraard nooit geheel zuiver zal worden verkregini. Ook 

moest bij de bendveiiingen van versidiillende coi'd'ficii'nten 

gebruik wonlen gemaakt. <'n nu mag: niet uit het oog 

worden verloren, dat deze cnij)iris(di bepaalde grootheden 

slechts voor zeer bepaalde gevallen juiste uitkomsten geven, 

doch in den n-gid niet meer knnnen verschaffen dan 

eene taiiidijk ruwe. benadering. 

De opgesomde bezwaren moeten evenwel ook niet te 

ernstig worden getidd. daar immers in de praktijk ge-

lukkig incl eene (b'rgtdijke beiiailering gewoonlijk zeer 

wel genoegen kan worden genomen, en liet is een feit, dat 

de naar de bespndveii beginselen ontworpen kunstwerk<Mi 

latig en goed zijn g(d)bdven. 

\'erdei komen in de seeiindain' leidingen nog voor: 

inlaatsluizen (imd welke benaming wenlen aaiigeduiil die 

werken, widke dî  verdeeling van het water tusschen twee 

of meer seeundaire hddingen of vertakkingen ten doel 

baddein s(diotbalksluizen. duikei's, bruggen, enkele sy-

pbons. ('•('•11 aflaat>luis nabij K121 i ' , in de leiding I ' l . 

W(dke l.'iter werd bijg(d)ouw(l en een spuisluis in 1'U. 

welke reeds wenl vermeld. lÜj de. i nlaatduizen wenl veelal 

ter verkrijging" van evenredige ver(le(ding WIMIOI' de stort-

dam met trapeziunivorniige ojiening tocgejia-t: ook werd 

wel gebruik gemaakt van de. n-kciiwijze. Ix^sclireven op 

blz. 1)5(1 v.-in de nieernialeii genoemde, verhandtdiiig over 

de l 'ekale i iwerkei i . j a a rgang 181)1 1)."). T. K. I. v. I.. en 

welke (»\rrei-nkenit nu l de hierv<')('ir reeds besjiroken be-

"dstiiiiiu v;in k .") 1' i inla;it<lui- voor \";ik 15 1 op ld/,. 17. 

De liii>(ipeningeii werden .-teeds vdorzieii van sliiis-

I'eliren (»111 (b'Il watertoevoer ten allrl l tijde volgen- andere 

verliolldi ll-cn Ie klllineil regeh n. 

De bnigL'"!'!! v e r k r e g e n e e n e wi jd jr \ ;ill .")..')() M. tUSS(d le l i 

d( h uniiig'Mi w aar z i j \ (»lU'kw aiiH-ii i n d e i i /..'S. . . g r o o t e n 

p f e t w e ^ j " : \II()|' de ; i n d t ' f e i l l Im ' e)V l i d ieil.-t o l l d e r l i o u d e l l 

t L e i i . \M r d d i t l.lll) M.: rn i n a l l o x c i i i ^ ' e Wfi i-ci i .'S.IMiM. 
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daarin voorkomende kunstwerken, welke het reeds mede-

gedeelde nog nader kunnen toelicliten. 

De afhuitsluis in P 1 bleek noodig, omdat het zeer be-

zwaarlijk was, bij K 7 P juist de vereischte hoeveelheid 

water in te laten, liet normaal debiet aldaar toch is 

17 M l , tenvijl bij eene verbooging van den wator.stand 

sr-ouNi).\mi': i,EnuN(i B 10. 
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met shndits 5 c.M. lu t̂ meerdere debiet reeils 1 M-'. be-

iliaagt. Daal do watorstandcu aiditcr dc inlaatsluizen voor 

de vertakkingen van P I , en a(diter die voor P2 on P3 

zo(;ve( I mog(dijk op een (M)nstant peil wiinhm gehouden, 

kwam het nu herhaahbdijk voor, dat in de eindverde(d-

sluizen van P I 'te veid watf'r kwam, zoodat deze over-

liepen en in de laatste j)anden d(U' hdding grooto «dioni-

melingen in (hm wat('rsj)ieg(d wenbui gec.onstateeiMl. 

Do caj)a(dt(dt der sjmileiding is 2 .M''., doch er bestaat 

geen bezwaar tegen, gedunuub! korten tijd 2,0 y\\ door 

te laten, liet ov(U'tollig drdiiet kan worden at'gespuid oj) 

de kali Patoendjoengan, welke in de genoruudiseenh^ 

Pakedj(Migau (zie hi(!rachter) valt. 

Kiu(l(dijk dient nog vernudd, dat een telel'oonhdding 

werd aang(deg(l, waardoor rechtstreeksche verbinding kon 

w(n-den verkregen van het hoot'dverdeelw(M-k te Songgom 

nuM de prise d'eau te Xotok; de voornaamste verdeelsluizen 

K 7 P , K l O P , K I O I ! : en imd Padakaton. als zijnde de 

stan(l|)laats van den Ingenieur, belast met d(̂  exploitatie 

van lud P)abakang(d»i(><l. die voorh)0|)ig tevens belast zou 

worden met het \Vest(dijk deel van het Peuudiegebied, 

\'er(ler werd Songgom verbonden met het voornaamste 

ver(le(d|)uut der hdding P I , zijnde K 75 P. Deze verbin-

ding b(dio(d'(le echter niet recbtstreeksch te zijn, doch 

k(m dooi bemidd(ding van h<d tusschenstation K 7 P tot 

stand worden gebracht. 

13. De a f V o e r 1 e i d i ir g e n. 

In (ïcn goed bevloeiingsstelsel is, nev(ms de zorg voor 

een gereg(d(len wateraanvoer en -verdeeling, een oven be-

langrijke (dsch het s(die|)pen van een geordenden toe-

stand nud betrekking tot den waterafvoer, zoowel wat 

aangaat het van buitenaf door bet hoofdkanaal kruisende 

beken aangevoerde water, als dat, afkomstig van het 

binnen het g(d)i('d g(degeu terrein. 

Het werd diierv()()r reeds vermeld, dat ter bereiking 

van dit doel veelal van bestaande afvoerwegen kon wor-

den g(d)ruik gemaakt, (hndi dat op dezen regel enkele 

uitzonderingen voorkwamen, waar de bedoelde leidingen 

ni(d de vendschte ca|)a(dttMt hadden om ook bij het ni(Miwe 

bevloeiingsst(ds(d aan in billijkludd te stellen (dscdien im-

])ens (Mme Ixdioorlijke loozing, te voldoen. 

In het ten Westen (hu- Pemalie gelegen irrigatieg(d)ied 

waren het —afgezien van enk(de j)laatS(dijke verbeteringen 

aan do andere leidingen (M1 het opruimen van oude dam-

men — de Kloewoet (*) en de. Pakedjeugau: beoosten 

(*) Do luiudacht zij (M- op «jovostiijd, dat in hot l)Cvdo(Miiiü;s<:jeluod twee 
hckon voovkomen, welken de\i nmun „Kloewoet" dva;.̂ en. De eeiic, o]> don 

rechter Penmlio-oever, Uwaiii reeds ter sprake hij hot onverdeelde lioolcl-

kiinaal, i)ij do coupures i)aiii,'(lanî -(ioiidan<:f-Kloe\voet eii vormt j,'e(leol-

telijk do grens tusschen de vakken U 1 aan de eene en Mli, 111, IV 

aan do amlere zijde. De twoeilo Kloewoet kruist liet l'etnaliedioordkaimal 

en vormt de irrens tussehen do vakken l 'I l on IMX. 

de Pemalie in bet Bndje.sgcdded de Limbangan en (iangsa, 

w(dke verbetering en verruiming l)ehoefden, terwijl de 

Klikiran moest worden omireloijd. D O 

lil bet k(H't zal thans worden medegedeeld, welke ])e-

gins(d(Mi daarbij wenbui aang(monien en welke werken 

daartoe moesten worden uitgevoerd. 

De Kloarort ontstaat door d(? vereeniging der V(.'rschil-

leiide beidvjes. welke het Pemalie-boofdkanaal kruisen 

en kan geacht worden te beginmm bij de samenvloeiing 

van de kali Larangan met de Djoobang (oji de overzi('hts-

kaart bet j)uut, waar (b.̂  vakken P IX , \'II en III , samen-

koinenj en waarbij zi(di later nog v(jegt de kali Soga, 

W(dke ten Noorden van het hoofdkanaal b(!gint en de 

gn.'us vormt tuss(dien de vakken PU en P U I . Ten slotte 

w(U'dt dus al het water, afkomstig van de ten Zuiden van het 

hoofdkanaal gelegen terr(dnen, benevens dat afvloidende 

van dc vakken PUI t/ni P\'UI en een groot deel van 

lud overtollige water van de vakken PU en P I X , langs 

de. Kloewoet g(doosiI. 

Om eenig denkbetdd te verkrijgen van den op een be-

paald |)uut vernioe(lelijk grootsten te verwa(diten afvoer, 

ging men als volgt te werk. 

In de eersti' j)laHits werd de afvoer gesplitst in twee 

d(Mdi'n: ('('ii afkomstig van buiten het irrigatiegebied ; het 

andere van dat g(dji(Ml. 

liet (M'rstgenoeinde de(d kon niet w(U'den gevonden door 

eenv(uidig de ree<ls voor de doorlaten ouder het hotd'd-

kaïiaal gevonden inaxiiimm-afvoereii te sonimei'reii: men 

zoude dan een veel te ongunstige veronderst(dling maken: 

n.l. dat de inaximum-afvoeren der v(M's(diilleude deelen 

g<dijktijdig op het besiduuiwde punt zouden aank<mien. 

Dezelfde overwegingen, widke er toe hddden. (Uii een 

geriueei afv()ereo(d"fi(di'nt |)er eenheid van opjtervlak aan 

t(! nemen, naarmate het gebied grooter is, hadden ook 

thans tot gevolg, dat d(> som der verschillende gebieden 

werd g(Mionien. het aldus v(»rkregen getal werd bes(diouwd 

als t(> zijn d(> oppi-rvlakte van «'(ui gebied, en daarop 

de afvoerco("'ffi('i('Ut volgens de opgaven uit de verhaiubding 

van den Ingenieur MELCIIIOII werd toegepast. Aldu> kwam 

men tot een o|)]iervlak van 15.2 K.M-., waarbij bidioorde 

een afvoer van 5.15 M'. per K..M-., zoodat men voor hot 

maxiinuni-debiet. dat gidijktijdig bij alle duikers van het 

hoofdkanaal gezamenlijk zou kunnen voorkomen, vond: 

15.2 X 5.15 M '. S3 .\D. 

\'(iort> werd. wegens de groote lengte ontwikk(ding 

der vers(dlillende beken, tot den postweg een debiet-

verloop van IIO pCt. aangenomen en wenl het niaximum-

(bdneu aldaar te verwavdit(M\ van het <tnuuugebied be 

zuiden het Inxd'dkanaal. gestidd op 50 M l i e t (bd)i(!t 

O]) (dk punt der Kloewoet werd lUi uit deze gegevens 

afgididd door een«' gelijkmatige afname aan te nemen. 

door<:aaude tot aan zee. 
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15ij den ahhis btipaaldcii afvoer moest nu worden op-

geteld die, afkomstig van de terreinen benoorden het 

hoofdkaiiiial. Dit zijn vlakke sawahgronden, waarvoor 

w(M'd aaiigentmu'u 1,;') jier K.M-. liet geheele afwa-

icringsgvbied was groot ± 7-1,li K.M-'. tol den postweg 

en <S2 K..M-. tot aan zee. maar de toevloeiing zouilc hoofd-

zakelijk plaats hebben langs l)estaande of te gra.ven af-

voerhudiiigen. wier struomgebieden van de kaart konden 

worden ()j)gometen. Waar (>one afvoerleiding zich ver-

('Cingdo met do Kloowoet, ha.d dus eene veriiu.'erdering 

van (lebiet jdaats, w(dko t(dkens werd gevoegd hij de 

afvocHMi: 1". afkomstig van hot stroomgebied bezuiden 

hot hoofdkanaal (van boven naar benedenstrooiiis afne-

niond ovei-eoidvomstig hot hieromtrent zoo juist nicdoge-

do(d(h" IMl van bet vlaktegebied waarvan (1(3 afvoer-

loidingcii zieh ro.eds hoogerop met de Kloowoet of (»en 

haivi afflueiiton hadden vereeiiigd. Voor den afv()(3r van 

hot vla.kteg(d»ied werd geen bandjirverloop aangenomen. 

l']nk(do tertiaire l)ovbMdingsvakken watorden direct af op 

de hoohlafvoerbdding. zoodat het daarvan al'lvonistige 

(bd)iet uiet op (M'ii bejiaald punt, imuir geleidelijk werd 

toegevoerd. 

\'ooi' (>eue dergidijke afvoerleiding, ten deele dienonde 

als loozing>kanaal voor de onig(degen gronden, is het 

aaiibevcdciiswa.ardig om te tra(dit(Mi eene onbeilijkte lei-

ding t(» vorhrijgon. wa;irop over de geheele Iciij^to, ook 

bij dep iiiMKiinum waterstand, vrije afwatering kan i)laats 

b(d)ben. .Maar dit ideaal is moeilijk to bendken : tun deide 

oiiKhil de te. ontgraven grond zijdelings moot worden ge-

borgen : maar in hoofdzaak omdat in het dwarsprofil dan 

sle(dit.«s ecue ze(!r geringe waterdiepte geimard aan 

gi-oote hroeilte zou kunnen optreden (als gevolg daarvan, 

dal hot hodempeil eenigerniate afhankelijk is viiii de uit-

watering in zee) waaruit geringe snelheid met kans oj) 

opslibbingen. groot profil van ontgraving on groote ont-

oigeningsbreedte zou voortvloeien. Ter wille van Ix-'ptirking 

dtM' aanlegkosten is men dus ve(dal tot oon conipromis 

gedwongen, on moot men do vidje afwatering W(d t(Mi 

(leehi Ixdommereii door den aanleg van waterkeerende 

dijken, widko eeiio grootei'e waterdiepte bij inaxinium-

debiet !iiog(dijk maken, liij de Kloowoet kou men er ten 

.-lott(» in slagen, ten Zuiden van den post wog vrije al-

watering te verkrijgen. zo()dat alleen de teiMvinen ten 

Nocu'doii van dien weg op andere wijze loozing moesten 

vinden. 

\'oor bet (lebiet bij de snijding met den jiostweg 

komt mi: 

van bet heuvelstrooingebied 50,— 

,, „ v laktegebied: 74,3 X l , ö 111,5 

Samen . . . K U . 5 M ^ , 

welke liocveidlioid door eenig bandjirverloop tot aan zee 

vi rmiiidcrt tot 151.2 M'. 

Do verruiming en verbetering der leiding is noodig 

over ± 11 K.M. lengte, n.l. van af do samenvloeiing 

met d( Larangan tot aan ZGC. Op eerstgenoemd punt 

werd als maximum toe te laten waterstand aangenomen 

7,22 in verband met de terrcïinshoogto aldaar, terwijl 

aan zee daarvoor werd aangenonion |- 0,75, d.i. 0,08 M. 

boven volzee en 0,87 M. bov(ui den hoogsten springvloed. 

11(H hoogte.ver.sehil tussehen beide punten is dus (),47 M., 

welk verval zoodanig over de 11 K.M. werd verdeeld, 

dat de verhangen van zee af .steeds toenemen on dat bij 

het (dndpunt aangesloten wordt bij het terreinverhang 

aldaar (ruim O.OOOO). Door aan te nenien aehtere,envol-

gens (ïon verval van: 

{).,|() _ 0,48 — 0,40 — 0,50 — 0,58 — 0.57 — 0,01— 

(),()(; —0,71 —0,77 —0.88 .M. i)er K.M. werd het g(;-

wenscdito resultaat verkregen. 

Oj) overeenkomstige wijze werd nu een boibMulijn vast-

gesteld, doch met kleinere verhangen. Hij z(M.i werd als 

bodemhoogte. aangenomen -f- 1.70, d.i. 1,10 .M. (uider ge-

middeld laag water. Men meende, deze diepte w(d U\ 

kunnen behouden: in den nahijgelegeii Losariniond wei--

do.n diepten aangetroffen van 1,(12, l,Oi) en 1,87 .M. onder 

L.W.. terwijl in de bestaande I\loowo(!tni()n(ling hel nie(;st 

aan zee gelegen profil (3ene <lio])tc van 1.00 en het 

voorlaatste zelfs van 2,40 .M. aanwees. .Vis bodem-

hoogte bij het eiiidjuint werd ajing;(Mionien 8,10, aanslui-

t(Mid ;uin den gemiddelden bodem aldaar. Hel totaal ver-

val w(M-(l dus 5.10 M.; verdeeld als volgt over vakken 

van 1 K.M. lengte.: 

0,30 - 0,32 — 0,34 — 0,37 - 0,40 - 0,44 - 0,48 - 0,53 — 

0,58-0,64 -0 ,70 M. 

Uit eene grafisehe voorstelling, geteekend met zeer 

verkorte lengtescha.a.l en groente luiogteschaal konden nu 

met voldoende nauwkeurigheid vloeiende lijnen, water-

en bodend ijn voorstidlend, worden getrokken door de ge-

geven jmnten en hel verha.iig in elk willekeurig |iunt 

worden bepaald door het trekken der raaklijn. De water-

diepte in elk punt was nu mede bekend. Om ten sh)tt(i 

de nog niet bekende bodenibrcedte te kunnen berekenen, 

wei'd aangenomen, dat tot de sanKJUvloeiing met de Hra-

|)altan (d.i. ^ 800 M. ten Zuiden van den |)ostweg) (bs 

ingraving taluds van 1 : 1 zonde. v(U'krijgen. terwijl ten 

Xoordei' daarvan, taluds van 2: 1 zouden worden toege-

past: (h; ten Noorden van den ])ostwog gejirojeeteenhi 

berm. wei'd bij de bepaling va.n het vermogen niet in 

ndo'iiing g(d)ra(dit. \'(KU' de eur'fficdi'nt r in de. formulo' 

r — 6'I {{ i werd de waarde vooi' aarden wanden aange-

mmion. terwijl verder werd geindvond op eenparige be-

weging; de. verlaging va.n den wat(U'S[)ieg(d bij de mon-

ding ten gevolge va.n het v(u-.seliil in hdding- en zee.stan-

deii werd dus niet in aannieidsinig gononien. zoodat aldaar 

zal zijn, dan (h* sn(dh<dd grooter. de- waterstand lager 

werd berekend. 
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De bodendjreedte werd nu eerst becijferd in al de pun-

ten, waar de capaciteit door dc uitmonding eener afvoer-

leiding jilotseling toeneemt; aldaar worden dus twee waar-

den gevonden n.l. voor het gcxleelte boven- cn ben(;dcn-

stroonis va.n bedoohle panden telkens eene andere, zoo-

<lat het profil ])lotseling zoude moeten toenemen. 

In plaats daarvan werden echter vloeiende lijnen ge-

trokken, zoodanig, dat (3ene geleidelijk toenemende breedte 

word verkregen; alleen bij de uituioiiding resp. van de 

iSoga en de l'rapattan, Avelke beiden bc^langrijke hoeveel-

heden water konden toevoeren, i.s do plotselinge toename 

in bodembreedte (natuurlijk over korte lengte — hier 

25 M. — verdeeld) behouden. 

Do grond, uit de ontgraving konionde, werd aan weers-

zijden in dijken geborgen, welke echter ten Zuiden van 

den postweg niet do beteekenis van eene waterkeering 

hebhen: aldaar werden bij do iiitinondingen der afvoer-

hddingen openingen in de grondbei-ging gospiuird. Deze 

hiatste werd overigens zoodanig nang(3bracht, dat van af 

K.M. eene kruinsbreedto van 5,00 .M. ontstond, 

met dc bedoeling om daarvan hij gehleken behoefte ge-

bruik te kunnen maken als verkeersweg, waartoe dan 

alleen ter phuitse der zooeven geuoeinde openingen een-

vcudige bruggetjes zouden zijn te maken. Met het oog 

op deze mogelijke bestemming werd als maximum-heUiiig 

in het beloop der dijken Vao JUingonomen. De taluds der , 

grondbcrging staan onder IV^:! ; tu.sschen de ontgraving 

en o})hooging werd een berm van 5 AI. breedte gehouden, 

terwijl tot geen grooter hoogte dan 2.50 ^I. boven het ' 

terrein werd opgehoogd. | 

De eigenlijke waterkeerende dijken beginnen ten Xoor- i 

den van den postweg; zij verknigen taluds van 2:1, oom; j 

ininimun. kruinsbreedte van 5,00 M.; eene hoogte van 

minstens 0,75 M. en hoogstens H.OO M. boven den hoog-

sten te verwachten waterstand. De bornien op terreins-

hoogto werden bij den postweg op r),(JO Al. breedte aan-

genomen, doch verderop verbreedend tot 10 .M. en bij 

den mond tot 25 Af., met h(;t 0(jg o|) den slappen onder-

grond on de vrij aanzienlijke (ipliooging. Hij afsnijding 

van bochten werd dc ontgraving, voor zooverre, de grond 

niet noodig was voor de waterkeerende dijken, tot niaai-

veldshoogte in do afsnijdingen geborgiui. AVaar, door het ' 

kronkelend beloop der oude leiding, do teen van (hni wa- ' 

terkeeronden dijk in eene afgesriculen bocht zoude valhui, 

word — indien mogelijk — de dijk z(')(') ver terug ge- | 

trokken, dat zij geheel o|) ongt^roorden grond kon wor-

den opgeworpen; het beloop werd natuurlijk volg(Mis 

vloeiende lijnen bij do algemoene riidiling aangesloten. 

Do watorkeerenjbi diiken wM^rdeu he/.ood ; voor do grond-

borging werd dit niet noodig g(ni(dit en kwam het vol-

doende voor to rekenen oj) na.tinirlijke begi'oiding. 

Over het laatste gede(dte. door de, moerasaiditige lage 

gronden langs de .lavazee, w(,'rd door bet afsnijden van 

een der beide armen waarin oorspronkelijk de rivier /a(di 

splitste er. het maken van eene belangrijke coujiure in 

de andere, feitelijk eene nieuwe immding gemaakt. Daar-

door werden do tussehen die. b(M(h^ armen gelegen, tot 

dien tijd toe vrijwel waardeloozo gronden, voor cultuur 

geschikt gemaakt, terwijl de afgesneden riviergedeelten 

eene geniakkelijken afvoerweg opleverden voor het ter-

rein water, afkomstig van de velden benoorden den post-

weg, nu de groote debieten van de terreinen ten Zuiden 

van dien weg afkomstig, door de nieuwe leiding direct 

konden worden geloosd. 

De PakcdjciUjüH^ waarop in hoofdzaak de streek be-

grensd door do leidingen H l en H2 en de .Iava.zee, af-

watert, ontstaat uit de sanienvlo(ding van een west(dijk(ni 

tak, die mede den naam Hakedjengan draagt en een ooste-

lijken tak. ll'uigsri geluH'ten. Do samenvloeiing heeft j)laats 

ongeve.er 1,5 K.M. bezuiden den postweg bij hot g(dnudit 

(^d(jeko(di) Hani. Als doorgaande afvoeididding werd be-

schouwd de Hiangsri—Hakedjengan: eerstgenoemde ho(d't 

bij het juint van sanu-nvloeiing eene grootere lengte ont-

wikkeling dan (hv Hakedjengan zelve (nvs]). i;').-; en (1,5 

K.M.). Het stroomgebied best;uit uitsluitend uit vlakte-

gebied. waarvoor weder een afvoer van 1,5 M'. per K.AI-. 

is aangenomen. 

Wan af het ])unt van .sanienvbxding tot aan d()ek(i(di 

Ivani is do bestaande leiding aang(.diou(len, ten Xoordon 

daarvan is door bochtafsnijding de noodige reetificati(^ 

der hdding veidvregen. Ter be|)aling van water- <ui bodoni-

lijnen, benevens bodembreedte, werd oj) overo-onkomstige 

wijze te werk gegaan als r(?eds voor de Klo(;wo(>t word 

beschn^ven. alleen bleek het hier niog(dijk do zoo zetir 

g(!wenschte vrije afwatering nagenoeg geheel t(! verkrij-

gen zonder dat dit tot to aanzienlijk grondverzet aanlei-

ding gaf, immers, tot 400 M. benoorden den |)ostweg 

blijft ook bij maximum-debiet de waters|)iegel beneden 

het terndn en van daar tot aan het begin v.an de rawnh's 

(mo(M'assige gronden rijst di(? nog geiui 25 e.M. daar-

boven. zoodat deze onderwaterzetting, welk(» sle(dits zel-

den zal voorkomen, on.s(dia(hdijk is en desgewensidit door 

(dken bela.ngh(d)ben(le kan worden verhinderd door a.an-

leg van. eene kade. \'oor de hoogte van den waterspiegel 

bij zee is aangenomen -}- 0,2i); d.i. O c..M. Iag(u- dan do 

hoogste springvloed, (bxdi daarbij moet w(M'den beihu^lil, 

dat in wiudcelijklifdd, ook al komt de maximum-afvoor 

juist bij springvloe<l voor. het binnenwater wadnig of niet 

zal worden ojigestuwd. omdat het zich bij hot begin van 

de. rawah's reeds over de lage strandterr(dnen zal ver-

spridden. 

I'lvenals bij de Kloowoet is onk hier weib'rom de grond-

berging ter weerzijden zoodaing aangebra(dit. dat deze 

na, ovotdirugging der tei'tiaire afvoerhddingen als voet|)ad 

of karreweg' kan worden benut. Tussidien hdding en grond-
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berging zijn ten zuiden van den postweg bermen van 

;").()() M. breedte aangolkoutb'.n: ten noorden van dien weg 

is (b>ze breedte, gehraebt oj) 7,00 M. Ten einde eenig in-

zicht te geven in (b' ai'nietingen van bet dwar.si)n)i'il, zij 

niedegechMd(b <bit bij <len postweg de niaxinniin water-

<liepte is 2.10 M.. het verinmg 0,01)0022: taluds 1:1 en 

l>()dend>reedt(̂  17,70 .M. De bruggen r(;sp. voor tram- vu 

gewoon verkeer Avai'en van voldoende afmeting, liet 

strocungobied is ablaai' 31.03 K.M-. 

De ondegging van tle KliL'iraii. benevens de toestand, 

waarin de streek tussehen l'emalie en (iangsa ten oj)-

ziehte van den watei-afvt>er verkeei'de. nit)est reeds in 

het lvt)rt ter sprake konitui in ij 10. bij de vertleeling in 

seeundaire bevltteiingsvakken: aan het aldaar inedege-

tleelde. kan thans het volgentle w()rden toogevtu'^nl. 

liet stroomgtdjitMl der Klikiran. of. zooals ze v(>rderop 

heet. Kropak (of Kroe|)akj is boven de snijtling met het 

i;rtd)es-h()t)fdkauaaL 27 K.Ak-̂ . groot. Daarvan is 12.2 K.M-. 

heuvelterrein. dat getleeltelijk nog uit sawah's lu'staat. on 

M.S K.M-. vlakke grond. 

Xeenu men aan een afvoer van (i M-'. per K.M-. voor 

ht?t htuivtdterrein en 13 M p e r K.M-. vo(U' het vlakteter-

rtdn (*< dan ztui daaruit vtdgen een maximum-debiet van 

11(S M-'. j)er seeunde. maar voor de bepaling tier afme-

titigen van het dwarsprofil der eou|iu,re kwam eene der-

gtdijke aamiame overdreven voor en meende men te kun-

nen volstaan met voor het vlaktegebied te stellen ('on 

afvt)er van l.ó M-\ jx-r K..\l-.. terwijl, aatmeinende dat 

eetie overstrooming ('•'timaal per jaar gedurende korten 

tijd weinig bezwaai'ojdevert. voor heuvelterrein op -l()|)('t. 

van het hiervi'x'ir genoemde cijfer van O M-'.. dus 2.1 .M-'. 

j>er K.M-. mag worden gerekend. Oeneden de kruising 

met het ho(d"dkanaal komt nog een gedeelte van het over-

tollig water van de vakken WW en 1>\'III. benovens van 

het gehetde vak !> 11 op de afvoerleiding. zomlat het 

vlakt(»-stnK)nig('bie(l nog met (>.1 K..M-. toeneenn en voor 

de coupure moet worden gerekend o]) (iO.0 .M 

De Klikiran werd nu gebracht in de kali (iondang, 

welke weder in de, Denialie uitnn)ndt. l'it eene vergelij-

king van hel berekende debiet iiKit dat. volgende uit 

de afmetingen der opgemeten dwars])r(d"illeii in ver-

band met de waargeiKMiietr hoogwater standen hlijkt. dat 

beide niet veel vers(diillen res|i. 00.0 .M-'. en (ia.O .M'.i. 

.\an deze ()ver('enk(uii>t moet niet te veel waanb^ wor-

den gehecht: het resultaat ver-xdiilt belatiu'rijk van dat. 

(*) 0(7.(! waardon werden veelal ioef,'('|>!it<t bij liol projceteoren der 

kniistwi-rliou. Vt)or do licrckoiiinj,' vaii de wijdte tussehen do liii idlioolden 

der aipiadi ict nvor de K l i k i r an in het l{r('lio.s-h()ordknnaal werd cclitor, 

in vorl)aiiil mot waar^^cnoincn l iandj irstandci i , aaii j ;enoii icn uon debiet 

van 177 M'^. (lus l)ohin;,Mijk meer. Oo vcrklai ini,' van dit verschil kan 

worden î o/.oclit in den toiïvoor van band j i rwater nit de KotMiiissik, doch 

ook in (.'('IU! ic latje scha l t i i i ^ ' van don afvoer-cuülTicii;»!. De cijfers volgons 

h.M'TIiNiiUiid zoud'-n aa i imerko l i jk liooger zijii. 

gevontlen ter plaatse van de snijding met het Brebes-

hoofdkanaal, alwaar (zie de noot) een tlebiet van 

177 M-'. wertl berekend. Indertlaad weixl bij hooge stan-

tlen hel terrein gtdiinudeerd en liep het water in noord-

westelijke richting t)ver tle sawah's en langs bestaande 

leidingen naar de (iondang, die het vervolgens weder op 

de l'emalie bracht. Ttitdi werd het iiitM notxlig geacht, 

(ï(> coupure een grooter vermogen te gtiven; de toi^stand 

bovenstrooms werd er in geen geval slechter door want 

hetzelfde vermogen dat tle Klikiran vroeger had, bleef 

behoutlen. Doordat de ontgraving der coujjure en van de 

(iondang ;um den rechteroever werd j^eborgen, konden 

echter eventueele overstrt)onnngen niet vertier doorloopen; 

de bono(n'den de (iontlang liggende terreinen tot aan de 

(iangs." kwamen aldus in aanmerkelijk betere conditie; 

dt; streek tussehen Limbangan en (ïaiig.sa, welke vrtieger 

inaandtMi achtereen tmder water stond, ging er, mede 

tlotir (bv.e t)mlegging. aainnerkelijk op vt)oruit. 

iÙMie vertlero vtM'betering w(;rd verkrcigtm door de ver-

ruiming en gede(dt('lijke bedijking van de LiuihtUKjnn. 
Wam niet alleen het overvlt)eiende water van tle Klikiran, 

dtitdi ook dat. afkomstig van de overstruomingen der l'e-

malie. kwam voor een deel in tleze afvoerleiding terecht, 

vero(U'zaakte overloopen der t)evers en zette zt)o de. even-

genoemde velden eveneens onder, lîij de berekening der 

vticr de Limbangan gewenschte dwarsprofillen werd 

wederom uitgegaan van een afvoer van L') "SlK ])er K.M-. 

van h(M daarop afwaterend .sawaligtdjievl. Vt)t)rts kon tlt; 

vtdgeiide toestand wt)rden verkregen: 

Aan den rechtert)ever was ten Zuid(Mi van den ])ostwog 

vrije afwat(M-ing mogelijk, terwijl benoorden (li(Ui weg 

eene doorgaande bedijking kon worden toege|)ast ten ge-

v(dge van de omstandigheid dat het terrein tussehen Lim-

bangan en (iangsa afwatert o]) een affluent van eerstgt̂ -

noenide. welke eerst in het rawahgebied zich met tle 

Limbangan vereeiiigt. alwaar ovtu'strootning dtu' oever-

landen geen bezwaar im^er heeft. De terreinen tussehen 

Limbangan en (iang.sa werden dus ;dn verband met 

de nader te besj)r(dv(Mi bedijking der (iangsa) geht;el 

bandjirvrij. 

Aan den linkeroever kon b(Mlijking niot worden tooge-

))ast zonder belemmering dtu' vrij<> af wal»'ring. Deze laatste 

was ('(diter niet mogtdijk indien men goeii genoegen nam 

met periodieke overstro(uning der oeverlanden, tenzij men 

tot een overigens on])ractiseh en duur plan had willen 

besbuien. Als de over.>^troonlingen der remalie daartegem 

geen beletsel hadden gevornid. had incii bedijking kun-

nen loepasstMi. gecombineerd met het graven van tertiaire 

afvoerslooteii. welke door uitwatering>slni.-ijes op de Lini-

bangaii loosden, eene methode. w(dke mei succes reeds 

l)ij andere werken werd toegepast. 

In boeverre de l 'emal ie nie(l(>werkte aan het watorbe-
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zwaar in den Westmoesson kt)n niet wonlen nagegaan, en 

bij de l)e|»aling van de gewenschte afmetingen der ver-

beienle Limbangan, wenl dan ook met deze oorzaak van 

debietsvernmenlering voorlt)0|)ig geen rekening geluiuden. 

De bcjialing van lengte|)rt)fil en (Iwarsj)rofill('n ge-

schiedde wedenun op dezelfde wijze als bij de reeds be-

handelde afvoerleidingen: de bodem bij zee wenl. in 

overeenstemming mtd tle ligging van thm bestaanden bo-

tlem, aangenomen t»]) -i- 1,30. Ten gevolge van het geringe 

terreinverhang en do. kleine watenliejitt; (welke laatste 

verband hield met de bodtunligging aan zee, en de eisch, 

dat bezuiden den |Ktstweg dt; waterspiegel niet boven 

het terrein mt)cht rijzeiij wtu'd een vrij grtxde bodein-

breetlte iioodzaktdijk o.n kon slechts eene geringe snel-

dieid worden verkregen. 

Of de uitgevtterde verbetering, waarin mede was be-

grejten hel opruimen der talrijke damiiK.'u in dt̂  leiding 

(de Limbangan diende eertijds tevens tot bevloeiing . vol-

tltiende zoude zijn: of door den iiivloeil van het innndalie-

waler der l'emalie profilsverruiniing zoude ontstaan, dan 

WM'I of lattu' tt)t venlere. ontgraving zoude nu)eten worden 

besloten, waren vragen, die vtioralsnog niet V()(U" beaiit-

wtHinling vatbaar waren, liet ontwerj) was zoodanig in-

gericht, tlal de vereis(dite capaciteit in geen geval te ruim 

was gentunen, tun gt^ui onnoodig werk te verritdilen. en 

om het gevaar voor opslibbingeti welke in dergelijke af-

vtierleiditigen met onregelmatig debiet toch zoo li(dit ont-

staan. zt)ovtHd mogelijk te be|)erken. 

Tt)t nu toe is verdere ve r ru im ing echter niet nood ig 

gewees t ' er is (M'II ze(M' bevredig(u ide toestand (Uitstaan, 

sterk c(mtrasteeren(l met het verleden, 

Xa ;dles. wat reeds omtrent de afvoerleidingen werjl 

medegedeeld kan VO(M- de bespnd<ing van de verbetering 

en verruiming der (liiiifisd. hoewel dit een der belang-

rijkste afvoerleidingen i>. met >lecbt- weinig woorden w(U'-

deii volstaan. De lerreinsomstandiglieden waren hier al bij-

zonder ongunstig: in het zuiibdijk gedeelte wa- het ter 

reinverhaiig V(ddoen(l('. doch reed- op grot)ten af-tand ten 

Zuiden van den postweg neemt dit sterk af. terwijl juist 

da,ar (b- grootste toevloeiing plaats heeft. vo(U'nam('lijk 

uit het aan de oo>lzij(le gelegen (lOllggebied. Lelie (loof 

gaande bedijking op beide oevers k(m niet wau'deil lee-

gepa>t. omdat dit Z(nide medebrengen bedijking van vele 

ojt den n'cblentever in de (iaiig.si uitiiKUideiide afvoerlei-

dingen en daarmede voorziening in de afwatering van de 

daartussidien gelegen terreinen: venier ingrijpen in de 

afwatering en bevloeiing van een gedeelte van het (long 

geV)ie(i. en zulk een gede(dielijke wijziging zou weinig 

aanbevelenswaardig zijn. .Men heeft dus g('tra(dit. zooveel 

mog( lijk vrije afwatering te verkrijgen, (bxdi bij de be-

paling van de gr(X(tte der dwarspr(d'illeti. geene rekening 

cijfenl werd o]t 190 M'. bij de snijding met den postweg, 

dt)tdi slecht- met een maximum-debiet van .')0 .M''. Dit 

cijfer i.- vrij willekeurig g(dv()zen. bet gaf echter een 

tuit werp dat financieel geem !<• grtx)te offer.- eis(dite en 

waarbij in elk geval eene aanmerkelijke verbetering in 

de afwatering kwam. (bxu'dal alleen in de meer zeldzame 

gevallen dat hel debiet hooger wenl. overstn)oming zoude 

volgen. Die overstrooniingen. h(x'wel hinderlijk, moeten' 

"'(diter niet als zoo bijzonder bezwaarlijk wonlen be-

schouwd: gew(xudijk diu-eii zij sh'tdiis kort en tegen niet 

te lang aanhoudende (mderwaterzelting is het rij-iiri-was 

wel Ix'stand. indien die altlian- niet v(xirkonit kort na 

het ov('r|)lanten. 

Tot aan de samenvloeiing met de kali Sit(X'mb(X' is do 

capaciteit in overeeiisteinming met het bcn'kend maximum-

debiet. 

To(di bleek de wens(di('Iijkhei(l in verband met ter-

re insomstand igheden . om |daat-(dijk b ed i j k i n g toe te pas-en. 

daar w a a r d e ge legenhe id bestond (Uii meer benedenstrooms 

het ternMuwater weder ongeh inderd af te voeren door 

lu<>tdienkomst van tert iaire afv(M'rleidingen (d' reeds l.)e-

slaaiide z i j t akken . O p den litiker(X'ver wa- dit moge l i j k 

van af de uitt iKUiding der kali Batubx-ng. .").')() M. be-

zuiden den |x» iweg. tol I7r)() M. meer boven-tr(xini- en 

van af den po-tweg naar het Xo(U'den tot aan de uitmon-

d i n g in zee. ( )p den reehtemever werd al leen een water-

keer( nde di jk geleird. beg innende .')3(I0 .M. bezu iden den 

)xi-tw('g (dus even vei' l)oven-tr(x»ni< al- de d i jk oj) den 

linker(X'V('r tol aan de ui i t iKuiding van de kal i Sitoenil)oo. 

op 10,")0 .M. b e / u i den meergenoemdel l weg. dns over 

30.")() .M. lengte en v;ni af de greii- tu--ehi'n sawah en 

ra\vahgid)ied km .')()() M. v('x'»r de iiitmnndiiiLr in zee. 

a lwaar de a fgesneden oude ( ïa t igsan iond wedt'r in de 

n ieuwe rivier uithMipt. Bij h(x)ge waterstanden kan dus 

(U-ervlo('iing en (ui t last ing van de leidinir in oo-tidijke 

ri(dit ing plaat< hebben . 

Talr i jke Ixxditeii wer(l(Mi afge-iie(len. w.aaronder in de 

eer-te pla.at- genoemd moet worden In-t ruim .") K..M. 

lange n(XM'd(dijkst(' deel der afvo(Mdeiding. Door deze cou 

j)Ure wenl de totale leUgte 1.') K..M. korter, hetireell 

het verhang ten goeib^ kwam . (Mi bh'ek ten >lotte nou" b(>-

sjiari i ig op hel grondverztM mogel i jk vergeleken bij dat, 

luMwclk voor ve r ru im ing van den ouden r ivierloop nootlig 

Z(ni(le zijn. De bodem aan zee ligt \veder(un oiiii'eveer op 

gel i jke diepte al- de bestaande bodem. 

•jrelioudeti met hel volh^ niaxiniuni-debi(M. hetwelk be-

I lerhaaldel i jk V(Ui(len reed- vermeld ing de overstroo-

mingei i van de l'(Mnalie zelve. T(X'h werd vooral-nog (M' 

van afgezien in den toe-tand veri>etering ie brengen door 

bedijkinu'. verkor t ing van den benedenloop, ver ru im ing , 

(d" z i jdel ingsehe a f l e i d i ng der rivier, al welke niaatrei:(den 

te kostb;iar werden geacht in verlnnidi i ig lot het daar-

van te verkr i jgen voordeel. ()|) Welke wi jze de schade 
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voor dc bouwvelden der bevolking tot een niininuun werd 

gereduceerd, zal nog ter sprake komen bij de behandeling 

van de exploitatie der irrigatiewerken. 

§11. S u j) j) 1 e t i e V a n w a t e r u i t a. 1" v o e r 1 e i-

d i n g e n v o o r a a n v o e r 1 e i d i n g c n, 

Hij de later tot stand g ckmnen i r r igat iewei 'ken woi'dt 

veelal bet in de a fvocr le id inge i i zieh verzamelende water 

nogmaa ls gebru ik t , en wedor in do aanvoer le id ingen ge-

bi'acht. Ook bij de r< 'mal iewerkon is in ('i'-n geval partij 

gcti 'okki' i i van de (unstandigheid dat oen dei' het Brobos-

hoo fdkanaa l krui>( 'ude beken voortdurend water afvoerde, 

om eene vooral in deii Oostmoesson zeer welk(uue verstei'-

k i n g van het debiet eener seeundaire l e id ing te verkr i jgen . 

j )o(u de o m l e g g i n g der Oaudaug naar de ( i o n d ang . de 

ve rb i nd i ng van deze met de Klof.'woet (}n de o p d a m m i n g 

van het 1 )a i i daugwater om het in de ( i ondaug-Kloewoet 

cou|)Ui'e te dneii sti'ooiueu. was het peil van dit wati'i' zoo-

dan i g ge>tegen. dat de bev tdk ing de n iog(d i jkheid i nzag 

om door m idde l \an een d am in di' (-(uipure het nivi 'au 

hoog genoeg op te < tuuen <uu de viddeii g(degen tussi'hen 

de .l'f.'inalie en de Kloewoet te k unnen iridgi'ei'eii. Hij eene 

nad'.'i'e bespr(d<ing (* • \an dit denkbee ld met <leii b'egent 

en den Assi.-teiii-b'esident van Mrebes. waarb i j ook de 

b t ivo lk iug werd gehoord, bleek het de bedo"d ing te z i jn , 

het wate-r vtMii'namidijk in den Oostmoesson te benut ten . 

X u zou in de toekoni>i wel is waar voor dit doel ook w(d 

j 'emali<;wati 'r k i n i nen woi'deii verstrekt, maar in den Oost-

moe.->or. is het debiet d ier r iv ier niet ovei 'dad ig groot in 

verg! l i j k i ng met het to b m loeieii opperv l ak en <le bevol-

k i n g bl i j f t het a l t i jd bt-treureii -- en inderdaad is het 

oidv werktd i jk j amn i e r - - als in den Oostmoesson het 

ko-tbare water om^ebruikt weLj-vloeit. Oaarom werd in 

b' gin>el b edo i en tt»! deii aan leg van deze z.g. .diulphd-

d i u g h a i i d a n g ". I'ïerst was er nog over gedacht , de stuw-

d.'iiu van meer b l i j vende mater ia len te bouwen , maar ten 

-hute werd da;ir\;in om twee redenen a f ge z i en : in de 

• •ei-str plaat- wa- hef bezwaar l i j k e.eii ( lerg(di jk werk te 

proj<.cierren (Uiidat van lud maxin ium-debiet der cou jmre 

:\<diiig btdveiid was. terwij l in de tweede plaats de bodem 

hoog-twaar>chi ju l i jk nog vei'der zou uitsehun.' i i . 

Daarom werd het w eirM-hdijk geaidit een >tu\\ dam \au 

ti jdeli jk mater iaa l te bouwen , terwij l deze zoo nood ig in 

den W estnioi'v.<on /,ou kunnen woide i i opge rn imd . 

De loop <h r hulpleidini:- i> het be-te te zien op het 

kaart je, aaiiLievciidr de golongai i-verdeel ing (<ip plaat 'J : 

/.ij mondt in de -ecnndaii 'e hdd ing H 1 uit. en het trae»' 

i^ / .oudauig gekv>y.<'U <lat de leidiu^- niet te, lai ig wordt 

• •!! het d a a r u i t te I j i ' v l o e i e i i o p p e r v l a k zoo groi.u m o g e l i j k 

b l i j f t . O m het i i o n d i - \ e r v a l v e r l i e - g e r i n g te d o e n z i j n . 

w e r d met erlle k h d l i r >n(dl l 'dd genoegen gel lonien. \ ooi' 

( ' ) In .Novcinlu'r is'.'i;. 

de be])aling van de afmelingen werd voorts nog gerekend 

OJ) een debiet van ü,5 'AP.; volgens eene indertijd van den 

Ingenieur VAN KoL afkomstige opgave zoude het niini-

mum-(bdjiet der Dandang zijn te stfdleii op 200 Liter, 

zooda« uK.'ii meende in den Oostmoesson gewoonlijk wel 

op .")()() Liter per secunde te mogen rekenen. 

l'it de kaart blijkt, dat l)ebalve het iiilaatsluisje, nog 

een kleine brug en een a.'piaductje ten l)ehoeve van eene 

tertiaire lei<ling die over de hul|)lei(ling moet worden 

g(>voer(l, noodig zijn. 

1"). W e r k e n , in h e t b o v e n s t r o o ni g e b i e il d o r 

r e m a 1 i e n i t g e v o e r d. 

Zooab reeds in het begin van deze verhandeling is 

medegedeeld wei'd het. oiii verileroii achteruitgang van 

het ()osimoessondebiet (hu' l'emalie tegen te gaan. noo-

dig geacht in het bovenstroonig(d)ied eenige werken uit 

te voeren, iii de eerste plaats ten d()el hebbend, de Oost-

moesson-irrigatie te beperken en door Westnioi'sson-be-

vloei ing te vei'vangi'ii en vervolgens, om door eene bedere 

waterverdee l ing en -regeling tot Oen zu in iger verbru ik 

te kunnen k(mien. 

l'iene groote vcrbidi.'i'ing zou reeds verkregc.'u kunnen 

worden <Ioor wijziging in de bevloeiing van een gedetdte 

(,i:ro(U _ ()(l() bouws, der vlakte, van Doemit^ajoe aan tc-

brengen. 

Net be(b)el(le gebied werd geirrigeei'd uit de kali Kerixdi 

door middel van den inlaiidscheii dam Tjoiigkar. die 

2.00 M. hoog was en elk jaar in bet begin van den 

Westmoesson bij lui doork(unen der groote bandjirs weg-

sloeg: hij diende dan ook alleen voor ()osimoesson-water-

verst rekking, 

\\ el kon op de v( Iden in den WCstmoesson nog uit de 

kali Laièn eene aftap])ing van de l']raug. die ook 

iKtg afgewerkt watei' van boveugtdegen .sawah's opnam 

watt r worden g(djracht. maar op eene reg(dmatige. be-

vlotdiiiL: uit deze leiding mocht niet worden gerekend 

en zoodoende was dus de Tjoiigkarvlakte in hoofdzaak op 

(histmoess(m bevloeiing aangewe/eii. 

De bouw van een permanent kunstwerk ter vervanging 

van (b tot dien tijd toe g(d.)ruik(dijke stuwmiildtden was 

deihalvi wenschelijk. te meer. toim uit eeno opname ble(d\ 

dat daaraan nog eeiie uitbreiding der bevloeiing gepaard 

zonde kunnen gaan. \v(dke be.tnd\king had op ."»lli bouws 

greuiden ten Westen der l'emalie. waarvan 112 bouws af-

ge.schi'exen djattibo.s(di. lOi) bouws droge velden en l.'il 

b(Ui\\> gedji'td^kig bevhudde gronden, terwijl ten Oosten 

van (b remalie (JI bouws sawah door de nieuwe prise 

d'eau geirrigeei'd zouden kunnen worden, welke vi'oeger 

wati'i' verkregen do(U' een afzonderlijken tijdidijken dam 

in de Kei'oell. Dit laatste kun-twei'k zoude dus eveneens 

kuiuieii worden opLieruimd en geen ondei'houd meer ver-

ei.-chell. 
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In ; i ;mnii ' i-kii ig in ' incni l »lat lu't t f i T f i n / e e r gi-accitlfu-

tt't i'd \va> ('11 (lat ill l i d b c v l d c i i i i g s g c l u c d geen v c r d c d -

w c i k c i i v d d r kwa i i i r i i . werd voor d e sawa l i ' s ten ( l o s t d i 

d e r I 'c i i ia l ic . d ie S I C I M U cci i t ' n i i i i i c b c v l o c i i i i g g e h a d bad 

d e n . g e r e k e n d o]) H L . pm ' bo inv-sec in ide . t e rw i j l voor de 

v e l d en bewc-te i i van die r iv ier i:end\end we rd op 2 L. 

pel' b onw-seennde . (ii i idat a n d e r s de a (p iadue t o ve r d e 

I ' ema l i e W(dke n o o d i g wa> on i bet wa t e r naa r de over-

z i j de te b r e n g e n te groot en te k o s t b a a r zon w o r d e n , en 

het h ie r t e r re i nen g tdd . w e l k e v roege r niet ol' sle(dlt be-

v loe id w a r e n geweest I'LL d i e in e lk geva l met 2 IJ. per 

b o u w zeer Ixd ioor l i jk k o n d e n w o r d e n gee i i l t i veerd . 

VI:UIETI:R;Ne, VAN UK IU;VI.OKI!NC. I.N III-T NOVR-.S-STIUIOMIIINNI'II. 
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Do iiiouwo Stuwdam word ontworpen H2n Al. boven-

stroom> van den vroegei'on Tjongkar-dam, alwaar een 

•runstiir riviervak werd aa.nu'otrot't'en. Daardoor meest O • O C 

ovenwol de aaiivoerloiding welke de verbinding voi'uit 

van do |)rise d'eau met de Tjongkarloiding de reeds ge-

noemd(ï kali Darrn snijden, en wel o|) zoodanig niveau, 

dat het maken van oen aijuaduet ovei' deze beek onmo-

gelijk was. Mono syjdion onder het stroomj)je door. zoude 

vrij kostbaai' zijn geworden: bovendien zou het gevaar 

voor verstopj)ing van de openingen lang niet denkbeeldig 

zijn, daar niet uit In-t oog verloren mag worden, (bit do 

luinvoerleiding aftapt uit een bergstroom, die l)ehalve zand 

en steenen. nog allerhd andere ongerecditigheden kan 

afvoeren, terwijl toezi(dit niet voortdurend bij de hand 

kan zijn. Djuirom werd besloten tot eene kruising a niveau. 

lOerst was hel de be(bieling geweest, de kali L.'iivn geheel 

af te sluiten en in de Tjongkarleiding op te nenien (zooals 

ook nog Oj) de te(d\oning 'fig. 08 is aangogeven). daar 

het profil van deze leiding, die vroeger (»ene gtdoiol on-

l)eteug(d(le aanmonding aan de Keroeh had, voldoende 

voorkwam om tanudijk aanzienlijke debielen af te voeroii; 

toen het o(ditor tijdons de uitvoering der werken bletdc. 

dat do Laivn afvoeren van meer dan ÖO M". kon hebben, 

woi'd van dit voornemon afgezien en in de Lan'-n een 

schotbalkstuw iiKil inlaatsluis gebouwd, liij bandjirs zou-

den (bj l)alkon dan uitgenomen moeten worden en (Uii 

dit spoedig te kunnen doen. waren windassen en vaste 

haalkottingen geprojoeteerd. 

Do kali Kaï'ot. eeiio oude bre(?d uitgeschuurdo irrigatie-

leiding dor Koroeh dio afta|)te bij dtni roods vornielden 

af to bndceii stuwdam, werd door een dijk afgesloton. 

waarover langs eoii ovorigoiis reeils gi'ooteiidi'ids bostjiaiide 

leiding, hot water voor de 'Ol bouws werd aangevoerd. 

w(dke (MU'tijds door de Karet werden bevloeid. 

D»» aiiuaduct OV(M' de l'emalie, welke het water voor 

371 b(uiws naar (h» ov«'rzij(le van de rivier moest voeren, 

verving eene reeds bolaande a<iuaduct voor .')8 bouws (zie 

het sta.atje). l']venals met laatslgoiioenid kunstwerk vroeger 

was ges(diied. werd (»ok de nieuwe a(|uaduct gekoppeld 

aan eotio bestaamhi brug. 

Do inlaai>luis lioven.-trooms van den s t uwdam ( f ig . 08 

en {\\)ii h ludioefdo. tetigev(dgo van de bnvenvoiamdde. 

ANoi'ken bij de k ru i sweg met de Latvi i . n iet beridvcnd te zi jn 

op den afvoer van het volle nood ig gi'.a(dite dtd)iet van 

2,r)()() . M l ' i t oon ige afvoerinf ï l ingei i werd afg<d"d(l, dat 

gedurende den \\'e>tmoesson zonder b e zwaa r o|i een (bd)iet 

van 0..500 .M'. der Lai'èii kon worden ger<dvend. zoodat. 

aan de Kei-oeh slechts 2.0l)(i .M •. of riuid 2.1 M ' . , be-

hofd'de te worden ont leend. 

D(3 vloer der sluis werd geprojecteerd op 1.00 .M. boven 

den r iv ierbodem, ten e inde te trafditen de bank . die zi(di 

Z(d<er wid bovo i idams zotule ira.an afzet ten , a l thans niet 

tot boven den sluisdrempel to doen komen. Hoewel de 

Keroeh geheel het karakter van een bergstroom heeft, cn 

de rolsteeiien in de bedding bij bandjir voortdurend ver-

plaats' worden, nioeiub! men in v(Md)and met de — later 

to bespreken — krachtige sjiuimiddelen, met deze hoogte 

boven (b'U bodem te kunnen volstaan. 

D(^ d a m k r u i n l igt 0.00 .M. l)oven den vloer der inlaat-

sluis. we lke als een vo lkomen overlaat werkt , l ' i t do 

f o rmu le : 

h h \'2iih , 

waarin: Q = 2.10; 

h = (UiO: 

vindt men nu: 

b = 2,01 . M . ; 

waarvo(M' genomen is 8.00 M., verdeeld over twee openin-

gen van l . öO M. wi jd te elk, on gescheiden door een pe-

nant van 1.00 .M. d ikte . 

r i t de voorgaaiubi cijfers kan al dadelijk worden afge-

leid, dat de stuw 1.00 .M. hoog werd. 

\Vegens den afvoer van rolst(}enen werd een damprofil 

mot ongeveer vcriicjuil acditervlak en stortbak nnnder ge-

schikt geacht, daar de bakvloer door de overvallende 

steenen te veel aan beschadiging zoude zijn blootgesteld. 

Daaioip werd een flauw hellend a(ditervlak genomen, door-

loojiem! tot ongeveer 0.80 M. onder den rivierbodem, om 

van daar onder zeer geringe lud ling weer tot normale 

bodemhoogte op u? loopen. 

Hoe\N(d het wel aanbevelenswaardig geweest zoude zijn, 

do h(dlen(le vlakken t(» bedekken met oen goed aanotin-

gesloten bokleeding van natuurlijkon steen, werd hiervan 

ocrs])r(ud\(dijk wegens de ho()g(ï kosten afgezien. Toch 

moest tot het aanbrengen eener derg(dijke bekleeding 

later althans ten deele worden overgegaan, toen in 1010 

(l(! vloer in- en achter do sjiuisluizen geheel door rol-

stoeneii verni(d(l W(M'd en was wogg(!slagen. Tot afdoend 

horstid werd eeiio bekleeding van Ixdiakte. rivi(»rsteen 

aangebra(dit. Tegen atdiler- en onderloops worden zijn 

' onder den dam (»n onder de loimureii betonkoffers aan-

I gebra(dit. welke doorgetrokken iiioesteii worden tot in 

I eene waterdichte grondslag. 

Ib't maxiniuni-(bd)iet der Keroeh was niet bekend. Op 

twee. wijzen heid't men getra(dit dit to bepalen, n.l. door 

bor(d<etiing uit de dwars]»rofillen in verband niet het 

bodemverhang en mot door do bevolking aangewezen 

walei'staiideii. en door too|t!issing van de door den Ingenieur 

.MKLCIIIOK aangegeven gewijzigde niolhode van LAlITIlKHrKC, 

waarbij do. te. verwa(diton maximuni-afvoor wordt be-

scluuiwd als functie, van den maximum regenval, en van 

grootte, vorm. verticale gest(ddh(dd en begroeiing van het 

terridn. \'oor nadere bijzondeidioden hieromtrent moge 
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worder. verwezen naar de reeds meermalen aangehaalde 

verhandeling van den Hooi' AIKLCIIIOK in dit Tijdschrift, 

jaargang 1001/1!)02, terwijl hier alleen de uitkomsten 

zullen worden vermeld, waartoe men geraakte. Men vond 

dan volgens de eerste rekenwijze een maximum-afvoer 

van 2()() .M-'. en volgens (h; methode MnmiIOU 808 .M^ 

Aangenomen werd het laatstgenoemde cijfer, evenwel 

verminderd met ^ bO .M''., omdat bov(.'nstro()nis nog ver-

scheidene ()])en aftapj)ingon waren, welke bij bandjir oen 

niet onbelangrijk deel van het debiet zouden o|)nenien. 

Uerekent men nu, u i tgaande van J i e t a ldus bepaalde, 

debiet ad ;}8r) M''. do daarbi j Ixdiooreiide waterdiej)t(!n 

in do prof i l len bonedonstrooms van den s tuwdam, dan 

v indt men door benader ing den waterstand ± 0,87 M . 

hooger dan die, door d e bevo l k i ng als hoogsten stand 

opgegeven ; een resultaat, hetwelk zekerhe idsha lve als te 

verwachten beiUMbinwaterstand werd aangehouden . 

De afstand tussehen do beide hdniuren werd ongeveer 

gelijk gononien aan de rivierbrc(Mlte oj) den w^ater.>piegel 

bij bandjir, d.i. 80,00 M. Deze afstand is onderverd(Mdd 

als volgt: 

lengte s tuwdam 22,0 M. 

2 spuio])eningen 0,0 „ 

- pijlers 2,5 „ 

Samen . . . o0,5 .M. : 

Daa r het mogel i jk is, dat (,'en band j i r y.nn smd oj)-

k o m i (lat er geene gelegenheid meer is om do schotbal-

ken ui l de s|)uisluis te verwi jderen, werd voor de b(»j)a-

l ing van de groote der o])Stuwing eene lengte van den 

s tuwdam ad 28 M. in r(dv(Mnng g(^bracht. ^^De schotbal- ' 

ken z i jn n.l. slechts tot het stuwp(Ml itigebra(;ht). 

Do ops tuw ing werd nu g(!vonden uit de formule van 

I )Ul5UAï: 

q = 2 3 h 1̂ 2 (/ I (/( H- k f - — j -}- a 1 \>,iih-^k) ; 

en ter bepa l i ng van /; = — . a.angenonien oene oi)slib-

b i ng van den b(.Kleni van 0,5 AL, waaru i t volg(h»: 

'I 

en waarmede nu vonbu', de bekeiKhi waarden substitu-

eerend. li werd beiTkend. 

Men vond: 

h = 1,75 

voor den maximum-waterstand boven kruin stuwdam. De 

loimuren werden benedondams nog 1.00 M. hooger g(3-

projecteerd en bov(mdains 1,25 M. 

I5ij den oiubui inlandschen dam waa'd elk jaar eono vrij 

behingrijke opslibbing geconstateerd, die zi(di tot 150 .M. 

bovenstrooms van het kunstwerk uitstrekte, en het was 

to verwachten, (hit dit verschijnstd zich eveneens zou 

voordoet' bij het nieuwe kunstwerk. Het aanbrengen van 

krachtige sj)uiniidd(den was daarom gewenscht. Ontwor-

pen werden twee spuio|)eningen van 8,00 .M. breedte elk. 

Do vloer dier o|)eningen ligt op dezelfde hooglt; als de 

rivierbodem Ixjiiedendains. De afsluiting geschiedt met 
O O 

s(di(Mbalken, wtdke volgens berekening 12 c.Al. dik zou-

den moeten zijn. doch dio 15 e.M. tlik werden genmnen, 

omdat zij nogal bloot zouden staan aan be.schadiging door 

rolsteeiien (d' afdrijv(.Mide voorwerjxm. 

De verbindingshdding van de prise (Teaii naar de be-

staainh.' Tjongkarleiding loopt hoofdzak(dijk door terrei-

nen waarin veel rolsteeneii (Ui grint voorkomen, 'l'ot aan 

(b* kruising mot de Laren werd aangenomen eene snel-

heid vat' 1.25 M., om het ontgravingsprofil zoo khdn nio-

g(dijk te houden, daar het grondverzet in eono dergelijk(ï 

formatie lastig is. De waterdiepte wei'd bo|)aal(l oj» 0,70 

AL; de taluds zouden worden (Mitgraveti oiubu' 1 : 1, waaruit 

bij een (hd»iet van 2,1 Al', voor do bodembreedte volgdt; 

1.70 .\L Nadat aldus het profil was vastgesteld kon het 

verhang worden boridvond, waarvoor werd gevonden: 

i = O.IIO()5. 

\'ooid)ij de krui>ing met de Larèii, dus a(dilor de in-

laat.sluis aldaar, wei-d hel d(d)iet met 0,500 Mverme(;r-

(b.'rd. dus (J = 0.200. Dez(dble waterdiepte en helz(»lfdo, 

verhang als van het tM-rsie loidinggedeidto wtü'deii aan-

gehouden. waaruit volgde oene bodembreedte van 2,15 M. 

(Ml eono siifdheid van 1.80 .M. (De golallen. voor dit ge-

doidte in het letigteprofil van fig. 08 inges(direven. heb-

ben nog betrekking op het ontwerj), waa.rbij i-ctio totahi 

afsluiting (b.'r kalie Larèn was beoogd). 

Ten einde niet meer te ontgraven dan strikt noodig 

was werd bij de aansluiting met de oude Tjongk.arhdding, 

wier bodem diojXM' was gelogen dan die van het nieuwe, 

kanaal, een stortdam gemaakt. 

De a.(ju;iduct over de l'oinaliti bij Ooowaran is 50 .M. 

lang en g(dogd naast de brug lloewaran. De langsliggers 

waaroj) do kiiij) draagt, rusten oj) dezolblo stroomjiikkon 

als de brug. De eonstruetie blijkt uit a(ditorstaan(le s(diel.s; 

men zi(M dat een der buitenste lang^lig-gers van de brug 

tevens g(d)ruikt is ;i,ls ondorstouning voor de kuij). De 

houten dwarsliggers liggen oj) afstanden van 0.50 M. 

hart Oj» hart: zij zijn 15 e,..M. breed en 10 e.M. dik. 

I )(» bodemhoogte dor aipiadiuït bij het begin en hot »»iiubî 

is r e s j ) . 70.015 en 70,78; er is dus een verval van 

10.5 e.M. De Vi'oegere aijuadiiet is in stijjjxdlijnen in 

fig. 70 aangogeven. lieiK^donstrooms komt dt» ijzeren bak 

uit in eono kuij). vervaaitligtl van bastertl-trasbt>ton. 

I lehalve tle zt)oevt»n oenigzi i is uitvt)erig bidiantloltle. w(»r-

keii . wortlen. als uitvloidsid van de voorstellen tier l'o-

malie-( lt)mmissie, sueeessievtdijk meerdere khdi io inlaatslui-

zen in het bovenstrt)tinigtd)i(»tl gtd)ouwtL W(dke betb)tdtl z i jn 
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als een der midde len om tot eem* botere waterverdeol ing 

tusscben b(»von-troomgobied on v laktegebiod te gm-aken. 

\'oornamfdijk \v(M'd daarbi j bet oog ge-riebt oj» do kal i 

Krai ig. in wier bovlooi ingsgcbiod bet mcosio watorvor-

S])illing j)laats beeft. Do/.o rivior bocft over een doel 

van baron loo]) eono /oer eigt.'iiaardigo r i (d i t ing: van af 

l)(.rkoi' Kara i ig (iaiKbiol volgt / i j n.l. don voet van hot 

oppervlak 1000 bouw.s of meer, noodig 2,25 L.bouw-secunde 

„ 200 ,, nooilij^ 2,SO L. bouw-.^ecunde 

100 „ „ 8,Ó0 

,, 50 „ ,, 4,50 ,, ,, 

,, 25 .. ,, >),t)0 ,, ,, 

l']on vaste stuw in do rivier w(>rd tercM-ht overbodig 

geacht, (undat dan ook weer bedietiing noodig zoudo zijn 

g(4)eru:ii'. torwijl het terrein litdcs naar do roiualiorivier ' en een tijdelijke «lam hier /ondor bezwaren kon worden 

helt. Daardoor is hot mogelijk /oiub'r veel bezwaar .aan 

tien linkerrivieroever aftappingon te maken: reeds eene 

lag(^ .steen^tapoling i> voldoi-ude om het riviorwator in de 

open numdingen te stuwen, waardoor tevens de g roo te 

watervers])illing wordt verklaaid. 

iH'iromu'U werd in 1000 met don bouw van t w e e inlaat-

sluisjes. Karang (laiidool en Komaron. aldus genaamd 

naar de bi'staande iulaiuKche dammen, waarvoor oen bedrag 

van /' ISIO. word be>ehikbaar ge>teld. Zij dienen ter 

bevloeiing van ivsp. 57 en 702 benws. In t)vereenstennuing 

met <le aanname, der l'emalie e(ininiis>ie werd voor de 

normale Avaterbehoefte gesteld 2.25 L. ])or bonw >eeuude. 

Daarnu'de werd eene verliruikskromnu' geeon>iateerd. 

beru>ti'nde oj) dezidfde verhoudingsgetallen aU bij «le 

reiiiali(4)evloeiiug gebezigd, doeli waarbij al- miniumm 

was aangenomen 2.25 L. in plaats van O.S L. en welke 

dus bepa.ald wiud door de volgende waarden: 

VI-IUU-TFR.INU IN m: IU:VI.or.IINC. V.\N IIR/I UOVENSTNOOMONIUED. 

NOON.-NEUE VAN M: AQUAIUT.T 0V1-,U 1>E ITMALIR. IN HE TJONI-.KAR I.EIDING. 

Schaal 1 : 20. 

gemaakt en onderhouden. Door aanname van een goring 

drukverlies in de sluisjes en eene kleine wnterdiopte, 

word er overigens voor gtïzorgd. de opstuwing van do 

rivier laag te houden: voor de beide thans ter sprake 

zijnde dammen resp. 10 en 00 e.M., wat slechts weinig 

meer is. dan vroeger werd gestuwd. 

Slui> Karang (!ando(4. voor 57 bouws. moet au over-

eenk(mi>tig de uit ile verbruikskromme afi^eloide waarde, 

eeiK^ capaciteit hebben van 57 X 4.))2 L. of rond 0.250 M '. 

\'oor de waterdiepte in de sluis werd aanj^onomen 

0,25 M.. vo(U' de overdruk 0.15 iM. en voor ih' ben.'-

kening van het doorstroomingsprofil toegepast d«'formule: 

i) — \ '2 <1 h • waarin li de overdruk en [j, — O.SO 

werd genonu'ii naar aanleiding der be.scliouwiiijron van 

den IngiMiieur VAX KooTEX in de \'erhan(bdingoii van het 

T. K. I. V. I.. Afdeeling Ned. Indii'. j.'iarging D.I0I05, 

waarmede men vo(U' de sluisbreedte vond ().7o .M. \'oor de 

hdiling a(diter de sluis werd / 0.020. Ii — 

0.25. I, 0.50. r 1.:')2 .M. : gebru ik werd 

gemaakt vaii eene bestaande leiding'. 

\'o( r sl i i i . Keiuarmi was 702 2.:)li L.. 

of i-(»nd 1.00 . M M i e r wen 

0.50 M . : de sluisbreedte h 

openingen i: hi-t vervalverlies 

b<'staande hdd i ng wa- i 

ll 0.5(1. De snelludd verkreeg de gro(Ue 

waarde van 2.00 .M. 

De kunstwerk jes bestaan nMIVOIUlii;- uit een 

a f s l u i tmuur in de hdd i ng MUM eene open i ng 

er in. w(dke door een s(dmif kan worden 

afiresh)ten. S(diotltalksp(nming<'n z i j n niet aan-

li'eblVKdlt. Ilodein en talud> hnveii- cll belii'dell-

>trooms van den afs lu i t i i iuur wcrdon door 

eene >1 ee|lbek h'I'll i 11 g Versterkt. 

I b t be\doidingsg(d)ie(l s(diijnt l;itor nog 

eeniM-s/,in> uitg(d>reid te z i j n : ;dtbaii>« in het 

jaar\er.s|ai;' over 1011 is sprake van een opper-

vlak van IM I bduw.s. 

In r .M2 werden nog een ;H'hltal du i f j es in 

<le l'lraiig bijgtdxuiw ll. waardnor ei'ii opper-

\lak \aii 1S2I bouws water v»'rkreci:-. Met ;i;iu-

vang>ti idst ip voer de We.stninessoiiiievloeiin^'' 

in (|e \an permanente werkou viotrzieue ge-

bieden werd gesteld op I .Voveiulicr: ill den 

( )(>s|nu;essnp wel'd het ge||e«de TjOI Igka l'li'o-

de wntordi i 'pte 

2 1.3(1 iw-e,. 

0 .10 .\1. In de 

121. I> 1.10. 
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bied bej)la.nt. mot. twee<le gewassen, hoofdzakelijk katjang 

<ljebro(d (arachi<les). 

lelijk dient nog vermeld, dat na on tijdens den bouw 

van dam Tjimgkar de bidioefte aan e(;iie telefonische 

verbinding steeds meer werd gevoidd. Deze kwam in 1007 

tot stand tusschen lloeiuiea.joe en iSonggom en werd be-

kostigd uit «le fondsou. voor evenge.noenid werk toegestaan. 

§ 10. K o s t e n «lor w e r k e n . 11 o e. v o o I h e d e n en 

p r ij z e n d e r m a t e r i a I e n. 

In de vorige regelen was reeds gelegenheiil. omtrent 

sommi«re onderdoelen der werken enkele me<ledeelini:en 

t(! doen oiMtrent de k«)st«.'n; do eenluddsj)rijzen. enz. liet 

schijnt echter niet oiigewenseht, een meer vollodig over-

zicht dieu.'ianguinde te geven. In den volgciuleii sta'it 

zijn <Ie vers(diilh'U(h' in luU l'enialieg(d)ied ten htdioevo 

flor bevloeiing omlernoiueii werk«'n, gerangscliikt naar 

den datum van autori.satie. vernudd, benevens het be-

willigd bedra.g. 

He: toege.staan bedrag is echter niet geheel besteed. 

De gegovens zijn niet be.scbikbaar. om van «dk ondenleel 

nauwkeurig op te gevon. wat «laaraan is ten koste gelegd, 

doch met zeer voldoeiul«! juistludd kan toch uit het «laar-

(untreiit m('(Iege<leelde in het Verslag der W. O. Werken 

over 1007 «Ml volgn'ii«le jaren, worden afgehdd wat do 

KUah'. kosten der werken zijn geweest. 

Staat, aangevende dc in het Pemalie (jehied ten behoeve der /rri(/atie (jea\itorixe>'rdr werken. 

c 

'o 

OMSCHRI.TVING DKR WEHKHN. 

Oouveriiomonts Besluit ((!. 1-5.), 

of Directeurs Boshut (D. B.). 

Datum 

van 

X". 

van liet 

Soort: 

G. B. 

of 
u autori.satie. Besluit, 

D. H. I/uido. 

Tougostaaii 

Aantal 
in r jo ldo i i j 

materialen' diensten 

V. d. ' V. heoron-

dienst-

plichtigon. 

Aamnerkiti'^'en. 

1 Inlaatsluis met stuwdam : . B. K) Maart 180:5 i 1!).') (14'J 
O lo Sectie Pemalie hoofdkanaal met kunstwerken (i . B. 25 Mei i) n (5;̂  I 289 

2ü Sectie Pemalie hoofdkanaal mot kunst workon c, , B. 27 Maart 1808 (i n 411 :iso 

4 lo Sectio Brebos hoofdkanaal met kunstwerken 
1 

on secundaire vakken V (J, ,B. 14 .luli , PjOS •J n l;i") sno 347 01)0 

n 10 0011 

n Bovenbouw aquaduct 1'onijol (i. , H. 18 Mei 18Uil 8 n l-lt) ()7i) — 

(') 2e Sei'.tie Brobos hoofdkanaal en .secundair vak 

1000 4 
« 

•J.') 4O0 41 700 

n •J < H )0 

7 Detailbt^vloeiiii!.' secundaire vakken IM l—X I en 

verruiming Kloewoet (i. B. It) April IDOll • J 
)) •J-10 •J2U Jöl .-,110 

0 Maart I'.KJli 11 ä ODO 

8 Detailbevloeiin^ seoundair vak P l e i i v e r n i i -
niing l'akodjongan ) i. 

1 
B. 4 Dei'. I'.lOil •Jl M LUS ODO 218 700 

9 Afvoerleiding (ïamrsa 
1 

P.. 18 April 100] 
» •1 'LU') 

•JSSOO 
IIIODO 

10 8e Sectie Brebes ho'd'dkaiiaal en .seMMiiidairtM'ak-

kon B V i l — X ; afvoerleiding^ !iiiul)uii:an . . (i. B. •J.') Se{»t. Pt i2 .s 'J-J!l ]0D .— 

11 Vergroot en spuisluis bi,j d-.̂  prise d ' e a u . . . . ( i . B. 11 April P.tO:! 
» 1'.' loO 

12 inlaatsluis met stuwdam in d e kali K e r u e l i . l i . B. If, UiT. I'.iiil •1 :,ii .|sii 

Vi <"uupur«i in de l'eiualit! (i. B. 
.).) •Ian. I'.'1)7 11 n 7 '.i7(» 

14 inlaatsluis bij K.M. r.-i-M' in hei Pemalie-

liuofdkaiiaal 1). 4 •Iiiiii 1.07 >1 r,.-,i 

i:. Aflapshiiri in P I ea iiijkoiiuMid" werkjes. . . D. i;. 1 ( M'L P.i')7 i:r)iö/i': :; !:;:• 
K) T w e e iula.'itsluizen in d e kali Kraii^^ . . . . D. 1.") S " l d . I'.LINT Mli:;/K 1 1 M D 

17 Ai'ht inlaaisluizon in do kali l'lraiig . . . . I d : 7 (IDD 

IS Spuisluis a.'hter do inlaatsluis in liet li.tufd-

kanaal bi.i K.M. u 1 (1. i;. 
1 

lUlli n :17 -

Tol aal . JHli ,sr.i 1 -J 18 UDO 

Bij de werken n<''<. -1, 

(.), 7, .S en ».) zijn jn do 

kolom „Cndd" tivw bo-

drau'eii iii^'oviild. Her. 

onderste c.yfer heeft ho-

trekking op h^t b<;drag, 

Hpüi'.iaal ti)0^('Staa.n om 

aan do heerendionstidi'di-

tiüon, die IdJ hot werk 

wi'rdi.'ti imroduold, (*iidio 

aldaar weiisiditon Le over-

nachten, ("illO tiî fOIUttOL-

koiniii^' van /'0,1<) per 

man lo kuniu'ii uiikc-o-

reii, dan wi;!, uiii lood.sun 

"p to rii'ht'Mi vnor iKn'.lit -

verblijf. liet werk 

17 -- waarvan -jion 

uad"i" L̂ 'u-' V"iis b.vs''iiik-

baar war^ii, :s ai 'j l-iiaal 

[icisl I,;. 'I'iii'.'ieiil, 

M 
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l ' l t " . I'.KIT was u i tgegeven : 

voor 

(la:irl)ij l;oiut nog, vol^'ens cle latere jaarver-

sliigt'ii: 

voor liet werlv sul> 1 I genoemd 

„ 
„ 

10 

V •• .. 1 / ,, 

<» •» •, . , 1 < s , , 

l'EMAMEWEKKHN. 

/• 2 081 9 0 2 

(127 

2 089 

8 ()()() 

1 809 

7 000 

37 892 

± 
Samen . . ƒ ± 2140-185 

(|)c wrrkc l i j k i ' kosten van de beide laatstgeiioenidc 

werken wai'en nog niet bekend , daarom is voor liet werk 

snb 17 opgebraidit <le/eli'de. |)ost als daarvoor in den vorigen 

staat werd vermeld. <lie. in verband nu't de kosten van 

aiidei-e dergi ' l i jke werken als tamel i jk nauwkeur i g kan 

wiwdeii besebouwd. en is vooi' bet we.i'k n". I S in't be-

gi"o< ting.-bedi'ag aang<'bouden 

I )e bovengenoemde souunen moeten eebter nog ver-

meei-dei'd wonlen met eene post vooi' opneming en jin)-

jeetw( i'k. \'oor de i'emaliewei'keii ai'/ondei'lij k. wci'd 

dit bedi-â - niet bekend gesteld : in bet \'erslag over 1907 

WCU'dt opgegeven dat / ;)01 1115 besteed wei'd voor ep-

lUMiiinu' en pi'ojeei \\ erk voor 113025 bouws in W est-

l'ekalongan. w.o. de Oeinalie voor 1(1000 bouws is ge-

noteeni. \'an bet totaal bed ra LI" ZOU dus ƒ ' . ol' rond 
114 

/ 159000 op de I 'e ina l iewerken komen. 

eiikide begj-ootingen afzonder l i jk werden opgebracht , en 

uit een a fzonder l i jk art ikel der begroot ing werden betaald 

al< gevolg van administral i<'ve maatregelen. (o.a. voor 

den bovenbouw der a.(piaduet l 'ont jol . tol een totaal 

bedrag van rond f 0800. 

'Totaal kunnen dus de uitga.ven in n»nde (djfers wor-

den gest(dd op : 

1". aan opneming en projectwerk f 159 000 

de uitvoering , , 2 140500 

. . „ 9 800 

O O 

— li". .. tninsportkosten Mat. v (1 Lande . . . ,, 

Samen . . . ƒ 2 309 800 

l'er bevloeide IMUIW kunnen de kosten dus gesteld wor-

den op I' n'2. hetgeen een Zeer laag bedrag kan wor-

den genoemd. 

I )o(M" de uitVoeiMIlg vaii enkele oilderdeidi'H (sul) 1. O, 

7. 8 en 1) in heei-endieiist kan voorts ger<d<eii(l wiu'deiu 

flat j_ / 201 000. m inder is ui tgegeven dan u i tvoer ing 

g(die(d in vrijen arbidd zou h(d)biMi gevorderd. 

I >e r am ing van 2 ' i nii l l ioeii gu lden op bel a lgemeen 

i rr iga i iep lan . was dus in a a nme rk i n g iieinend de om-

stnndiudieid dat i i i teraanl eene dergel i jke n im i i i g slechts 

•/.rrv gbd)aal kan zi jn ta imdi jk nauwkeur ig . ( )pgen ierkt 

(lii'iit iioi:- te woj-deii. dat daarbi j was gerekend mxdi o|) 

eene geren-ehb' l )evloei ing vaii de streidv tn-sclieii I 'emal ie 

en ( langsa (het g(d)ie<l van bel l l ndx ' s- lKxd 'dka i i aa lno td i 

(.p eenig( werkzaamhe id in het bovei istroomgobied. 

\'oort- werd in den siaal geene re k(Mling ire houden met ( »mtreilt hoeveelheid en aa rd der verwerkte niate-

traiisp(U'tkosten van inaierialei i van (b'ii L ande . di( ' in I ialeii g< 'Cft de vo lgend e staat eell ige in l icbt i i igen. 1 )eze. 

Orerzichi der vuur de. uitvoeriwj van di: vonrnaninf^te onderder.lm der Pemalie-werken noodig geraamde hoereclJieden. 

u 
<D 

1 1 

1 
1 Orond 

Wet,'-

veiiiar-

Metselwerk in 

Beton 

Pleister-

en 
Timmer- Wind-

j 

OMSCillM.lVLNT. dkk WERKEN . ; verzet in 

Wet,'-

veiiiar-

rivier- bak- voe^'- werk werken Aanmerkingen. 

M». 

diii^ 
.steeii steen 

W. werk WK stuks. 
O 

M». ll'. 
M='. 

J Inlaat sluis met Stuwdam . . . . 8 1 ó n o - 1 S 9 0 0 8 0 970 ; 'J 2 9 0 2 0 10 
De volgniiminors 

O lü Sectie PfMualie hoofdkanaal . , 1 - j d i i T n O 5 ' J O O - tior, ! ( i l O 4 0 1 0 7 0 1 4 zi,in dezelfden, als 

, 2o Sectie Penialie hoofdkanaal . . (30:r2f> i ' 8 7 2 0 
1 

9(50 5 7 0 4 8 7 0 120 20 in den voorbaanden 

4 le Sectie pjnd es hoofdkanaal (mi staat. 

vakken P. 1 - V 1 7 1 8 n 0 1(17( >0 () ö'JO ?,:]() 4:50 4 2C.0 4 0 2 8 
De sul) p; vermelde 

i') L'e Si'ctie j-irelies hoofdkanaal en 
1 1 0 1 41-.0 1 0 <) 

coupure is grooten-
vak BV I - t i i c o d _ 1 4'.)i) P J 5 1 1 0 1 41-.0 1 0 <) 

coupure is grooten-
vak BV I 

deels door uil schu-
1 l)etaill)(*vloeiin^' vakken P U — X I 

en vorruimint: Klotïwoot. . . . 

•i: i7()i 0 
) (M)() 

li(J( 10 :5 - 1 0 t'illO 1 1 0 •1 '.1:10 7 0 1 P.t 
ring ontstaan. 

s Detailhevldeiinir vak P I en vcrriii- •JKKlOo i r . n o :{.•)() 7 0 1 u : ; o 4 0 0 7 De kleinere werken 

mini!- Pakedjeii^iaii K ) ] OOI) — — - — zijn niot oi)genomen, 

9 Afvoerleidiu'J (iaiii-'sa 4 8 ï i ' . ) 0 0 — — — vuor die sul» 1 0 , 1 7 

10 ;]e Sectie Prei., h lnn.fdkaiiaal en 

vakken P.VIll — X . leidiiiL' Lini-

en 18 van den voor-

gaanden staat waren 

Iciniraii 4r)S()()() lióoo 4'.)( i i) 1 -J-'.i 1 P'.o H O Ü O 7 0 •14 hovend ien geen ge-

11 V.'i/r'Mi!en .-|llli.-lui^ Idj prised'e;;!! B O i i - ) •lo •to .joo •Jo 0 
g(!veiis beschikbaar. 

1 - J I n l a a ; lu's ii;et dam in du kali 

Ke,. . |i l,s,-,(lf) •10 ;,7f) 1 l.'.o lo • 1 

1:5 < oUj.e 'e ill 'i.' i'emalie Ü i ' O o o - -

Ï . . 1 : I N 1 . . . . •1 o ' i j C i M K i i ) 14 r j i ' ! d V n u i v . n •l7o i i i r , 
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geti 'okkeii uit de geautoriseerde begroot ingen van kos- beii-ri-oiiiiiren ovei'giMiomen. l )aar de ontwerper '•!• naar 

ten <'11 ^'eid't dus <|e Weidselijk U'ebmikle boe.Veel lli'den niet streefde. Z()0\-e(d nioLTi lijk <|(' jui-te middi ' i ipri j/J ' I l op te 

i i d ie id juist. d(i(di met \-oldoi'nde nauwkenr ig l i i ' id oin een biTugeii . in verband met di• o[ >ge(lane (inder\ iiidinL:," bij di-

du ide l i jk iii/.iidn in den omvang der wi-rki-n le veid^rijgen. u i tvoer ing (b'r te voren gejum»ri-eerdi' werken, kunnen ih-

Te r bekor t i ng z i jn al leen de vooi'naamste innterialen en opi iegeven eijfer> bestdioiiwd worden al.- een tamel i jk 

wt.-rkzaa mheden genoemd. zu iver lietdd te geven van d e in werki ' l i jkbe id bestede 

De v<di.''ende eenheidspr i jzen zi jn uit de verschi l lende bei i ragen. 

Orcrzicht der vit verM'JiHluidi: he'jrooti.7iiicn atifeleide eenheid.-iprijzm van materialen en merhfd KDloanen. 

Eeiilieidspilizeii vol^'ons bo^'rootin^' van : 

Soort der materialen 

en eate^'orie 

van werkli('d(Ui. 

2' Sei'.t iu 

Pemalie 

hoofd-

kanalen. 

S e c u n d a i r 

v a k P 1. 

SecMindairo 

vakken 

I' I I - X I . 

3'- Sectie 

Breljes 

hoofd-

kanaal. 

Dam in de 

kali 

Keroüli. 

A a n m o r k i n e n. 

Riviersteen . . . . (M\) f 5,00 f 5,01) f 4,50 f 3,25 f 0,7ó 

Baksteen . . . . ilOODHt.) 11 7,00 
?) 

7,00 7,00 55 0,00 55 7,00 

l\ood(̂  cement . . (M\) 0,00 V 0,00 55 5,50 55 5,50 55 0,(Ji) 

Brikstnkken. . . ' . ) 5,00 
) ) 

5,00 55 
5,00 

55 
3,75 5) 2,50 

Zand . . ( „ ) n 2,00 n 
2,75 ' 5 

2,75 
55 

2,00 
55 1,00 

Kalk . . . . . ( „ i 7,00 n 7,50 55 7,00 55 
(),.5() 

5 ' 1 2 , 0 0 

Grint . . . . • ( M ) 55 ;•;,()( )a 
2,5(1 

3.00 a 

2,.^0 
55 3,00 a 

2,.50 
5? 2,.50 — 

Portbindeenient . vat) ?) 
9.00 9 , r ) ( ) 5 -

!),.5() 
55 8,75 

1 5 1 0 , ( 1 0 

Koelie. . . . (dagloon) 0.25 n 
0,25 55 

0,25 
55 

0,25 
5 ! 

Metselaar . . 
• ( „ 

(1,81) 
n 0.80 55 0,80 '5 0,70 

1 

55 
0,S() 

Metselaar.sbaa.s . • ( V 1,00 1,00 55 1,(30 55 1 . 0 ( 1 
1 55 

1 , 0 0 

Voor timmer-, smid.s- en 

verfwerk wenlen geen dag-

loonen van ambaeiitslieden 

bekend gesteld; daarvoor 

waren in de begniotingen 

globale posten gesteld. 

In bet gebeide irrigatieg(d.)ied loopen de. e.eiilieidsprij-

zcn weinig uiteen; in bet IIrebesgebied zijn zij iets lager 

dan in bet gebied ten Wi'steii di'r reinalie: een gev(dg 

van liet meer onlwikki'ld wen-en-tid-el. In het bovenstrooni-

g(d)i(d (kali Kenxdi li-ehb-n jridieel anden-. prij/.en: ri-

viei>teen cn zand zijn daar veel goedkooper. als naniiir-

lijk i,n'volg van de geaardheid \an het rivierbed, waar 

dez.' inateriah'ii als hot ware vooi- het oprapen /ijii. kalk 

en |iM]-tlaiideiiiieiit da:in iiti'u'i n v^-'l duurder tenn-evidL'"'' 

van li<d groider tnnispoi-t. De arbeid-looiien zijn overal 

OLLLI-eVeer gelijk. 

(Imtrenl d<' prijzen van bet grondV''i7,ei werd ri-ed-

een en ander inedr^-edeidd l)ij de be-prtd';iim' van liet en 

verdftdde boofdkanaal: de ko^ti'ii daar\an loo|irn oxci' 

liet algemeen sterk uiteen in \erband met de b»idein<oort. 

traii^poriwijze. enz. \'oor <b' >eenndaire .aanvoeliddingen 

werd in vak I ' l geridsi'iid op / D . l l ' per M .. waarin 

beu'ni'en w;i> het afweiki-n: d.i. het eiider ludinorlijk 

taluil voltooien der dijken, afvlakken van \\»-'jeuei' voei 

patb'ü. -choiiiiiiiaken van ib'ii L-'roniUlaL;" \oor oplluoLrinu"''!!. 

fiji.M lieiveii en waai" imoiliu- ;ian-lani(M-n \;in ib'ii 'j-roiid. 

inl;i!id-(di toe/,i(dil. ko-ti'ii v;in mandje- en d r ; i d s k e i i 

(voor lii'i L:i'ond\('r\oe!-; -telleii \aii profillcn. »'ic. 

\ oor de af\oerlei(linir 1'akedjeiigan werd /"O.l l / 0.15 

per M g e - t e l d : eveliak voni' de Kloewoet : bij de l.ini-

ban.iraii werd in lii-t Noordelijk iiioera<-ige deel lot, /'O.IS 

per M g e r e k e n d , bij de (langsa op eene betaling van 

/'0.12 / 'O.n; per M'. 

^ 1 7 . l'e r s O n e 1. 

Oiide! ' den Clud" der A\ ate|-.-ta;ii-afdeelinLr. wan ' i i 

aiditi r''envoI:j-en> Ixda^t nii't de direeie leidinir der ojuie 

iiiiiigi n. van het, opin.aken dei- ontwerpen en van de nit 

v(H-riiig. de Ingenieiii 's 11. VAX Ko;,. tot 1S02: .1. W'. ^A^ 

Mmj.K . luni ISli;;: T b . W . ('. I l i : i : ' " ; i . X ! ;A i . l un i 1^03 

kebruar i IS'.I5: A. ( I . L \M.\1I.\'«:\. I''(diruaii 1 .--0.") .Mei 

loo;;: .1. 1'. I\i:i'MKi.. .\b-i i'.iii;; >ept. lün:.: <>. ww-

l'Al;i'. .Sepi. l'.lii;. Apr i l 11100: 1'. .1. i;i':i;n:i.. \pril lOml 

.^epi. i i ini;. l'ii. v.w i.i:i; K\\i'i:.\. >-'pi. I'.inii Mnan r.i i)7: 

.1. ( i . N:mA''S, .Maart 19()7 liedi n. ()iider ( b / e I nfenieui '-

wareii iio:^' de nonili^-e juiii^-eie e.dl' _ i'-. b iii \.'n- 'irelii 

teetei) el; opziehter- werk/.M;iiii bij d'- uitvi'erin'j- iler \er-

-(diilleinb onderdi e|en. daii W' l b' l:i-i iiP ! de vrv.M.'irdi 

uilUJ" lier pl'e^ Til 11 en latei" Ilji l de . Xphdl-lli' e|i b''l Oll 

derhoii i i ii'i'w iil verder lol .-i.iin ulliiiLr \an de/.en i if. n.ej-
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oen (alrijk tijdelijk personeel was iuingesteld, daar hel 

geheele werk in eigen beheer werd uitgevoerd. 

§ 18. I'] X ]) 1 O i t a t i e e n o n d e r h o u d . 

Zooals reeds nieernialen werd vernield, is voor de be-

j)aling van de capaciteit der hoordleidingen — op grond 

van in een naburig gebied verrichte onderzoekingen — 

uitLa'iraan van eene veronderstelde waterbehoefte van O D 

0,8 Liter per bouw en per s(x:unde gedurende het tijdperk 

van volle bevloeiing. Tevens volgt echter uit de eveneens 

reeds medegedeelde cijfers der riviordebieteii, dat de aldus 

b(U'ekende waterboevi-elheid lang niet altijd beschikbaar 

is, en dat alleen in de Westmoessonmiuindeii als regel op 

een doorloopend voldoenden afvoer der remalie mag wor-

den gerekend. Waar nu — ten gevolge van verschillende 

redenen, als welke genoemd kunnen worden de wensch 

om vroeg te oogsten (hetzij om een hooger marktj)rijs voor 

het gewas te bedingen, hetzij omdat de voor eigen ge-

bruik Itesttundo oi)brengst van een vorigen oogst opge-

teerd raaktj; <b' (ware of vermeende) geringere kans op 

ziekten in het gewas of ])lagen — de bevolking in den 

reg(d tracht zoo vroeg mogelijk in den Westmoesson met 

de b(,'werking barer sawah's en den aan])lant op de kweek-

bedden te beginnen, behoeft het wel geen nader betoog 

dat ten einde een toestand te ontgaan waarbij ieder slechts 

voor zichz(dven zorgt en zich niet om de belangen zijner 

buren bek(unmert: een toestand w(dke bovendien nog ver-

sjiilling van het juist bij den aanvang van den Westmoesson 

zoo kosdja.re water in de hand werkt, het in de eerste 

plaats noodig is vaste regelen te stellen en te handhaven 

volgens welke vei'deeling vaii lict beschikbare water naar 

recht en billijkheid zoodanig geschiedt, dat d;uirvan het 

meeste nut voor den landbouw kan worden verwacht. 

Lij de i'enialiewerken heeft men door het gebied in 

z.g. ..g(d«mgans" t(; verdetden, dit doel trachten te be-

reiken en is daarin — het zij hier al dadelijk opgemerkt — 

0(dv g(die(d geslaagd (*). 

De grondslag van het systeem van exploitatie en beheer, 

wordt gevoi'iuil door de tertiaire eind vakken als eenheid 

V0( r de bevloei ing a.'in ti' nemen en deze op zoodanige 

Avijze tot groepen of gobmg.aiis t(.' vereeiiigen. dat het ge-

lieele gebied in v i j f detdeii werd verdeeld. 

De data. waaroji een a anvang werd gemaakt met de 

(*) In liet .,K('̂ l('riMMit oji liot u'ohruik on do vordooliiii,' van liot wator 

in lift l'oiiialio-ijolMod" vaKti,'('stt'ld liij Hosluit van don Ko: idont van 

Pokal(inj,'an tl d 2:) Januari llMO No nO /̂'.il. wordt dt? toriii „golon '̂an" 

'̂odolinioord al«: eroop eind vakkon, van oon bij hot irrii,'aiioplan 

vastj;c!itol(l aantal, wolkc mot i)Otrokkin:,' Uit di' loolxMloolinj: vuu i)iv 

vl()oiillf,'̂ »̂ ator in don W(•̂ ;(mooŝ on ton hohoovo van do verscliillondt! oul-

tiini pliahoii van liot padî '0T\aH in i,'olijko oinstandii,'lii'don zijn ;,'cl»raclit." 

„lüiidvak" wonlt aldaar },'<'n(»oind: „oon door torroini,'ronzon hopaald 

011 aanoon<,'o«loioii coinplox |,'rondon, hovlooid (zoovo(d niojjoliJk) uit oon-

zoH'do do.ualoiilini,'' 

verstrekking van bevloeiingsAvater ten behoeve der rijst-

cultuur, Avaren voor die deelen resp. 10 (Jetober, 1 Novem-

ber, 10 November, 1 December en 10 December. (Later 

is voor de vijfde groep eveneens 1 December als tijdstip 

van aanvang der verstrekking vastgesteld;. 

De verdeeling der eindvjdvken in groepen is blijvend; 

do gobmgaiis zijn juingeduid met de letters A, H, C, 1) 

en K : een eindvak, dat eenmaal in een dier groepen is 

ingede<dd, blijft dus steeds daartoe beliooren. EvenAvel 

komt, niuir volgorde der letters, elk ja;ir eene andere 

golongaii het eerst luiii tle beurt voor Westnioessonbevloei-

ing; <lie groej), Avelke in eenig jaar de eerste was, wordt 

het volgend jaar de huitste. Op plaat 2 is oj) het l.'uitste 

kaartje de golonganverdeeling van een deel van het Bre-

besgebied afgebeeld; de aldaar gereproduceerde tabel geeft 

do wenteling der golongaiis aan, Ava.arbij de datum van 

1() December, zooals zooeven medegedeeld werd, sedert 

is veranderd in 1 December. 

IJij de .samenstelling der golongaiikaarten werd met de 

volgende beginselen rekening gehouden. 

1". Zooveel mogelijk moet do oppervlakte van alle 

golongans gelijk zijn. 

J)aar(lour wordt bereikt, dat elk jaar een even groot 

ojipervlak in de eerste golongan valt, onverschillig Avelko 

der kringen A. B, (J, 1) of L da.n aan de beurt is. Dit 

is in verband met het dan nog geringe rivierdebiet, een 

zeer voornaine zaak. zooals Avel zonder méér zal wor-

den ingezien. 

2". Do om eenig centraal j)unt gelegen tertiaire vakken 

moeten zooveid mogelijk tot verschillende golongans be-

liooren. 

Met dezen maatregel Averd beoogd te verkrijgen, dat 

het grondbezit der bewoners van éénzelfde desa OA'or 

verschillende golongans is verdeeld. Dit Averd gewenscht 

geaeht omdat dan niet alle gronden dier de.sa gelijktijdig 

zenden moeten worden bew(;rkt en beplant: de bevolking 

is dan beter in de gelegenheid onderling hulj) te ver-

leeneii met ploegvee, uitzaaien, enz. 

3". Bij eene eindvenleelsluis (d.i. de taaiste verdeelsluis 

in eene .secundaire leiding) Avaai'uit twet; tertiaire vakken 

wordcMi boAdoeid. werd getracht deze to doen beliooren 

tot twee niet direct op elkand(;r volgende go longans ; 

w;uir drit^ vakken uit étui eind verdeelsluis wtu'den geirri-

g(M'rd Avenl <lo regeling zoodanig dat de beide kleinste 

(dkander opvolgen en het grootste vak met elk der beide 

andere één golongan verschilt. 

DO(M- deze. regeling werd er voor gezorgiL ilat elk vak 

zoov(>el mogidijk de maximum waterhoevetdheid kan ver-

krijgen. Want uit de hiervi'xn' verimdde wijze, waaroj) 

de ca|)aeiteit tier secundaitMj leidingen weril bepaald (n.l. 

door gebruik te maken van de kromme, wtdke de capa-
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eiteit per eenheid van opi)ervlak bopiuilt in functie van 

het totaal nog te bevloeien benedenstrooms gelegen gebied) 

is af te leiden, dat tle maximum capaciteit tier leiding 

boven de eindverde.elsluis kleiner is dan de som tier maxima 

debieten. in elk tier eind vakken noodig; en het Avas 

tiaarom ziuik er voor te zt)rgen tlat die eintlvakken zoo 

kort mogelijk gelijktijdig tle maximum hoeveelheid water 

nootlig hebben. 

Nadat tb; golongaiikaarten aldus waren samengestelil, 

kontien nu, mits de Avaterbehoefte van het gewas in elke 

cultuurphaso bekend was (waarover straks nader) voor 

elke periotle van een halve imuuid staten Avt)rtlen bere-

kend, aangevende bet noodig debiet der verschillende 

panden van de liooftl- en .secundaire leidingen: de ahlus 

bejiaalde Avaterhoeveelheden werden zot) mogelijk verstrekt. 

De hier in groote t rekken geschetste rege l ing kAvani 

eerst gelei tbdi jk tot staiul naar ge l ang de werkfui gereed 

kwaim.'U. l i e t eerst werd zij — hoewtd in een igz ins ge-

wi jz igdi ' i i vtiriii — toegepast in 18 i )0d i )00 in bet vak 

l i l ; tlaarna, in 1000 1001 in tle v akken B I t in V I ; in 

1002/11)03 in het gel ieele gebied boAvesten de r e m a l i e en 

in 10(Jo;10()-l in de v akken B V I l t/ui X . Voor dat zij 

Averd ingevoerd, wortlen thuirover met den .Vssistent-Jiesi-

dent van Brebes. tien Kegeiit en tien be t rokktm Con-

troleur uitvt)erige besprek ingen gehouden . lUivenditui Aver-

den telkens Avaunetu' in een ig deid van bet gebied de 

nieuAve i r r iga t i ewerken in exido i ta t ie werden genomen , 

dt) desabesturen en oudsten der desa's b i jeengeroej ion en 

werd OJI d ie b i jeenktunst . waarbi j tb; l lege i i t , tle Contro-

leur en tle C'hef tier I r r i ga t i ewerken t egenwoord ig waren 

(It)tu' eerstgenoemden hot) fdambtenaar u i tge legd wat tle 

bet loel ing tbu' nieuAve regtd ing was en hoe dirz«; zoude 

Averken, en wertl d e bevo l k i ng in tle gelegenheit l gesteld, 

eventueele bezAvaroii t'-r kenn is der autor i te i ten te brengen . 

A'eelal was dan het eenige verzoek, om het aanta l golt)n-

gans te beperken tot dr ie , waaraan echter niet voldaan 

kt)n Avorden omda t het bestdi ikbare riviertlebiet dit niet 

toelitit. 

Zoo werden b.v. bij de invoer ing van het stelsel in 

het gtdiied bewesten de l 'emal ie in October 1002 drie 

bijt^enktunsteii g tduuiden. n.l. ('én bij den l 'atih-Wt.'doiio (*) 

van Hrebes. ('én bij den Assistent-\Vedt)no van Karangs; ir i 

en één bij den Assist('tlt-^Vetlono van Ke tanggoongan . Oj i 

tleze vergader ingen werd gewoon l i j k nog getracht , de be-

vt) lking te overtu igen van het nut dat er ter bevordiM'iug 

van een z u i n i g waterver l )ru ik in ge legen was om de kweek-

beddinget i niet verspreid aan te leggen, doch zoove(d nio-

(*) Do 1'atili is na don l\o;;ont, (1(» liooijsto liilandKclio anihtonaar in 

oon Ro '̂cntsoliap on .tls hot. waro diens roclitorliand. Oaarop volî on in 

rani,' do wodoiio'.s ot' difitriotslioordofi on as.siaioiit-Avodoiio's ol oiidor-

(listrictsliiKddon. (i(!W(>()nlijk is do Paiili tevens Woiloiio van hot disirict, 

waarin do lu)ol(l|daatö is },'oli.'i,'on. 

gelijk aaneensluitend, liefst bij de aanmonding eener ter-

tiaire leiding, zonder dat deze r;md echter veel succes 

batl. Do bezwaren tegen huatstgenoemden maatregel be-

stonden vooreerst in het grooter transport der jonge 

plantjes bij bet overi)lanteii op de velden en vervolgens 

in tle omstandigheid, tlat het beschot van een veld dat to 

vt)ren voor tien aanleg van kweokbtjddeii is gebruikt, g o 

wocidijk geringer is dan van do andere sawah's. zoodat de 

groiulbezitters in het algeuKMUi er weinig voor g(.'Voelen, 

hun velden af te staan om daaroj) voor anderen kweek-

bedtlingen te laten iumleggen. 

liet spreekt wel haast van zdf , dat niet alles dadelijk 

volmaakt Avt.'rkte en dat enktde veranderingt.Mi in den 

oorspronkelijken opzet noodig waren. Bij het eerstt; cul-

tuurplan was in groote trekken de z.g. l'ekaleii-regtding 

gevolgd, waarbij het gebied desa's gewijze vertleeld was 

in vijf t)nderrmg gelijke de(den, onafhankelijk van de ter-

tiaire vakken. Lik vijfde (le(d eener desa was in een der 

golongans ge])laat.>t. Op deze wijze werd te werk gegaan 

in bet oogstjaar 1800/1000 in het vak B I : dit voldeed 

toon echter niet in alhi tipzicbten. daar het onmogelijk 

bleek aan de verstrekking van water aan elke gtdongan 

op den daarvoor bep.'iahlen tijd tle hand te houden. De 

oorzaak daarvan was, dat uiteraartl in een tertiair eindvak 

veelal grt)n(len gelegen waren, welke tot verschillende 

gclongans behoorden. Indien nu bt;t hooger gelegen (le(d 

het (M'rst Avater verkreeg, was het zeer moeilijk om te 

beletten dat het lager geh.'gen deel. dat tot eene andere 

gobuigan behoorde, doch dikAvijls het achterwater van 

het hoogere tleel over zijne velden moest afvtiereii. dit 

water benutte en daanbxu' vroeger ging planton en be-

Averkeii da,n was vastgesteld, waardoor dt; regeling werd 

verstoord. Omgekeerd gebeurde het ook dat het water 

om tt.'r bestemder plaatse te komen, gronden van eene 

latere golongan moest j)asseereii. waarbij de eigenaars der 

hooger gelegen gronden het dan ()|)vingeii en gebruikten, 

zoodat de rechthtd)beti(len te weinig kregen. Men (Ui ander 

gaf aanleiding tot het aanbrengen (ïciier wijziging, waarbij 

— zooeven Averd het reeds gezegd — alle sawah's van 

eenz(df(le tertiair vak. in tlezelfde golongan Averden ge-

plaatst en waarmede de bev(dking zich ztMu' ini^'emmien 

toonde, liet bezAvaar. dat daardoor de sawah's van elke. 

desa niet juist gelijk over de A^ersebillende irobuigatis 

zijn verdeeld, stdiijnt in de praktijk van Aveinii: ladang. 

Net is hier de j)laats, tun in h(;t kort de regeling te 

beschrijven. zot)al> die volgens het thans gehleiid Begle-

ment is. (Ml we lke in eenige tlctails a fwi jk inu 'en verto(Uit 

van die. medegedeeld in eene nota van Maart 100.") door 

den toenmal ige i i Che f der l ' e ina l iewerkeu . den lng(. 'nieur 

KRCI-MKI,: a fw i j k i n gen \\(dke voornamel i jk b e t r ekk i ng heb-

ben op de bes(di ikbaar ge.-telde waterhoeveel lndd en 

, i 
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welke veoi-ts (.'enige voor/ ie i i i i igen betref fen welke noodifj^ 

wcn l c i ' door do n id ) r idd ing van don ()osnnoosson-aan|)l:int 

en door do aanwoz ig l ie id van snikoi-riet-aanplantingen. l i i 

li()(dVl/.aak is hot vigoerond i'egh'inent naar het voorkomt 

te bes(diouwen als OOIK; eodif ioat ie der go longan rego-

litiir zooals d io bestdiroven word door do Commiss ie w(dkc 

een otidor/.o(d< instiddo bi'tivd'fende do watorverdtMding i n 

Deniak (* , 'on aan hot ontstaan waarvan w(dli(dit tnot gidieel 

vreemd is do door bi 'do.ddo Commiss ie in haar rajiport 

gemaak te . opmerk i ng dat do re tna l ie reg(d ing was eene 

ondetdiands getr(d'feti reg(ding. W(dko. al mo(dit zij ook 

gea(dit worden overal voldoetido bekend te z i jn . toeh ni(»t 

in wett (d i jken z in was . ,o j )enbaar" gemaak t , zoodat het 

eenigz in> twi j f (da(di t ig moeht worden goa(dit of bes t ra f f i ng 

van i td)renken op die reg(d ing ingevo lge Shitilshhnl 100;). 

11". 107 ( t ) w(d wett ig kon worden gonoemd . wa.ar d i t 

Slaiilshhid spre(d<t van ..door do l)(»voegde autorit{dt vast-

gesnddi ' of nader vast to stollen regtdi i igei i " . 

Hoe dit o(d< zij. het Ix ' zwaar is thans o]ig(die.v(Mi, n u 

hot l leg loment werd vastgest(dd bij l iesluit van den l\'e-

sid(>nt van r(d<alongan. u". . lainiari 1010, u'\ óO IM i l . 

(hetw(dk reeds werd aang<diaal(l in de noot op hlz. 108'. 

In dit l?eglenieiit dan . worden in de eerste plaats d e 

volironde a lgemi 'ono bepa l i ngen aanget ro f feu : 

(*) . .Kaï iport «lor Commiss ie tot li(?t iii.stcllon van een ondorzook naa r 

(io werk ing van <lc ordonnant ie in Staiitshlad No. 'ifi!' Ijerrell'ondo 

de waterverdeel ing in de A ldee i i ng Oen iak . Ba tav ia , l iand.^drukkeri) 1!)13". 

In dit rappor t ia de l iovcngenoemdo Nota van Ingen ieur KiU'iMt;;, afge-

druk t . Zij is tevens als bij lage 1 afgedrukt achter de : „Samen t n i k k i u g 

van dc atdeel ingsveislagen over tle u i tkomst der onderzoekingen naar de 

i r r iga t ie in do Kesid(Mitio l ' e ka l ongan " deel u i tmakende van den arlxMil 

der z.g. .j.Mindere \velvaarts-(!oniniissio." 

(f) . , ln l)reuken op do golongau-re<,'oling worden n.l . , naar de .\ssi.stent-

Mesident van Brebes horiclitte, ingevolge liet bepaalde bij art. 2 der or-

donnant ie in Slsbl l'.)Ot No. j n n c t o Sisl)l. I fOó .\o. IfiT gestraft. 

^ W e l is waar is in die bepa l i ng niet s t ra fbaar gestebl bet lo vroeg 

p lanton van padi (]mdi is de inlan<lscbe nnam voor rijst in do aar)ilo{'li 

wij l <!oor do ontf luikers in zoodan ig geval gcm(>enlijk een ander gebru ik 

van bet water wordt ^'emaakt <lan waarvoor bet verstrekt wordt, b .v . 

water voor don aan leg van kweekbeddiMi aangewend wordt voor ploogcii 

0. a., noemt de jiolitie-re(diter aan , dat bot bier eene overtreding geldt 

van de reireliiii; op bet gebruik van water. 

..Ter zake van overned i i igen der i^olor^^aii-regtding, wat meer bepaald 

bet cultnurgeilpelte in'trof, vonden in de pat l icampagne lilOO/lDO? plaats 

40 strafoplegi,'iii!,M'n aan 10!) menhcben, een ger ing percentage op een 

I^etal van ongetwi j febl wel op ITJOOÜ te stollen sav/ab-gebruikors. 

, ,Aanvankel i jk werd iu liet l 'emaüe-gebied niet gestraft. O p der. d uu r 

bielpen de venmoiingi-n evenwel niet meer en vrat bot euvel van iia-

volirini,' vau s le ibte voorbeelden i n : di»'.:b seilert bet I'.estuur met kraidi-

li<,'e band optreedt, nemen de overtredini^eii me(>r on meer at en zul len 

dez(! zicb tot e; n gei i t ig getal bl i jven la-palen. 

)verirediiif;en <ler regeliiii: worden op cul tuurgebied meest i n e t / ' l , — 

.»^oms met /' 'J.')0 :,'ebibi)ete gestratt. Oaaruaast s laan andere stratlen, die 

moer bet iirigatie-ge(leelte raken . b.v. bet afslui ten, afleiden on opd. i in-

nion vioi water, veriiieli;i;,' vau di jken e n z , overtredinireu, waarop al 

naar bet ^'owielit daarvan , boelen van f 'J.r)(l, f .'»,—, soms van f 10.— 

,,„ -Jï)—, (M'iimaal zelfs van /' <>o,— werden <,'(!slold. 

„Oid; k w a m een ''eclitor geriu;') aanta l vr i jspraken voor." 

(t'ii bet rapport der eo;nmi.•^ie, Idz. Ki-

llet (lag(dijks(di Ixdieer van, en toezieht op de irrigatio 

werk(Mi in het Penialiegebied (w.o. de werken tot den 

watorafvoer zijn begre()en) benovens op het gebruik dat 

van die werken wordt gemaakt, is opgedi'agen aan den 

(Mief der irriga.tieafde(ding en het hem toegevoegd 

])ersoneel. 

Dc ^yiWvrn'rdi'cliiKj gesehiedt ov(!r de ver.schillendo lei-

dingen. zooveel mogelijk naar evenredigheid van de uit-

gostndvtheden der daaruit bevloeide eindvakken, met in-

aelitiioming — voor zooverre dit noodig is —. van h(!t 

verschil in bodem- of terreingosteldheid oii van de cultuur-

phase, waarin de golongan verkeert, wanrtoe de versehil-

lendi' vakken behooren. 

De w'MüvrcrsIrcL'L'iii!/ houdt verband met de behoefte 

dor in de (dndvakken g(degen of v(iorl)ereid(^ aanj)lanlingen, 

niet dien verstande, dat aan gronden welke niet voor den 

landbouw worden benut, of aan aanplantiiigen, welke 

n.'eds voldoende bevoehtigd zijn, het niet benoodigde of 

overKdlige b(.'vl()(dingswa.ter kan worden onthouden, ten 

einde dit (dders nuttiger aan te wonden. 

Voorts wordt ondorscdudd gemaakt tusscben West-

inocsxm en ()ostnioessoiibevlo(Ming. I )e AVcstniO(!ssonbe-

vloeiing beoogt het w(dslag(ui van den padi (rijst d)Ouw. 

terwijl de ()()stmoessonb(»vlotdiiig ten dool heeft (h» voor-

ziening in de waterl)(dio(d'te van andere landbouwgewassen. 

O]) (dk van beide i'ognds is ecditer 0(ine uitzondering 

goniaakt. Die voor de AVoslmoessonbovloeiiiig betreft do 

z.g. suikerriet ..bibit''-tuinen (*). terwijl IOAMMIS bij over-

vloedig riviord(d)iet on vo(U' zoover dit met het oog op 

de vtdligliidd dor werken mogelijk is, op aanvraag aan 

andere aanplantingen l).v. van tweede g:e\vassen of g(Mvono 

rieitninen (z.g. ..maalriet") water Icaif worden verstrekt. 

De voor de ()ostnioesson gemaakte nitzonderiiig betreft 

de z.g. ..bandjir .sawah's". waaro]) in den Oostmoesson 

))adi wordt go])lant. on oen doel van het van permanente 

b(>vIo(dingswerken nog vm'stoktMi gebied in vak P) \'T11, 

hicrv(')i)i rei'ds genoemd. Over deze uitzonderingen zal 

later nog uitvoeriger worden gesproken. 

Ibdde eati'gorier'ii vallen dus btiiien de eigenlijke irolon-

gan-reg(ding. W(dke ri'ods werd beseliroveii on di(» bij 

dit Deiideniont werd bestendigd, mot dezo wijziging oven-

wel. dat de aanvang der waterverstrekking voor de .5e 

golongan werd vervroegd, en evenals voor de •[(». gesteld 

o]i 1 December, omdat door do hev(dking prijs blo(dv te 

w(ii'(ioii !j-e>t(dd op een z<»(> vroeg iiiogidijkoii |)adi-aan]dant. 

waartegen. o(d< in verband mot den regenval, uit een 

teelitii-(di ooiipunt geeti bezw.'iar bestond. Do oorsprtui-

kejijke inde(ding der (dndvakken bleef ovenw(d ludioii-

deu. evei\al> do weiueling dezer gid»i(Mlsih'idon in don 

C) 0 . z. die r i e t i u i u j u , waa rvan hi't l iaar in ;,'Pkw('ekto riet bestemd 

is oni s lekkeu ii' leveren veoi- den eiifonlijken au i ip lan t . Z i j bobben sleobis 

eeiu' betrekkeli jk geringe uit irestroktheid. 
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vijfjaarlijkseheii eyelus. De in de tabel van kaart 8 op 

jdaat 2 voorkomende datum van 10 l)(;cember heeft be-

Inddving op de oude reg(ding en is thans te vervangen 

door 1 Deeeniber. 

De Westmoessonbovloiding heeft in normale jaren j)laats 

van 1.5 Oetober tot 1 Mei; de Oostmoessonbovlooiing in 

de overige maanden des jaars. Om overwegende rede-

nen (b.v. abnormaal laag rivierdebiet in de tweede helft 

van ,Oetober; kan /kle Clud" der irrigatieaf(le(ding in 

overleg met den .Vssislonl-Hcsidenl. dc data van begin 

on (dildo der Westmoessonirrigalie vorsehuiveii, ter-

wijl bij vers(diil van gevo(den no|)ens de ui'gentio van 

dien maatreg(d, de beslissing berust hij don Kesideiit. 

j'AMie gelijke bepaling Ijostaat voor dc tij(lstii)pen van 

aanvang der bevhxding in de vors(diillendo g(dongans. 

Hij den inhuur van gronden voor de suikerri(;teultuur 

zoude het geval zi(di kunnen voordoen, dat in verband 

mot don vooral'gaaiiden padi-aanplant en de golongan-

rog(ding. die v(dden niot tijdig genoeg (d.i. v()()r 1 Mei) 

ter besohikking van den suikerfabrikant zoudon kunnen 

k(Miien. In (la.t ge.val is de Clud' der irrigatieafde(ding be-

voegd om het g(dieele eind vak. waarin zulke gronden 

zijn g(degen. gedurende t'i'ii Wesimoosson in oeiui vroe-

gere g(jlongan to. jdaatson. mits in dio golongan een eind-

vak wordt gevonden dat met goedvinden van <i(lc. belang-

hobbeiideii in de latere golongan de plaats kan innemen 

van het oerstbe(lo(dde eiiidvak. 

Do wiüi'vrcrdcvliiKj over de vorsehillende leidingen 

go.sehiedt uitsluitond door het tecdini.^cho ])erst)ne(d dor 

irrigatieaf(le(ding: bij dit |)ersone(d berust ook de eon-

tr(')lo O]) de aan de (dndvakkon toe te (lo(den waterhoe-

veelhoid. wcdko eontr('>le bij de verdeelsluizon ges(diiedt. 

hij die verdeeling, w(dke plaa.ts he(d't ovoroonkomslig do 

reeds genoenuh^ beginselen, wordt voor de waterboho(d"te 

in do vors(diillen(le eultuur]diasen in don Westmoesson 

aangenonien : 

(I, voor (Ion aanleg van kwo(d<beddcn 0.8 Liter per 

bouw on per soetinde gedurende 11 dagen (*j: 

(*) Indien men aanneemt , dat do kweekbedden ong(!voer i/io 'l* '̂" 

totaio opperv lakte van een o indvak iniuMuon, zal dit niot voel van de 

werkel i jkheid a twi jkon . Stelt men voorts, dat eiken d ag ongeveer ' / ndeo l 

dier opperv lak te wordt aangelegd (waarna minder water noodig is) dan 

A 
is per d ag in bewerk ing '/iio deel dor totale opperv lakto of j bouws 

(als A de o[)porvlakte van bol o indvak beduidt) , waarvoor verstrekt wordt 

O,li A l i . water. Per bouw komt d i t dus neer ep ij . ()(U'spronkelijk 

wenl hiervoor gerekend 'ïr) li. per bouw, waan loo r men komt op eene 

j;eiuiddeldo hoovoelboid van O,IS L . per bouw-soc. over het geheele o indvak 

gcdviroude M dugeu , hetgeen in do prakt i jk onvoldoende bl(,'ek. 

l iet enorm groote wat((rvorbruik houdt na tuur l i jk verband daarmede, 

dat eerst ile bodem geheel mot water moet won len vorzadi;,'d, alvorens 

dit op de volden kan bli jven s laa i i ; voorts nuit tle oms iand ighe id , dat 

de omlig;;end(? velden droog staan, zoodat ziid('liti<,'s veel vocht in ilon 

grond trekt. o. d. m. 

b. voor het {»laiitklaar maken gedurende d2 dagen 

1 Liter per bouw en j)er seeunde; 

('. voor den verderen duur van de j)a(lieultuur tot het 

gewas oogstbaar i.s, 0,8 Liter per bouw jier seeunde, 

welke liocvoolludd wordt vorniinderd naarmate de 

behoefte van jtadi aan water afneemt. 

1)1 ijken tengevolge van bijzondere oinstandighedeii, 

z(;(»als grootte, afgezonderde ligging, bitdein- of terndii-

gesteldludd der (dndvakken, deze normale hoevo(dhe(len 

niet voldoende, dan kan naar gelang van omstandigheden 

de toevoer worden vermeerderd. 

.\an|)lantitigcn van kwe(dvriet ibibit' voor de suiker-

industrie wonlen ten aanzien van do benoodigde hoe-

veel beid water, met j)a(li gelijk gesteld. 

\'o()r de Oostinoessonwalerbtdioid'to zijn de vers(diillonde 

gt̂ wa.sseii in twee categorieiMi gorangs(diikt. Als normaal-

type. voor de waterbidioid'to dor eei'sie categorie werd 

aangenonien de maïs (.,djagoeng">: voor die. der tweedo-

catogorie hot suikerriet (..maalriet" . 

1 )o bepaling, tot wtdke categorie do verscdiillende ver-

bouwde gewassen zullen worden gendvond. gos(dii(Mlr door 

den b'esident. na iiigewonnen scdirifndijk advies van den 

('hof dot I rrigatie-afdofdiiig. den .Vssistent-b'esident en 

den Regent. 

\'oor de eategorio 1 (type .,niaïs"i wtu'd ger(d;end op 

eene vorstr(d<king van 0.25 Liter per secunde |)er be-

plante bouw. terwijl voor categorie II (fyj)e ..suikerriet") 

werd aangenomen: 

a. bij doorgaande verstr(d\king: 

1. voor do grondbewerking 0,15 Liter per bruto 

bouw por .secunde; 

2. voor hot ])lanten en ondorhoiKhMi van den aan-

plant 0.25 Liter per bruto bouw secunde; 

b. bij periodiidvo versircdvking. widke tuss(dien 7 uur 

's morgens (MI d uur 's middags |)laats vindt, bedra-

gen de'/c hoevo(dheden res|>. 0.1 oii 0,7 Liter per 

brUK bdtiw-soeuiide. 

()ok hier giddi do rogtd. dat in bijzondere t)m.-tantlig-

liedeii voor riettiiiiion grt»otere ht)eveidheden water kun-

nen wortlen toogosiaan. mits zulks etdiler niet ten koste 

van den Inlaui|s(dien l.autlbouw iiitx't gtdietiren. 

I )e tt)(datiiig van het water in tien Westmoosstui g o 

schietlt op tle vt)t)raf bepaaltle lijtUtippeii (btdioiidens de 

reeds bos|)roken afwijking in abnormale jaren in den 

()t)stiiioesst)n g(d)ourt tlie alleen op aanvraag, wtdke voor 

tien be\ (ilki iigsa.'i nplaiit gosehiotli door tb-n z.g. ..oidt)e-

oidtie golongan ' bij den beirtdd\en t>pzi(diter. zi>ti mo-

gtdijk atdii (ligeit te vtireti, ontler metletlceliiig" van tle ge-

st batte iiitg'eM r(d<tliidd en tle .-̂ o(̂ •| tier gt-waxeii u aar-

N'tio.r he| water worilt \eidaiiiiil. 
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\'o(>r (le ()ii(l(M'noiniiigs;uuii)l;uiting:cii wordt water ver-

strekt o() aaiivraagstaten van vastgesteld model, door 

ol' namens den beheerder, minstens vier dagen vóór den 

aanvang der gewenschte verstrekking in te dienen bij 

den betrokken opzichter. 

Ing(>val van waters(diaars(dne moeten <lo volgens de 

bovenstaande regelen l)ei)aalde wa.terhoeveelhoden wor-

den verminderd. Dit kan oj) verschillende wijzen ge-

schieden. hetzij door uitstel va.n den watertoevoer voor 

nieuw te bevloeien vakken, botzij door de te verstrekken 

hoeveelheden eene evennulige vermindering te <loon on-

dergaan. dan wol door het toepassen eener beurtregcling. 

Do keuze tusschen do verscliilleiide in aanmerking ko-

mende maatregelen wMjrdt geheel beheer.scht door de 

beantwoording der vraag, op welko wijze hot minste last, 

ongerief en nadeel zal worden veroorzaakt. De volgende 

algemeenc beginselen moeten overigens in het oog wor-

den gehouden. 

1. \Vaterver5trekking aan den aanplant van Oostmoes-

S(mpadi 0{) de bandjirsawah's (zie hierachter) heeft <len 

voorrang boven de toebedeeling aan suikerriet of tweede 

gewassen. 

2. l»ij waterschaarschte in het begin van den West-

moesson gaan <lo padikweekbedden vóór. boven alle an-

dere aanplantingen. 

;]. Indien hot watergebrek zóódanigen omvang ver-

krijgt. ilat eenig gewas moet worden opgeofferd, wordt 

de beslissing hieromtrent genomen door den Assistent-

liesidont. welke daarbij te rade ga.'it zoowel met de finan-

cie(de belangen van do bevolking en van do ondernemers 

als nu^ <len invloed, welko die opoffering in dc betrokken 

streel: vernmedolijk oj) den ocononiischen toestand zal 

uitoefenen. 

Mocht dit lot den ondernomersaa.nplaiu treffen en bie-

(b'U de onderiUMuers tot redding van hun gewas aan. do 

bevolking vooi' het verlifjs harcr aanplaiuingeu behoorlijk 

schadeloos te stellen, dan is de Assistcut-Hesident be-

voegd. tlit aaid)od te aanvaardoii. 

Zoodr.'i hot water in een eiudvak i> toegelatr-n. vangt 

de wnlrvrrfslrchli'uiij aan. Do /.(»ig daarvoor is. voor zoo-

ve(d hot (b' bo.volkiugsaaiiplaiuiiigon betroft. opgedragi'ii 

aan do(ir of van wcge. het Ix^stiuir ilaartoe aangewo/.en 

..0fdoe-()(doe's gohmgaii". 

(Imtrmt dr taak van dozo pcrsmion on de po>itic welko 

zij inii'uncii. -(diijnen tiadofo inedodceliiiu'en niet ovi-r-

hodig. In hot inoi'rLri'Uoemd rapjxirt der Domaks(die ('(»m-

mi>sio komen daarointreiu uitvuerigfe mededetdingen vo(U' 

van den toenmaligen Inspecteur voor Agraris(die zaken, 

den heel' 1'. UK IÏ0(l UK |,A l'\Vll.id-:. lid dier ('oiuiuis-io. 

waaiaan het vo|e-ende i- ontleend: 

.,\'óór den aanleg der irrigatiewerken was dc zorg voor 

bet desa-irrigatiebebeer in een overgroot gedeelte van het 

Peuudiegebied niet of g(d)rekkig ou.twikkcld. 

„In het eigenlijk gezegd l»rebesgebied kwamen reeds 

van ouds in verschillende desa's oeloe-oeloe's voor, per-

sonen, die ouder het gezag van het desahoofd, in het 

geuu)ent(dji^stinu' zaten en meer speciaal mot <le irrigatie-

zorg belast heetten, want belast waren zij flaarmec meer 

in naam dan imlerdaad, gereepiireerd als zij werden voor 

bezigluulen dio met de irriga.tie weinig of niets uitstaande 

hadden. Ook was hunne belooiung gebndvkig geregeld. 

„Dit nuiest anders worden, waar de aanlog van ter-

tiaire leidingen noodig en het geregeld onderhoud daar-

van voor het gebruik van irrigatiewater onmisbjuir werd, 

in do eerste jihuits in het I'enudiegebied, waar nauwelijks 

desahddingon voorkwanum, maar ook in hot Hrebesgebied, 

waar dit net geheel werd gewijzigd. 

„Kene organisatie vond mitsdien phuits uu;t als grond-

slag do waterverstrekking in het t(u-tiair vak, met aan-

])assing overigens aan de desa-instelling. Waar zij waren, 

behield men dc desa. oeloe-oeloe's, on maakte hen tot 

oeloe-oeloo golongan over het tertiair vak. AVas in de 

desa. slechts één oeloe-o(doe, terwijl het desagebied zich 

over twee tertiaire vakken uitstrekte, dan kwam er een 

nieuwe. oeloe-()(doe bij. terwijl in een vak, waarvan de 

sawah's tot twee of meer desa's behoorden, de voornaamste 

oelce-oeloe golongan werd en de overige als helpers van 

dien functioumn-is oj)tra(len (*). 

,.\'oort.s werd hun benu)ei(Miis geregeld, en. in overleg 

met do bevolking, hunne bezoldiging, die, aangezien dc 

and)tsvelden te kort schoten, werd bc])aahl op eenige 

bossou padi j)er bouw van de binnen het eiudvak gelegen 

bevloeide sawah's. 

..liet eenmaal in het Hnd)esgebied gemaakte begin vond 

goreede toe])assing in het overige gedeelte, doch om dc 

instolliue tot haar rc-cbt to <loen komen, was bestuurs hulp 

en to«'.zi(dit noodig. 

..ISij een gedo(dto der bevolking liet de g(du>orzaamheid 

aan fle door don ooloc-oeloe gegeven wenken te wensfdion 

over. I'llders moest gOAvaakt wf)rden tegen to (dgenmach-

tige benoeming en (uUslag dier functionnarissen. 

,.Sedert hcfd't (loze instelling, overeenkomstig de oor-

spnudvolijk aangeiiomen godi-agslijn. ha.ar beslag gekre-

gen en thans geniet zij btirgiu're(dit, al blijft, speciaal wat 

de bet.aliug betrid't. oiMiige aanspoidng van r)estimrszijdo 

noedig. geindgd als do lidauder is om van eene te zijnon 

bate ges(diapen itrstidliug profii(}eren. zoiuler daarvoor 

te betalen. 

..l'.ij i>e<biii van 1 I Oeiober P.IUT. 072-t';Vl werd d<uu-

den l'osideiu van l'idvaloniran va«-lges|(dd oen b'oghMiUMït 

(*) I>it i;oscln(Ml<lo incor hji wii:!(' van ovcrijanjj.einaatrogf'l, tlian.'t i.s in 

('ik tertiair vak één ocloc-oolno go longa j i , gekozen door de inge landen . 
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v(.(U' de ()(do<!-oeh)e's gcdongan, zijnde |)ersouen, Ixdast 

nu't de wa.t(;rverd(Mdiug in de eimlvakken van de irrigatie-

gebieden in de residentie l'tdvalongan" in welk reglenu'ut 

do wijze van voidciezing en aanst(dling dier personen 

wordt ger(,igehl, alsmede hun bezoldiging, de gevallen, 

waarin zij ontslagen kunnen worden, hunne verhouding 

tegenover sawahbezitters, het dosabestuur en hot irri-

gatie persom.'cl en het door hen te dragen distincti(d'. 

..Omtrt'ut huinu3 veidviezing is b('.]»aald, dat zulks ten 

overstaan va.n lud. betrokken omlerdistrictshoofd en van 

oen ambtenaar van het irrigati(!i)ors()ne(d zal ges(diieden 

<lo(U' de saAvahbezitters (iugelaiidenj van het ouder hun 

beheer te st(dlen (dndvak en wed bij volstridctc; nu-erdorheid 

van stemimm. In de afdecding llndies, waartoe het gansche 

Pemaliegidjied b(du)ort, zal deze keuzo nu)eten worden 

bevestigd door den b'egeut. ua, ingewonm'U .advies van 

vocrm(d(l onderdistrictshoofd, lud betndxkeu districdshoofd 

on den Ingenieur, belast nud het toeziidn op de watcr-

ver(le(ding: (dders door het districtshoofd ua ingewomu'u 

advies van lud onderdistrictsluxdM. 

,,De o(d()e-oeloo golongan heeft tot taak tb̂  verdeeling 

van het Ixndoeiingswater biniuMi het (dndvak. het toezi(dit 

op het voortdurend en richtig omlerhoud der tertiaire 

aan- en afvoerloidingen en het nagaan van deti sta.nd 

van lud gewas. 

..Hij is to bescdiouwou als de v(U-tegenwoordig(>r zijner 

ing(dan(len en vormt den schak(d tusschen deze en het 

irrigatio|)ers()n(!el, een schakel waarvan wordt getuigd, 

dat zij oinuisbaar is. 

..In den Westnux'sson nu)et hij e.ens in de we(dv on in 

den Oostmoesson eens in de veertien dagen oj) bei);uil(le 

dagen rap|)()rt uitbrengen bij dî  opzichters omtrent de 

hoeveelludd water, den stand van den aanplant on de 

uitgestrektheid en soorten der gewassen. 

..Ook (le(dt hij oj) die rajiportdagen nu'de. hoevcid bouws 

met vers(diillende irrigatiewater behoevende gewa,ssen zul-

len worden bepla.nt. waaraan dan tijdig lud benoodigde 

water kan worden verstr(d\t." 

..Van het de.sabostuur maakt do (xdoe-oidoo golongan 

geen (le(d uit: oveimnn 0(d'eiU hij eenig (dgeidijk gezegd 

gezag uit. alhoew(d de itig(danden zi(d» in bet algouu-en 

vaak naar zijm^ aanwijzingen in zake watergebruik reg(den 

en dit ook moeten doen. waar hij ten aanzien zijner taak 

to beschouwen is als de ged(degeerd(v van het bestuur 

of van dl' besturen der desa's. waarto(> (1(> binnen het omler 

zijn toe/icht gesteld vak g(degen sawah's administratief 

behooren. 

..Ilepa.'ddelijk is dit het geval vom' zooveel aauga;it lud 

onderhoud der hddingen. waarvom' hij do betioodigdo en 

daarbij betrokken dieiistpli(ditigon bij h(d desahoofd aan-

vra.'igt: en. waar bet verband tusschen irrigatie en land-

boinv zeel' nauw is en hij tnitsdien ook oji lud voiu'tschrij-

den van de groiulbewerking en den aanplant toezicht 

uito(d'ent, ontleent de oeloe-oeloe ook te di(m opzichte, 

zijn macht of invloed aan het Pestuur. 

..Zijne l)ez()hliging ges(diiedt „in overleg met de in-

g(dan(len in den vorm van apamigevehlen t(.ui bedrage 

van 1 pCt. dor bouwgronden in lud eiudvak van be-

vhxding met éiui bouw als minimum en twe(i bouws als 

maximum" en in het Peinaliegebied konu'ii inderdaad 

eenigi* sj)eciaal voor den o{doe-o(d()e geschapen ambtsvel-

den voor (* i. 

..Intusscdien is voor de afde(diug P»r(d)e,s ook toegelaten 

(ione. beziddigiug in (hm vorm van gtdd of jjadi. tor kiutze 

dor ingidanden. na;n- redim v.'Ui f ().,")() op 2') katti droge 

j)a(li p(M' bouw ( j ) en dez(; wijze van betaling is in het 

Pemalieg(d)io(l de. meest gebruik(dijko" 

.,Door de instidling der o(doe (»doe's gidongan zijn de 

desahoofihm bij de (dgenlijke. waterverstrekking op den 

.'uditcrgrond geraakt. Is hun daardoor do gclegcidudd (uU 

mmieu om op dit g(d)ie(l misbruik van hun macht in di 

do.sa. te makeiu hiertegenover staat eem; iidvrimj)ing van 

hun invloed, die bedenkidijk zou kuniu'n wiu'den geacdit 

do(di blijkens de. uitdriikkfdijke verklaring van Iwit Pestuur 

he(d't lud waterb(dieer daaronder geenszins geleden, is 

dit thans z(dfs beter gewaarborgd dan te. voren. 

..Plaats gevonden heeft (H'ue. overdracht der. in deze 

streken van oiuls bij de desa Ixn'ustonde. gemoonte.zorL'" 

v(U:!' het irrigatiebeheer aan CIMI door lud Postmir in 

overleg met de belanghebbetiden in lud huam g(u-oe])en 

instidling: en voor het Pemalieg(d)ied he(d't do tijd do 

nuttigludd bewezen van e(MU'. organisatie, die. waar lud. 

irrigatiebeheer en de daarmede ge|)aard gaamle landbouw-

! Z(U'g meer een zaak is. die de Ixdangen van een (hud der 

^ dosa-ingezotetUMi bijzonder raakt, een waaidjorg voor eene 

volledige i'ii goede bidiartigiiig dier belangen is. 

..Deze instidliug wortelt in de geinoentidijko huishou-

ding. doch g:iat overigens ha.'ir eigen gang. en do lulainl-

sehe (!euu'etUe-(U'(lonnamie erkent bij art. IC», alitu'a 2. 

hot go(>d re(dit daarvan." 

Do verstrcdvking van water aan de oudernenu'rs-aan-

|damingen ge.schiedt tuinsgewijze. tenzij het in lud btdatig 

van oen oordeelkundig waterbebei'r m)()(lig is. verschil-

Ion(l(̂  in eenztdfde eindvak verspreid liggende khdne. aan-

|)Iantingeti a.'in é('ir/(dfde oiiderm'iiiing toebehooreml. tij-

delijk als ('.('n geheel te bes(dioiiwen. 

De jdaatseti dor aftap|)ingeti uit de desa leidingen, die 

tol hot hoogst noodigt» beperkt moeten blijven, worden 

vastgest(dd do(M' den betrokken opzichter. zooviMd mo-

(*) N.l . in een zestal e indvakken . Zjj zjin van de reelitl iehhenden gp-

koelit niet door de ingelanden liijeenffeliraclit geld. Dc prijs hcdroeg fC,0 
a f 70 per honw. 

( f ) De st(dler van liet rapport teekent liierhij aiui. dat eene instel l ing 

als Ider bedoeld, in de l idandsol io MaatselinpjdJ meer gel in i ikel i jk .schijnt 

te zijn en staaft dit door voorbeelden. 
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gelijk in ovorlcg met iloii beiiccrilor der oiKlerneiniiig of 

diens <j^eiu;irlitigd<'; liet toe. te voeren water wordt door 

het irripitiepersonecl geniett'ii door middel van meet-

.scliotten, door de ondernemers op hunne kosten min te 

brengen. J)e wïiterverstrekking geschiedt doorgaand, tenzij 

door den beheerder der onderneming periodieke verstrek-

king gewenseht wordt. 

Om zorgen, dat de toegestane hoeveelheid ook wer-

kelijk dooi' de me(;tinriehting kaïi worden afgetapt, is 

een tam(dijk intensieve controle noodig. liet gewone irri- i 

gatiepersoneel is (huirvoor niet voldoende sterk in aantal, | 

daai'om wordt in den Oostmoesson tijdelijk personeel aan-

gesteld, dat wordi Ix'taald uit door de ondernemingen 

daarvo(H i^estorte hiidragcni. 

Dehalve de- vervolging, waaraan de overtreder der i m 

het Keglement opgeiujuu-n verbodsbej)alingen zich hloot-

.<telt: verbodsbepalingen welke betrekking hebben op 

het eigendunki'lijk wijzigen der waterverdeeling, ot' hot 

gebruik van het water voor andere doeleinden dan waar-

voor het is verstrekt, op belemmering of onrechtmatige 

aflapj)ing, (MIZ., kan. bij watergebruik buiten de vastge-

.stelde pei-ioden of tot grootere hoeveelheden dan <lie welke 

waren toegestaan, den daardoor bevoordeelde het te veel 

genotene water bij volgende verstrekkingen worden ont-

houden. l)ez«> onthouding wordt zoo sjxx'dig mogelijk 

nadat het feit ont(h.'kt is, t()eg(ipast, hetzij door den oeloe-

oeloe golongan (als het de inlandsche bevolking geldt) 

hetzij iloor den Opzichter der irrigatieafdeeling (als het 

(!en ondei-nemer betreft). 

Loopt door zorgeloo>heid of uit nujedwil het b(>vloeiings-

water geheel of gedeeltelijk uit eenige tertiaire aanvoer-

leiding weg. en gaat dit aldus vooi' zijne bestemming ver-

loren. dan kan (li(! leiding door den 0|)zichter worden 

afp'sloten. totflat op afdoende wijze vei'betering in den 

t(!estand is gebracht. 

1> daan-ntegen door natuurlijke oorzaken. z(»oals b.v. 

her wegslaan van dammen, de aanvoer naar een cindvak 

tijdelijk geringer dan het reglement bepaalt, ilan kan ter 

compensatie later aan dat eind vak nieiM' water wiu'den 

t,oegev(M'rd. 

\'oor een goeden gang van zaken i> ecne voortdureiuhi 

samenwerking van het irrigatiepi-rsoneel en d(! liestuurs-

ambicnai'eii Muropeesche zoowel als Jnlandschc — 

noodzakelijk; do verzekering van eeno juiste toepassing 

der gohingaiiregeling. het zooveel mogelijk uit den weg 

ruinuMi van in elke ])i"aktijk der irrigatie zoo licht voor-

kon»ende ouvoorzieue omstajuligheden. de behunigiug 

der landbouwbelangen van de li(,'volking. eischen weder-

zijd>che hulp en voorlichting. 

Daai'om be|)aalt liet iveglenn-nt. tlat d(; 0|)ziehters der 

iri'igatie-afdeeling op uitnoodiging van den Assistent-Jïe.-

siilent de maandelijksche conferentie der bestuursambte-

naren zullen moeten bijwonen; natuurlijk behoudens wct-

tig(^ verhinilering, ter beoordeeling waarvan de Chef der 

irrigatie-ai'deeling is aangewezen; en dat de mantri's van 

<len irrigatiedienst zoo viudv mogelijk, doch minstens een-

maal 'sniiuinds bij do vergadering ter onderdistrictshoofd-

plaats en minstens eenmaal in de drie maanden bij dio 

op de districtshoofdplaais moeten tegenwoordig zijn tot 

het uitbrengen van c(;n verslag nopens hunne werkz.'iam-

he<len met betrekking tot de waterverstrekking, het doen 

van voorstellen dienaangaande en tot het doen van navraag 

bij de desahoofden omtrent eventueele klachten of be-

zwaren. 

J'AMiige nadere inlichting omtrent deze inlandschc amb-

tenai'en komt wel ge.wenscht voor. 

Waar de Opzichters en nuindoers met het tcchnischo 

gedeelte der irrigatiewerken zijn belast; mot het onder-

houd der hoofil- en secundaire leidingen, benevens met 

do waterverdeeling en de verstrekking aan elc eindvakken, 

hebben zij in het geheel geen bemoeienis met de verstrek-

king binnen deze vakken en met het onderhoud der ter-

tiaire leiding(.'n, waarvoor de oeloe-oeloe golongan is aan-

gewezen. 

'J'usschen het technische personeel nu, en die oeloe-

oeloe's, staan de bij (iouvernements l»esluit van 8 December 

li)()-i. n". '.), tijdelijk in dienst gestehh; Inlandsche amb-

tenaren die den titel van „niantri" voeren. Zij werden 

aangesteld ten beluxn-e van het toezicht op d(! bediening, 

bewaking en het onderhoud der werken, en zijn l)elast 

met, het toezicht zoowel op de mandoers als oj) de oeloe-

oeloe's. golongan. \'erder insjjecteeren zij de hoofd-, se-

cundaire- en tertiaire leidingen. Wiuir hiervóói- do oeloe-

oeloe genoenul werd de schakel tusschen de ingelanden 

van (,'en einilvak <'n het irrigatie|)ersonoel. zoude men 

den niantri gevoeglijk kunnen aanduiden als de schakel 

tusschen datzelfde jjorsoneel en het llestuur. 

Waai alzoo (ĥ  technische ambtenaren komen op de 

c(Uiferenties der bestuursambtenaren, worden de, — voor 

zoover noodig wekelijksehe — verga<lering«Mi die de mi^t 

het bevloeiingslxdieer belaste 0|izichters houden niet liunno 

(uidergeschikten: mantri's en mandoers, ter bespreking van 

het irrigatiebidieei' en van (h- waterverdeeling en -verstrek-

king voor de eerstvolgende periode, bijgi^woond (b)or do 

oeloi'-oeloe's golongan. De op deze bijeenkomsten te. berdo 

gebracht*? bezwaren woi-den onverwijld onderzocht on 

zodvecl mogelijk opgehevtMi. In tij<len van waterschaarschte 

werden deze vergaderingen ook bijgewoond door Con-

troleurs. 

I 

Nel onderhoud der remaliewei'ken geschieilt. voor zoo-

veel het de hoofd- en secundaire leidingen en de kunst-

werken ])etreft. onder toezicht van het teehnis(die per-

S(meid ten de(de, in vrijen arbeid, t»'n deide in ln^erendienst. 
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]n hot jaar li)12 bedroegen do kosten van onderhoud 

t'n beheer totaal rond / 27 400,— ; daarvan Avas aan het 

gewoon onderhoud besteed rond /' 12)'300,— en aan be-

zoldiging van lager inlandsch p(!rson('el rond / l ö l O O , — . 

Tor bevloeide bouw berekend, komt dit dus neer oj) ronil 

/ (),()2. waarvan / 0,28 voor onderhoud en / (),;}4 voor 

bezoldigingen. 

In vrijen arbeid wordt onderhouden het (»nverdeeldo 

hocfdkanaal (van Isotok tot Soiiggom); bij de overige lei-

dingen geschiedt de koeli(?arbeid in lH'('r(uidicnst. waar-

voor in li)12 g(4jruik werd gemaakt van 1!)8;j2 dag-

diensten. Movendien waren 50 781 (la;,'diensten te leveren 

door heeren(lienstplichtig(!n uit de districten Tandjoeng 

en Jhvlx'S afgekocht voor /'71)17,15, welk bedrag even-

eens werd verwerkt. De afkooj) was dus berekend tegen 

/ 0,15 per dagtaak; <>en zeker niet te lioog bedrag, waar 

liet koelieloon in <leze streken begroot wordt oj) / 0.25 

})er dag. Jnclusief de afgekochte daj^^liensten. werd dus 

])or bin-loeide botiw gel)ruikt l)ijna l.G daplienst. ]\let 

ingang van 1 Januari ].\)V} werd ook in hot district 

])andjarhai'dja de lieerendienst afgekocht. 

Het technisch personeel staat onder den te TtJgal 

geplaatsten sectio-ingenieur der irrigatie-afdeeling 1'e-

malie-'rjonial en bestaat uit twee Opzichters, l•(̂ <J). ge-

])lajust te Songgom en iirebes, welke ieder coiie sectie 

beheeren. 

Onder deze Opzichters zijn met het toezicht oj) en de 

uitvoering van de waterverdeeling en bet ondorhouil, do 

bediening en bewaking dor kunstwerken zoowel in het 

eigenlijk irrigatiegebied der Penialicwerken als in het 

bovenstroomgebied, belast resp. 7 mantri's cii 21 man-

doers (w.o. vier sluismandoers). 

l iet onderhoud der tertiaire aan- en afvoerleidingen 

Avordt beheerscht door eeno bij Besluit van don Kesident 

van I'ekalongan d(b\ 5 November 11)05, n". 25 vastgestelde 

en in de .lavasche Courant van 5 DeccMiiher d.a. v., n". i)7, 

opgencmen „A'erordening op het ondorboud van tertiaire 

hiidingen in de geregcdd bevloeide irrigatiegehieden van 

do 1'emalie. de Habakan. de Kaboejoetan eii de Djong-

kellok-rivieren in de residentie rekalongan." 

Daarin wordt bepaald, dat t(U het onderhoud der boven-

genoemde leidingen verplicht zijn alh^ bezittcr.s van in 

die gebieden g<'legen sawah's. liet bestaat in bet voort-

durend in ,i,n)(>den staat houden en het eenina;il 'sjaars 

onder j)rofil brengen en schoonmaken tier leidingen, ten 

genoege van den nuH het toezicht belasten IngiMiieur, ter-

Avijl ieder sawalibezitter IM' in ile(dt in evenredigheid van 

<le intgestrektheid van zijn aandeel in de uit elke leiding 

bevloeibare gronden. 

liet aanwijzen van ieders aandeel in het oiidorhond g(»-

sehiedt door het ])ersone»d der irrigatie, in overleg met 

<lo beir(dvken amljtiuiaren van het lünnenlandsoh r.(\stnur. 

Op overeeidvomstigo wij/.e worden vocu'ts de tijdstiijjjon 

vastgesteld waarop bepaalde werkzaamh(nlen. uit den on-

derhoudsplicht voortvloeiende, moeten zijn aangevangen 

en voltooid. 

Overtreding der bepalingen wordt gestraft met eeno 

geldboete van ten hoogste/' 25, of met ten arbei(lst<dling 

;uui pul)lieke werken voor den kost zonder loon van ten 

hoogste acht dagen. 

Ingevolge <lozo voorseliriften is door den Chef der irri-

gatieafdeeling in ovcrhig niet de r)estuursaml)tenaren de 

v(dgend(> regeling van liet onderhoud getroffen: 

l'.innen twei^ maanden na afloop van den p.adi-oogst in 

ieder tertiair vak nio(;toii de leidingen in dat vak Avorden 

scho(M)gemaakt eii onder j)r()fil gebracht. 

JvMi lUîiîind voor het begin der waterverstrekking ten 

behoevo der padi-cultuur in een tertiair vak moet wor-

den aangevangen met het verwijderen van hoog gras uit 

dio leiding(;n (babat) en deze werkzaandioid moet zijn 

afgeloopen vói'u-dat b(>t water ten behoeve van g<'noem(l 

doel Avordt toegelaten. 

Hinnen een maand nadat het jonge goAvas van de kweek-

bedden op do sawah's is overgeplant, moeten do tertiaire 

afvoerleidingen van hoog gras Avorden ontdaiin on do 

tertiaire aanvoerleidingcii nogmaals zijn gobabat. 

Jeders aandeel in het onderhoud wordt oj) het terrein 

langs de leiding aangefreven door een paal of bo(un, 

Avaaraan een bordje mot d(Mi naam van den sawahbezitter 

en het nummer van zijn aandeel is bevestigd. 

\'an al deze namen en nummers, bonevens van do 

lengten der aandeelen. zijn registers aangelegd, zoodat eene 

geregelde contrôle mogelijk is. 

lïij do verdeeling der leidingen is aangenomen dat hot 

onderhoud van één strekkcMule Meter tertiaire aanvoerlei-

ding gelijk staat nun dat van 2 W . spruitleiding of van 

4 afvoerleiding. 

In ieder tertiair vak Avordt aan tien personen, die samen 

eon sawahbezit lu>l>ben van ongeveer 10 pCt. van het 

oj)pervlak. geen aandeel in het onderhoud gegeven. Deze 

z.g. ,,Tja.ngok-golongan" zijn gedurende de waterver-

strekkins; ten behoeve van don padi-aan])lant belast met 

het dag(dijksch onderhoud dor aanvoerleidiuLTon (voorna-

melijk be,staande in het dichten van gaten in do «lijkjes 

ontstaan door krablxMi en/..) ten einde waterverlies zooveel 

n)ogolijk to beperken. 

Sedert d(» inwerkinirtriMling van dozt^ keur laat het 

onderhoud der tertiaire leidingen niets meer te wen^chen 

over. A'roeger Avas dit anders; vooral .aan hot onderhoud 

der afvoerleidingen werd toen weinig zorg besteed en 

mot he-, opkonu'u <ler ^lien^tpliehtigeu werden door den 

oeloe-o(do<^ nog al eens nioeiidijkluMlon ondervonden, zoo-

da,t daarto(» dikwijls de tn<s(dienk(unst van het lïestuur 

noodig was. A'ooral uitwonende sawahbezitters veroor-
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zaakton somti jds hist: voor Ikjii werd als rci^^d gesteld, 

dat zij in de desa een vervanger moeten aanw i j zen , d ie 

<lan vüoi het onderhoud aansp rake l i j k is 

Ten oindo de beschrijving,^ van het bij de Temaliewer-

ken gevolf^nJe stelsel van waterbeheer en onderhoud niet. 

al te zeer t«' ond('rl)rek<'U (loor de vi'rmddinj;- van (h'tails, 

werd, toen dit onderwerp ter sprake kwam, slechts ter 

h;()])s aan^^cstipt dat op de ,i;()h)n.u-ani'i'i:«'lin;^. wat de 

waterverdeeling a^ingaat, een tweetal uitzonderingen zijn 

f^(.'maakt welke de i)aiidjirsaw;ih's cn een decil vaii 

vak l)\'lll betreffen. Daaromtrent dient thans nog een 

en ander te worden medegedeeld, tot recht begrij) waarvan 

allereerst in h(M-innering niuet, worden gebraclit, dat het 

waterbezwaar in het bevlociini^sgcïbied door verbetering 

der voornaamste afvoerwegen eii door bedijking, over het 

algeme(!n bejx-rkt kon worden zonder dat de kosten daar-

van al te hoog woi'den. hoewel wij reeds zagen, dat bij 

de verbi.'tering van de afwatering der (iangsa eenigermatc 

gesehi|)i)erd moest worden niet de bepaling diM- maxinnun-

(tapaeiteit. De afvoeren der l'einalie zelve echter kunnen 

zóó groot en buiten alle verhouding tot hot bestaande 

riviei profil zijn. dal het l):indjirvi-ijmakeii der door 

ovei'strooniing bezochte streken een hoogst kostbaar werk 

zoude worden, tot de uitvoerinfr waai'van naar men m(M?nde, 

vooralsnog geen bejiaalde noodzaak bestond. Eén der ge-

volgen van de. bi\- t̂(Midiging van den bestaanden toestand 

was i'chter dat in een deel van het vak' U V l l i nog geen 

|)ermanente bevloeiingswerken konden worden aange-

legd. zooals eveneens ree«ls werd bes])roken (f). 

De golonganregidiiig e(diter. zooals die in het overige 

Pemaliegebied wordt toegejiast, eischt eene watermeting 

en verdeeling. w(dUe met de hulpmiddelen, die de oj) 

inlandsclu wijze geeoustrueerdo kunstwerken bieden, niet 

kan worden verkregen. Dit gcdeidte van vak IM ' I l l ble(;f 

du> buiten <le eigenlijke golongaiu'egeling. ICvenwel was 

het wM mogelijk, om ])ij liet verdeelpunt bij Doekoe 

war<ie (zie noot op blz. J I eene tamelijk juiste ver-

deeliuL' in verband met bevloeide tjppervlakte tussi'hen 

de beide leidingen W'angan boewi (of Wangan boei, 

zooals het l^egleinent zegt) en Wangandalem aan 

'hrengen (op dê  ov<'rziehtskaart re.sj). aangeduiil met 1)8 

en WHh terwijl ook overigens eene venleiding in -1 afz(Mi-

derlijke tamelijk gi'onte. aaneengesloten com|)lexen moge-

bleek. Voor (leze ('oni|d('Xf'ii wordt water toegelaten 

jdig met liet inlaten voor de gcdongans. ;ilzoo re^p. 

(,J| IT) ()et<d)er. I.') Xoveinher. (-11 I Deei-mber. do(dl vaii 

e( ne wenteling <lezer groepen ten aanzien van den aan-

vang dei' bevloeiiiig is afgezi<Mi: de volirorde. waai'in deze 

(*) lüi|i|i(nt lier Dciiiuk-noiniiiiHsic, lilz. 11. 

(j) 1)(* wijzî M̂ML', welke iii (ie oviTziclitskaait van (1(.'U iiicuwrii loc-

Htand i)|» IMaai '2 moei wonlrn aiiiit:(?lira('ht is rci'ds iii do noot op lilz. ftl 

vcrniold. 

grondel het ^vater v(irkrijgen, blijft dus steeds dezelfde. 

\'roeger behoorden deze velden tot het gebied der 

(long- en Koeini.ssik leidingen. De bijzonder aan over-

strooniiiig blootgestelde sawah's op den rechter Tenialie-

oever genoten toen een voors])rong in de bevloeiing; het 

waren z.g. , .ÜELON-oe lon "-sawah ' s (d.w.z. vroeg bevloeide 

gronden). Zij ontvingen water in den Oostmoessun en 

werderi gewoonlijk in December geoogst. Door de be-

dijking van Liinbangan en (Iangsa kon een gedeelte dier 

gronden in golonganregeling worden oi)genonien, voor 

het gedeelte dat in het nog niet van |)ernianente irrigatie-

werken voorziene deel van vak H\'lll lag. scheen het 

echter veiliger, de oude regeling aan te houden en di' 

aanvang der waterverstrekking oj) de vroegere (xdon-oelon 

sewah's te st(dlen oj) 1 Augustus. Langzamerhand kon 

de. ()pj)ervl:ikt(^ d(?r aldus bevloeide gronden worden in-

gekrompen, tot in lUOl) de oelon-cxdon sewah's gidieel 

konden worden oj)geheven. Ken vak van 17tS botiws 

e(diter, gelegcm tusschen den weg van Hrebes naar i)ja-

tibarang en den rechter 1'enialie-oever. dat in den West-

moesson voortdurend aan overstroomingen van de I'einalie 

bleef blootgesteld, werd bij de z.g. ..bandjir goloiigan" 

gevoegd, Maaraan thans enkele woorden moeten worden 

gewijd en di(^ oorspronkelijk allèèn b<!Stond uit de aan 

de overstrooniingen der Peimdie blootgestelde g(.'dcelten 

van vak l ' l oj) den linker remalie-oever. op het ovor-

ziehtskaartje. n'\ 2 van Plaat 2, met eene harceering aan-

geduid. l)e daartoe behoorende velden, ter oppervlakte 

van 1212 bonws di<̂  in den Westmoesson dikwijls dagen 

lang onder water stonden, bleven daarom buiten de golon-

ganregeling en verkregen het eerste water voor den aanleg 

der kweekbedden oj) l ö Kebrnari. 

lii 11)02 Oo mislukte de oogst echter j?edeelt(dijk, in 

li)()B 01 g('h(M'l door de zAvare negens, zoodat in Augustus 

1001 die saAvah's andermaal water verkregen, waarop 

een zeer goed geslaagde oogst volgde. Sedert werd met 

de waterverstrekking voor de bandjirgolongan. waartoe 

thans de (»vengenoemde velden op den rechteroever mede 

b(di()(M'en en die dus nu eene oj)pervlakte van 1212 -f 

178 = l'l2(1 bouws heeft, steeds in di'ii Oostmoesson aan-

gevangen en daarvoor in het Reglement als normalen 

datum ge.'̂ teld 1 Juli. De perioden hebben gelijken duur 

als die, welke voor de AVestmoessonirrigatie zijn aan-

genomen: (Ie. waterhoeveidhe<len per Ixuiw zijn evenwel, 

in verbjuid met den gei'ingereii regenval, grooteiv ver-

damping ('M lagereii grondwaterstand, voor de beid(> laat-

stcM pha<eii iets hooger gest(dd. en ])edragen: 

(1.1) L. per bouw-seeunde gedui-ende I I dagen voor den 

aaideg dei kweekbedden: 

1.2 L. |i<'r bouw-secunde gedurende -12 dagen voor het 

pl.-iiitklaaniiaki'ii. en 

1 L. per IHJUW <eeunde voor den verdel'ell duur ilei' 

cultuur. 

Ten slotte moge hier de volgende appreciatie der ex-

ploitatie van de l'emaliewerkeii door de Demaksche Coni-

mi.ssie worden aangehaald (*): 

„De voordeelen aan de 1'enialieregeling verbonden, 

laten zich .samenvatten in de volgende punten: 

„1. P)ij deze golonganregeling weet elk landbouwer 

reeds lang te voren, wanneer hij o|) water voor zijn West-

moessen|)a(libou\v kan rekenen en is het hem mogelijk 

zijn doen en laten, zijn b(!drijf, den aanplant van polo-

widjc ( j ) en wat dies meer zij, naar dat tijdstip in te 

richten, een en ander buiten invloed van niachtliebbenden 

in (Ie desa, b.v. van het dorpsbestuur of andere invlocid-

rijke |)ersonen. 

.,2. Do .sawaharbeid wordt regelmatig verdeeld over 

het goede- landboinv.seizoen, waardoor niet te veel arbeids-

krachten op eens benoodigd zijn, de bewerking van den 

grond geleidelijk en meer zorgvuldig kan geschieden, 

terwijl ook het planten en oogsten geleidcdijk kan afloopen. 

„3. Kr heerscht orde en regelmaat in den Inlandschen 

landbouw; overhaasting der grondbewerking verloor haar 

reden van b(>staan (ui w(d is waar hebben de sawaJi's 

in de 4e en óc golongan i(!ts minder opbrengst, doch 

overwegend is dit verschil niet; in vergelijking met vroe-

gere jaren, toen <lio gronden eerst diep in h'ebruari en 

in Maart werden afgeplant. is de algeineene landbouw-

toe.stand ])elangrijk verl)eterd, terwijl de tijdelijke ten 

achterstelling billijkheidshalve om de beurt door ;dle 

gronden wordt gedragen. 

.,•1. De j)roductiek()sten en de ))a(li|>rijzen zijn meer 

ger-galiseerd en genormaliseerd, hetg;een (moge deze om-

standigheid niet allen individuen gelijkelijk ten g()(Mle 

konion) in het algemeen belang der Inlandsche Maat-

.«<chap])ij is. 

,,.'). De oeloe-oelo(vinst(dling beantwoordt naar de 

tuigeni> van het plaatselijk 1'juropeesch en Inlnndsch 

Hestiiur volkomen aa.n het daarmede beooirde doel en 

hare. nuttigheid wordt zonder voorbehoud erkend. 

,,()nze Commissie iiKHMit dan ook, dat uit een irrigatie-

en administratief o()g|)unt met de exploitatie der l'emali(}-

werken is ])ereikt, wat bereikt kon worden." 

,,l)it sluit (huirom nie.t in zich, dat geeiie verbeteringen 

en aanvullingen meer noodig zouden kuniuMi blijken, noch 

ook. dat de Inlandsche. niaatscha|)pij reeds tof het hoogst(^ 

punt var- welvaart is gebracht en evenmin dat die maat-

schappij zon(l(M' uitzondering of voorbidioud hetgeen haar 

geschonken is vidledig appnM'ieert. 

„liet is b.v. niet ondenkbaar, dat de bevolking, do 

vroegere jaren van wisselvalligheiil vergetend en de 

jdicht tot behoorlijk onderhoud der leidingen te hoog aan-

slaand, de haar versehaftc; voordeelen niet naar billijk-

heid zal waardeeren. Tegenover de bezitters der liandjir-

sawah's. die. zeer gebaat zijn, staan de b(.'zitters der Liin-

bangan-sawah's. die hun o(don-oelon voorrecht h(d)ben zien 

vervallen en gelijk 0])deehjn in de golonganregcding: e,n 

al bn-ert z(DT's in de laatste groepen het veld (MMI bevnï-

digenden oog;.st uit. volstrekt niet minder, eer meer dan 

bij normale l)eplanting vóór den aanleg der irrigatiewer-

ken het geval was, een landbouwer nie(!t jaarlijksche v(!r-

schilleii ten zijnen nadeele gaarne breed uit" . . . . 

„Afgescheiden van de bevloeiingskwestie valt voor het 

r(?nialieg(d)ie(l nog ve(d te doen. In het belang van den 

lid.'indseheii landbouw is te Klampok e(.'n demonstratit^-

veld aang(deg(l en in ve,rband met het Inlandsche crediet-

en welvaart-vraagstuk h(.'eft het geraken van gronden in 

vreiMiide handen ree(ls de aandacht van het ll(!stuur g o 

trokken. 

blijft in lu-'t Penialieg(d)ied, Ixdialve instandhouden 

en ontwikk(deii. nog veid tot stand te brengen, doeli voor 

do toekomst is door de regeling der irrigatie-exploitatie 

O]) de hiervoor .i,'eschetste wijze, een degelijke grondsla,,i^ 

gelegd, en is, wat nuttig en noodig scheen, op eene voor 

die streek gei-igtMidc wijze verwezenlijkt binnen de krach-

ten der bevolking eii met g(d)ruikmaking der ter besehik-

king staande hulpmiddelen." 

( • ) He t rapport i^edatcord ycmarani, ' , .Juni 1908, is oiiderteeki-iid door 

ik 11.11.: 

A . t f . liAM.Mi.N(!.\. Hoofd•liii,'('iii(Mir lo klasse, do r8e Watcrsraats-

afdeeliii«;, 11. C . 11. DK H I K , Adjii i ict-lnspectciir van don liilaiidHclieii land-

bouw 011 I'. DK Koo DK LA KAIM.K, Iiispt'Ctour voor Aj^rarinclie Zaken . 

( f ) « l ' o l ow i d j o " is d<; in l . naaii i voor tweede !,'t>was.>Joii, welke lui liet 

hoofdffowaa worden j,'(>tc'el(i. 

I'.l. I ' ï n k e l c lil e d e (I e e 1 i II n-e 11 o m i re i l t d 

l'i e O II O 111 i s c li e g e v o l g e n e II II e Uta b i 

1 i te i t d e r W r k e n. 

|)e l:el,̂ eve .̂̂  oiithndxen. om een volleilig beeld te oiitwer 

|)en van de wijzigingen, wtdke de eeomuniselie toesiiin.len 

en verhoudingen in bet 1'eiiialiegebied door het totstund-

konieii der irrigatiewerkeii ondergingen. Om de/fdfde re-

tienen is het oiini(>g(dijk om geheel volledige be<(diouwin-

gen nopens de rentabiliteit dier werken in verband met 

de aanleii-kosten te leveren. 

Moe de streek er uitzag bij den aanvang der werken 

en kort daarna en in welke (mistaiidiglM'den zij verkeerde, 

werd reeds tamelijk uitvoerig mede;r<'deel(l in ^ ó de.z«u' 

verhaiididiiig: daaraan kan thans nog het volu:ende wor 

den toegevoegd (*). De koopprijzen der sawair> op den 

rechteroever, wi'lke bevloeiingswater konden verkrijgen, 

varieerden iii Ikm algemeen van / .')() /" 1(1(1 per bouw, 

alleen die. in de oiiinidibdijke nabijheid v;in llndxs î e-

b'geii en de oebui oebui s;iw:iir<. ))raehteii )»ij verk(w»|) 

llKM'r op. de waai'de dier velden werd toentertijd opge-

geven al ' I' 1!() /• 18(1 per bouw te bedrairen. 

C) Yolledii,'lieii|)ilmlve zijn enkele in ^ f. ),'eü;even eijfer.« Iiior herhuald. 
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()|) (k'ii linkf.Tui.'vcr — waar alloun van regen afhan-

kelijke sawalüs voorkwamen — varieerden die prijzen, 

van / 'dO—f (>(> i>ei' bouw. 

In liet jiuir iSil? werden door den Irrigatiedienst 101 

verkeiinierken ge|»laat.st, aangevende de |)laatsen waar 

jaarlijks jjroefoogsten zouden moeten gehouden worden, 

om do ojjbrengst der velden te bepalen. De/o verkeiuner-

keii werdi'ii zooveel mogelijk regelmatig over het gelieele 

gebied v('r.s])reid. zonder nader onderzoek naar de grond-

soort of productiviteit der velden. .Men meeiule, aldus op 

tie beste wijze Ut komen tot een betrouwbaar cijfer voor 

do gemiddelde opbi'engst van den oog.st over het geheelo 

gebied. De i)roefsn<'den werden gehouden, on de oog.st.en 

gewogen door ambtenaren van het liinnenlandsch llestuur 

met unsters, van Landswege verstrekt. Volgens het Eeo-

nomiseho verslag over 18D8 (waaraan deze en volgende 

gegevens ontleend zijn) varieerden de producties op den 

rechteroever ])er geslaagde bouw van óf) picol ])adi, droog 

gemeten, tot 20 i)icol. De middelklasse van i U ) — p i c . 

])adi (droog' i)er bouw, was het meest vertegenwoordigd. 

Oj» deri linkeroever werd op tn-n i)rocfveld gevonden 

ÖO picol droog, oj) twee 40 idem en overigens producties 

van 30 en 20 I)icol, in Kradenan slechts 12VL' ])ieol. Op-

vallend was het misgewas, dat zeer vaak word geconsta-

teerd (op den staat bij het Kc. van 1<S!)8 komen 

voor '.)•! proefvelden, bij 5() daarvan ontbreekt eene oi)gave 

van do productie; aMaar was de oogst mislukt door ver-

schillende ziekten, overstrooming of wel door muizen 

vernield. 

De kosten van grondbewerking varieerden nog al. Voor 

den inhiuir van 1 span ploegvee moest / 10 a / 20 dan 

wel 12—1;') j)icol padi worden gegeven: in ééne desa 

(Tjenang) moest zelfs 1(]—18 i)icol j)adi. te voldoen na 

den oogst, worden betaald. Alhujii zij, die meer dan één 

bcuw grond hadden, gingen echter tot inhuur o|) deze 

wijze over. daar nuit é('n span tot 5 bouws kan wor-

den afgeploegil in den daarvoor aangewezen tijd (il.i. ter-

wijl de jonge plantjes op de kweekbedden staan). Kleine 

grondeigenaars huurden een span per ochtend, voor -lO 

(luiten. De bewerkingskosten werden opgegeven als te 

zijn / 1;") I 20 |)(M- bouw. buiten hei pl.-inten, wieden, 

in orde bi'eiigen der sa.wahdijkjes (galongans) en d(> kosten 

voor zaai|iadi. 

iluui' van sawali's kwam dikwijls voor: dc |)rijzen vari-

eerden van / 7 f 18 O]) den rechter l*enialieo(.'ver. voor 

oelon-oelon >awairs tot / 22. oj) den linkeroever was dit 

f n—/• 10 ;:dles pi-r bouw i waarbij dan nog het bedrag 

der lanilreiiie moet worden î n-voegd. dat door den huur-

der W( ru heiaald. 

Zeldzamer was het verhuren voor meerdere jaren 

achtereen. 

Do jiailiprijzen varieenlen van /" l.öO—/' 2,00. \'eel 

rijst werd uitgevoerd naar Tegal; daarentegen vond in-

voi>r jilaats van maïs, o.a. uit Oalapoelang. 

Jje aanplant van tweede gewassen in 18i)8 was totaal over 

eeno oppervlakte vaii rond 4050 bouws verspreid, daar-

van waren bijna 14Ó0 buuws met maïs beplant en rond 

2l»00 bouws met andere gewassen. Alaïs werd vooral op 

afgeougste i'ietvelilen ge|)lant; op deze diep omgewerkte 

gronden shuigde dit goAvas gewoonlijk goed. Als ])roductie-

cijfers werden genoemd vooi' Djatibarang 0000—12000 

kolven j)er bouw, voor AVanatjala zelfs 18000—28000. 

Dit maakte tegen eene j)rijs van f 0,20 de honderd stuks, 

eeiKi geldswaarde van /' 18 tot /' ód per bouw. 

Andere genoemde producties en j)rijzen per bouw zijn 

(altijd voor 1808): 

ivetela 200 manden f 15,—. 

Cassave 15 000 planten ± / 80,—. 

Jvatjang bandoeng 180 blikken ^ / ()0,—. 

\'eel hangt echter af van de grondbewerking (die ge-

woonlijk zeer slordig was), van de grondsoort (veelal zware 

klei) en van de weersgesteldheid (dikwijls uiterst wissel-

vallig wal den regenval in den Oostmoesson betreft). 8oms 

verregende de katjang: een an<l(M'maal kwam do maïs niet 

tot ontwikkeling. 

Xa afloop van den oogst werden de sawah's echter 

als regcd niet met tweiMle gtnvassen be])lant doch gebe-

zigd als weidegronden. In den planttijd werd het vee 

geweid in djatiboschjes, o|) strooken woesten grond langs 

zee en voorts op naburige heuvels en erven. 

Ovei' het geheel was het met het voeder echter treurig 

gesteld, vooral iii don Oostmoesson on dit werd wel een 

der redenen geacht van het weinige wecrstandsverniogeii 

en den jaarlijksehen achteruitgang van den veestapel. 

•Slechte verzorging dei'd zich wel mede golden, doch in 

gebrek a^in goed voe<ler en aa.n drinkwater word een dor 

hoofdn.'denen van den minder gunstigen toestand gezocht. 

Do aanplant van suikerriet ton behoeve der fabrieken 

Djatibarang en Adiwerna l)esloog ^ 000 bouws. Djati-

barang betaalde /' 25,— ;i f 22.50 huur; Adiwerna ge-

middeld / ;}(),—; do landrente bleef echter ten laste van 

don verhuurder, zoodat. dit in aanmerking nomonde, de 

huurprijs weinig verschilde van die, door inlanders on-

derling betaald. 

Deze gronden, waarbij die|)e bewerking een vereischto 

is, werden a l l e voor don ondernemer in daghuur bewerkt. 

I'er bouu werd daaraan tot aan don oogst i / 1()0 besteed. 

(iemiddidd werd aangenomen, dat een fabri(4c / 200 

j)er bouw onder de bevolking bracht, hetgeen voor des 

000 bouws dus circa /' 180 000 zoude zijn. 

j Landbouw was het hoofdmiddtd van bestaan. Do fabriek 

Djatibarang trok haar werkvolk uit don naasten omtrok 

en het transport van on naar de riettuinen gaf ecnigo 

PE.\1ALII':WERKEN. 11!) 

levendigheid on oen kleinen steun aan den voestaj)el. Maar 

overigens waren handel, huisnijverheid en hot ambachts-

bedrijf onbeteekenend. In <le stranddesa's kwam oenige 

zeevischvangst voor, voornamelijk juin de J'emaliemonding. 

lil 181)8 had men 37 groote, en 145 kleine visschersprau-

wci). Do vi.sch- en ga,rnalenvangst in de moerassen langs 

do kust gaf eenig bostiuin aan da desa's Kadjongan. ii^ni-

doosanga, doch ook deze was van weinig beteekeiiis. 

De voornaamste belasting, welke werd — en nog wordt 

— geheven, is do z.g. huidrente. Zij is verschuldigil van 

beplante sawah's, tegal velden (*) en belastbare erven 

(d.z. erven grooter dan i/i bouw), (irondslag voor de be-

lasting is de bruto |)adi-oj)brengst per bouw, of, waar 

geen j)a(li als hoofdgewas wordt geplant, (h; opbrengst 

aan aiulero gewassen, berekend naar een gemiddelden 

oogst over drie jaren. Met enkele uitzonderingen, waarbij 

i) en 8 pCt. is gerekend, is voor den juuislag genomen 

10 pCt. van do opbrengst, waarbij als padiprijs in reke-

ning werd gebracht in het district Orebes /2 ,-- (voor 

do oehm-oelon sawah's / 2,25; en in do districten Hand-

jarhardj;' en Tandjong / 1,75 |)er |)icol. Tei- bepaling 

van het verschuldigd bedrag is verdi'r het gebied verdeeld 

in kringen en zijn in elke kring de .sawah's in vier soorten, 

naar grdaiig van de getaxeerde opbrengst, ingedeeld, zoo-

dat ten slotte tle belasting por bouw werd geheven naar 

hot volgend schema: 

Goscliatto oi)hreng.st 

m picols i»er bouw 
1 

(lüS( ï luute oj/Drengst 

in (.Juidens 
Te 1 büi.'iien iandrontü 

])or bouw 

NAAM. 

voor Sawalfö Hawaii's 
73 

voor saw.-iii' s 
1 

1 Aanniurlvingen. NAAM. 

1 

1 Aanniurlvingen. 

t l O 
X 

O 
O w 

O 
O T. 

O 
O •ji j 

O •Ji 
O 
O •r. 

O 
O 
73 

"tü 
c 
c 

> 
O 
73 1 O 

O 
73 

•i-i u. 
c 
c 
•X tl 

O > 

Ui O s 
'M 

O Vi O 1 
-r 1 

O i> 
CC 

O 
-r 

O a 
-Tl 

O aj H 

District 
1 Okl. Old. (ild. (.ld. Gld. ' (;id. (iid. Gld. Gld. Gld. Gld. (iid. 

Bandjarliardja I i 24 — — 42 — — 25 85 1 5,(5 — . — 2,5 8,5 Baiidjariiardja is ver-

1 , 1 1 22 18 12 88,r, 81,5 21 20 85 8,1 2,1 ^ 8,5 
doold in (5 kringen. 

District 1 

Tandjong, j 
i l l 

' 24 
1 
I IIO 

1 

20 

24 

18 

20 

— 42 

52,0 

8') 

42 

81,5 

85 

— 25 

25 , 

40 

45 5,2 

8,5 

4.2 

8,1 

8,5 — 

2,5 

2,5 

4 
waarvan ilo (3or.st(3 om-

vat do gronden binnen 

hot Penialie gebied. 

1 , I 24 i 20 10 — 4S 40 82 — 80 40 4,8 4,0 8,2 — 8 4 Tandjong bestond 

11 84 27 20 — (58 54 40 — 80 50 (5,8 5,4 4,0 — 8 5 uit 5 kringüii, waar-

I I I i 1 82 20 — 70 (54 52 — 80 i 00 ' 7,0 (5,4 5,2 8 (5 van drit' binnen liot 

District Bnjbos.' IV 4 4 , 88 20 22 90 1 7(5 52 44 80 ' 00 '.»,<) 7,0 5,2 8 0 
Püiiialio gebied. 

V ' 40 84 10 
j 

80 08 41 20 80 50 8,0 (5,8 4,4 «) 8 5 

VI 22 ' K) ' — 1(1 44 ! 82 — 20 20 , 85 4,1 8,2 — O .) 8.5 

V i l ' 2(5 ; o.l 10 10 ü2 1 

1 ! 

44 82 1 20 2 0 : 
i 

85 

1 

5,2 8,2 2 8,5 

Do bruto-pro<luctie was niet hoog gesteld, en van de 

sawah's oj) den linkeroever was zelfs een klein cijfer aan 

misgewas in aanmerking genomen. 

De bruto-opbreiigst der belasting was in 1808 voor het 

gelieele romaliegebied f 174 OoO. waarvan echter voor 

afschrijvingen en vrijstellingen een zeker bedrag moet 

worden afgetrokken. 

P>eide oorzaken van vermindering waren niet afzon-

derlijk op te geven, daar afschrijving wegens mislukking 

beneden de 10 |»('t. werd opgebracht als vrij te stollen 

wegeiih onbeplant blijven. I)e totale afschrijving om deze 

redenen bedroeg in 18l)S / i;j:!;{7. waarin de bevloeide 

sawah's op den rechteroever slechts voor 4 pCt. doolden, 

terwijl in Tandjong 10 |)Ct. van den op dit <listrict be-

trekking hebbenden aanslag moest worden afgeschreven. 

( ' ) Niet, li(>vl()('iliiiro ^toimIcii , «lii' niet (/ooula met (l(M'0|;L'ii.<a\valiV wöl 

ln't ;,'oval i!<) ;,'oiiivt!ll(,'('nl on iiii't (iiiikiiad z i jn , Zdoilat lift wat<'r er niet 

op bijji't s l aan . 

r>ovendien moet nog 8 pCt. worden afgetrokken wegens 

I kosten van perceptie; z.g. „collectelooii". h e t w e l k den desa-

hoofden toekomt in zake hunne bemoeüngL'n bij de inning. 

Aan overige belasiingeii werd geheven in 1808: 

1°. HedrijiHbelastiiig. 

rechteroever ( 4 177,875 of 5S pCt. 

linkeroever V •1 42 V 

Samen . . J 7 7ó8.;;i ot 100 pCt. 

iiijtuigenhelasting. 

rechteroever . . . . / (;()(),- of 54 pCt. 

linkeroever . . . . n ÓOO,— •l() 

pCt. 

Samen . 1 220,— of loO pCt. 

Hoofdgeld. 

pCt. 

rechteroever . . . . , . / i ) 2ó l ,- of 51 pCt. 

linkeroever . . . . 0 OilU,— 11 4!) J) 

Samen . , 
• f i.s ;;5(),— of |(I0 pGt. 

sul) 1", 2" en 8" .samen ./' 27 81 

pGt. 
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Omtrent de oi.liiiuiciclit. slachtj)ac'lit, /outdcblct, oii/. 

kdiidcii ^^«'icrvciis. uitsluit('ii(i <»]> het l't'iiiarK.'^cbitjil 

bi'tn'kkiii^'- lichlMMid. wdnlcii vcrkrcj^cn. In het (3coii()-

iiiiscli v(M-sla^M)vrr ISilS wus vermeld, dat het opiuiiulubid 

was, terwijl (Miiiiee/en de î i-eotste at'iiemei-s wiiriMi, 

dat het Z()ut(li"])i(.'t lan.irzaaiii stij^^oiide was en dat liet 

r̂r()(it>l( ileel dei- heleenin^^ îMi in de pandliui/AMi Ix.'trck-

kinu' lind (i|) voofwerpen ter pandwaarde benedjMi / 1,—, 

het «reen inei |^«'tiii,i:de vaii «xi'odte welvaart, vooral niet, 

omdat zeer veel niet wei'd iniridost. 

A'odf (Ie ()])hren r̂<t der l)elastinp'n met l)etnd^kin<r tot 

de. |)artictdi(Mv onderneniin-ren van nijverheid in hot irri-

< '̂atie:r('l)ie(l werd ter /(dl'der |)laat>e niedcLredeeld. <l;it do 

snikcrfahriidv D jatibaranir aan verpundin.i; helaaldc 

/ 11)12.00: hot personeel was aan,<̂ esla<z:en voor /' i;-5().22 

in de persoiu'ole- en voor /' 2(;().():-5 in de |)atent bchi^tin^'. 

Welke voranderin^nMi werden nn door de verlxMrriiij; 

on uitbreiding^ <ler bevloeiiii!,^ in den (>eonomiseheii toe-

stand der streek verwa(dit.V 

liet rapport dor .. Ilentabiliti'its-Commissie". die o.a. de 

rinaiieieele ircvcd^̂ en voor den Lande aan de uitv< )eri ni: 

der il•̂ i;,̂ •̂ til•\v(•rkell verbonden, had te beoordetdcii. ';>at 

zieli hieromtrent met /e('r veel reserve uit. Totdi meende 

('oniiiiissie op eene zoodaini^e vermeerdering^ van wel-

vaart te moireii nd^cMien. dat deze i'ene weers|)iei:i'li nir 

zonde vinden in eeni' alleszin< ireniotivecrde v<'rh(»«iri 

van diverse lielastin.uvn. zooals nit de vol.irende aan hal in,ir 

nit linar rapport dd". .Maart 1'.)()(). moire blijken: 

..Voor de VMststelliiiir der landnMite. w(dke in do too-

k(.nist «reinidilidd |ier bonw in billijkheid zal inoiren wor-

den irelieven. wenseht de Commissie weder (b'M/.elfdon 

weir te volLreii. welke zij bij al hare onderzoekiniren hooft 

toep'|)a<1 n.l. «leze: in d<' nabijheid van het irripitif^jro-

bioil wordt ei'U streek nit^^ekozeii. w(dke reeds thmis in 

onp'vcer overeenkomst.ii^e omstandigheden verkeert, als 

waarin do «rronden liinnen het ni(Miwe irripitiei^ebieil na 

nitv(K'rinir van bi't wei'k worden v«'i'onder>teld to zullen 

komen. ()|i die wijze wonb-n alle s|)eenlaties omtrent pndi-

prodnotie. ))a(lipi-ijzon on aan te nemen j)ereenta^^(' voor-

k(.m( n W(dk<' zoo litdit woi'doii ;x<'ïid"lni'ii('e('rd (Umr de 

weii>ehen en iiiziidiKMi van df vei-s(diillende beoonhM'lanrs: 

mon krijirt een solideii «ri'ond-lair. ^n'baseei'd op bestaande 

toestanden in <le betrokken streken. 

..Voor het thans aanhan.î i.L '̂ onderzoek werd volirens 

dl' iiieeniiii: <ler plaal-elijko .-imbtenaren een irescliikte 

stieek van verirelijkin;: ;rovonden in het on^lerdistriet 

1 )iMtil);iranL'': dit wei'd L^enoinm in zijn ;relieel en inivt 

Mlleeii voor liet iredcelti' L'-elê Mi binnen het irri.L;:ati«'L'«'-

])ied. .M.'h tnd't in dit onderdistriet iroed bevloeide irron-

<len aan. terwijl een deol der sawah's eon tamelijke he-

vloi'iiiiL' b(d)hen: een snikei-fabriek li.LTt in het omlerihs-

trict. zoo(bit ook in (bit opzieht de toestand oven.'enkomt 

met, dien. welk(^ vcrmoedidijk later in het irrigaticp^obied 

zal voorkomen. 

..l'it den laiulrenteli^^,i^or over hS'.lS l)leek nn, dat in 

het <;en(»emd(i onderdistrict worden aan^^etroi'fen 01)57 

bonw sawah. behoorende tot de krin<^on il, l i l , 1 en V, 

welke in tot.'ud aan landrente opbrcMipren /' lU) T;")!!. of 

± /' 0,1)7 j)er bonw. ()|) irrond hic-rvan wordt door de 

Commissie aanjrenomen, dat de tookonistijri' landrtMite per 

bonw j;enii(ld(d(l over het g(di(.Mdo î ^ehied zal nioj^en wor-

den ĵ e-st(dd o|) /' (i.óO, wa.arbij zij iiitd rnkkelijk als hare 

nu^enin.ir Ixdvend stcdt. dat dit als oone matige heffing 

moet worden aangemerkt. 

..De verhooging voor de thans ivu\ den rechteroever 

reed.s bestaande sawah's zon gemiddeld i)cr bonw slechts 

I O.äli bedi-agen: ni.a.w. de aanslag der reeds behoorlijk 

b(̂ vloeid(> sawah's woi'dt niet verhoogd, alleen die der 

onl)evloeide .sawah's (*). liet tlmns jre-vonden cijfer voor 

de landrente geoft nn voor de hriito-opbrengst in d<̂  

toekomst: 

' i m S y / (),50 = f 280 71)2,-

,,Hierbij komt de belafting der erven, welke 

0}) hetzelfde bedrag van tegenwoordig wordt 

aangehouden 004,— 

bruto . . . ƒ 99Ö8^|0_~ 

„Daar misgewas ook in de best bovloeide 

streken zal blijven voorkomen, wordt aange-

nomen, dat dientengevolge gemiddeld jaarlijks 

zal worden afge.schreven 2'/^ ])Ct. overeen-

komende met 7 2Ó8.-

r e s t e o r t 

Hieraf S ])Ct. perceptie loon ad 8 pCt. 

ƒ .283 088.— 

" 22 647,-

geeft voor de toekomstige netto-o])brengst der 

landrente . . . . " J 200441,-

„l)e meerdere opbrengst der landrente door 

de uitvoering der werken wordt dus; 

toekomstige netto landrente f 200 441,— 

tegenwoordige netto landrente 131 02(),— 

meerdere opbrengst netto . . . f 128 01').—" 

Zdoals de Conunissie a.anteeken(l(\ zoude hieruit voor 

hcrollrinfi kunnen worden afgidcdd oene vermcMM-dering 

van inkomsten van 11«̂ . ton. Haar koo|)- en draagkratdit 

wordt dus grooter. waarv.an weiM' stijging der overigt» be-

(•) Van (ie liiiitlroiitc, welke werd fïelievon toen do Comiiiis.sie haar 

rapport opmaak te , werd (hMaVi^ewijzo een nvorziclit sameni,a'st(.'l(i, ont-

loeinl i\nn ile ro;.'istovH OYI»V \S9S. IVASUWU WIVPU, <kt Nvei'd op|j;cl)nu'lit ; 

l inkeroever 413 liouws f 5M 907 

rocliteropver 1^428 7.SS27 

totaal 30 841 lfiS7;54 

zoodat de ijeniitldelde aanHlaj,' per bouw licdroP!,' aan den l inkeroever 

f :ï,88, aan den rechteroever /' 5,y4 en over liet geheole geliied f 4,58. 

lastingeii het gevolg zoude moeten zijn. Daar het echter 

zeer nu)eielijk werd geacht hiervoor cijfers te geven, en 

de voorzichtigheid gebood, deze laag te stellen, word 

alleen eenige verhooging van de bedrijfsbelasting in re-

kening gebracht en daarvoor berekend / Hót)!),—. 

\ ermeerdering van de door particuliere ouderneiiiingen 

()pg(d.)rachte belastingen c.a. werd eveneens waarschijnlijk 

geno(UU(l, onnlat op goede gronden mocht worden aan-

genomen, dat meei'dere .suikerfabritdcen zouden wonlen 

in werking gebracht, doch voorzichtigheidshalve werd ook 

daarop niet gerekend. 

Toename van het hoofdgeld door vcM-meei'deiMiig; der 

bevolking was evenzeer te wachten; tijdens d(> o|)st(dling 

van het rapport was aanwas van het aantal opg-o/.etenen 

in de streek tusschen IJabakan (MI l'emalie reeds merk-

baar. Daai- echter deze belasting bestemd heette tot af-

schaffing van persoonlijke diensten en alzoo der schatkist 

niet direct ten goede zoude komen, werd ook doze ver-

liooging buiten beschouwing gelaten. 

geraanul op /' 1.00 per bevloeide bouw, of /4^V.)()8,—. 

Oni tot een juist bedrag der lasten te komen welke een 

gevolg zouden zijn va,n den aanleg der werken, zouden 

bierbij feitelijk in miinlering moeten worden gebracht de 

kost(Mi van onderhoud der bestaande werken; dit werd 

echter verwanarloosd. zoodat men ten slotte tot de vol-

gende berekening va.n bat-'u en lasten vom- den [.ande 

kwam: 

Vermeerderde opbrengst landrente . . . 
„ „ bedrijfsl)ela.sting 

ƒ 128r)l.^)_ 

„^ 8 5i)3,--

; i;:;7 108— 

,, 43 068,-

f i)^5140.-

Kosten van exploitatie 

Alzoo netto provenu . 

of 1.4 pCt. van het op / '2 1(10 ()(). - getaxeerde aan-

b\i!-kapitaal. 

Uitgaande van een mininunn debiet der Penialie van 

..Cit al het voorgiiaiide'" — aldus eindigt de Commissie 

baar rapport — ..blijkt, dat de totstandkoming der wer-

ken tot bevloeiing uit de IN'mali«'. gejjaard met de zorg 

;"),— y\-K. werd bendvejul, <la,t dit voldoende zonde zijn behooidijke wat(?rlo()zing. aan een gi'oot (le(d 

voor een aanplant van cS.'iOO bouws suikerriet, waarvoor n^gentschaj) Ibvbes ten goedi.' zal k(unen: dat 

noodig werd geacht 2.12') (dus 0,2.') L. jier bouw). daardoor van oou thans over het g.-luxd weinig ontwik-

Avaarbij nog te voegen is 0.27:') M-'. voor fabrieatiowater, . gebied een W(dvar(Mide stre(dv kan worden gemaakt, 

spoelwater, enz. zoodat 2.(1 M'. b(\s(diikbaar bh-cf voor b(dioorlijk bestaan zal kunnen wor-

den aanplant van tweede gewassen; een(j hoeveelheid, die gevonden; dat naast den inlandscduui landbouw de 

voldoende, wei'd geoordcudd (un daaiMuede op de zware î uro|i(>es(die landbouwmjvcrheid in her l'enialien-(d)ied 

gründender reiualiestreek lliOOO Ixuiws met hesjiroeiing bai'e ontwikk(ding kan vindon: dat de 

behoe.vende cultures, b.v. maïs, te beplanten. Verrezen «b'reete vocu* de schatkist to verwachten baten een goe(bj 

er geen suikerfabri(d';en. dan zou deze aanplant z(dfs tot ''«'i'te van het aanlegkapitaal b(doven: dal van het aan-

25 000 bouws kunnen toenemen. Hierbij \va< dus gore- b!gka|)itaal reeds meer dan de Indft werd uitgegoven: 

kend op 0.2 L. j)er l)otiw. ""i •''! de genoemde redenen, voor alle partijen 

De vraag, wat vooi- de. bevolking voonkMdigcr zoude hoogste behing moet worden g(>aidit om de uit-

zijn. meerdere aanplant van tAveede gewassen of de aan- vc.ering 4ler werken kraiditig voort te zetten en (b»ze zoo 

Avezigheid van fabrieken, werd niet moeieliik te heant-' •^po(^dig mog(dijk te v(dtooien f*' ." 

Avctorden genoenn l ; zonder in be])aahle bec i j fer ingen te 

vervallen. k(m worden aangenomen dat een Ixmw tw.vde verwa(dHingen imlerdaad v.M'vuld? De vraag 

gewassen f 'IX zou opbrengen, dus / ;',0() OOO. voor „lag ge>ield worden, nu het werk reed. van af IDlll. be"̂  

<len meerderen aanplant van 12001) bouws. tenvijl een boudens .>nkele kleinere verbeteringen, die overigens zon-

aanplant van S.')!)!) bouws aan riet. ongendvond de bnur- i,ivlo(M zijn op de ,>oonomiHdie -volgen, gereed (MI 

]u-ij>. per bouw min.t.Mts / InO. omler de bevolking ju exphdtatie is. De beaiuwoording e.diter niet zoo een-

brengt in den v.u-m van dagloonen. tran>porten, l.>veran- voudig. <laar v.d.» gegeveiK. daartoe noodig-. onibnd<en, 

tics van materialen, etc. alzoo t(̂  zamen / 1 !)()OllO() f* . 

De wens(di(dijkhei(l werd vooi'ts nog betoogd, om van 

do op te ri(duen fabri(d<en een bijdi-age te ei^chen in 

de ko>ten van exploitatie der werken. 

Deze laat^ten werden in(du<i(d' de (Uiderbou<Ukosten. 

o.a. na IS'dS een ee(uuunis(di vei->laii- in den ti-ant van Inn 

toen samenge>t(d(le. waaraan V(de (h>r in de vooru-aande 

(*i H iervóór word op hlz. Il*^ een liodra;^ van/ '2 f )0 per houw ireiiocnid 

volgens het Ixononi iseh verplai,', waar in de hnnrpr j js nd n : f -i) (zie 

a ldaar) is begrepen. I 'e taxat ie van de Kentahiliieits-eonuiiisHi«; was 

d iH n. h, v. vooi/ . iehtig gesteld. 

,*) Toen liot onderzoek in .Maart lUOO wor»! voliooiil was het werk 

sedort iS'.V.i in nitvoorin«,'. l>e L'oniniis.^ie wenl iienoeind bi'i t î ouv . l l es l 

van . Inmiar i t"-})? \o. (• en lic-^toiid nir deii NVnd. I lootdin-iieeteur 

der C i i l tnn 's .1. W . VAN ma ; VAI.K, den liu^eniein- le klasse A . (! . 

IJAMMINOA en den Assisteiu-llesideiit van de hen-okken Aldoel in i ; (voor 

de l 'enia l iewerken dus den Ass-Kes. van Iîr(;hes A . ti. Wi.lN.MAi.MN). en 

had ook over andere irr igat ieworkei i rapport uit te hren;,'en. 

10 
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regelen vermelde bi jzendei 'hoden zijn ont leend, nooit meer 

werd ojtgemtiaki (* . 

(ieLfevens omtrent d<> toe- ol" ai'namt' van den veestapel 

ontbreken, zoodat niet kan worden nagegaan of deze in 

boter condit ie i< gekomen , nu een der eerste voorwaarden 

daa.rtue. het verkr i jgbaar zi jn van Ixdioorli jk driidvwati-r 

bet gchoele jaar door. is vervuld. 1'i'vemnin is na te gaan 

of <le bevo lk i ng sterk is toegei iomi 'u: de vernu'erderde np-

breii^'-t van het hoofdgeld zou hiervo(U' een maatstaf 

ktmniMi zijti. do(di ook daaronuretn zi jn g(.'i'n »-ijfers be-

>chikl)aar. .Met de bedri j fsbelast ing is het eveneens gesttdd. 

T<i('li zi jn er ook wel aat iwi jz imren. dat inderdaad in 

den ee<uiomi>(dien toe>tand vooru i tgang valt te bespeui-eu. 

A ls /oodaniL;- kan b.v . gfdden eene me(b'<b'eling in het 

.lla]>jii)rl der hemaks id ie ( '(unmissjc. .»mtreut di' waarde 

di'i' gnuidei i . welke, volgens door de plaat>eli jke llcsiuurs-

and)tenaren ingestidde onderzotdcingeMi. v roege i ' /',")() a / ' ( i O 

por buiiw zou zi jn geweest - in het gebied op deti lin-

keroevei vaak ve .d m inder • terwijl thans f 100 en meer 

j)er h()ia\ won.lt beta.ahl. i l le t vroegei- ^-eeiteerd l"ïe(Mlo-

ini>(di verslag noemde- voor den l inkeroever /' oO /' (50. 

veer den re(-hteroevi'r ( ."")() / 100 . Men waardevtuaiieer-

di-riiiL'" del gronden op den l inker r i-nial ie -oever van f 10 

]!er betnv iiiaL'' du- zeker wel worden aangf'Ue.nn'U. bet 

geen dti> (uigevei'i' o]) e(?n(: Verdubbel ing dier waarde 

neiTknint. 

Leerzaam i> otd; het vidgeiid staatje, waarin de af 

schrij\inî -eii voor de lamlrente wefren> onbeplant blijven 

en mi-irewas zijn li-ê -even voor het tijdjierk LSSO 1000. 

()lii (b-zelfdc redelK-n. aU (lp blz. 110 niedei:-<-deehl. z i jn 

de ; d'se brij vin Li'eii voor onbejilant bl i jven en m i- l ukk i ng 

bi j e lkander ii'evoeg(L 

Mij dl be(i(irde(-ling d(-r gegeven cijfers, moet er wel 

a;iii i:eda(-lit wiu'deii. dat het L-'i-bii-d op deti linkeroever 

ni'-t /.eer voldoende nauwkeiiri^-lieid kan worden ge>teld 

op liei dubbide oppervl;ik vaii dat op den re(-hter l'eiiialie-

oeverife-p. 21 112 boUAV- ell 12 12S boiiws. -aillen l)liS|0 

l)(.ll\v>. volden- geL:'e\-e|i> \an 181)^. 

Hij (Ie i-ijfer- voor de af.-ehrijvillLren op deti I-eellter 

ee\(-r i- i^'ei'ii 1.)ijzoiid<'ri• (-•iiiimeiiiaa.r noud ig : (»\c|- het 

ht-el genomen bew(-i:-en zij zi(-li biniii-n grenzen, welke 

r j l ie j:iiirlijl;M'he <i|iiiiiikiii:,'' (Mi iinheiiiii^' van een (ieri,'i'lijk veislai; 

wenl V(ioi'^'e.-(-lirevrii hij ('iix-idaiie van iloii Oireoteiir van li iï. d d". 

:.'0 . l it i i i i ini l-.ci No. HIH, (hicli l i l i jklMar werd deze (-in-iilaire later weer 

iiiifotrokk'-n, aliliaii.- niet niec-i- u|);,'^'V(d^'d, waar.scli.jnlijk in verhaml nu-t 

eciK' liorziciiini,' di-r daarl i i j ^'ei,'t;ven voorsclirilleii. die in (e,-c'r\V('_::int.'' is 

scdi' i i l'.torii Ten citido de ccoiionii.scdir n i iiiiancioelc invlot'i l . 'n van de 

t'.'U ku^te van auu/.icidiiUe Iwilra^^'u t^it >t;ui<i yokouu-u i i r i i ^aûvwerkeu 

te k unnen licunrdeflen. zijn di-rijelijk"' Vfolai^en (ininisl»aar, al ze liet dan 

ook. iliii wi-llielit vi'rlietciiiiireii zouden kuiiiK'ii worden aani,'-eiira(-lit in 

d"' >anii-i:>h'lliii:: '-n dat de ]teriodi'ii lan:,'i'r kunnen worden nenoineii . 

I^i-n Vfi.>.|;i.,' iivcr l'.io'.t zoiid(; V(di,'i'ns nleli^•lit'^•lill^' van den Ke.-idciit 

woi ih ' i i ï-aiiien::t>it'ld, lim-li otik dit is aclitt-rwe^'c m'cldi-v-n 

W(d is waar tamelijk i"uim zijn, doch niet zoodanig, dat 

zij in verl)and nn^ do geheven landrente, welke in 1808 

rond / 1(;8 7()0 bedroeg en in 1010 tot / 180 800 was 

ge>tegei: ( * a l s huitoiigewoou kunnen worden be-

schouwd (t ' . 

Jaar, 

Afstdirijviii},' der landreino 
we '̂oiis niis^'ewas 

en oiihoplant blijven. 
A a n m o r k i n p: e n. 

Linker- Rechter-
oover. oever. Totaal. 

ISSlt 44 749 /• 5 OOl) 
/• 50 355 

1890 » 48171 II 0 851 II 58 022 

18111 II 700 ji 5 010 » 30 710 

189-J II ;kSif)S M 
o .)rj.) II 40 420 

1898 H 1 4'JO II 24 752 

1891 II 17175 1) 2 445 II 19 020 

181)0 <1 18 89] » 4 7;!3 II 23 024 

1890 ri 17 740 „ 3 8110 •1 21 030 

1897 « •Ji «-ja 1) 11 24 035 

1S9S 12 7l'-J 
•) 

455 n 13177 

lS9>.i 14()20 II 3 280 II 17 850 

r.ioo I' 7 037 r 3111 II s ( )28 

l'.Hil 
)< 24 5;!i) H 3 7]i) II 28 252 

190:] :kst):}8 » 1 348 
» 

39 9S() 

190:i <1 4 583 » 1 m 5 779 

1904 •J8 31:Ï r 18 563 )5 40 876 

11105 2 493 II 1'. 5 480 

190r. .. 2 070 II 2 775 Il 5 445 

r.'OT 11 3 01-1 n 5ÔM8 II S 0)02 

]9os 3 278 II 0(14 n 3 942 

1901) •t 9S4 II (KH) r 1 590 

De bedragen zijn tot txolieelo 
{guldens afjxorond. 

Invoering '̂ulo 11 ga n regel i n g 
in vak B I. 

Invoering go 1 o n ga n re ire 1 i n g 
in vakkon Bil t/m VI. 

invoering golonganrogeiing 
op don linker Pemalie-oevor. 

1 nvoering golonganrogeiing 
vakken BVI I-X . 

Ib.udeii wij de opbrengst van 1808 aan bij de volgende 

bereki niiig(-n. dan blijkt, dal in 18i)0, bet jaar, waarin 

de u'root.-te afschrijving (oji 1001 na) ])laats vond. deze 

bedroeg I 08r)l. (d' b'».."» pCt. van den totalen aanslag oj» 

(li«ii liever ad /'7))8n(). Met daarop volgend jaar (1880» 

-•(•(d't 7.(i pCt. Latm wij het jaar 1800, als gehe(d abnor-

maal. buiten rekeiiinir. dan is het gemi(ld(dde p(M'centage 

aan ;ifM-hrijviiigi-ii te -tidb-ii gedurende In-t eerste 11 jari^' 

tijdvak l.S.̂ O t lil ISll'.l op . 1.2:. p("t. 

(*) Hier is all«'('n hprakc van sawali 's , KMwijl hij liet o|> blz. 110 ^m'-

nocnide bedrag, ook d(> ()|iltreni(st drr tegal lans en erven is iiK'(leg(!rokend. 

(Y) Volüfens de landri iili'l('gi,'('rs van beide jaren, was liet aantal land-

renteplielitige .miwah's vt-niioerdcrd niet liti-i bouws (8(is.|{) bouws in 

b-'.)S te:;en KIKII bouw.- in l'MOj. 
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^OOOÜ 

JOOOO 
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<b 

"Si 5 si N ^ » ^ ĉ 

Fig. 71. 

In 1000 valt bet begin van de invoering der gidongan-

regeling. en dtuirme<b^ van do (ixploitatie der nieuwe wel-

ken. op den nichteroovor. Laten wij ook nu weder hel 

jaar 1001 (dal Z(i('» abnormaal is. dat W(dhaa>i van een 

..ram|»jaar" kan worden gesjirokoir buiten rekening, daii 

vinden wij voor de 10-jarige periode 1000 t m lOO'.l <-en 

. , .. r.'''71 
jiercentagi aan aischrijving van ^ , _ 2.0 pCt. 

. ' y / • : s 

Bi'paalde eonclusies kunnen hii-niit nog niet w(U'(len 

getrokken: in de tweeib; periode schijnt de genii(hbdde 

afschrijving lager, votu'al als men in aannierkinu- neemt, 

dat (b- landreni(! feindijk hoog(>r is geweest ten niin-te 

gedurende een deel dier [)eriode. dan bet thans ilaarvoor 

gestelde bedrag. d(.)ch de tijdvakkeu zijn te kort. oni be 

troiiwlt.are gevolgirekkingen ie kunnen maken: In-t eer-n-

jaar (18S0 In-efi w(dli(-hi een te. g roo te i i iiivbn-d op h'-t 

resultaat. 

L" algemeeiie iiidruk. die men uit de graphi-ehe vonr 

st(dling- hierboven dn fig. 71 gen-eveii. verkrijii't. i>. dat 

eene geriiiii'e veriiiiliderilig van de a.f-(-hrij\in!j- valt \s:i;ir 

t'' nemen in de laat-«ie periode. 

den liiikeroe\er -taal de /.aak geheel ;inder-. 

.M(M (b invoeriiiL;' van lu-i gohuigaletel>e| ;dda;ir. treeilt 

eene iiiarkaiiti- verandering in. 

I'e afM-hrijviiiueii vi'i.ir HKi;! varieeren -terk van het 

<•''•1'' j''"''"' op het ;indere en zijii blijkbaar in lioei^v nian-

afhankelijk van di- weersgesteldbeid. I'e laagste valt in 

10(10 (een ook \oiir ih-n rechteroever u'un>tig jaar: doeli 

1 ' I 7ii:;7il() . . . . . . beoraai;-! toeh no-' ,, <d riiini 8 p( t. van (b-n aan 

slag op den linkeroi'ver >ge>tel(l op- / 'Ol lHl l ) . Laat men 

o(dv bier het zi''(''r onguii-tige- jaar ISOO buiter. rekening, 

dan komt echter toch nog tweemalen n.l. in LS02 en 1002. 

eene af.-chrijving voor van ongeveer f 'M^iAH). iii 1SSO 

zelf- van rond /' ITjOOO of resp. 10 p('t. en 17 pCt. Bij 

weglatiiii:' van In t ongunstige jaar ISOO. i- het gemid-

delde del af.-clirijvingeii in de periode j.ss'.l t m 1002, 

/ "''1 r - •• 1 2;;.')'.) .'(10 . , .. 

/ |v. • Zijnde "1 bijna 2.) p('t. 

v.-in den aan-hiL'' van 181IS. 

In l'.IO."- deed de Li'oloiigaiin'LTeling hare intr-tle. Ziet 

iiK'ii wederom af \an het oiiiiebik-jaar l'.tdl ; • . dan 

blijkt eeiie o 11111 iddi• 1 ijke daliiii:' van In-i cijfer der af-

-ehrij\ini:eii. dat /eer regelni.-itiu' wordt «n i^finiddeld 

/ 28.'u. bedr;i;ii:-t. of bijna p( t.: -d.i. liet/.idi'de per-

••''iiiage. dat op den rechteroever W(-rd ::i-voiiih-n na. het 

be^in ih-r i-\ploitaiie \aii de nieuwe werken. 

\ Olir ib-n linkeroever heefi lli- l d-l̂  tr eon-tal< •lell 

eeiie j;i;ir 1 ijk>che L^enIidd''ld'• la-'eri' af chi'i;\ i 11 j' van 

iM Oat inderdaad l'.Kii. ;ds com zeer bij/oiider ï;i'\al iNa;; windni bi-

M-llonwtl. idijkt Voldiiende uit de e ;fi'r.s \ oor dcii rei-li i-i-.S'-v er. I • vt-r i,'i'lli't I 

•lava kwam tnen di- niiiizcn|daau vo-.-r. 
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f : of / 20 708. Daar de laiidronto ge-

middeld 10 pCr. vaii de opbrengst der velden vertegen-

woordigt zou dit dus voor de bevolking beteekenen een 

vermeerdering aan iidcomsten van /' 18()<S22 of, aanne-

menil dai de afsebrijvingen wat ruim zijn geweest, toeb 

zeker wel van / 17.') 000 of ton 'sjaars. 

Omtrent den aanplant van tweede gewassen geeft bet 

volgend overziebt eeinge inliebtingen. 

Oppervlakten met 2e gewassen bepkint in de periode 

van 1004 tot en met 1912. 

J a a r. 
Totaal aanplant 

in bouws. 
A a n m e r k i n g e n. 

1 9 0 4 G 9 1 8 

1 9 0 5 1 1 0 2 2 

1 9 0 0 11 7 0 7 

1 9 0 7 12 0 2 7 

1 9 0 S 12 3 2 7 

1 9 0 9 13 4 7 5 

1 9 1 0 14 8 0 9 

1911 2 0 5 1 3 

1 9 1 2 2 5 0 0 9 

Uit de Verslagen over do B. 0. 

Werken overgenomen. 

res|). opengesteld «le vakken 151 t/m \'l, IM t/m X I , 

r. VI! t UI X . 

Het gevolg van de o|)('nstelling op 1 .lamiari lOOli Avas, 

dat do suikerfabri(dv l»alaj)0(dang vci'gunning verkreeg 

voor een aanplant van 'Mn bouws, terwijl aan Djatibarang 

eono uitbreiding van 170 bouws werd toegestaan. (De 

vei'gunning aan Balapoelang verleend, werd later, omdat 

er geen g(dn'uik van werd gemaakt, weder ingetrokken,). 

De nieuwe fabriek Handjaratma werd opgeriebt na. 

de openstelling van bet I'. g(djie<l (Ui verkreeg vergun-

ning voor een aanplant van 1800 bouws, terwijl in 

dat g<d)ie(l aan de fabricdv Katanggoengang-West eene 

uitbreiding van 400 bouws werd toegelaten. 

Xa de o|)enstelling der vakken l)\'H t m X verkreeg 

Djatibarang eene nadere uitbndding van 100 bouws, 

terwijl Adiwei-na ongeveer IdöO bouws in bet Temalie-

gebied plant. De totaal maximum ri(>taanplant is tbans 

te stellen oj): 

Ketanggoengan 600 bouws. 

Band] ara t ma 1800 „ 

Djatibarang 1050 „ 

Adiwerna .'350 

\'ooi- bet jaai- 1808 vonden wij een bej)lain opjiorvlak 

van i'ond 1050 bouw< (blz. 118); v(U'm(>ei-dei-ing kan 

dus ge>tel(l worden op rond 20 000 bouws, betgeen voor 

de bevolkinL^ bei-(d<enil a / 25 per bouw, een meerder 

ink<nnst van / 500 000 beteekent. 

aanplant van suikerriet nam toe van ± 000 bouws 

in 1808. tot bijna KdOO bouws in 1907, bijna 1400 bouws 

in 1008. en na de opri(diling dei' lueuwe fabriek llandjar-

atma in 1010. tot 2S08 bouws in 1012. Iv'iie toename 

<lus van rond 2000 bouws. waai'door bet eijfer der 

Reniabiliteit<-('omnii-sie van f 150. pei' bouw aanvaar-

dend. de bevolking eeii Voordeel van rond /"IIOOOOO 

zoude, geineten. 

Dat deze toename, welke door de l\entabilitoits-('om-

mis-.i(5 ben'kend was op 8500 bouws. niet grooter is ge-

weest. beeft ver-ebillende oorzaken. In de eerste plaats 

moet worden genoemd «lie, welke kraebtens art. 1 der 

Onlonnanti.' van 1 .hun 1001 {hid. Slhl.. u'\ 274) leidtle 

tot tij<lelijke sluiting van bet l'einalieg(d.)ied met betn'k-

king tot de o|»riebting van nieuwe suikerlabrieken; een 

maatreg(d. genomen in bet belang dei' bevolking, ten 

einde deze gelegcnlieid te geven zicli aau te passen aan 

de nieinve eeomnniselie verboudingen. ontstaan dooi' de 

o|iening del' irrigaiiewerken. vi'if'irdat zij een besluit bad 

te. nemen ointn'iit de vi-rburiiiL'' liarer gronden ti'ii be-

boeve (b'i' l']uropees(die eultuunindi'rneiniiigen. I']er-t op 

1 .lanuari 100(1. I .lanuari 1000 en l .lanuari 1010 wenb-n 

Samen . . 8800 bouw.s. 

In verband met de irrigatielxdaiigeii der bevolking wor-

den tot nader aankondiging geen verzoeksebriften tot 

erlanging van vergunningen tot de o|)riebting of uitbrei-

ding van suikerondernemingen binnen bet Pemaliegebied 

in lieliandeling genomen .(*). 

Dit is wederom een goA'olg van de onistandigbeid. dat 

de bandjir golongan is uitgebreid en dat bet tijdstip van 

aanvang der waterverstrekking voor die golongan. is ver-

seboven naar 1 .luli. 

Want n'kem iin-ii. in oven-ensteinming met bet behan-

deld l'egleinent op do watervei'strekkilig. dat voor dezt.' 

gtd( ngan noodig is 1,2 L. per bouw jier se(nmde, dan is 

Mior de opjtervlakte van 1120 bouws (blz. 11(1) noodig 

1.7 .M'. en stelt men het mininiiini debiet der INnnalie 

OJ» 5 .M'.. dan blijft dus sleehts M''. beschikbaar voor 

Oostmoesson (udtures. 

\'oor idSOO bouws riet moet beschikbaar zijn 0.050 M-'.; 

rekent men venier op 250 L. spoel- en fabricatiewater, 

dan blijft dus voor door de bevolking geteelde twei'de 

gewas-en 2.1 - M o v e r , die naar den maatstaf van bet 

., Ilegleiiient" voldoeiidi' zouden zijii voor de gelijktijdige 

besp|-(iriing van 8100 bouws water btdioevende cultures ('j'), 

(•) Besluit Directeur U. H. d.d®. 2C. Augs. 1012 No. 1024. 

(f) Dit is natuurl i jk liodoeld voor do droogste innandon, waarin do 

afvoer van .M-'. kan worden verwacht, t. w. Augustus en Heptemhor. 

De totale aanplant van tweede gewassen is niet gel i jki i jdig in den grond; 

in 1!)12 1) V. luid de aan|)lant van tweede geVinssen tlo grootste uitg(>. 

strektlieid op het eind van J u i n , toen 17000 houws in cu l tuur waren of 

± 00 pCt. vim den totaal aanplant . De totale hevolk ingsaanpla id kan 

du.s aaiiMiorkelijk grooter ziju, zottals trouwens ook reed? hli jkt uit het 

gcl)eunle in 1Ü12, toen do rietaunplant hijiui 21)00 liouws hesloeg; de 
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l\esumeenMid, kan dus volgens eene matige taxatie, 

bet voordeel, door de bevolking uit de nieuwe Ixivloeiings-

werken getn)kken gesebat wonlen op rond /" 075 000, t.w.: 

1°. wegens mindere mislukkingen J 175000 

2°. wegens grooter aanplant van tweede gewassen „ 500000 

3®. wegens grooter rietaanplant oOOOQ») 

Totaal . . . .f'̂ Ó^óOOO 

Zelfs al ziet men af van eene appreciatie der verdere 

vocnleehui, als: bet steeds besebikbaar zijn van ilrink-

en badwater voor imuiseben en vee; de voordeelen n'(!ds 

o|) blz. 117 onder 1, 2, en l genoemd: de vei-moe-

delijke vermeenb.'riiig van deii oogst (* j ; dan zal toch 

Z(dver wel niemand kunnen zeggen dat er ovenlrijving 

schuilt in de bewering, dat uit een algemeen econoniisch 

oogjmnt beschouwd, di' l'einaliewerken als volkomen ge-

slaagd zijn te beschouwen. 

Tot eene geheel andere conclusie moet men echter ko-

men, als men een onderzoek instelt naar de n'Utabilitiiit 

in engeren zin, waarmede dan wonlt IxMloeld iif van de 

aan do wcrktni ten koste gelegde bednigen, eene be-

hoorlijke rente wonlt verkregen. 

r i t de Oj) blz. 100 gegi>ven ben'kening blijkt, dat in 

nmde cijfers /•2;}00()()() wenl besteed. 

Het mag als vaststaand wonlen aaiigeiiomen. dat de 

Inlandscbe bevolking van de grootere opbrengst harer 

v( Iden ad minstens /' 075 000 bet grootste ge<leelte weder 

uitgeeft. Immers, kapitaalvorming was nooit een zwak van 

den doorsnee Inlander. Het gn)ot>te deel van dit bedi'ag is 

dus hoogstwaarscbijnlijk in handen gekomen van koop-

totale aanp lant van tweede gowai-sen hijinx 25700 houws Van af 13 Aug.s — 

30 Sept. kon toen de normale wateihooveelheid niet worden verstrekt; 

van 15—21 Sept. zelts slechts 0,1 L. per houw-scc aan den aanplant van 

tweede gewassen. Toch mislukten van de/.en aanp lan t slechts liouws, 

nl . 4.5S houws met ka t j ang heplant ten gevolge «Ier vele regens in .luli 

cn 175 bouws maïs, die door uuiizen werd vernield. 

Door het toepassen van oordeelkundige heurtrcgelingen is dus, nis do 

nood dringt, vèél to l)ereikeii. 

(*) Volgens bij lage 5 is de gemiddelde oogst te stellen op rond 31 

pikols padi per bouw, terwijl uit do gegevens van de noot op hlz. 120, 

hij ccn percentage = 10 en een pndiprijs van /' 1,75 voor den linker-

en / 2 voor den rechteroever, een gendddolde productie volgt van resj). 

ruim 22 en bijna 30 pieols per houw. De vermeerdering is dus vooi' den 

linkeroever te stellen op + 15 picols per bouw cn voor den rechteroever 

op + 7 picids. Daar de sawah's op den linkeroever ongeveer tlo dubbele 

oppervlakte beslaan van die op den rechteroever, is de genuddelde toe-

2X15-T-1X7 
nnme dus te stellen op = 12V;i picol per bouw. Neemt 

men, om niet tc gunst ig te rekenen, eene genndileldo verniecrdeiing van 

10 pic. per houw aan a /" 2. dan geett dit eene meerdere opbrengst van 

f 20 per houw of over het geheele gebied na aftrek van een ruim per-

centage voor mis lukk ing van + f 700 000. Hierbij geteld het reeds be-

cijferd voordeel wegens t;rooter aanplant van tweede gewassen a d / ' j OO 000 

on van / ' 300 000 wegens grooter r ietaanplant, dan komt men tot een 

bedrag van rond /" 1 500 000 als jaarl i jksche winst van de bevolking 

uit don aanleg der werken. 

lieden en bandelau's van allerlei landaard en ongetwijfeld 

is een deel daarvan weder in de schatkist gevloeid in 

den vorm van allerlei belastingen; invoerrechten, bedrijf.s-

belastingeii, personeel- en iiatentbehisting, booger op-

brengst van het zoutimuiopolie, e. d. in., <iocli boe groot 

dit deel is kan - bet wt'rd reeds g^ezegd — niet wor-

den nagegaan. 

Tnaiwens, de nuitabiliteitseoinmissie nam deze toe-

name bij bare berekeningen alléén in aanmerking door 

oeiie geringe verbooging der bedrijfsbelasting in uitzicht 

te stellen en naar bet voorkomt zal tegen eene overname 

van bel door baar genoemde c.ijfcr van rond / 8000 wel 

g'ceii bezwaar bestaan. 

De verschillende ondernenuno;cn <lroeo;(3ii in de exploi-

tatiekosten. in het jaar 1012 l)ij: 

Ketanggoengan-West ƒ 440,27 

Ban dja rat ma 750,22'' 

Djatibarang 011,04 

Adiwerna 218,07'' 

Samen . . ƒ 2052,61 

\'oor deze bedragen wenlen eebter bulpmandoers ;u'Ui-

^esteld voor de watervenleeling; in <len Oostmoesson ten 

behoeve der ondernemingen, nicetseliotten gcjdaatst, v. 

d .n i . zood.'it zij venier buiten bescbouwing zullen blijven. 

De toename der landrente wcge'iis mindere misoogsten 

kan op gemiddeld /" 20 758 worden gesteld, (blz. 121, 

hetgeen, verminderd met 8 p("t. perceptiekosten, eene ge-

middelde ba.ie vaii rond / 19 100 oplevert. 

De stijging van den aanslag: tusschen 18i)8 (ui 1010, 

ad / 18 100. ten gevolge van het vermeerderd o]»pervlak 

der laiidrente plicbtige sa.wah's. veriiiindenl nii^t 1) pCt. 

wegens afschrijving en 8 {»('t. van <le rest wegens jicr-

eeptiekostcn kan netto wonlen gesteld oj) rond j 10 200 

(/ ie blz. 122 . 

Totaal is (b^ vermeerdering der belasting dus te schat-

ten op: 

ƒ S(;00 + f 19100 + f 10200 z=: ƒ 18 900 

l')e exploitatiekosten in 1912 bedroegen rond . . „ 27 500 

Netto bate . . ƒ 16 400 

Dit komt dus overctui met eene rente van 0,7 pOt. 

van bet aanlegkapitaal, indenlaad een zeer bescheiden 

resultaat voor een werk, dat a;ni de bevolking een voor-

deel van / 075 000 a /• 1 .500OOO 's jaars oplevert. 

De cijfers van Tdjlage 5, waarin dt; ojibrengsti'ii der 

sawah's in picols droge jiadi per bouw zijn verimdd, zijn 

afgeleid uit pro<d'sue<leu dour deu dienst der Irrigatie 

en door het l»iiinenlandsch llestnur verriedit. Uit de sl;iten, 

waarvan deze bijlage een uittreksel is, zoutb^ volgen, dat 

«lo cijfers van den lrrigatieilienst vee 

k(unsiei" ireven d;in die van bet llestnur. Df 

iets boogen' uit-

verklaring 
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hiervan wordt gegeven in eene niededooling. voorkoniunde 

in het jiuirverslag der B. O. Werken van 1910. volgons 

welke de proei'oogsten door het IJestuur gühuuden. steeds 

op vaste vehlen plaats vinden en geen i'ckening wordt 

gehouden met den stand van het gewas, terwijl de proel'-

ocgsten iloor den irrigatiedienst genomen in die tertiaire 

vakken, waarin geen proefveld van het Ijustuur voorkomt, 

steeds worden gesneden van een veld, hetwelk een ge-

middelde ophi-engst helool't. Xa.ar het voerkuint is de/ai 

wijze van handelen beier, omdat de proefoogsten moeten 

dietien tot het verkrijgen eener basis voor de landrente 

en de ordonnantie spreekt van een normalen oogst, terwijl 

voor mislukking boven de 10 [)C't. al'sehrijviiig wordt ver-

leend en bij mislukking beneden de 10 pCt. veelal vrij-

stelling volgt wegens onbeplant blijven (zie blz. 110) 

Dat overigens de resultaten dier proelougsten vrij zui-

vere uitkomsten geven, kan worden afgeleid uit eene 

toevallig mogelijke o.oinrole bij de golongans 1 en ó, welke 

sedert 100') g<dijktijdig oogsten en planten en die ook 

juist hetzelfde gemiddelde cijfer voor de opbrengst geven, 

als men het jaar 1001 voor golongan f) niet hi"derekent. 

Daal alle golongans ongeveer dezelfde oppervlakte heb-

ben, geeft het gemiddelde uit de som der oogsten vrij 

zuiver don geiniddidden oogst over het geheele gebied, 

te'rwijl de nie<leteUiiig \an de sawah's iu kolom 8 

(waarin de velden van vak 1)\'111 zijn o|)gouonien. die 

neg niet technisch bevloeid wordenj en de verwaarloozing 

van d(» bandjirgolongaii bij de be|)aling van het goiiiid-

dclde. waaidjorgen zijn. dal geen geflatteerde uitkomst is 

verkregen. Maar zelfs, al nam men aU geiniddoldo aan 

<b! opbreiig.-t van kolom 8 ('dus tle niet toidini>ch bevloeide 

sawah's' dan zou daaruit bij oen gemiddelde padijirijs 

van / 2. per pieol eu een porceiitagi' — 10. tocdi iiog 

eeno geniidd<dde lainlreiito volgen van / ().8l per boiiw, 

dat is nog iets im''<'r. tlan de rentabiliteit^eonlmi^sie. bij 

hare borekt.'iiingen aaniitim. 

Ken(; verhooging van de landrente is echter tot nu 

toe atdilorwogo gebleven: deze behe^tiiig wordt mtg altijd 

gehev(ui op tien vroegeren voet en uiisluireiitl tlaaraan i^ 

h(;t toe te s(dirijven dat hot werk nt)g niet tlit> votu-dotdon 

\t)t»r tb'ti Lande ti|deverdo wtdke naar billijkludtl nioL""''!! 

wortlet. verwaidit eii wtdke tle bevtdking reed- geiaiiint'U 

tijd gtMiiet. 

I']en herziening waidit t»p de invttering in do llesidontie 

l'tdcalongan van tle nieuwe riandrenfe-tirdniiiiantie. vast-

(*' Zoo vindt in(Mi iii tlt- stjitPii o. ii. opgogovoii hij eoii prtx'lsnit iii 

iIm Se golongan in Iwt jinn l'.Ki;» fi/Jl hij ccii uudcic iu de (̂ crsto 

golongan jaar 1'. dl) zolfs .'̂T-'» pictd. Oit k m u i n i m w luale uitk'oni.sten 

zijn. Toch zijn zjj hij th? hcpaling van het i,'eiuidilelde meih'geleld, nuiar 

het hehtud't wtd jieen hiMtiou', liat daanlooi' een minder zuiver heeld van 

th' :;emiildehie normale nphiengüt wonlt verkieg» n Mn tlit zijn tle zeer 

steik tijufkt ntle vooi iiec hieu, dtcli oplueiig t̂en van inintler tlan 20 piool 

woi'den herhaaldtdijk metleiri.-teld, hoewel tlie zeker evemnin als normaal 

zijn te heschouwen. 

go.steld bij (iouvernenients-lk'sluit (ld'\ 20 .luni 1007. IiliL 

SI hl. tl". 277 (*). 

C) Volgens dezo ordonnantie, wlke in hoofdzaak op dezelfde begin-

selen is gebaseerd als tle z.g. „i'reai)ger regeling", wortlt landrente go-

hoven van allo gronden, waarop zakelijke rechten wonlen uitgeoofeutl, 

en tlie niet vallen onder do bepaliiiijon omtrent tlo verponding, ik halve 

gemeentelijke woidoplaatstMi, gewijde gronden, begraaf plaatsen o. il. zijn 

bovendien nog vrijgosteltl nieuw ontgonnen sawah-veldon gedurende de 

eerste ilrio jaren na voltooiing van tien aanleg, cn in sommige gevallen 

ook andere nieuw outijonnen gronden, als de aanleg met bijzondere 

moeilijkhetlon of kosten goj)anrd is gegaan en cindeljjk nog enkele tor 

tle z. g. „vrijü desa's" behooiendc gronden. 

Voor tle hefling worden do «̂ roiulen ondorschoitlen in twee soorten, 

nl. sawah's en tlrô o grontlen. Onder deze laatste categorie zijn begrepen 

vi&cbvijvers en nipa-hüs.'cbon. 

In elke tlosa worden tloor tochinVch j)ersonecl comploxen van suwah's 

on van droge gronden, die door wegen, leitlingen, e. tl. terreingronzon 

van naast liggende complexen zjjn gescheiden, opgemeten en op een 

dosakanit aangegeven. Die coinpltxen hceton peiccolen. Uevateen perceel 

giouden van uiteenlooiiende |)roductiviteit of waarde, dan worden die 

gctlcolten alzondorlijk op de kaai t aungcgoven. Dio perceelen of jiorcoels-

getleclton, welke onderling in productiviteit of waarde overeenstemmen, 

worden tot gioepen (als het sawali's betreft) en tot klassen (voor droge 

gronden) sainongebraclu tn een ili.strictsstaat. 

Voor elke groep stelt het Hoold van (Jewesteljjk Bestuur vast. op 

hoeveel pieol tlroge patli per bouw tle proiluctiviteit is te stollen, tlaarbij 

rekening houtlend met tle uitkoinHen in normale oogsijaren verkregen 

op (laartoe aangewezen prooi velden on met andore beschikbare jiogevens, 

met toepassing in sommige gevallen van eene verhooging wegens be-

plantbaaihoitl der sawnlivelden met nagewas. 

De fjeldswaarde van do opbroiget wordt — na eeno verminderin},' 

met 10 picols (ot hjj minder tlan 20 j)icols, met de helft) — als de be-

lastbare opbrengst per bouw uangeiiierkt. 

Voor elke desa bejiaalt do Dirccteur van Bimienlandsch Bestuur op 

voorstel van den betrokken Kosiilent. wolk percentage (tussidien Sen20) 

van do belastbare oid)ren),'st als landrente betaald zal moeten wt)rtlen. 

Daarbij wordt inzonderheid rekening ;;eliouilon mot tien oconomisohon 

toestand, en — voor zooveel noodig voor een goloidolijkon overgang — 

met hot loatstelijk jj;eliev(n liediag. Voor elke klasse van droge gronden 

bepaalt tle Directeur van O B. oj) voorstel van'don Kesident de por 

bouw vorschultlijjdo landrente oj) bedragen tussehen f 0.25 en /' 20 bij 

welk voorstel rekening wordt gehoiidon mot de waartleverhoudingonder-

ling en tot tlo in bot district aanwezige sawahvelden. Met deze gegevens 

wordt berekend wolk betlrag elk jiorcecd of percoelsgedcolte beeft op te 

brenĵ en. Do aaiislng <,ddt voor liet jaar van vasfstelling en negen vol-

gende jaren. 

Ontbolling wordt verleeml door don Kesident: bjj onbeplant blijven 

tot bot v(dle betlrai,' der belasting: voor sawah's waarop hot boofdgewas 

is achterwege gebleven en uitsluitentl nngewas is gojdant, tot minstens 

tle iiellt on bo(j;;stens driovienlen van den aanslag. Bij misgewas wortlt 

getloeltolijke oiübefliiif;- verleend. In de oiilonnantio is tlo berekening dier 

ontbolling nader aangegeven. 

Worden sawah's of drtJî e gronden in boteren cultuurtoestand gebracht 

tloor voorzieningen van lujzonder bezw aarlijken of kostbaren aard, tlan 

kan voor een tijtlperk van boogstoiis driejaren vrjjstelliiig van bidasting 

wortlen verleend. 

Voorts beeft tlo Directeur van B. B. tlo bevoegdheid, om voor beide 

cate<;oricën van grondeii hij buitengewone of gewichtige redenen, geheele 

of gt'di'oliidijke ontlielling verloonen. 

liet ..c'Jlociolttoir (tle iioicejdieküsten) bedraagt j)(;t. van de goïntlo 

bedragen. 

De (iouveineiii-doiieiaal bepaalt tli.'̂ trictsgowjjze het jaar, met den 

aanvang waarvan tic ()rilonnanti(! in werking treedt. 

Oit ticze korte inhoiidsoj>ŷ ave liljjiit \sel, dat ook bij de nieuwerege-

linj: omtrent het hedrair der betlin̂ ^ vct'l afhangt van het inzicht van 

tb' plaatselijke Bestuursambtenaren 

\s-(lr(irenhnf/e, .Mei 19M, 
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cô -r̂ or-T 

T—l £ i-T-ro5'd' 
— Ol 

0 X 01 17 T X - S y f ö £ h öl 
1 -ofto'̂ o^ 

Ol —1 
l̂ o'co'̂ i.o'̂ to' co'̂ Ĉ co' 
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co to to "f CÔC. Ol̂ tO Ol — 1 - tô to co l- to X̂ ».7̂ x 01 —1 01 to X 1- x^ c X to to 

T—l 

7r -r 1 t o ' to" IC X X. 3 •̂ "—"cfc.o'' to 01 1— 71 lO 
— 

to''x"o5"oi —" x'to'̂ x" 

05 — X̂  'v'^l lO C C — co c: x^co^c to. .7 1-x^ tô co >0 to 0 05 -r 0:, 1.0 tOjO x î.7 t-̂  -f̂ -r i-
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X I C 7 1 ^ - J . 0 ^ 3 71^ > c X - c : 71 tô  CO t O 0 5 x ^ 1 - X ot- O l ^ X ^ t o — T—l c>o 0 1 - r - T - r T^ 1 7 ^ 1 - 1 - — 

»f I - T 
— 

x ' x ' Ol" 
O l 

v T 
1—1 — 

1 - 1 - " 

7 1 01 
CO Ol 
Ol Ol 

o f 17" 
O l O l 

00 17 
-

1-1.0 x " x " — " 
TH 7 1 O l - 01 0 ^ Ol 

to T. T—l x ^ X l - 1 ^ — - r to ~ X X 0 1 ^ 0 : ^ 1 - 1 - t o c y. C-CO 1 - q . CO CO 1 - CO T-l - t 

0 5 0 5 c T iC 
1—1 

c o " c ' 1 7 " 

1-H 1-H 1—1 — 
c o " 00" 1 7 " 

1-H 
C Ol 1 -
Ol Ol 

x ' 05- O f T - " 

1-H T-l 
• 0 " 

— 
to » 7 

x : Ol — 

1-0: x ^ 
— - 7 1 ^ t O X 1 - -r CO l- •05 05 ~ 0 5 O l T - - t o 7 1 q^oî  -r t o 3 C5 3 t O T-, q 
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1 3 2 

Bijvoegingen en verbetering van hinderlijke misstellingen. 

I^lz. f, kolom 

„ 22, (i^uur 

1, rcfiel l ö van onder, Ktaat: 20 M-.; lees: 10 NP. 

7. De tot in centimeters naii\vkeuri,i.'e ^^etallen, welke in het rivierbed zijn jreplaatst.^ hebben betrekking oj) 

waur<,'enonien waterstanden tijdens een bandjir oj) -1 April lSli2. 

kolom 1, regel 25 van boven, staat: op de teekening ; lees: in fig. i). 

5) !J 
O • 2 ö M • lees • '->0 .M 

„ 71. figuur .'•taal: Doorsnede C D hVf ; lees: Doorsnede D K K. 

„ 7ó. kolom 1, regel U) van onder, slaat: is; lees: in. 

1. „ i; „ boven, „ : K.M. 52 fO'-'i; lees: K..\l. 0 + loö. 

1, „ ('> „ ,, . „ : kan ; lees: kon. 

» 2. 18 „ onder, „ : ± ló K.M.; lee.^: ± 1,5 K.M. 

Blaal 2 , kaart 2. Het gedeello van vak BV IH , begrensd in het Zuiden door 

-1 

loopend, in het Onsten door de K. LinibanL'an, in het Noorden door den ))oslwe<r en stoonitran), en in 

het Westen door d(Mi W'an^an dalem (op de kaart B <S'| ^'enoemd j is ten om-echte aangeduid als ireregeld 

bevloeid. Dit ^edeeke had ook met een blauw geblokt lijnennet behooren te zijn aangegeven. 

3. De in hel staatje in kolom 2 aangegeven datum van K) Dec. is thans oj) 1 Deo. te stellen. 

N H O U 1). 

Blz. 

^ 1. I n 1 eid i ng 1—2 

Opdracht, blz. 1. — Doel der te geven beschrijving, 

en (laarbij te bespreken onderweri)en, blz. 2. — Op-

gave der voor behandeling in aanmerking komende 

irrigatiewerken, blz. 2. — Wijze van samenstelling 

der monografieën, blz. 2. 

^ 2. De Bema l i e r i v ier . Z i j r i v i e r e n 

S t r o o m g e b i e d 2—3 

Beschrijving van den loop tot Xotok. Algemrene 

beschrijving van het bovenstroomgebied, blz. 'J. — 

Oppervlakte van het .stroomgebied, blz. 

O. K ('ge n waa r n e ni i nge n. G e m i d d e l d 

deb ie t . Hoogs t e en m i n i m u m af-

voeren 3—10 

Debiet voornanudijk afhankelijk van den reircn-

val, blz. 3. — Staten van den regenval in Bekalongan 

blz. 8. — H(\genkaarten, blz. M. — Periodes van 

droogte, blz. ö. — Hegenwaarnemingen in den 

Oostmoej^son, blz. f). — Dehietwaarnemingen, blz. 

(). — Maximum afvoeren, blz. (>. — Gemiddeld en 

minimum Oostmoessondebiet, blz. U. — Achteruit-

gang van dat debiel, blz. 1). Redenen van dien 

achteruitgang niet n;i te iraan zonder opname van 

het bovenstroomgebied. blz. \l — ('onnnissie tot 

het instellen (h-r noodige onderzoekingen in het 

bovenstroomg(d)ie(l. blz. 10. 

iï •!. T o e s t a n d e n in het bovens t r oom-

geb ied . A a n g e g e v e n m i d d e l e n ter 

v e r s t e r k i n g van hel Oos tmoesson-

deb ie t der Ben ia l i e 10—Ui 

Verdeeliiig der begroeiing over het stroomgebied, 

blz. 10. — Uijstv(dden en bevloeiingswerken, blz. K*.— 

W'estinoessoi:- en ()ostmoesson-bovloeiin<j. blz. 1'>. -

\Valerverl)ruik, l)lz. \\\ — Niet geregeld \)eb(iuwde 

velden: de hoema-bouw, blz. H'. — Devastatie der 

bosschen, blz. I I . — Vroegere toestand met betrek-

king tot de bewoudiiiL'. blz. 11. — ('laudeslit-ne 

ontginningen, blz. 12. — Invloed der bosschen op 

Blz. 

den waterrijkdom der bronnen, l)lz. 12. — Con-

clusies van de Commi.sHie, blz. D). — I'ermanente 

bevloeiingswerken in het bovenstroomgebied. blz. 

14. — liet standpunt der Regeering, blijkens 

missive van den eersten (!ouvernement.<-SL'cretaris 

d.d. ó Mei 11)07, n". 8021. blz. 11. 

§ 5. T o e s t a n d e n in he t t o e k o m s t i g be-

v l oe i i n gs ge b i ed V()ór he t l o t s t a n d 

k Om e n de r i r r i ga t i e . . 

Loop van de 1'emalie van af .Votok, blz. Hl. — 

Karakter van hel bevloeiingsg(d»ie(l, blz. lO. — 

Grenzen, blz. KI. — Overstrooniingen, blz. 10. — 

Cultuurtoestand op den linkeroever, blz. 1(5. — Idem 

OJ) den rechteroever, blz. Ki. — Bevloeide sawah's; 

Oelon-oelon sawah's, blz. 17. — Aanjtlant van tweede 

gewassen, blz. 17. — Aanplant van suikerriet, blz. 17. — 

.Middelen van beslaan builen den landbouw, blz. 17.— 

Grondsoort, blz. 17. — (irondbezit. blz. 17. - Be-

langrijke plaatsen, blz. 17. • Wegen, blz. IS. Ver-

schil tusschen linker- en rechteroevei', blz. l.S. 

§ G. <1 esch ie t l k u n d ig o v e r z i e h t de r 

v roegere p l a n n e n en o n t w e r p e n . . 

Door irrigatie kan V(M-belering in den ecnnonii-

schen toestand worden gebraelit, blz. IS. — Opdracht 

in isi:> aan Ingenieur l\i{A.ii'..NHiiiNK, Idz. IS. — 

Plan Si.iTiioi F van 1S,')1, en twccdi* plan van lsr)2, 

blz. IS. — Derde J)lan S I JT I IO I 'F . blz. 11). —Omwer-

king van dit plan, blz. 'Tijdelijke siuwilam te 

Banndjahan in l^Dl, blz. B'. — Bezwaren bij de 

uitvoering, blz. B'. — liet werk gestaakt in ISIM, 

blz. B'. — Voorstel VKKIUJ IOIH, blz. B». — Blan (I 

van 1S7(>, blz. B'. —.\dvics daarover van den Hoofd-

inspecteur der Cultures, blz.'Jo. — Scln-l.- ontwerp 

v,\.\ k'oi, van ISSi), l)lz. 'JO. — \'erdere waarnemingen 

gelast, blz. 20. — .\dvies Divn'teur drr !>. O. Wv'vken 

blz. 20. — Meer L'"'di'lailleerde bi'vlociing wenschelijk, 

blz 21. — Indiening in'igaliei)lan voor .lava, blz. 21.— 

(»pdraelil aan Ingenieur v.\.s l\ni, tnt liet doen van 

opnemingen en het maken van een ontwerp b'd. '1\.— 

1()—IS 
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Hlz. 

Voorontwer]) VAN KOL, hh. 21. — Noodig geachte 

wijziging, i)lz. 21. — Opdracht tot het maken van 

een deiinitiel' ontwerj), hlz. 21. 

§ 7. De Pr ise d 'eau 22-8-1 

Bouwplaats, hlz. 22. — 1 loofddeelen: dam, 8j)ui-

.sluis, inlaatsluis, hlz. 22. — Heschrijving van den 

dam, hlz. 21. — Wijziging in de fundeering hlz. 21. — 

Wijziging sluw|)eil, hlz. 21. — Wijziging overlaat-

lengte, blz. 25. — Capaciteit blz. 2G. — He.schrij ving 

van de s|)uisluis, blz. 2(). — Opzanding voor de 

sluis, blz. 27. — .Middelen daartegen hi'])roerd, blz. 

27. — Wijziging van de sluis, hlz. 2<S. — Capaciteit 

na de wijziging, blz.;-}(). — Windwerken, blz. .'U). — 

Beschrijving van de iidaatsluis, blz. I'O. — Afwijking 

van het voorontwer]», blz. MO. — Windwerken, 

blz. 'ó\. — Afsluitdijk op den linkeroever, blz. — 

Uitvoering, blz. oo. — Kosten, blz. ol. 

8. Met o n v e r d e e l d e H o o f d k a n a a l . . 35—-10 

Lengte van de eer.'̂ te sectie, blz. 85. — Richting, 

blz. 35. — Afwatering der doorsneden terreinen, 

blz. 35. — Bermslooten, blz. 35. — Wijziging der capa-

citeit gebodendoor vermeerdering van hetbevloeibaar 

opj)ervlak, blz. 35. — Daardoor noodige wijziging 

van het dwarsprofil, blz. 36. — Vorm van het 

dwarsprofil, blz. 3(). — 'Paludverdiiuwing noodig 

wegens afschuivingcn, blz. 3().— Taludbescherming 

en -ver.'^teiking, blz. 38. — Beschadiging der buiten-

taluds, blz. 3Ü. — Het kanaal bedreigd door ver-

legging der I'enialie, blz. 3i). — Couj)ure in de 

Bemalie, blz. 3i). — Uitvoering, blz. 39. — Kosten 

blz. dO. 

§ K u n s t w erken in h e t o n v e r d e e 1 d e 

H o o f d k a n a a l 40-41) 

Syiihons. Beschrijving van de syphon Paj)apsan, 

blz. '10. — Maximum capaciteit, blz. 42. — Nuttig 

ellect van spuiing door de si)uioj)ening(m, blz. 42.— 

Betrekkelijk gerini^e snelheden bij s))uiing, blz. 4.'!. — 

Hoe de snelheid vermeerderd kan worden, blz, 44.— 

Nieuwe spuisluis in lUll 12 bijgebouwd, blz. 44. — 

Inhiatsluis voor een bevloeiingsvak van 237 bouws, 

blz. 44. — Verdeelwerk ."^onggom aan heteindeder 

eerste sectie, hlz. 4">. — lieschrijving van het kunst-

werk, blz. 17. — Inlaat voor het Brebes-hoofdkanaal; 

bepaling der afmetingen en ptdlen, hlz. 47. —Spui-

sluis, blz. 4s. Inlaat voor tweede sectie 1'einalie-

hoofdkanaal, blz. 1̂ . — Tertiaire inlaten, l)lz. 4'.). 

1(1. (J r o n d s l a g e n voor de verdere 

o n t w e r p e n 

U'rgentie van de ojunaking van een algemeen 

vtu^rloopig otilwerp, blz. 4'.l. — In Oclober lSl!(>dit 

ontwerp gereed, blz. 40. — Systeem van benoeming 

der bevloeiingsvak ken. af- en aaiivoerleidingen, en 

kunstwerken, blz. 50. — Verdeeling der hoofd-

gebieden in secundaire vakken, blz. 50. — Natuur-

Blz. 

lijke grenzen, blz. 50. — Moeite, ondervonden met 

vak BVIH, blz. 51. — Overstroomingen, blz 51.— 

Aansluiting bij den l)estaanden toestand van een 

deel van vak BVI I l , blz. 51. — Waarom hier een 

andere handelwijze moet worden gevolgd dan op 

den linkeroever, blz. 52. — Hepaling der oppervlakte 

van elk vak, blz. 52. — Lengteprolil hoofdkanaal, 

blz. 52. — liermeting der oppervlakken, blz.52.— 

Netto oj)pervlak, blz. 52. — Tracé der hoofdleidingen 

en wenschelijk j)eil van den watei-spiegel, blz. 52.— 

Berekening van het lengteprofil, blz. 52. — Bej)aling 

der capaciteit, blz. 53. — Caj)aciteit afhankelijk 

van de waterbehoefte per eenheid van opj)ervlak, 

blz. 53. — Waterbehoefte per eenheid van oi)j)er-

vlak weder afhankelijk van de absolute grootte 

van het achter gelegen gebied, blz. 53. 

§ 11. De H o o f d k a n a l e n 54—71) 

Bejjaling van het tracé, blz. 51. — De Bemalie-

hoofdleiding, blz. 54. — Peilen, blz. 54. — Prolil, 

hlz 56. — Bermslooten, lilz. 5(). — Totale lengte; 

verval; aantal en soort tier kunstwerken, blz. 5().— 

Nadere beschrijving van de atpiaduct Pontjol (K (> PJ, 

blz. 57. — Nadere besclirijving van de inlaatsluis 

K 7 P, blz. ()(). — Bepaling van de capaciteit der 

doorlaten onder het kanaal, blz. 71. — Voorheelden, 

blz. 71. — Overige kunstwerken, blz. 75, — Het 

Brel>es-hoofdkanaal, blz. 75. — Berekening van de 

capaciteit der doorlaten en der bermslooten, blz.75.— 

Wegen langs het kanaal, blz. 78. — Keuze van het 

tracé voor het laatste ged(!elte, blz. 78. — Deze 

keuze ten deele afhankelijk van het beschikbare 

Oostmoe.«^son(lebiet, blz. 78. — Verdere vergelijking 

der in aanmerking komende tracé's blz. 7i). — 

Beginselen bij het ontwerpen der kunstwerken aan-

genomen, blz. 70. — Aquaduct over de Klikiran, 

blz. 70. 

§ 12. ^?ecun(laire l e i d i n g e n . Déta i l-

bev l o e i ï n g 

Voorloopig tracé der secimdaire leidiiigen en ver-

deeling in tertiaire vakken, blz. 80. — Splitsing 

van secundaire leidnigen, hlz. 80. — Princijies, toe-

gepast bij de verdeeling in tertiaire vakken, blz. 80. — 

Onderzoek op het terrein naar de afvoerleidingen, 

blz. 80. — Noordelijke hevloeiïngsgrens hij de 

Pemalie-delta, blz. 80. — Direct te bevloeien opjier-

vlak in het Brebes-gehied kleiner dan bij het voor-

ontwerj) aangenomen, dus uitbreiding mogelijk, 

blz. 81. — Bej)aling van de capaciteit der secimdaire 

(in tertiaire leidingen, blz. 81. — Vaststelling der 

deünitieve tracé's, blz. SI. — Aangenomen peil, 

idz. 81. — Tracé's der tertiaire leidingen, ))lz. SI. — 

Verdeeling in panden der secundaire leidingen, 

blz. 81. — Heginselen, aangenomen bij de bepaling 

van afmetingen en verhang, hlz. 81. — Verdere 

bijzonderheden, blz. 82. — Doortrekking der ter-
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Blz. 

tiaire leidingen tot aan afvoerleidingen, blz. 83. — 

Vorm en inrichting der stortdannnen, blz. 83. — 

Hoofd- en tusschen stortdammen zijn niet van 

gelijke constructie, blz. 83. — Constructie en be-

rekening, blz. 83. — Vaste normaalmaten, blz. 85.— 

Gewijzigde vorm, blz. 85. — Verdeelsluizen, blz. 8G. — 

l^venredige verdeeling, blz. 86. — Berekeningen, 

blz. 87. — Gewijzigde berekening bij de later inge-

diende ontwerpen, blz. 88. — Andere wijze van tot 

stand brengen eener evenredige verdeeling, blz. 89. — 

Omstandigheden, welke storend kunnen werken 

op de watervertleeling, blz. 89. — Overige kunst-

werken, blz. 90. — Telefoonverbinding, hlz. 93. 

§ 13. De a fvoer lei d i n g e n 

Zorg voor een geregelden afvoer eisch van een 

goed bevloeiïngsstelsel, blz. 93. — Bestaande afvoer-

leidingen in den reŝ el voldoende, blz. 93. — Ver-

betering noodig voor de Kloewoet en Pakedjengan 

in het Pemalie-gebied; der Klikiran, Limbangan, en 

Gangsa in het Pirebes-gebied, blz. 93. — De Kloe-

woet, blz. 93, — Bepaling van den maximum te 

verwachten afvoer, blz, 93. — Voordeelen eener 

onbedijkte leiding, blz. 94. — Te verbeteren lengte, 

blz. 94. — Bepaling der waterlijn, blz. 94. — Vast-

stelling der bodemlijn, blz. 94. — Bei)aling der 

breedte, blz. 94. — Grondberging, blz. 95. — Water-

keerende dijken, blz. 95. — De Pakedjengan, blz. 

i)5. — Bepaling van water-, bodem-lijn, en breedte, 

blz. 95. — Vrije afwatering nagenoeg geheel te ver-

krijgen, blz. 95. — Ondegging der Klikiran, blz. 9t). — 

Verruiming en l)edijking der Limbangan, blz, 9(),— 

Op den rechteroever vrije afwatering nu)gelijk, 

blz. 96. — Aan den linkeroever is periodieke over-

strooming niet te vermijden, blz, 96, — De Gangsa, 

blz. 97, — Waarom geen rekening werd gehouden 

met het maximum debiet, blz, 97, — Overstroo-

mingen der Penialie, hlz. 97. 

14. S u p p l e t i e v a n w a t e r u i t a f-

v O e r 1 e i (I i n g e n v o o r a a n v o e r 1 e i-

d i n g e n 

Suppletie uit de Dandang voor de leiding B 1, 

blz, 98. 

§ 15. — W e r k e n , in net bovens t room-

geb ied «Ier Pen i a l i e u i t g e v o e r d . , 

Prise d'eau in de kali Keroeh, blz, 98. — Doel 

van het werk, blz. 98. — Uitbreiding der irrigatie 

mogelijk, blz. 98. — Aangenomen cijfer voor de 

waterbehoefte per bouw, hlz. 100. — Bevl()ei!)aar 

oppervlak, blz. 100. — Plaats van den dam, blz. 102.— 

IVtjkomemh' werken, blz. 102, — Inlaatsluis in de 

kali Laren, blz, 102, — Constructie van den dam, 

blz, 102. — .Maximum debiet der Keroeh, blz, lOJ.— 

Afmetingen van den tlam, blz. 103. — Verbindings-

leiding niet de oude Tjongkarleiding, blz. 103. — 

93- 98 

98 

98—105 

niz. 

Aquaduct over de I'enialie, blz, 103. — Verbetering 

der bevloeiing uit de Krang, blz. 104. — Telefoni-

sche verbinding, blz. 105. 

§ 1(). K o s t e n d e r W e r k e n , H o e v e e l -

h e d e n en p r ij z e n d e r m a t e r i a 1 e n 105—107 

Staat van geautoriseerde werken, blz, 105. — 

Werkelijk besteed bedrag, blz, IOC). — Hoeveelheid 

en aard der materialen, blz. 106, — Staat van hoe-

veelheden, blz. |i)(). — Keiiheidsjirijzen, blz. 107. 

§ 17. Pe r so ne e l 1(J7—108 

18. K x p l o i t J i t i e en o n d e r h o u d . . KJS—117 

Noodzakelijkheid eener waterregeling, blz, 108.— 

De golongan-regeliiif,', blz, 108, — De verdeeling 

der eindvakken in blijvende groepen, blz, 108. — 

Beginselen, toegepast hij de samenstelling der golo-

ngan kaarten, hlz, 108. — Wijze waiiroj» de regeling 

tot stand kwam, blz. 109. — Nrxulig gebleken wij-

ziging, blz. lOi). — Thans vigeeiende regeling, blz. 

109. — Het liegleinent van 25 .lanuari 1010, blz. 

110. — De oeloe-oeloe's golongan. blz. 112. — Het 

Reglement van 2") Januari 1910 (vervolgj, water-

verstrekking aan oiidernemer.saaiiplantingen, blz. 

113. — Stniileii, blz. 114. —Samenwerking tusschen 

Bestuur en Irrigatieilienst, blz. 114. — De Mantri's, 

blz. 114. — Onderhoud, blz. 114. — Uitzonderingen 

op de golonganregeling; de bandjirgolongan en een 

deel van vak BVl l l , blz. 116. — Appreciatie der 

exploitatie, blz. 117. 

§ 19. IC 11 k el e in ededee 1 i ngen o m t r e n t 

de E cono i n i s e he gevo l gen en Renta-

b i l i t e i t de r W'er k e n 

Volledige beselioiiwingen onmogelijk door het ont-

breken van gegeven.s, hlz. 117, — .Nadere inededee-

liiigen omtrent den toestand van den streek bij den 

aanvang der werken, blz, 117. — Koojiprijzen van 

sawah's, blz, 117. — Proefoogsten, blz. 118 — Pro-

ducties in 1898; hl/.. 118. — Kosten van groiul-

bewerking, blz. 118. — Huurprijzen van gronden, 

blz. 118. Padiprijzen, blz 118. — Aanplant en 

prijzen van tweede j,'e\vassen, blz. 118. —Veestapid, 

blz. 118, — Aanplant van suikerriet, en huur|)rijzen 

tloor de ondi-nieminjjen betaiild, blz, IPS, — \'oor-

deel door de bevolking getrokken uil tle rietcultuur, 

blz. IhS. — Andere middelen van bestaan dan land-

bouw, blz. 119. — Hrlastingeii; de landrente, blz. 

119. — Wijze van berekening, en opbrengst in I.S9S, 

blz. 119, — Overige helastingeii, blz, 119. — Ver-

anderingen in den eeononiischen toestand, door 

den aanleg der werken verwacht, blz. 120. — Schat-

ting eener mogelijke verhooging van de landrente, 

blz. 120. — Daaruit afgeleid voordeed vom- de be-

volking, blz. 120. — Geschatte uitbreiding van den 

rietaanplant, blz. 121. — (iesidiatte uitbreiding van 

den a;iii])laiit van Iweede gewassen, blz. 121. — 

117—126 
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Blz. Blz. 

Voordeden ilaarvan voor de bevolking, blz. 121.— 

Getaxeerde exploitatie kosten, blz. 121. — Getaxeerd 

financieLd voordeel voor den Lande, blz. 121. — 

Eindoordeel der Kentabilileits-eonnnissio, blz. 

12\. — Werkelijk verkregen voordeelen, blz. 121.— 

Vermeerdering der verkoopwaarde van den grond, 

blz. 122. — Voordeel door verminderd misgewas, 

afi^eleid nit de afschrijvingen der landrente, blz. 

122. — Vermeerderde aanplant van tweede gewassen, 

en daaruit verkregen voordeel, blz. 12-1. — Iledenen, 

waiironi de rietaanplant niet sterker is toegenomen, 

blz. 124 — Totaal voordeel voor de bevolking, 

blz. 12'). — Toename van de opbrengst der velden, 

blz. 12'). — Andere wijze van l)erekening der voor-

deelen door de bevolking verkregen, l)lz. 12ö. — 

Voordeelen voor den Lande, blz. 125. — berekening 

van het bedrag, waarmede de landrente billijker-

wijze verhoogd zoude kunnen worden, blz. 120. — 

Redenen van de voor den F.ande ndn gunstige 

finaneieele resultaten, blz. 12(5. — De nieuwe land-

rente ordonnantie, blz. 12(.>. 

B i j l a g e n 1 t'm 5 

Bijlage 1. — Maandgemiddelden voor den Regen-

val in de Residentie Pekalongan: (-Jegevens omtrent 

de stations, l)lz. 127. — Hijhige 2, idem: (Jegevens 

omtrent het gemiddeld maandelijksch aaiUal regen-

dagen, blz. 12S. — bijlage 8, idem: Gegevens om-

trent den gemiddelden miuindelijkschen regenval 

en het ab.soluut maximum in liet etmaal, blz. 129.— 

l^ijhige 4. Staat, aangevende de oppervlakte en het 

aantal der bevloeiïngsvakken in het irrigatiegebied 

der Pemalie, blz. loO. — bijlage ö. Uitkomsten van 

Pa(lil)roefsnitten in het Pemjdiegebied. Aantal proef-

snitten, genomen resj). door and)tenaren v. h. b. 

Bestuur en van den Irrigatiedieiüit, blz. 

127-iai 

IJ ij V O e g i n g en en v e r b e t e r i n g v a n 

h i n d e r l ij k e m i s s t e l l i n g e n . . . 

F o t o ' s . 

Blad 1. Tegenover 

A. Prise d'eau te Xotok. (Jezicht o)) de spui- en 

iidaatsluizen. 

1). Prise d'eau te Xotok. Gezicht op den stuwdam 

en spui sluis. 

Blad 11. Tegenover 

C. Prise d'eau te Notok. Gezicht op de inhuit-

sluis (kanaiilzijde). 

I ) . Gezicht op het Pemalie-lloofdkanaal met 

spui-inriclUing Pajjassan. 

Blad II I . Tegenover 

E. Verdeelwerk Songgoni in het Pemalie-Hoofd-

kanaal. Aanzicht bovenstroonis. 

F. Verdeelwerk Songgom in het Pemalie-Moofd-

kanaal. Aanzicht benedenstrooms. 

P>lad IV. Tegenover 

Cl. A({uaduct met brug in het Pemalie-IIool'd-

kanaal te Pontjol. Aanzicht bovenstroonis. 

H. A<piaduct met brug in het Pemalie-Hoofd-

kar.aal te Pontjol. (;Jezicht van de kanaalzijde 

(benedenstroonus). 

P l a t e n . 

Plaat 1. Overzichtskaart van den cultuurtoestand in 

het bovenstroomgebied der Pemalie. .Schaal: 1 a 

lüUOfJO. 

Plaat 2. Kaart van het bevloeiingsgebied, oude 

toestand. Schaal: 1 a 100OOO. — Idem, nieuwe 

toestand. Schaal: 1 a 100OOO. — Kaart van de 

(Tolongan-verdeeling der vakken Bi—Bvr. Schaal: 

1 a 40 000 

Plaat O. Situatie der Ie Sectie van bet Pemalie-

lloofdkanaal. .^cliaal: 1 a 10 (W. 
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T IJ 1) S C II R I F T 

VAN HKT 

KOi^MNKLlJK INSTITUUT ViN INGKNIKUHS 

l y i n . 

V E R I I A K 1 ) E L 1 N G E N . 

L K C T I I O S T A T I S C I I K IN'1 )l ( ' T I K V A N KKX 

S I ' A X N I N C S - D I I A A I S T I I O O . M C K L K I D I X C 

KKN l ) n ; i 5 K I J ) ! { A A D S - T K L K I ' O O X -

(1 K I . K I D I X C 

door hot lid 1. VAX DAM. 

hl oen l)(d:ing\v<d<k('n(l artikid van !•'. ScilianTKi'; ..rchci-

don l"]inl"lns/, der 1 hxdispainmngsd.citlingon ani' dio l'>i' 

tri(d>.< I'orn<|)i'('(di Ijdtniiiron". gopiihlici'.'i'd in hoi ..l'dok-

troto(dinis(dio Z('iis(dirii"t" P.)()7. p. (iS,"). is aangotooiid. dat 

liooixspanniniTs-irohddinLi'oii. \v(dko ovoi- oen lii'ti'idskidijk 

ti'roott̂  h'iiirti' hot,z(dl'do traci' V(dir<'n al> |td(d"oon-i:'(doi-

(linu'on. toiigcvolLTo va,n (doctro>i;iii-'rlic iiiduciif fiMi /.oo 

danigon invlood op laatslg'i'iioonido u-(doiiliiiiron kniinon 

uiioofVnon da.t ini't alh'on het tohd"oni<(di vcrkcci- rrnsti«:''' 

moeilijkhodon ondorviiidt. ja, somwijlen g'dii'id wordt hi-

lommerd, maar dat ook ouder (>ngnii>ti,u"e liedrijt'-oin-iandiu' 

hodcii hi't aanraken \-aii (h' ttd(d''inii gtdcidingen gevaar 

kan o|d('veii ii. 

jjoewid gi'ii(;i'm(h' schrijver in /.ijn op-nd meile IPM 

ü'e\'al hi'irrkt waai'hij een httNi'iigroiKUrhe draai-Ironiii 

aanh'ir /.i<di lie\indl langs «'cn WI'LI' wa.ar cm cid<cldr;iatU 

|(dei"ooii;.:-(dcidiiig is u't-^painicii. wordi ceii ihihhi'idvaaiU 

tchd'onncircuit niet hcscliou wd nit hoofdi' van dc \ rij in 

u'cw ikkidth hicrs'oor gc\nrdcrdc lH'rcki'ning''ii. Ilci \\il 

ons intn^xdicii \ o n r k o i n c n . dut het \an c»\cr\\egend prai' 

ti-(dl l el.MIiL', npiet Wol'dcll Ll'c.'udlt lic| geval lUld' !" de 

te zien. waarhij /,i(di aan de eene zijdi' van ileii wog eeii 

l)ovengron(ls(dio hoogspannings in>iallatii' hevindt en aan 

de andere zijde een dnhheldraads itdcfdoncircnii. l']n al 

megi' dan in den grond der z;Lak Ue .>nidii' van dit geval 

hetn kkidijk weiing nieuwe g<'zi(ditspmUfn openen, de uit-

wei'king van een geta.llenvooi'he(dd doet dc grootte k e n n e n 

van strooinsterkteii en spanningi-n welke onder vorsidiil-

hiiido iMMlriji'sonisrandiglii'deii in de tidefoonlijneii zullen 

worden geïinlueeerd. 

.Mvorciis o\-cr te ga,an tot de hehaiidcling viin hosi'U 

aangegeven geval mogfeii eenigi' hladzijdcn worden gewijd 

aan dc wijze waarop de waarden van <le capacitciten 

tusxdien Merk- en zwakstroomgideidiiiLTon ondcidiiig en ten 

opzi(dite van dc aarde kunnen wordi'n \'erkregen, ha.irldj 

gaan wij uit van 'J gideidingen. welke een gelijke peten 

tiaal do<di nn-t tegengesteld teeken hc/.itien. Zij iii t'ig. 1 

A het midden van ('•«•II dezer ireleidingiMI. gedaidit al» een 

B 

A: ^ . . Ó 
X 

KI- 1. 

<r/ji> 

• 

lijn \'an /.eei- L:roi>te lengte mei l)ctr«d\kni"" let den 

land ./| waarop een punt W van die lijn i \rr\\ijdi 

U (|;in Ij tle line\etdheid e l e c i rici I eil welk.' -'.icil ep 

I i-nlicid \ aii Iciiy-ic van de lijn lie\iiidt. (hm zal. w ; 

af 

•rr 



- 2 -

men (̂ eii lijiielciiKMitje d.r hesclioinvt. <le potentiaal f/Y, 

in het punt li tengevolge van de lading qdx van dit 

elenientjo hedrageu: 

,/ V, = '' 
' r 

zoodat: 

1 / l 

waarin r do afstand van H t<>t tl x voorstelt. 

Ilesehouwt men de hwling van «Ie gehcele lijn, wjiai'van i 

de lengte / wordt genoemd, dan zal do waiirdo van de 

potentiaal in U zijn: 

waaruil gevonden kan worden: 

+ 1 

V 
[ llx 

Pilijkeiis fig. 1 kan hiervoor worden geschreven: 

V f 
\, = 71 

1 \ 

Voor de. oj)lossiiig van deze integraal stelle men: 

.r — = a, iuj/, 

dan wordt: 

V, = 
cos 1/ 

Nu kan / ''eVonden worden door <len halven boog v 
I >'^111 ?/ 

als nieuwe venin dei lijke in te voeren. Men heeft dan: 

ƒ sm 7/ ƒ sin ?/cos ' J?/ f tg ' j y ° 
)aar voorts: 

ros y sin (' -î r — m 

is: 

V. = 
^ / eo.S 1/ ' 

log,, tg ( J -t- c 

Van de (XTsproii kelijke integraal is de bovenste grens / — 

terwijl gesttdd i^: 

X — h = r/, Ilt y , 

l = ï - 2 h I - ~ " I + + c ' - ] • 

Voor de onderste grens x= : — wordt: 

- i 
' 2 l-h2b 

()nd«trstolt men dat het jmnt P> (fig. 1) zoodanig is 

gelegen, dat I 2 li zeer groot is ten opzi(dite van d^ 

dan is hij bena.deriiig: 

, II 2(1. 
bovenste grens tg = — l — ' i h 

onderste grens tg = - 1 , 

welke grenzen ingevoerd in de uitdrukking voor V, na 

eenige herleiding geeft: 

a,-

cn wederom in aa.iuiK'rking nemende, dat l - 2f) zeer 

groot is onder.-ndd ten opzi(diti' van verkrijgt iiu'ii ten 

slotte hij benaderiii<^: j p 

Aangi'zien evenwel 2 lijnen aanwezig zijn ge<la(dit imït 

g(dijk<' potentiaal doch teg''ngesteld teid^eii. zal. wn.nneer 

do afstand van het puiit P> tot <le Ie lijn a. bc<liaagt, 

d(! potentiaal in dat punt zijn: 

V2 = - 'l l̂ '.iTe , 

zoodat (Ie tot.-ile ])iitentiaal in het besehouwile punt H 

zal zijn: 

' ^ ' • a, 

Alsnn de thi'oiie der >pieg(dbetddeii toepassende door 

r)i:Klsi(; ontwikkeld in Iv ï . Z. ISilS. p. 77.") welke 

tlieori» leert, tla.t een geleiding boven <le (ippeiA'lak te ileC 

aarde uitgopanneü isen zoodanige werkinu' in de om 

gev( iidc ruimte uitoefent alsof de aardoppervlakte nii-t 

.aanwezig wa-. doeli in de pla,'it> daai\an een geleiding 

niei teireiige-telde kuliiig. w(dke zitdi op gelijken afstand 

beneden de o|ipervlakte der aarde bevindt als de andere 

er bii\-en. dan is hij de aanwezigheid van nieer<|ere leidingen 

de potentiaal in een punt op de \(dgende wijze \-astg<degd : 

Zijn de ladingen per lengte eenheid van de versehil 

'2 a. 

~ 3 --

lende leidingen resj). (Ĵ , (j.j. ŷ., eii/i., de afstanden van het 

bescdiouwde jinnt tot de hddiiigen resp. VAVA. en ' 

tot de spi(?gelhe(dden van de leidingen resp. j),. |).j ' 

enz., dan 7,al, volgens het voorgjuuide, de poteiitia,a.l V' in ; 

bet Ix'doelde ])uiit bediajgen: 

V = 2 Y, loge 'I' 4- loge + 2 loge 4- oiiz. 
"1 "i 

Nu zijn in de praetijk de afstanden van de geleidingen , 

onderling en de af.siandeii tot de .'uinb; zeer groo.t in ver- j 

houding tot de dikte der g(deiilingen. WaimeiM' men daa.rom 

<le poli'iitia.'il bej)a.alt in punten van de oppervlakte van 

('•('11 del gfdeidingen. van lijn 1 b.v., dan mag in boven- j 

staande betrekking voor I), worden gi'Steld ibiii afstand 

van de as van lijn 1 tot linar spiegelbeeld en voor den i 

af.>>tand de straal r van de lijn: de andere afstanden 1 

Do. D;,. (i.. enz. zijn dan te meten van uit de assen. 

l)ej)aalt men voor iedere g(deiding de uitdrukking ; 

dan verkrijgt men evenvcid verg(dijkingen als onbekenden ^ 

(j en uit dat stidsel vi'rgclijkingen de onb(d<enden 7 oplos- i 

sende, kunnen nit de l)etrekkingen c = -y(]e verschillende | 

ca|)aciteiten jier eenheid van lengte in electrostatiscdie een-

heden worden verkregen. 

In het voorhecdd. hetwidk als onderwer]) van dez(.' ver-

handeling is gekozen, hi'hbeii wij ó geleidingen, t. w. de 

tlraaistrooni-g(di'idingen I. 2 en 3 en de telefoon-g»deidiii-

gen l en ö. van w(dke g<dei(lingen de onderlinge ligging' 

uit fig. 2 moge blijken. De sj)ieg(dbe(>lden der leidingen 

zijn aangegeven met de letters p, l en j:, de stralen 

noemen wij resp. , p, en p. , terwijl de afstanden 

als volgt zijn aangegeven: 

afstand van irideidinir 1 t<)t aarde. . (h 

( i . 

afstand van geleiding 3 tot aarde 

1 

1 .. sj)ieg(dbeeld van 2 

11 n 

(h 

du 

/̂...i ('IIZ. 

dlß 

(Ir/ eii7. 

<-50-y 

.eoo 

v / / / / / / / ? / / / / / / / / / / / / / y } / } / / / 

S 

Fiff. 2. 

a 

Men verkrijgt nu de o volgende vergelijkingen met de 5 onbekenden , , q.̂  , ry. en 7.: 

(1) . . . . 

V. = 

Vo = 

'2 ,/ 
log 4-2 7.. log 4-2 log 4-2 log 4-2 7, log 

P\ 'U:, 

. 7, 101 OL' 

V,. = 

- 2 7, log 

- 2 log 

<liß 

d 
13 

P 

" i r , 

li,O 

p, 

1/. 

4- 2 72 log ' 4- 2 leg - h 2 7, log - j 2 7. loi,' 
P'l ' "23 li 

4- 2 7, log -f- 2 log " 4- 2 7, log 4- 2 7. lo; 
"23 " h ( 

4- 72 log 

-I- 2 7., loi; -1- 2 7, log 4- 2 l'><; 4- 2 7. lo 

(I * <l 

•'•Si 

f:. 



Avaarvctor ter Ijckoi'ting gcsdireviMi zal worden: 

V, â  f y,/v -f fj.,c q^Ji 

Vj = /y, I) 4- (!•> ((•. '/;( <1 -I- f 4- I 

(2). . . j V3 —^/ j f -f -» 'l',il 

V,. -f- 7., / -I n -f 7,., 4- 75 /; 

^'r, 7i H- 'hl ^ ^ 'h "' P • 

Jlieruit volgt in dctorniinaiit-uitdrukking voor 7,: 

breuk en , , Lc^ en ^/, de ininonleterininantcn 

van (Ie (dementen â  , 6', 6' en h dan wordt 7,: 

KiVeiieens: 

~ V, L/> -f V2 Lo, - V.̂  zi,/ -f- V,, i^r - V. i^l 
72 = 

L 

7i = 

V, h it ft. 

V, a / 

d j /// 

V, 'J "i P 
V, / m I> UT 0 

"1 /y tl // 

« d t / 

<J /// 

r 9 
h / P 

(•i)\ _ -1- V, ^ , - V, -f- V, - V, 4- V, 

• L 

- V, L -f- Vo U ~ V3 4- V^ - V, Li 
% = 

^ - A/ 4- V., - Y,, Lj, 4- V,, 

L ' 

(ie(d"t men vervolgens in t'ig. '1 de waarden van de, ea-

})a(Mteiten tuss(dien de vers(diillende g(deidingen aan, »l(jor: 

'•U: ''ie <"21 

en de waarden van de eapaeiteiten tusselien de geleidingen 

en de aaide door: 

e.o. -̂ïiio enz. 

Noemt men de deterniinant in den noemer van deze ; dan heeft men: 

7, = V, 4- (V, - V,) -f- .,3 (V, - V31 -f- (V, - V,) -H (V, - V,) 

<h = ''20 '12 - d- (V2 — V3) 4- (V2 - V J V, - V.) 

V3 - 'lu) V, 4- (V, - V,) 4- .23 (V3 - V2) -f- <'3, (V, - V,) 4- .-3, ( V3 - VO 

% -- '-.O ( - V J 4- e., (V, - V.;) -H- - V3) 4- (V, - V.) 

'b = '50 V, 4 (V, - V,) 4- (V, - V2) 4- (V, - V3) 4- (V, - V,) , 

of )»ij verkorting s(dudjvende: verkrijgt men: 

•̂'10 d-'•12 4 '"13 -H 'Vi -+•'15 1 Vi = d- Vi — ''12 '̂2 — ''13 

'•12 4 '23 '25 =:/-2 — ''12 Vi - - ''23 V3 - '̂2:. 

'•30-^ d- '35 = /•3 (5) . — ''13 V, — '•2;i V3 - ''3. 

''10 d- '"i. 4- 6*2, - /.:, 'i-i = - 'V. " ''21 

'ir. 4 '25 '35 = h • '/5 = - ''15 Vi - ''25 - ''35 V3 - ''.5 

l'it de sttdlen vergidijkingen til; e'ii i.')) V(dgt nu voor de waarden van de eapaeiKuten tu>sehen de gehddingen: 

12 

/•2 

Lh 
L 

L-ttn 

L 

L 
A 

li 
Lr 

L 
('l-1:. — 

Lh 

'̂2:1 = L 

La, 
L 

/ /• 

L 

Csi 

L 

^'v, = 
L, 
L 

La, 

L 

L 
f 

Uit de hierin opgenomen uitdrukkingen voor /,•,. /,•_,. /.•;, I)(> vers(diillende minoren uitgerekend, geid't a 

enz. kunnen ni(>t behulp van de l)etr(dd^ingeii ( l i de waar- sultaat: 

den van de eapaeiteiten tussidien de g(deidingen en de 

aarde t. w. Cm, ''205 ''30 worden afg(dei(L 

(li) = {(t.i — il') ((l!^ (t- — //-) 4- (li f — d-i li) {a.^ fj — w p) -}- [a., m — d /) (// /; — f/., n)) 4-

4- {ihj - /) [iU, / - I p) 4- -<jl)\ f'» - D l) 4- [a. l - d w) [J'p - r/,., /) 

ged(M'i(l door L ̂  

(7) A-2 = — ê ) f̂ /.., .'•••.r, —//-) -f- (r — ü^ (j) [iir̂ n — mp) 4- {<iy >n — c h) {,j p — ///) 

4- (f y — n) (((r, <! — /i p) 4- ('i ff — IJ h ) {('' »> — // ft) d- /i — W) ('' P -- h) 

g(i(le(d(! door L. 

= {a, a, - /.2) {n, a, - p^) -f- f/v. - / ) (,/, / - / p) -f- / - // /;) ( f p - a, l) 4-

4- {h J - a, <t) U'r,i! — // p) -f- {if I — /'//) f̂ ' / - / / / ) 4- h — h /) {,- p — //) 

gedeeld door L 

(!)) = (a^ «2 -- ('f'»":, —m ' ) + f — r/, .7) (<ir, d — l ///) -h u/, / — h h) {d m - a,^ l) 

4 - {h d — ((., r) (./-f — /t ///) 4- (c / d h) (c / — d k) 4 - [n^ — l) ( '* " f') 

ge(le(d(l door 

(KI) /v, = — -f- (l'C ~ - J ,j) 4 - [ni f — n) [d H ~ it.J) 4-

-i- (/; d — ^/o ' • ) — H) {c / — ' ' ) (t-' / — d f f ) 4 - (li-, f.' — h / • ) ((? .7 — tb^ r) 

gedeeld door A : 

(11 ) '̂12 — ^^ '' P') "b" (f /" — h ij) ir/. IJ — m p) -h [h m — c l] (//p — a^ m) 4-

4- {dj — ^̂3 /) IUr̂  n — h p) -I- {t m — j l) (" m - (j //) 4- 1 '̂31 — d///) ( r' p — </•, /t) 

gedeeld door L.\ 

(12 ) (',3 = ~ '' 'O ("1 — P') -b <J — / ) (":, / — <'• ^ — '' "') I / /^ — ''-1 

4- (// / — f":,'' — P) (.'/ f — / "O (t-' " 1^') (''2 "' — O (' P — "1 f') 
gedeeld door 

(1 .'5) f̂"! ! = — ''2 ' / / ~ P) d- ('-' d — </3 //) {nr^ /• — / />) -I- {!> ni — c h {f n) — j h 4-

-+- {('ni(->, — d') {":, n — h p) -f- ('/1 — "') ('' "' — y d- [dm — f/3 /) ('' / — / // > 

gedeeld door 

(11) (.'j- («2 (' — h d) (//p — r̂ i }ii) 4- i'/- h — r '/) ( /'/; — r/̂  /] 4- (c f — h //) 1 / /// — // /) t 

4- — p — (/;, //) ((/3 /•— / — / //] 4- (ff2 .7 — '//) O' m — J f') 

geih.'cld door ; 

( la) c'23 d — t) c) ( — p') 4- (<• — "i i/' ('/;, /' - lp) t ! < i i — /O ( / — 4-

t- (/> y — d r) (./.. — /t p) -i- ; n m — 7 //) (r' / — / //) 4 - 1 h — I' >") ^ 1' p — , h) 

ged('(dd iloor 

(hij C.r, (/> (•• — </] //) ^ — '// y)) t I 'Il '/3 • " e*'; ((/- / ~ / /> I 4" ('* // — «'i ' ' / — .'/ / > t 

t ( r d — (1-. b) [n-^ If — h p] l i (f3 It — r hi' I ~ / /i) i 'h m •— d /n (>• m — 7 h-

giüleeM door ; 

(17) ('2- ^ I (i^ d — Ij (// p — >// \ ; — '̂ 3) ( f' p - >t J ) J — '''') [ l i " - ' 'J Tl ^ 

4- («3 li — (' (/) w' /J — (e, h) \ ((/ e — </! [c- ui — [\ h) 4- — "3 I — ! h 

gedeeld door 

(l ^ (3, ^ '<l^ a., — h~) (^f. j — m //| | {h c — d) (r/-, /' — / p) -f- '> lt'[ / m — j l'i ( 

\- \l)d — ((., r) " — // p] t // — /j ('' //•• — J //) 4- (<• / — 7 //) u' / — / //) 

gedeeld door 

r(3-



— ( ; — 

(19) = - ^h) {'J P — - P ~ 0 — «1 /) if'^"' — 9 ^ ) -f-
-f («2 c — b d) [ep — h) -f- {h f — (lo >') "f — S ^i) ('/ e — c / ) {a I — f h) 

gedrcld door 

= (̂ /i (t2 — fj-) («3 P — 0 «1 P — d h («J /' — — "3 0 

-{-[bd— «2 c) (c ]) — (J h) -h — f) — "3 (t' / — e) [c I — //) 
gedeeld door (_ ; 

In nl de/A'uitdrukkingen is de waarde vnii de volgende: 

( i i ) 

4- fj — w p) I 6' (̂ z, c — i'f) ƒ — fi ƒ/1''/- — I 

— 1 I '' — '̂2 -1- /i — ff I /) 4- /// a2 — } -I-

I /')-!-('(('./ — 6 ' ) r / — j -I-

-^U'P- ' (^ ' J ) (I'iia^l — b/i) -^c{d / t—c l ) m[h c — (i^d) j -h 

\ c [ e l - f h ) -^-g(bh~-a^()-\->„{aJ'-bo) j 4-

4- {(h, 0 — // p) } (b /— ii^ a) d [d e — r f) 4- g {u^ c — b d) 

{<fp — — '^d{cl~d/i) m {b d ~ a^c) 

4- {0 m - (J li) 1 d ( f / i — til) 4- d (b I - a . , m {a.^ e - b / ) 

-h 

4-

In fig. 'ó zijn scheniatiscli aangegeven de reeds in 1'ig. 2 van de ;innlü. Voorts st(dlen Jv en L voor. res]). weerstand 

voorgestelde draaistroom-geleidingen 1. 2 en 3 en de tele- en zell'inductie van de telefoon, welke tuss(dien dc beide. 

lijnen is gesekakeld. terwijl Kj en i\- de isolatieweerstan-

deii van deze lijnen aangeven. 

De scdirijfwijze van STEIXMKTZ volgende en en 

noemende dc momentane waarden van dc spanningen in 

de sterk^tiofun-^ndeidingcn en en V- de waai 'den van 

de .^j)anniiig('n geïnduceerd in de telefonn-gideidingen. le-

vert de eerste wet vaii KiKCIIIloFF, tocLCepast op de pun-

leii I en .'). de 2 Volgende verg(dijki i igei i op met de te 

bepalen «tllbekendeil j (:n 

V. 

' / y / / / / / ^ / / ^ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / > ' / / / / / / / 

eu 

['nongel» •iiliiiii'en 1 

Ie vel'-ellill>'lldi' 

!• ig. 

en ") be||e\en< de ea | »aei I ei t eU tUSScllen 

Hcjeiilinuell (Il lderling en lell OJi/.iellte 

/ — 

In aaiunerking nemende, dat in (kj, is gestidd : en 

6';,O 4- cY', -h t'2., -f- r3.-, 4- tVr, = en / 1 \ V • 1 ^ \ 

>̂.0 + '̂25 '̂35 '•'..'5 = V̂. ' i K - L ~ '' ) ( i '' "" K, " i r = 7 i r r . 

kan voor bovenstaande vergelijkingen worden geschreven: 

Mei behu lp van detei ni inantei i d e waa iden van en V5 

ops(dirijveiide. verkrijgt men na ontwikkeling: 

(22) Vi = 

1 1 \ 1 \ ' ' ' 
J w (/u V, -H '3'. (./ ^ - - ; L ) - i 1> _ / 1 , ~ " '' ''35 

1 l 

(23) V, = 

\ i - j : c l - -ü 

1 \ / 1 

X ' i s % '3r> — i», ïr—/:c L i R — L "''''-O (''t • 'l" ̂ '3'. 

/elfde iu)eiuer als V, 

De stroom 1 in het telefooiu-ircnit = ^ . ^ J , wiiaruit: 
I v —./ :<; L 

( U ) I = 

J ('V. '̂'l + tv, Vo -f- f3., V.J ( /• — ^^ — J - j X (f'15 V, t- C'2.r, V , -h Cjr, V3) ro — Ĵ  " j ''.r, 

m ^ TxT? 7 ^ ^ • / ^ ^ ^ / ' • . V. I 

Ten einde deze spaniiingen en de stroomsterkte in Heeft daarentegen <'t'n der dra^iistro(jndijnen. b.v. do 

RL'('elen vorm te kunnen uit<lrukk<'n. lu.Md'T IIUMI te kennen lijn 1. directe aardsliiiling dan wordt de poieiuiaal van dc 

(Ie am])litude van de spanning-en in de draaistroom-gelei beide andercj lijnen I ;> maal grooter terwijl tevens liet 

(ling(Mi. ()ndersttdlende dat sterscliaktding is toegepast. ph.aseversehil tusschen 2 en 3 wordt (lO" in plaats van 120°. 

/juider aarding van het nulpunt, kan men 2 g(!vallen nn- Men heeft dan: 

(lerscludden : 

1". isolalieweerstanden van de Ü tlraaistroondijnen on 

eindig groot: 

2". directe aardsliiiting van «'('u dec draaisiroomlijnen. 

In het eerste geval ueiiien wij aaii. dat de ampliiuden 

der phasespanningeii aan elkaar gtdijk zijn en dat het 

j)h;isevers(diil tuss(dien de/,e >paninii^'en pn-cies l'JO be 

diaagt. Is dan op een bepaald oogciildik de a!ii|ditude van 

2(1) 

V, = O 

V2 V h / ^ ^ V . 

V3 — S v - / ; v . 

' V, = V , dan is die van Vj : 

Vo = V (— 1/2 -1-./ ) en van V3: 

V 3 - V ( - V 2 - / . ; ; 

27 V . r r .vVyden vierkantswortel uit: 

1". Isold!ifirrrrshii/dfti ran ilr :} drmii.slrooiiilijihii 
oiniHdiji ijfooi. 

Sui)>iitiieert ineii 2") in >22'. veegt men daarna, de 

rciM.de en lie iniaginaire de.den le /aiiieiL dan \indi men. 

in aannieiking neiiiende dat de modulus van een ciunplexe 

grootheid a } a- /)', na eenige bocijfering al.s 

resultaat: 

L 
'V.H- '/2''2'. ) + •'^(" ' i ; ; V 2 ' l " V2 ' 

\ 1 11 ^ ^ R I 

( - ^ n - ^ V2'V. I- V2'V.)( ^ ( - ' n ^ ' / 2 ' y f 

1 \ I 



gedoeld door deii vierkaiitswortid uit: 

t , k, \ .V K 

1 I K 1 

/ I 1 \ I 2 
+ I - - ( H; + li,) + ,1, + L-. - - h) -r + u j 

Vergelijkt uicii ('j:)' met ( ' 2 ' 2 ) ilaii Mijkt. dat men door perimitatie voor V5 vindt: 

(2S) V. — V X den vierkantswortel u i t : 

{ ( - '̂15 Vii '/'i - w ( - 4- V2 '̂2'i V2 3̂.'.) 

- - K^ -I- L^ " 2 ~ 11; R^ H- 2 " " i r -f L^ ! 

I ( - -H '/2 V. ( i R. J l . j;.) + ( - V, <2. 4- V2 'aJ i i q ^ . 

i O , , L \ i ;-;" I. 

gedeeld door denzell'den noemer als 

\'oor de wjuirdo van de stroomsterkte verkrijgt men: 

(21)) 1 V X den vierkantswortel uit: 

I - ( - ^n V2 V2 'X,) ih - ^ ( - V2 - '/•> 

1 ( - ^n V2 'V^ ';2 ^'liJ - ( - '15 V2 2̂0 V2 ,! •+• 1 •'•) , , ,, , l'̂ H . V , 7 12 

gedeeld door don vierkantswortel uit: 

I k. k. 1 1 K |2 

R. R-, 

2". hlnclr (unu^liiiHiiij rtin n'n drr (Iniaislrofniilijiini. 

Xa sul.)stitutie van i2()' iu 2 2 : ,2:) eii 2 1 vindt men op de/eli'<le wijze als boven: 

(30) V, _ jc V X den vierkantswortel u i t : 

U I 

1 ;; 

l\ -t- a I j 

go.b'eld dnnr di-nz'dl'di n nneiiiei' al> in 'Jl . 

1 ;; 

(81) V. = , v V x d e n vierkantswortel uit: 

i <̂'•(̂ '25 '"li.O (^'i — ~ RTZjrp i l ) 

1 R \ l / a , , R )2 

+ i 'h. ('V, + <:,,) ( + ^ + (-,, + -:,),, , I ^ 4-

gedeeld door donzolfdcu noemer als in (27). 

(o2) I V X den vierkantswortel uit: 

1 'l'i {'••ih - .̂2 jl - - C;-) - \ [ - -f- r..,) (/[•. -

-H 

r cvO , 
I • 

geile(d(l door (lenzoll'deii noemer als in (20 . r = '2 loi,^. 
(l I' .) 

I )eze uitdrukkingen /ijn gfeiisziiis over/.iidittdijk en IIM-

neii zi(di niet 0111 da.aruit den invloe<l na te gaan van <le 

is(datieweer>ia!iden v.aii de t<d(d'oonlijnen. van de fre(|nentie-

van (Ion steids'stroom ol" van de hoogere harmonis(die i;'ol\-en 

in de spanningskrmntne. Daarom gaan wij th.ans over tor 

hel in l'ig. 2 aangogeven voorbeeld waarbij wij a.anneineu 

dar de diaini'ter der sterkstrooinlijnen 10 111..\1. brdniaii-i 

en van de zwak>troomlijnen O m.M. .Met. de in de l'iLi'uur 

iiigosidiroven maten zijn dan de fa.etoreii voorktmiende in 

de vergidijkiiigen ( h de volgende: 

e = 2 loge 

= -Z loLT,. 

lo-. 

/i = loiie 'V' = loir,. (I.. 

Pi = l).5 z= sdd.n ld(),d / 2 log. 

f2 = l),5 d. = 718.1- : 1()(),() 

f:\ = 0,5 d., = 718,1 'iu ^ 7i)l,8 
2 log,. 

fi - - (1,15 <f\ = 
70d,(i S2I.1 / 2 log,. 

f:> 0,15 = 7dd,d d,. = l()d,d 

s:35.1 1511,2 - 1(111.() 
= 2 log. 

= S(15,l = 1511.2 - I(i5 7,s 

785,1 l()!)8.d d,^ 15!)8.l ƒ/ — 2 log. 

7(;5.l 'V 17d7,l d.. - Idls.i) 

. 811,0 . 1 " -1 18d,8 = 1 ldd,8 
= 2 log. 

a.aniiierking llenielli Ie. d.al de ver: U''elijl killLl-etl . 1 . tcj-

ij' in deii vorm 1 zijn ü'e-idire ven. heel't meii: tl 1 = 2 log. 

(t 1 = 2 log. -•'< = 

M 
:21 

2XSO0 

0,5 • -"- • ld, 112 P = log. 

h - 2 louv 
d.. 

: 21 
1 D^M/-' 
h'UV , r 

joO 
= i :-),i81;) 

a, = lo-e • = 

,1 = 2 l o - o ' V ' 

I 

d,: 
d... 

d.) 

* « 

il . 
I I 

2d. 

:l log,. 

2 loLV 

log,. 

2 log, 

lo-o 

ir)M.2 

100 

IGU.lt» 

7^1.:; 

1707.1 

S21, l 

V 718.1 

(i.ó 

M811.:; 

= 2 loL'.. 

lo-, 

2 lou, 

2 louv 

= 2 loir. 

Kil 1.1; 

lii.')7.S 

2 x7i:;.-

0.5 

lói>;;.i 

iids.o 
7tló.l 

2 X 700 

(ij.-'i 

1100,8 

: - 5 o 

2 • 700 

(Uö 

= 5,1 10 

= 1,0212 

= KK'.os 

= r),82(i".i 

= I.O.MT 

= l.odn; 

' = 15,912 

_ 1,51(51) 

l.lliUd 

T.dSti.'i 
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Xu komen in <le hctrokkingon i (2(S), (2i)), (vJO i, (lU ) 

on 1 I voor do cajiaeileiteii : 

r,. waarvan do waarde van den tidler in i K5 i is luinireireven 

Cu 

(•rj 

M -, O ' ' ; -

(-1) t'14 = 
1912,1 

811590 ' 
= -T>, r 

M47,2 

81f590 • 

_ 1725,3 

811590 

54287 

811590 

C2â = —, 

1302^5 

8 r i 5 9 0 ' 

/•5 = 
_5418S 

"8Ï159Ö 

Wij nemen aan. dat in lig. 2 de .sterk- en zwakstroom-

lijnen over een lengte van 20 K..M. evenwijdig loepen en 

dat de totale lengte van de zwakstroondijn (»0 Iv.M. be-

draagt. bovenstaande waardi-ii voor de eapaeiteiten r^,. 

/.•., en /.'i lii'eft men dan nog met een zeker bedrag te 

vermeenleren, bet i'id-iking ludtbende oj) liet deel van 40 

K..M. waar sterk- en zwakstrooiiilijneii zieli in(,'t in elkan-

(btrs nabijheid bevinden. Ten einde dit bedrag te bejialen, 

heelt men zi(di over het detd van 10 K.M. <le sterkstroom-

lijnen weg te deiike.n. hetgeen in de betreffende formules 

kan worden ingevoerd door , .-v' UPa? d. z. <le stralen 

(1er sterk.-troomlijnen. O te stellen, l it de betrid^kingen 

iiV.) volgt dan. d;it f/,. n., eii a, oneindig groot zijn en 

deze vo<irwa;irde goulxtitueerd i nde uitdrukkingen i20i 

i'.l ' 10' en (21 • gi'eft : 

t'l-i = „ , A l = . /'j""-
" t — /'* •'̂ 'i "s — 

Snb-titueert men hierin <le in '.)'.> aan̂ -eL'"e.ven waarden 

dan verkrije-t men: 

. . . . . 7,r,S()3 1.S.2S2 l.s,2.s2 

• • '•'^ = 275.10 ' •̂•' = 275.ir>' 275,1(1 • 

1 )e ijei.alleiiwaarden in 31 en 'li.")' z i jn uitL''edrukt in 

electrostati-ehe eenlledi' l l pel' eelllleid X'ail h'll^^te. Nu is 

I lar.ad 10 ' '.I 1(1" l']. S. l-]. dus 1 mierofarad 

II • |0' l ' i . K . 1 >rukt men de lengte / in K..M. uit dan 

wnrdeii de uaarde i i der eapaeiteiten in mierofar;id> ver-

kreL'"ell d«Mir ell ' ."».") te Ve f 11 |e !l i i:'V U ld i l^'ell lllet del! 

l • / 
laetnr . \ nnr de lengte \an 20 K..M. waar-

9 x 1 0 ' 9 

oNcr de Merk en zwaloirooiiilijiien evenwijdig lodpen en 

de lengte \,in 1(1 K.M. waarbij de wederzijd-(die ^elei 

dingen zieli niet in elkan<ler> nabijheid bevinden, verkrijgt, 

men derhaK <• in niieri»farad- : 

('3:, waarvan de waarih' van den teller in (19) is iutngogeven 

)) n n 1) O >» ',) 1) 

n )) !< '» >> M ('0 » H 

)) )> )» »> )) M :i 51 

terwijl de waarde der noemers van al deze eapaeiteiten in 

(21) is ;ui.ngegeven. l)Ovenstaande getallenwaarden gesub-

stitueerd in de uitxlrukkingen voor de eapaeiteiten geeft 

als resultaat: 

= 

('30 = 

2027,3 

811590 • 

1904,1 

811590 ' 
t'lT = -

22379 

811590 ' 

'H) 19 TM 
<"«) • • " - •« = 

•'0 1447,2 

'-»O 130'>5 

20 19()4d 

•211 -22871» Ji) 7,1)808 

' • ' ^ = - 1 ^ s r i ó i i ü - ^ - y 

2(1 à.) 287 

9 2/0,Ib 

9 ^ 811590 " ^ 9 

In de uitdrukkingen i27; tot en met <;V2) komen nog 

voor de factoren 1{. L en Wat de factoren K leii L be-

betrefieil. re>p. weer>tand en ze>|finductie van de inge 

scliaki4de t<defo(m. <tnder-te|len wii: 

.) ( IJ 200 Ohm en L 0,2 lleiirv. 

1 )e middelbare waarde van (b' lijnspanning van den 

sterkstroninaaiileg stellen wij op 27 (i80 \'olt, hetgeen 

overeenkomt niet (M'ii mi<ldelbare w.iarde van de pha-e-

>panning van lliODO N'olt. Hoewel in ge-

noemde uiidrukkinLieii de maximum w;ta.r(le van de 

pha>e>p;iniiing vner-telt. kan men voor \' de niiddelban^ 

waarde va.n deze >panning substitueereii en vei'krijgt dan 

de uitkoni>ten (ïveiieen^ iii middelbare waarden. 

11 -

Hebben wij hierboven reeds veniKdd dat 2 gevallen 

zullen worden beschouwd, t. w.: 

l". isolatieweerstanden van de 3 draaistroornlijiien on-

eindig groot: 

2". dire,cte aardsluiting van <'('n der (Iraaistrooiiilijiieii. 

nog zal bij beide gevallen worden oiiilersclieiden : 

(i. een zuiver sinusvorniige sjian ningskroninie met 

een fre(pientie = nO: 

l). het aanwezig zijn van ».'en gepronoiHMMM'de 13de 

harmonische in die spa.nningskn)niiii('. 

In geval a ln!eft men dan in de betreffende formules te 

substitueeren V = 1(1000 Volt en cc x 50 = 314. 

In geval h ondersttdlen wij, dat de amplitude van de 

13de harmonische 7.5 pCt. bedraagt van de fiindaiiientcele 

sj)anning, zoodat de niidchdbare waarde van (ĥ  phasespaii-

ning van die harmonische globaal - 1 (i() x 7,5 • 1200 

Volt en :c = 2 77 X 13 X 50 ̂  ± looo. 

(.Seval I . 

Isolatieweerstanden van de draaistroomlijiien cc. 

Zuiver sinusvornn>;e spanniii^skroniine. 

1 " . llrrrkcHiini niii de spiiinilii;/ i/r'/miKci'rrd in lijit /. 

Substitueert men in de u i tdrukking '27 de waarden: 

V r = l ( ) O 0 O , .v = 3 1 4 , l l r r 2 0 0 , L nz 0,2 , 

alsnie(le de in i3(» ber(4\ende w.'iarih'ii der eap.'ieiteiteii 

dan vindt men 11:1 eeniu'e vereenv(uidiiiini:': 

(38) V... = 5 x 10« \ lir>778 X I 
13755 X 10-'^ 

742S9 X 10 I 
4788 x10-'=' -

,n n 455i;iylO-' 45513x10-" , 1 
2I0SI x K M ' ^ - ,, f- - 73S32 X 111- K 

12S')8 X 10- r289.Sx 10 1-

W'at de grootte van de isol.atiewcei-staiidiii lï, en K, 

van de t(d(d"o(mlijnen betreft, onderxdieideii wij in alle 

te behandelen gevallen de nav(dgeiide waarden: 

K., 10 O h m 

K,, 10' ., 

I ï , > l 0 ^ .. 

foonlijnen vindt men na substitutie, in i38) : 

voor 1{, K, 10' Ohm .')(;.(i(i.") \'olt 

.. II, \{. 10- . V, 89.290 .. 

1{ V, 8'.».9ii( 

1!, 10- .. 

11, > 10" .. 

V 8O.91;." 

a. isolatie.weerstanden van beide liiiKMi aan (dkaa.r gelijk i . . . . . 1 . 1 
n .1 1 iJij ,1,. i<()|a,tieweerstan(len van de te|( 

en wel : 

IJ,, — l{,, : 10' Ohm 

R,, _ 1[, _ lO' .. 

h',, 11., KK' .. 

U,, li, - lO' .. 

h'., ir, > 1 0 ' 

1). isolati(nv((erstanden van beide lijnen van elkander 

verstdiilh'iid en w(d : 

R,>|OM)hm en R., • 10'Olim 

„ „ K, „ 

(\ dinu'te aard.-luitiiig van tidefoonlijn f). waarbij dei-

halve Rr, : O . en voorts: 

b\, 10' Ohm 

r1 10̂  „ 

Hij ongelijke istdatieweer.-taiideii het re^-nltaai v;in de 

>ub>titutie in ; 38 : 

voor l ï . >10 ' Ohm en R, 10̂  ohm. . . V. _ : S'.),9('.5 Volt 

„ R.>|0^ „ R, ==10' „ . . . V̂  -77.135 „ , 

Hij directe aardsluiting van teh.'foonlijn 5 i- H. O. 

hetgeen gesul><t itueerd iii i 38 oj)levert: 

(39) . . . . V,. = 5x10' ' 1 / 
21212 y 10- " 

4f)513 X 19-' -t- ,, 12S'.IS X 10 ' -

•ruit verkrij irt men dan : voor R, 10' ( V. \'.di 

voor 1{, - 10' Ohm V, 1.:)(IS7 Volt 

.. R, 1(P „ V4 . 1.53(;2 

.. R, HF V, l.:,393 .. 

1) 'M R 1 0 ' l.:):;93 .. . 
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2". Hrrrkaiiiiij ran de spa)niititj tjrïiiiUia'rnl In lijn o. 

i<ub>iitutii' van do Ion waarden in (2.S) verkrijgt nnMi voor ile .<j)anning gt'ïnduceenl in lijn 5: 

(id) . . . V 5 = 5 X 

1 I()()()! y J()-"•' 
14265 X 10-'^ 

. 
74M.S X 10-"' 

3840x10-'» 

1M 

])ij grlijko isolatifwerrstaiideii van do tflcfoonlijnon 

wordt dan j^ovondei»: 

'/elt'de noemer als in (38) 

')". Ilcri'ki'niiiij ran ik ri'.itdlrrrrndc, .slroDin.slci'lc/e. 

voor — 1{., _ lU' Ohm = öii.Oi:) Volt 

,, \l, = n,, = 10' „ V, ^ 80.210 

,, _ II , K)-' ,, V, = 80.8^^0 .. 

,, _ 11, _ 10" V, = 80.885 .. 

11., _ > KF . . . . . . V, ^ 80.800 .. . 

Bij ongi'lijkc isulntit.'wrcrstandon vindt men: 

voor 11. >10" Ohm en 11, ==10' Ohm . . . V, S0,8S5 Volt 

„ K,>10" Ohm en H j ^ l O - O h m . . . V,-^7(>,2i)0 ,, . 

Moe gloot <1(' >trooni zal zijn wtdko in hot trdcfooiioircnit 

zal circuhM'ri'n. kan a priori niet uit de hovenherLdvondc 

wiiaidcn van do gcïndueoordf .spanningen in de telefoon-

lijnrn wordi'ii ai"g(d<'id aangezien de phaseversehillen tus-

M'ht'ii <h'/j' spanningen niet hekend zijn. Daarom hoeft 

nit'11 dl' l«'irid<king 120' ter hand te nemen waaruit men, 

na sidisiituiii' th-r greialli-nwaarden. verkrijgt: 

I I ) 1 = 5 X U)̂  

117:i7 X 10-18 

90125 X 10-

"" Is Ĥ  

l)ij gelijkheid van de isolatioweerstanden der telol'oon-

- 3-2(117 X 

142(35 X 10-' 

IJ. 

-f-

_ 13755 X lU 

0ül25xl<i-5 ' 2(jO-

- l.:20 X l()-i"4-
3340 x 10-'= 47.S8xlO-'^-|'-; 

R. 

i ( ; i2 ix io-« 
27SG2 X 10-

H, 

27S71 xlO-" <;2.s 

11, K, 

lijnon verkrijgt men als uitkoni<t : 

II, - KH Ohm 1 

K)-' „ . . . . . 1 

R;, ^ IIV' ., . . . . . I 

II-, 10" . . . . . I 

II, > lO' .. I 

voor R.J 

.. R. 

0.883:;i :\lilli-anip. 

0.:-58(il5 .. 

0.;38(i21 .. 

0..'i8(i21 .. 

0.:!8(;25 .. 

I5i, ongelijkheid van de isidatieweerstanden wordt: 

voor II, > KI' C)hm en R, — 10M)hm . . . I - 0;-:i)078 Milli-amp. 

>. „ 11.-, = 10' „ . . . I=r4,l(i07 

Dij din-cti' aanUluiiing van tele}« 

li'TLT'-en na <uli-iitutie in -11 i:eei't: 

n ;) IS O 

(42) 1 = 5 x 1 d" \ !)ÜH5 X 

X lO-'-i'-̂  

200 

Hl -
27S71 X lO-t̂ -f-

()2,S 

Hieruit wiii'dt i:''Viinden: T a b e l i. 

VIMII II, : 10' ( )lim I 

II, lO' 1 

II, 10- 1 

R, 1 

II, > 10' I 

7.1075 Milli-ani]». 

7.:;2oo .. 

7.:;i2o .. .. 

7.:;i:55 .. 

7.:5i:!5 

Isolaticweei'-rtandeii van de (Iraaistrooinlijnen v . 
Zuiver siiiusvorniig:e spaniiiiigskroiinnc met ."•)() periodou. 
31i(idelhju(' waarde van de phasespanning KKIOO Volt. 

Isolatie weer-

standen van de 

telefoonlijnen 

in Uiuns. 

Geïnduceerde spanningen 

in de telefoonlijnen 

in Volts. 

Resnlteerendo 
stroonistorkto 

in liet 
telefüoncircnit 
in Milli-anip. 

R.. V, V-

\'<iiir 11 iiii'fi' duidelijk <>v('rzi(dit zijn de \rrkri'gen 

!• >uliaten in nnd('r>-taande talx'l I >amengevat. waarbij /ij 

':pg"ellierkt dat. nu-t liet oog n|i (M'll voldoende nauwkeil-

light i»̂  in d»- becijferingen, alle witkom-t '̂U iu <le/.r. 

nit'df in tb' vn|grn<b' tabtdien in 5 eijffr> zijn gegeven: 

Ip't bidinrt'i iiauwrlijk»- vei-jiielding dat aan df dreiniah'ii 

in dl' waanb'ii. vi-rkffgeii vuni- dr -pamiingfU en de 

-inni!ii>terki<'n. prarii.-ch geen bt'tei'ki'ni> kan worden 

tiH'ĵ -rkcjld. 

10' 
1(|5 
lo'i 
10' 

>]o: 
> lo: 
> ]07 

1(1' 
lon 
10'' 
10̂  

> l o : 

104 
106 
1 0 ' ' 

10' 
> 1 0 7 

KiT 
1 0 ' 

O 
(I 
O 
( I 

O 

SU,in;.') 
77, lo5 
1 ,r»os7 
l/iHii-J 
1,5:̂ 90 

ölVilÓ 
89,210 
Sit,880 
S9,885 
Si),>90 
S'.»,885 
7tV2'.)o 

O 
O 
O 
O 
O 

0,38881 
0,38f,ir, 
(I8S()'J1 
0,:iS()'21 
(V̂ ô-Jó 
(1,8'. 1078 

•1.1<)07 
7,11175 
7,8'J!)(.) 
7.84-J() 
7,:M;',5 
7.81H5 
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r i t deze tab<d blijkt, da.t een geïndueeerde stnxun van 

0,4 milli-juiipore door hot telel'ooneireuit zal eireuleeren. 

wannoei de wiM'rstanden van do tolot'oonlijiK'U aan elkaar 

gelijk zijn oi' onderling geen grooto verscdiillen vertoonen. 

\V(;1 zijn dit vrij st(?rke strooinon, vergeleken met die welke 

gedurende' het telefoneeren door (h; lijnen vloeien. do(di 

zij znllen g:(_;en bidotsid zijn het gesproken woord te kun-

nen verstaan. Alen heeft n.l. te bi'denktui, dat de geïn-

duceerde stniomeii oen fre^piontio = 50 bezitten ti'rwijl. 

vfdgen.- onderstidling. geen hoogere h;irmonis(die golven 

gi.'a(dit worden aanwezi^g te zijn. Derhalve zal oen 

la-'e toon van constanti! sterkte wonh.'ii voortiC''br;i(dit. een 

welk« nii't zal beïnvloeden h(!t door de telefoonstroo 

men voortg-elir.-oditi' geluid, vermits deze stroomen een 

fre.ipH'lltie hcbheii lig;gen(le tusseheii do grenzen 200 en 

2(l()(). irt'lukki'n^ omstandigheid treedt hier bovendien 

iiDLf het vei-.<(diijnsel op den voorgrond, dat het voortdu-

rend Iiooren van (mmi toon van constante hoogti^ het oor 

;il> het wai'e doof maakt voor dien to<m. 

liij grootc verschillen in de isolatieweerst.inden van de 

telefodidijncii /.uilen de geïnduceerde stroonien sterker zijn 

en wanneer ii|) ecu der telefooidijneii directe aard 

aanwezig is. zullen stroonien van ^ 7 milli-ainpère op-

treden. strooinen voor een tcdefoon van een zoodanige 

sterkte, dat een sterk gera;is zal ontstaan, waarbij noeh-

tans, om bovenvermelde roden, telofonistdie gemeensehaj) 

niet geheel behoid't te /ijn buitengesloten. 

(m val I I . 

Directe aardsluitinj^ vuii één der draaistromnlijnen 

Zuiver .^innsv<irmige spanningskronnne. 

I". Ili r< L < inini run ilc. spfiiinlnij t/i '/inlitcrcr<l In lijn I. 

In het geva.l van et'ii directe aa.rdsluiting van /'(''ii' der 

dr.'iaistrodiiilijneii lndibeii wij g'ebruik te maken v.an de 

betnd^kingen lilO . ;)l i en (82 . Rij deztdfde getallonwa.ar-

d(Mi als voren .aangeiioini'n en in ;i.Mnmerking nemende, 

d.'it <le wijziging ih-r potentialen bij aardsliiiting in f't'U 

phaso reeiU in de fornniles in i'ekening is gebnodit. heeft 

men n;i substitutie in .;)().: 

(1.3) = 5 X 10'' \ 4.9-213 X 10-'-
18755 X Ki-

ll^ 
121 151) X 10-'^ -f-

14270 X KJ-' 

11® 

zelfde noemer als in (3S i 

r»ij gidijki' isoIatieweer>t;inilen van de t(defi 

wordt hiei-nit verkregen: 

lell 

VI.or II, II 

.. 11. II 

1(1' Ohm 

.. R, 1 

KI' 

lO'̂  

10' 

II, > 1<>' 

V, 

V, 

V, 

V. 

51)5.li.5 \'(dt 

Si;5.7(l .. 

.slO.Of) .. 

85().(12 ., 

.^50.05 .. 

Hij deze hooirc spauuiniren rijst de vraag of hei aan-

r.'iken yan n'lefnon-gideidingen. welke over een grooti-

leiiirte evenwijdig looj)en iiiet. hoogspaunings-geleidingeii. 

ook Lfevaar voor de persoonlijke veiligheid k;in oplevei-en 

wanneer in laatstgenoemde geleidingen ecu directe a.ird 

sluitiiiL'- aanwi'/ig i>. D;i;irvoor heeft men na te gaan .-uin 

welke .-paniiinLT een j)crsoon is blootiresteld. die i-i'-n der 

telefoonlijnen a;inra;ikf of. juister gezegd, het bedrag der 

>troniii-terkH' hetwelk (Mlder die onistandigliedeii door het 

lich.'i.'ini v:in den persoon g;i;it. w;ini. de fre<|ueniie buiten 

liexdlDUwi lur hatende, liet î  hiat>tgenoenide factor welke 

ni;i;iti:eve]id is voor het min of meer gev.aarlijke der aan-

Allereer-t lieeft nieii d.au deu ohiirsehen weer-tand va>t, 

te stellen v;in liet menx'lielijk lich.aani. Somtijd- vindt 

iiieii daarvoiir wa;irilen a;iniregeven van een paar diii/.end 

()hni (' . doch het komt ons voor. dat dit. bedr.ag veel 

llooirel is te neiiieii. Dc Vers(dlille)ide weerstanden tO(dl. 

welke in a;inmerking knnieii. zijn de volgende; 

tl. o\'erg;iiigs\\ceiNta nd bij lu't a.'nirakingsoppei'vlak ; 

I). \\eer>tand van lici mcii.-idielük lieh:i;i.m: 

c. overgangsweerstand bij de plaats van uittre<ling van 

den stroom: 

ll. isolatieu eer-tand v.'in het -idloeisel gemeten tee'en 

a.arde. 

.\i bedraagt nu ook dc sub h gcnoeinde weer-tand slecht^ 

eenige honderden ()li!lis. het totaal der vernielde wee|'-

>ianden bereikt vele duizenden Ohms. .Alleen in e\cep 

tiiuieele gevallen zulleii wt'erst.'iiiden vaii 2 ;'i .8000 ohm 

kunnen optreden, doeli onder norni;ile om-tandiirlieden 

z;il een weerstand van 2.5 000/ Olim iriet te liuog zijn • ' . 

.Xeiiien wij d;m aa.n. d;i.t in het hier beschouwde ge\;il 

telefoonlijn I wordt aaiig'era.'ikt door een persoon niet een 

totalen weer-tand van 2.5 000 Olini. terwijl in het sterk 

-tvonmuet :c.n\UI\\itin;x van één lijn »»pget.redv'U. In 

sub-tiiueeieiiile ||, 25(100 verkrijiTt Uien: 

(1) K. T. /.. 1'.»<•;, p r.s.ó 

Dc Inî oiiieiir, l!M)G, p. 11. 



V, = f) X 1 

•1.9218 X 10-15-f-

3978() X 1(1-11 -f-

— 14 -

18755 

•15918 X 10-^ 

H-, 

- f -

-f-

121151) X lü->5 

— ns(;78x lo-n + 

1127()x l()-'2 

H.. 

12S9S 

" R : 

llicrii; dc vcrs(dnllt'iidt' wiuinleti van K-, substiluccrcndc. 

waarbij /ij opgmicrkt. dat dc waanlcn van dc ttdlcrs der 

breuken reeds boven zijn gevonden, verkrijgt nien: 

vooi R, = KJ' Obni V, — (iKUf) Volt 

i l , = KP „ V, _ 811,25 .. 

VOOI b\-, — K)'' Ohm V, = 822,70 Volt 

.. - KF „ V, = 82:i7ö „ 

.. I J , > 10- ., V, = 82:185 . 

De sterkte van den stroom, welke bij aam'aking van 

lijn I door het lichaam van den pî rsoon zal g;uin, be-

draagl derhalve: 

bij weerstand lijn 5 vim 10'' Ohm: x 10^ = KJ .Milli-amp. 

« ^ . „ 10^ , : ^ X 103=. 82,1.50 ^ 

822,70 
10'' 

> 

25000 

828.75 

25Ö00 

828,85 

25000 

X 103 ^ 82,!)08 

X 11)3 =: 82,!)50 

X 103 = ;52,S)5l. 

Iloew(d deze strooinsterkten niet doodelijk Ixdioeven te 

zijn. moeten zij to(di als gevaarlijk worden aangemerkt (' . 

Hierbij heeft men in het oog te houden, da.t in het ge-

tallenvoorbe(dd is onderstfdd, dat sterk en zwak-troimi 

lijm'ii over een lengte van 20 Iv.̂ M,. a;m elkander even 

wijdig loopeii op Oen we(lerzijds(dien af-taiid van (S M.. 

hetgeen \ l ij nn<r|in>tig moet worden genoemd. .Vmler/ijd-

evenw(d i- v(»or dc iniddelhan^ waard-' van de lijn.-paiining 

aangenomen eep bedrag van 27')S() \'ob. ê eii spanniiiir. 

welke \'o(»r een l)o\ ('ngronds(die o\ »'rlirenjiinu" van elee-
o r> n 

triscdie eiierü-ie dver groot«' afstanden betr(d-:kelijk laag 

is te noemen, bedraagt die, spanning b.v. SO(Kf(l \'(Klt dan 

zouden, mei nverigeiis dez(dfde getallenwa.'irdi'ii al> boven, 

dü berekende waarden van geïndueecrde spanningen en 

stro(un>terkten ongeveer II maal i;ro(Uer worden en dan 

zon. bij het aanwezig zijn van een dircete aardsbuting in 

het sterk>troonmet. aanraking van de telefoonlijnen doo-

delijk kunnen zijn. lnder<la.ad schijnen zi(di in d(? practijk 

enkele ongeval len te hebben Voorgedaan, wtdke aan deze 

oorxa.'ik moeten worden toegeschreven. 

Keereii wij ua d(v.e uitweiding tot het vorcnbehandelde 

geval lerng en (Uidcrstidlen thans, da.t do isolatieweerstan-

deii van de heide, tidefoonlijnen ongelijk zijn. Xa substi-

tnlie in . Ilr verkrijgt men dan: 

voor R . > 10" Ohm en R, = 10K)hm . . . V,, =850,05 Volt 

„ R ,>10 ' „ .. R, - 1 0 ' „ . . . = 729,00 „ 

bij directe, aardsluiting van lijn 5 vindt men na sul,)stL-

tutie in ' i:b van R-, = 0: 

( M ) V,, = .-) X III''' 

\ 
205..2 y Kr 

15518 X 10- 7 
\l 

[128!)S X 10 
2 ' 

een uitilriikkiiiL'' me| dcnzelfden noemer al- i.'IH . 

Hieruit wordt verkreireii: 

, KH ( dim . . . . . . V, I 1.850 \'o 

. K' . . . V, 15.121 .. 

. KI' . . . V, 15.110 .. 

KI' . . . V, 15.152 .. 

> 10' . . . V. 15.152 .. 

2". Ilrrcki iiii/ii Villi tlf siunniiiiij ni ïiitliicciTil iii lijn .'). 

Sub-^tiiiiecri men de getallenwaarden in i.'ll ; dan ver-

krijgt men. na vereenvoudiging, voor dc s|)a.nning geïn-

ducceni in lijn 5: 

(1.5) . . . . V n - a X 10'« 

') l'e liii,'»MiitMir, !()(;. cil. 

\ I!)8(i2 1') l l2()5yl(l 

lït 
12 lio < 1 0 

181700 y 10 

R, 

Z(dl(lc noemer .ds in (8S) 

— 15 — 

Hij gelijke isolatieweerstanden van de tehd'oonlijnen 

vindt men: 

voor R^ = 11, - KH Ohm 

R, = K, z= KK' „ 

l i , K, = 10̂^ „ 

.. _ 10' „ 

,, l i , > 10' ,, 

V, ^ 585,d5 V(dt 

V, = 8-1:8.85 .. 

V, = 850.20 .. 

V, = 850,25 .. 

V-. 85().:!() .. 

Zijn de isidaticwecrstanden van de telefoonlijnen on-

lijk. dan wordt vi'rkregen: 

voor R,i>10^ Ohm en R, == 10̂  Obin . . V, 850,:{0 Volt 

„ R,>1()^ „ „ „ . . V, = 721,(15 „ . 

lifi'i L'i'iii 111/ i'iiii lh' fi'snlh'fn iiih' siromiishTkh'. 

.\'a >ubstitutie in • :{2 • verkrijgt men voor de stroom-

sterkte: 

(40) 1 = 5 X 10'' 

887 X 10-1'' -t-
M2G5>10-'^ 18755 x 10 

R.i " Iv'. 

zelfde noemer ids in (11) 

1270 x10 

IM • 

liij gelijke isolatiewM'erstandeii \an de tehd'oonlijnen 

In^eft men: 
T a b e l 11. 

voor 1{, : 10-' Ohm 1 

„ l i , - R, - KK' „ . . . . . 1 

.. R, R,, - K)'̂  I 

.. R, _ R., 10' .. 1 

.. \{, - R,., > 10' 1 

2.7:M2 Milliamp. 

2.7505 .. 

2.7518 .. ., 

2.75:11 .. 

2.75:;5 

Directe aardsliiitiiig van één der (Irauistrooinbjneii. 

Zuiver sinusvonnige sjnuiniiigiskroinine met 50 pei'ioden. 

.Mi(l<leli)ure waarde vaii de |)liasespanniiig lliOOO Volt. 

I>ij (Uigtdijke isolatieweerstaiulen van de telefoonlijnen 

wordt: 

voor R., >10' Ohm eii R ,= i lO ' Ohm I = 2,7d88 Milli-ainp. 

„ R , > 10' , „ Ib = 10̂  „ I -87.1(;5 „ „ . 

Hij directe aanUluiting van lijn 5 verkrijgt men na 

substitutie van O in (-K)': 

Isolatioweor-

staiuien van do 

lelüfuonli.inen 

in Oliuis. 

H. i;-. 

Rcsul toerende 
(ieïnUuceerdo sjianningon strooinstorkto 

in do tülcfüunlynen in het 

in Volt.s. ' «'•löf-neireuii 

, in Milli-ainp. 

V, V. 

r '/x'liiic Jincmci' ; 

Hieruit wordt irevoiiden: 

10 

zelfde noemer a'.«; in (-12 ) 

voor R, KH 

.. b\ KI' 

.. R, {{>'•• 

.. Rj 10' 

„ K.1 > Kr 

I 70.S I5 Milli amp. 

I 72.1:55 .. .. 

I 72.270 .. .. 

1 - 72.280 . 

1 72.285 .. .. 

In nevenstaande tabel II zijn de verkregen uitkoni'Nten 

sameng'esteld. 

Omtrent het gevaar voor personen va.n de hooge span 

ningeii. welke Idijk' iis deze tabel kunnen njjtredt n. weid 

hiervoreii reeds e( n en ander \t rnii-ld. \'oorf.s lijkt het op 

hel eerste gezidit ei iiigsziiis bevieennleud. d;it h' span 

KH 101 

105 1(|.-' ;s 1:̂ ,70 •J,7r>i}r, 

lO'i lO'' 810,Of) Sfii rj() 2,751-

107 107 S')! ».1 l-J sr)i),i:r) 

> 107 Sod,!).-) 2,7r)Hr, 

>107 lli7 sr)(),o--) 2.71 SS 

> 1'|7 KH 720,{)0 721,Of) .'.7,•('•.;-, 

1()> 0 1 (1 

10" O 1M21 0 7J.18r. 

ld'-. 0 ir..i li) 0 72.27(1 

lU' 0 ir.:ir,'2 II 7"' ''Sil -1-

> l(l7 li l'ó.ird 1 i 

Wal de -irooiiieii iet teli't'oiilicircilil !iet i'i ft. dr/e 

liing geïndmcerd in lijn 5 grooter is .|an die welke in zullen bij gelijkheid du' i-«o|:niewecr-tanden •• n A- teh' 

lijn I ont>laai. hoew el eer ^genoemde lijn zich op '^luo 

teren af-tand \an de sterk>iroomlijiien be\indt. I'icn gra. 

|ihischt vo(u--te||ing \an di' ve.etori'ii \ , en \' \oor ver 

fooiilijnen <d' u't'i ing'' \ ei'-.cliillen in th/.e • ri'v|:ini|> ii. een 

lerkn Naii :'> milli amp. bneik« ii. . < Ik«', uil !i -ddc 

van dl' lafe fie jueiitii'. de o\ri hreiiuin • \;in • "••'-pr-ken 

schillende waarden van R,, e.n R , en :'.ulk^ mei b. hulp v.iii v\oord iiiei b, ho fi te vrrhindereii. Hij hei Mpir. deii van 

de in . i:; en b5i gegeven bet n d̂  k i llgell. welke in coUL cel, dilecle ;ia rd d U i I i lig -p 'eli ih'r telef.H.idijlM.n - li. 

i>le\en \orni w 

1 • • • 

orden terui:Lr(d.raeht. doei een inzicht in we^. n- (h IMO-V hii'i l.ij opi r.'h iale 11 pi terki-n. i- h 

dit vei->chijnsel \erkrijgen. foni-che i:»'meen chap iiiei mogel i jk zi jn. 
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4;eval 111. 

Isolutiewccrslandeii van de »li'iuiisti'ooinliineii >:; liJde liiii'moiiisclii' iii de spaiiiiiiig;skionime. 

1 " . JirrcbHlini r<ni de sjHuniiiKj ijr'indacrrrd 'm lijn /. 

lüj liei aanwezig zijn van' de 1'kle liarnioins(die in de sjtanningsla-oninic ncinen wij aan. da.(. V 12(10 \'olt en 

-1000. Xa .substitutie van deze getallen en de waarden der capaciteiten in (27i verkrijgt' men na. uitwerking: 

(IS) V . t = l.SxlO-^ \ 'M\')Ux lO-i' -t-
i;375óx 10-'^ 

3f)l9 X in--' 

' 1 ) 

1 fil) 1 X 10-^0 2 9 4 1 ^ 2 9 4 1 ^ 3 _ ^ 

lil Kr i».) 1\-
-f- 00780 X 10-"-f-

478SX 10 

' H, 

59820 y 10 » 59872 x10 

i ïT" R;. 

Zijn de isolatiewcerstanden va,n de ludde. tfdel'oenlijnen 

aan (dkander g(dijk. <lan heeft men: 

VOOI II, _ 1(H ( )lini 

ir h'„ 10' 

h\-, -10'^ 

- 1 0 " 

h', > !()• 

(19) . . 

. . V, 7.2208 Voh 

. . V, = 7.:!:)07 .. 

. . V., 7.:; 188 .. 

. . V, rr 7.:;i08 ., 

. . V, 7.;! I08 .. . 

liij ong(dijke istdatieweer-tamleii wordt gevonden: 

voor II, >10 ' Ohm en K, = 10' Ohm. . . V., rz 7,0502 Volt 

„ 1{,>10^ = 10' . . . V,=:7,7;^:r 

Oij directe aanishutiug van lijn 5 verkrijgt men na 

suh>tituni' van II-, O in i IS': 

I S X 10^ 

29112 X 10-»̂  

21212 X 10-22 

1 -

H. 
5!)S72 X 3 0 « 

lieruit wonlt verkn'o'eii: 

voor 11, 

.. II, 

.. II. > 

10' ohm . . . V , O.7.");ïi v.dt 2". lli 111,111/111/ ruil dr 

10' .. . . . 10.108 .. 

10'̂  • • . 10.17; ; .. 1 )e g'etalleiiwaardeii 
10' • . . 10.171) .. uil werking' : 
10' .. . . . V , 1(1. ISil .. . 

(.V)) V5 = -t8xl()' 

Si 59:5 X 1(1 1" -f- -
M2()5x 10 

10913 X 10-1" — 
3340x10 

R, 

zeilde noemer als ni ( is) 

l l i j gtdijko i-n|;itiew eer.Mandeii van de tehd'c»onlijliell ver-

kriii:-| men als resultaat : 
Ihj iMig-fdijki' ixdat ieweerstaiideii van de tehd'oonlijnen 

lie(d'i men: 

\dol II, I 

.. ' l l , I 

.. II, I 

.. II, 11 

10' ( )lini 

I!, i ! . > 

0.2(i7.s \'(di voor I Ï ,> l0M)hm en 11,- 10'Ohm V, 0.20.SS V,dt 

(5.21 NS .. 
.. II, >10^ ., H, = „ V, =:5.74J7 .. . 

('..2102 .. ;;•. lïrri i,iiiiiij/ rtfii lie rrsilf h'i'ri'lldr s! r(ii>iiislrrJ:li'. 

o.'jt )'.);; .. 
Xa MihMinitie Xa MihMinitie in i20 Wnrdt de uitd rukking van de 

i;.2(io;! .. .-ti'iMHieici kte : 

IS ;< \ 
r .Moxio 

20") • m 1375.') -10 

K. 
— .');) !• X lo- n') 

— ."î OOd X 10 — 
1197x1(1 ' -1202 x 10 ' 20(1 

llij L'-elijk"' i-nl;itir\\ n-r-tallden van di- t (defm.lll iilli'll V O O I ' llj 

W ( .nit 

voor II, II 10' Ohm 

,. ]{, - Jl. 10 .. 

.201(1 .Milli-amp. 

II, 

II 

1.'37 X 10 

lO'' Ohm 

;;;;40x 1(1- d7ssx lo 

" H, " II, 

;!') lOl • 10 5 ;;5:,().} . 10 5 

1M ~ II-. " " 

Si 111 

11,11, 

i.i(;:ni 

1.1(;:!8 

— 17 — 

Zijn de isolatieweerstanden ongelijk dan heeft men: 

voor R, > 10M)hm en 11, = lo^ Ohm . . . 1 ^ 1,4050 Milli-amp. 

„ 1I,>UV „ , II^^^IO' „ . . . I=2,()S80 „ . 

Heeft telefoonlijn 5 directe aanlduiting, dan verkrijgt 

men na snhstitutie van llj = O in (51): 

I = 4Sx 105 
21212 X 10-2-! 

- 1.202 X 10-^ -f-
2 0 0 - -

R, -
4- 3550 I- X 

^'()or verschillende waanlen van R., wordt hieruit ver-

kregen : 

voor 11, ^ 10' Ohm I = 11.827 Milli-amj). 

.. 11, = 10̂  . . . . . 1 = 12.02;; .. ., 

„ II, rrr 10̂  „ | zr: 12.700 „ 

., h', = 107 I 1-2 707 . 

n - ^00 
o-'-f-

-

T i i h e l 111. 

I.solatieweer.-^tanden van de (Iraai.stroonilynen co. 

13(le ininnoni.sche in de .spaiiniiigsUroininc. 

>Ii(l(hdl)ai'e waarde van de i)liasespainnng; van de 

13de harnioni.-^clie 12()0 Volt. 

> 10̂  1 =r 12.708 

De gevonden uitkomsten zijn in nevenstaande tahel 

samengevat. 

l'it deze tahel hlijkt. <lat bij volkomen gelijb' of hijna 

gelijke isolatieweerstaiiden va.n de telefoonlijnen'een stroom 

van ongeveer 1.5 niilli-amiière zal ontsta.'in. Wegens de 

hoogere fn'(]uentie van dezen stroom, welke valt hinnen 

de grenzen van de i're«pieiities del' .-pre(dv.>trooineii. /al 

het tehd'oniscdi verkeer zeiu' hemotdiijkt wonlen. terwijl 

een stroom van 12 milli-a.mj)èn'. optnMleinle hij een 

din'cte a;irdsluiting van <''(MI der telefoonlijnen, het. sj)re.-

ken gidieid zal lieleniineren. 

<;eval IV . 

Oirecte aai'dslnitini: van één der draaisOooniHinen. 

13de hanniinis(die in de spainiingiskroinnie. 

1". Ilrrflccinti;! i'dii dr sixuniiinf ijvhidiii-rrrd in llji/ I. 

Xa suhstitiitie van - 1200. KHIO en van de 

waanlen der capaciteiten in hetnd\l>:inLr i.'SO' xi-rkriju't nir i i 

al> nxultaat : 

Isolai ie weer-

standen van de 

telefoonUineii 

in Ohms. 

( i (.'ïi 111 ueet.' rde S pa 11 n i 11 gen 

in (le telefounlijnen 

in V(dts. 

Resuheerende 
stronmsterkte 

in hot 
tolefuoncin'uit 
in .Milli-amp. 

h', II-, Vt V, 1 

10' 10' 7,'J2ns i'),2:'.7̂ s 1,2()10 

105 105 7,:}3'.»7 i),21SS 1,4410 

pl'i 10'' 7,3488 (•>.2102 1,4'514 

107 lo; 7,34'tS i),2'>0:i 1,403.; 

> i o : > 107 7.:;408 ••»,2i »93 l,4ti3S 

> l o : 107 t),-Jo.sS 1.40.')O 

> l o : 10' 7.7S87 0,7127 

10' 0 0.7.-.81 1) 11,S27 

10̂  0 10,-lo« 0 12." 123 

0 lo..i78 0 l'J,7oo 

107 0 l(M7'.t 0 12.707 

>107 0 10,-ISO 0 12.70S 

(:i3). . . V., = IS .; KM \ 19s.-,!j X 10 — 
31 

S2733 X 10 

•/(dfde iKKüiier als in ( IS) 

11270 x 1 0 ' 

r»ij ireli jkl ieid van de i<olaiiewe( •r>taii( Ien (1er I t d i d ' t H i ! i i ; i j ongel ij k lieid \a i i i | r isolatii-weer-• t . ' i i n l Ien wol'dl \er -

neii \ in( l i men na. .^iihviiimie- cn uit w t • r k i i i L : " : k r e i i T t i : 

voor 11, " |0' Ohm i'ii ll- - l o M l h n i 1 (ii.7.;s Volt 

voiu' II, II 1 0' ( diin . . . . . V , (ll..-) k; \ 'oh „ 11,^-10^ II, •10' „ . . . . 
1 • -

('•9.4.S.') „ 

.. II, I I , 1 0 .. . . . . . . V , 0 1.7 12 ., Dij dil'eeto aai'.k dui i i i i ; van lelefnonli; jn 5 \ Cl 'krijut men, 

.. II II, lO' .. . V , i ; i . 7 
in 5;; >nhv tinio.. ronde II, 0 : 

.. II, II, 10' .. 

.. 11. II, > KI- .. . . . . 

. . V , 

. . V , 

i ; i . 7 

(i 1,7 

;i8 ., 
.. . ( M ) V , .. l s X K 

X 

•/cll'dc noemer 

11) 

aU in 1 1-9: • 
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Voor verschillende waarden van wordt hie'rnit ge-

vonden: 

voor R., Ohm V.j = 1)(;.()(|{) Voh 

V l'i - „ V, ̂  \{)2A1 

IJ.1 - 10'- ,, V,, = 1():>,.(H) .. 

voor 11.̂  = 10" Ohm V,, = l():u:) Volt 

•• Im > in^ V, : i(i;U(; 

2". ilrrrkci'nni run ilc spuiDtiuij (jclndncecrd in lijn 

Xa >ul>siitutir van de getallenwaardeik in (ol) verkrijgt 

nirn: 

(5ö) . . . . V5 =-IS X 1 O ' 

•Sódli X 11)-'̂  
1421)0 X 1 0 - " -

li, 
.s;52(;7 X KI -4-

18170 X 10-'-

zelfde noemer als in ( I S ) 

Zijn dl' isulaiicwccrstanden van de heide telefoonlijnen 

aan elkaar gelijk. <lan wordt: 

voor l\, lï, |(|i ohni 

I.'-. 10' .. 

.. li, Iv, 10"̂  

.. ir, n , 10' .. 

- h'.-, > 10' 

, - (;:;.2()(; \'oit 

\'r. (i;).(i(57 ., 

- (;:•;.(;8(; 

V , _ ( ; ;•; .( ;o i . . 

V, = .. 

Zi jn de is(datieweervtanden van de 2 f(d(d"oonlijnen on-
geli jk. dan heeft men: 

voor R i>10 ' Ohm en K, = 10' Ohm . . . 68,682 Volt 

,, M;>10" „ „ R , - 1 0 ' . . . V^=:ÖS,<)Ü1 „ 

Ilii'i'hiii'niij mm ,lr rusullrn-cndr .slruotns/crL-lr. 

!)• -vtalh'nwaarden in 1 :)2 suh-iitneerende geeft als 
re>uliaat: 

(56) I = : 4 S x lO ' V 4 -
1 -12()5 x 10 ' ' _ _ 187ö5 X 10 ' ̂  

R, Rr • 
/eli'd(! noemer nis in (.') I 

— .584 X 1(1- I'' — 
1 8 1 X 10 1-12702 X 10 

R-, 

l! i j g(dijke is(datie\veer>tanden van de telefooidijnen 
wordt hiernit verkren-en: 

T a b e l IV. 

voor |{, R, 1(11 ojini 

.. R, R 

.. R', R, 

.. R, R 

.. R, 

10 

10' 

. . . . . I 

R^> 

0.00211 Milli-ani].. 

10.272 .. .. 

10.117 .. .. 

lo. i : ; : ; .. .. 

l o . i ; { | 

Directe aunlsliiiling; van één der (Iraaistrooinlüneii. 

R>(le liai'moiiitJche in de .^paiining.skroiiMiie. 

Middeihare waarde van de pliase<spaiming van de 

18(le liai'nioiii.><('lie 12()() \'olt. 

Rij ongelijke i-<datieu eer.standen vindt n i rn : 

voor R , > 10M)hm en R, = l()Mlhm. . I - 10,18:5 Milli-ani]). 

» '»1 1» -wil M.|(5(i 

Heeft telefoonlijn .5 directe ajirdslniting. dan verkrij irt 
men door in •.")(! le - i ih-titueeren |{ (I-

O I 
^ zelfde Iioiiiicr als in (52) 

H ier in wrer d,. aangenomen waarden van R, snbsti 
tiieei-endi.. veikf i jgt men: 

voor R, 1(1' Ohm 

.. R, lO' .. 

lO' 

R. > 

I 1 IC. 12 .Milli ainp. 

I 121.2(1 .. , 

I 12:,.01 .. 

I i2:).os .. 

I 12."). O!) .. 

In tabel J\' z i jn de Roven verkre;.r,.,, u i t kon i s i en s amen 

L''e-Ield. 

Isolatiewecr- j 

standen van lie 

telerooniynen 

in Ohms. 

(ieïnducoerde spanningen 

in de telefoonlijnen 

in Volts. 

iiesulteerondü 
stroonisterktü 

in het 
: tolefooncircuit 

in Milli-anip. 

H» R- V, Vr 1 

ld' 10' t)4.5.}i; 08,-J0() 0,0029 

lO'- 10'' (•)-l,742 ()8,(:(iT 10,272 

KK' lO'i •)-l,7;{8 ()8,(38() 10,417 

KiT 107 (54,788 ()8,0<)1 l<i,4:i:; 

> 10' >107 ()4,7:is (•)8.()'.il 1I>.4:M 

>l(i: 107 04,78« ()8,()82 10,488 

>107 10' 00,485 rKS,(i(il 14,4()0 

10' f) !if,j,ifi() 11 IKvl-J 

10'' 0 102.47 (\ 124.2») 

10'. 0 0 1 H 

10" 0 10:i,15 0 12.5,OS 

> ItiT 0 lO.'i.lC) 0 125.01) 

— 1 0 — 

l'it bovenstaande waarden blijkt, dat Zfdfs bij gelijkheid 

van de isolatieweerstanden van di' telefoonlijnen, de op-

tredeinhf strooineii van zoodanige sterkte zijn. dat. iiu'de, 

iiuü het oog o|) de hooge fre<nientie. t.elefonisehe gc-

meeiistdiap alg<die(4(j bideminering zal ondervinden. Is een 

directe aardsliiiting o|i ('('n der tehd'oonlijnen aanwezig, 

dan bereikt (h' stroom een sKM'kte waartegen de ap j i a r a t en 

iiaiiw(4ijks l)estand zullen zijn. 

Hel kruisen van de Icdefooii-geleidiiigeii. 

4'en einde de door eleetrostatis(die inductie veroiu'zaakte 

bideinmeringen van het t<defonis(die, verkeiu* op te. heffen 

of te beperken. Worden ve(dal telefoonlijnen op regtd-

matig'e afstanden gekruist. Op de kniisings|)laats wordt 

telefooidijn I (fig. 2' gevoerd naar een isolator van de 

jialenrij waaroj) lijn .") is gemonteei'd en na, over eenige 

lengte (lil trae('' te hid)beii, g*(.'V(dgd. wordt zij op een an 

<!( re kruisingsplaats weer o|) dei palenrij I bevestigd en 

zoo vervolgens. Het/elfde ges(diie(li nier. de telefo(Milijn .") 

waarbi; er op is te lette.n. dat elke kruising zooveid mo-

gelijk is aan te brengen in het midden van (MMI traject. 

hetw(4k met betriddving tot eventueel aair.\czii:'!' I ioomen-

rijeii. huizenirroepen e.d, als uniform kan w(U-ilen aange-

merkt. Mathenia.tis(di komt dit hii-rop. neer. dat de- waar-

den van de eapacitiMieii der 2 telefoonlijnen ten opzichto 

van de I) sterkstroomlijiien alsmede met betr(4\king tot 

de aarde, luidi-rliiig aan elkaar g<dijk worden gemaakt. 

j\li't hetzidfde getallenvoorbeeld als voren behandehl, 

worden dan bij het aaiibiciigeii, van kruisingen de in i/)()} 

aangegeven waarden der capa,eiteiten als volgt: 

.52850 I- 17210 
(i)S) f i , . = c ' i r , = X 10- 13= 1.1)7Ü7 X lO-i-Marads 

= = ^̂  X H) 8/(;i;>x 10 

.')ó.')Oij 4-ö218( ) ... -.j^,-,, iM n 

('tö 

h = 

= IS.512X KI 1' „ 

Onde i ' M d l e i d e l l w i j w e e r d e 2 \olgende Ll'evallen: 

1". isolatieweerstamleii van de draaistroonilijneii on-

eindig groot: 

2". directe aardsl i i it ing van ('('n der draaistroiinil i jnen, 

dan wonh'ii de gnuidformule.- 27 lot en met '.V2 voor 

geïnduceerde sp.anniiigen en siroonisterkteii a.K VOILO : 

1', I sohl I i r i n i T s h i I i d r t l i'Hii d r .'j d filn isl roo lid ij lii'i> ( u i r i i / d l i i ijrnol. 

(.511 i V, zr V X den vierkantswortel uit: 

(— ri}. -t- ^ •_> ('Cl -h ' •_» I 

l 8 
4- I (— -+- «'Ci 4- ^ ('30 ( 4- j,, I \ 4- .v (— C[\\) (/'t ('i:, — 2 

gedeeld door deii vierkantswortel uit: 

1 1 

• , ( 1 1 . 2.V R . . . .V R ( 1 ^ I I 

((.)0, V, = V >: den vierkantswortel uit: 

I -1 1 R I 
I , 1 r.H t- ' L' ''31' (/̂ -l a . i — --i 1^,1 -r- (''01 — <':\\) ( i- '.i j,., ^ , j ^ J , 

1 R I 

gedt'idd door den/elfden noemer als \ 

,(d) 1 = .V V X den vierkantswortel uit: 
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gedeeld door den vierkantswortel uit: 

I •» n / ') 7. ox •» I 7 / ^ , 1 \ , 1 1 Iv I -

! "" - ^ - K, + i i , ) + ü. + li.. + ii, 11., i + 

+ I O,, , _ I, (,^.2 _ _ f [; ,, n ( 1 + ,1 ) I ' 

I», li- ^ liI h. ' 

2". Diredr aanlslniliif(j van cén der draahiroomVijucu. 

(02) V. ^ V • den vierkantswortel uit: 

1 3 / , « + , „ ) ( + <•« - 2 , . , J ; , + ( r n - .•«) ( I + i , , , , ) i ' 

gedeeld door denzcll'den noemer als in (50). 

63) Vj — V X den vierkantswortel uit: 

I - ^ / 7 , \ / V M W \ 1 -
' ^ (, - ~ Û  + u)-" ' 2 - ' 4- I.^) I 

-f- 1 'Vj {C'2 \ -h r;vH ( + iT 2) ( " ll'i -f f|5 
\ Ii.j Iv .V ij -

gedeeld door dtuiztdl'den noemer als in (50). 

iO-l) 1 V x den vierkantswortel uit : 

( ' / W ' M I • , t \ ' J I -
, (<-2,-<-3.0( IJ -- + - , j j ! 

gedeidd door denzell'den luiemer als in (lilj. 

l'ies(diouwi men wei'r een s|}amungskronnne, widko een liarmom"<(di(' waarvoor 1200 \ ĵlt en .v = 4000, da 

zuiver simisvormig beloop met. een freipiuntie = ')() bezit krijgt men dezelfde -1 gevallen als voren te beliandele 

en lOOOO Volt. en daarna'een kronnne met <'en lilde ilnidi met andeic getallenwaarden voor de capaciteiten. 

1 1 1 1 

in 

n 

liJeval V. 

Isidatiewcerstandeii van de draaislrocmdijiien -v. 

Zuiver sinusv(M'iiii,ire siiaiiiiinfjjsUrmiiiiic. 

1 " . Ilrrrhiiiiiiij van dr siHinnuti) (icïiidacrrrd hi lijn •/. 

Substitueert men in de be'trrd^king öO;: 

V = 10000, 311, U, = 200, L = 0,2 

alsmede de in .'>8 gegeven waarden «Ier ea]ia(dteiten vo.ir de gekrui.-te. tel(0'oonlijnen. dan verkrijgt men tut vereeii-

\ ou(li<qii;r: O O 

la) V.i — T) X KI'' V \ 1 1071 X 10 15 t 
IKHOX 10 

Ib 
7 12()S X 10 "'-f-

•KHMxin 

,, irMl.-.xlO ' -lööl.'IxlO ^ 1 
2 1 i)S| X 10 '' ,, t 

IM 
-t ^ 73S32 :< 10-H-f-

12S08X10-' 1281)8 • 10 

IM 

uitdrid<king. waarin de noemer de/elfde, waarde blijkt te ' van d« tehd'ootilijtien betnd't. zullen wij. ter bidctu-titiir. 

bezitten als in iIJS . 

Wat de M-rootte van de isolatieu eerstanden b'., en |{. 

sleidits de volireiide waafdeti onderse rschenlen: 
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a. isolatieweerstandeii van beide lijneti aan elkiuu' gelijk 

en wel: 

II, = z= KK' Ohm 

b', _ II., > 10' ., . 

liij ong(dijke isolatieweerstamleti verkrijgt tneti: 

voor II . ,>l i iM)hm en I i, rr 10'()lun . . . . V,, = S'.),02<) Volt 

. V,:z=77,OUO „ . 

l»ij «lireete aafdsluiting van telct'o(Uilijn ') geeft sid)sti-

h. isolatieweorstandeii van beide lijnen van elkaar ver- (ufjQ van II-, — O in ((ió;: 

scbillend en wel : 

11., > 1(1' Ohm en 11- _ 10' Obm 

II. > 10' IJ. = 10' 

c. directe aardsbiitiiig van tcdefoonlijn 5. waarbij der-

halve l|-, = O, (ill voorts: 

1!., = 10' Ohm 

II, = 10' „ 

1;, = 10̂ ^ ,. 

= Kr „ 

b', > 1 0 " ., . 

((Ke Vj. = 5x 1 ()»' K 21'280 X 

zelfde noemer 

10-

als 

22 

in (39) 

Als resultaat wordt vei dvregen: 

voor 11, — 10' Ohm V, 1,5127 Volt 

II, KK' •1 N'., 1.5710 „ 

.. 11, 10': 11 
— i.57:;8 „ 

.. II, 10- N', r- 1.57dl ., 

.. 11, > 10' .. 1.5711 „ 

liij gelijke isolatieweerstanden vindt tneti na substitutie 

in lO.'))-

voor II, = II: — 10^ Obm V.i = 80,2d:) Volt 

2'\ llrrrb'iniiii ra 11 ilr apaintiifu i/rïiidncrrrd' in lijn 

\'erg(dijkt nn'ii (b; nittlrukking (00' vati de spatming 

geïnduceerd in lijn .') met (50), da.n blijkt, da.t na. siibsti-

II, — II-, > 10" ., . . . . . . - 80.020 „ . tutie var. de getalb'iiwaanlen, wordt: 

1 1(171 X iO-i!^ 
140111 X 10 

(t)7) X 10<' 

l'.ij «gelijke isolatieweerstanden van de ti.defoutdijnen zal 

f-
40(; 1 X H) ' • -

71il(i8 X lO-if' 

zelfde iH)tMner als iti ((ió ) 

r>ij (inL'"elijke isolatieweerstanden wordt gevonden: 

men voor V- dezelfde waarden verkrijgen als voor V„ voor 11, > l(>H)hm en I Ij m lOM )htn V , . ^ .S',),U2(l Volt 

derhalv<' hetd't men: „ 11, >1<>' „ „ li;, "10' V, —7(5,315 „ . 

.•')". lirri l, i ii/ihi rail di' rrsiil(irrt inlr slroomKh rldr. voor II, li, lO 'Ohm 

.. II. II-, > 1 0 ' .. 

. V, 80.21.") Volt 

. V, 80,020 . N;i substitutie van <b' getallenwaarden in .01 verkrijgt 

men voor de uitdnddutm' v:m de stroomsterkte: 

i(;8)i = r)x lot' 

- 1 4 0 1 0 x 1 0 - ' ^ 14010 X 1 0 I'-i | 4 ( H > l x l O 401)4x10 
f 

II 
99125x10-® 99125x10-=' 200 

3'2017 X 10 î -f- „ +1M>. 

H, 
. ., , , .n K 27N()<'.xl() 27SO()XlO-« 
10121 X 10 ^ f- f-

()2,S 

\'er"-(dijkt men deze uitdridddng met -11' dan blijkt. l'dj oiurelijkheid van die, isolatieweerstanden verkrijgt 

d;it voor de ondersttd<le waarden van II, en 11... de noe- meti uit Mi.S : 

mors v:m 108 en ( I k aan elk.a.ar gelijk mogen worden 1I,>10- Ohm en l b , = 10' Ohm 1 0,004.52 .Milli-amp. 

gesteld. 

Hij gelijkheid van de isolatieweerstanden van de tele 

fooiilijnet; is I 0. 

Hij directe aardsblit iiig van telefoonlijn 5 is || 

lietl^eei. L''e<ub>titueerd ill 1 ' ^etd't : 

(09) 1 = 5 X V 99125 x l b 

212S() X 

200 . 
-f 2780') X 

02. s 

K. 

K.'i substitutie en uitwerking wordt verkregen: 

voor II, 10' (Hiiii I 7.2085 Millianii». 

10-' I 7.:MO5 .. r "t 

VOO! II, 10'̂  Oliin I 

.. 11. 10- I 

1;, > 10' 

7..")5l0 Milliamp. 

7.;')550 

7..')555 
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Steil iii(.'ii (le vcrki'cireii uitkoiiistcii samen met <le ovcr-

eenkdinstigc u';iai-(len uit tabel I dan verkrijgt men dc 

navdlgcmle tahol V. 

T a b e l V. 

Isolâtiewecrstaiiden van de (Iraaisti-ooinlijiieii CVD. 

Zuiver siiiusvoi'inijïo spanniagskroiinne met ÖO perioden. 

Middelbare wiuii-de van de phasespanidng- HHMid Volt. 

Isolatie-

weer-

standen 

van de 

teloluon-

Hinon 

in ulims. 

Ivt H:. 

'rolefoonlijiion niet 
gükruist. 

Resultoo-
Ceïnduceerdo ' ""ende 

si.niiningen 

in do 
telofoonUjiien f,J„,ir,„ii 

IJl \ olts. i„ 
.Milli-ani|). 

Tolefooniynon 
gekruist. 

V, V. 

(ieïndiiceoiiie 
spanningen 

in do 
telelbonlijnen 

in Volts. 

Vr. 

Itesultoc-
reiide 

.strooiii-
sterkti' in 
hot ttdr-

lboiicircuit 
in 

.M11 li-a 11)]). 

1 

Hij g(dijk(' (d' ten naasten bij g(dijke isolaticweerstanden 

van dc ndtd'ooidijm'ii is bij iiift gekruiste lijiioii en een 

l"re(|ucnti(' ^ ;")() dc optredende stroomsterkte niet van 

dien aard dat liet ((dtd'oniseli verkeer belomiiioring on-

(b.Mviiidt lbiew(d kruising van do tehd'ooiilijiieii ten ge-

V(dgo li('(d"t (lat do stnxmi - () Avonlt. lio(d"t dit hulpmiddel 

in dit geval derhalve widnig zin. 

r>ij direete aardsluiting van (m'ii der t(d(d'ooidijnen be-

draagt bij niet g(dvruist,e, draden de, goïiidueoerdo stroom 

+ 7 iiiilli ampèri's. ddoli blijkens de waanb'ii in boven-

staande tab(d zal de/o stroomsterkti' niet afnetnoii door 

toopas>ing van gekruiste <lraden. x.ooda.t iu dit goval die 

inaatreg(d niet (bxdtrel't'eiid blijkt tc. zijn. 

ld"' lO'"' 0,:̂ 8()15 80,245 80,245 (1 
>107 >107 80,D7n (»,8vS( •)•_';", 1, 80,<.)-20 . 811,020 0 
> 107 107 80,91):, HD.̂ ssr, 0,:'/.i078 80,020 1 80;<)2(i • M '045-J 
> 107 10' 77,135 7(V200 

«.' 
4,l(i(i7 77;O'.)0 7.v05 :5'8:-i'.)(. 

10' 0 l,r>(iS. 
7(V200 

«.' 
7,1975 ; 1,5427 0 7,20S5 

l(|i 0 0 7,8-2iiO l,.")7lo 0 7.8.105 
]()•' 0 I.ÖIV.IO 0 7.:M-J0 1.0788 0 7.:-{5-10 
1(|7 0 0 7,:'.4:-}5 1,7.741 0 7,:i550 

>107 0 1 ,r)-j!);i 0 7,:;4:i5 1,57.11 U 7.8555 

iivMil Vï . 

Directe aardf^luiliiig van (''('MI der (Iraaistroomlljiieii. 

Zuiver sinu.^voriiiige .^panning.^kromnic. 

1 " . HcnL-riiinji nui <lr spiunniiif (irïiiduci'ird h( lijn •/. 

Xa sub>titutio v.an de getallenwaarden in <(>2̂  vei'krijgt 

mon voor de >panning geïnduceerd ni lijn 1: 

(70) . . . . V.̂  X KM' \ ln2:)Sxlo H t-
1101(1X11) 2 

12110 X 1(1 
18720 X 10-'= 

K- ^ 

/(dl'de noemer als iu ((ï.'j) 

lüj g.dijke i.Mdatieweerstanden v.an de t.d(dnoidijnen De ver>.diilh-nde waarden van 11, in deze bctivkhin-

werdi hieruit irevondeii : sub>iitiii'frende L;'e(d"t als uitkumst : 

voer |{, I», 10' Ohm M:1..S() Velt 

.. II, II,, >1(1- . . S.')(i.l.') .. . 

Bij ongelijke isoliitieweerstanden vindt men: 

voor H , > 10' Ohm ei; H, = K»' O h m . . . V ^ _ , S50 ; j ( i V(dt 

„ l l , > K r „ K , = 10' „ . . . V , _ 7 2 S . S 5 „ 

lletd't tehd'iHiidijii .') directe .aardsluiting, dan vei'krijL' 

meii ii;i >ub-tiiuiii- iti 70 van II, (I: 

111(12(1 X 10 -'J 

/idtde noemer als in (;i;t) 

10' Ohm . . . V, 1 l.2S(i V(dt 

!()• . . . 11.:) 17 

lO'̂  . . . V, _ . 1 i.:)7i 

1 l..57(i .. 

lt)7 .. . . . V, 1 i..57i; .. .. b\ > 

I 2". I>iril:riiiiitj run <lf spaiiiiiiin (/rhuhicciril in lijn 

71) V., X |ii'"'| 

\ ei-g(dijki ini'ti (Ie uitdrukkingen i(i2 en •()."» • met elkaar, 

d.aii blijkt d.'ii de w;i;ii-d(̂ > voer de >p;iiitn!ig iii lijii .") direct 

algelrid kan wnrdcti int 170 en gtdijk is .a.aii: 

i-'t) V:i 5 X 10'' 

X 10 ''> , 
14010x10 

I l:il hl X 10 '''4-

Zt'irde tioeilK r a s in ((!.') ; 

i;;72() • 10 

/djn de i>nl;,ii,.urrr-tanden ^an de ilijnen ;i.iii l;ij ..ngvlijke i.>.datiewe..r>tande!i vindt meii na sub<ti-

elka.ai gelijk dan zal men vunr \' <leze||'dc w.aardeii \-er tutie in , 7-J ; 

kriji^eii als viHir dridialw i-̂ : 

voor II, II KI Ohm . . . . . . V M:1.S() Volt > ' V,:.:s50.1ö V(dt 

.. i; II > 1(1' .. . . . . . . V N.-,(i.l.', .. . M i : .>10 ' „ .. V,_721,r)2 „ . 

O O 

o". r>rnl{rninij run dr rcsnlh'rrrndi' slntDinsIrrklc. 

De get.al len waarden in ((i 11 sui)stitueeren(le gcel't als resulta^it: 

(78) 1 - -) < 10' 

MOlOx 10- MOIO X 10- '' 18720x10 18720 x 10 

II. 

'/ell"(hi noemer als in (OS) 

Dij gidijkheid van de isidaticwcer-taiKhm van de lijnen 

blijkt, dat geen stroom iu het t(defoon(drcuit zal (drcnleeroii. 

T a b e l VI. 

liij ong(dijkh(dd van die isol.atieweerstandeii verkrijgt 

men: 

voor K., > 10' Ohm en 11;, = 10' Ohm I =: 0.0-1277 .Milli-amp. 

„ K!>10^ „ „ „ 1:=8(;,201 „ „ . 

Dij din^eto aardsluiting van tehd'ottniijn ") gi'ot't substi 

tutio van 11-, O in (71') : 

. 1 / IDO-iO X 10 
(74) I = . 5 x l O " l / , , . , 

^ y /eirde noemer als iii (lU)) 

Hierin de vers(diillénde! w.aardeii van II, substitueereiid»'. 

verkrijgt men: 

voor II, 1(H Ohm I (i8.1.').') Milli-anij). 

.. II, KK' .. 1 (io.:;o:) .. ., 

.. II, 10'= ., 1 00.52:) .. .. 

.. II, 10' I • .. 

11, > 10' I (iO..')10 ., . 

De aldus verkregen waarden samenstellende met de. 

eorresjiondccreudo waa.rden uit talxd II voor niet gekruisti> 

tehdoondradon. levert de vnlgcnde t.a.bel \ I. 

r i t dit overzi(dit blijkt, da.t InM kruisen van de tele-

t'oondr.adeii de geïnduceerde spanningen niet verkh'iiit. 

zoodat het geva.ar van a.inrakitig derhalve onverzw.akt 

blijft bestaan. \'iMU-ts blijkt, dat alleen dan wanneer <le 

is(datii'weer-;t;niden van de lijnen gelijk zijn. geen geïndii-

ccerde strodinen in het toleroomdrcnit zullen loopen. dat 

d.aarentogeii bij groote vcrsc.hillcii van ih-zi' weerstanden, 

dus bovenal d.an w.anneer i'-cn der lijnen a.ardsbiiting bo-

komt. stroomon door de. tidej'oon zullen circulecren welk<' 

door het kruisen der lijnen niet io>i'mensw;i.irdig in Merkte 

zullen verminderen. 

Directe aardsluiting van »''(''tt der draaistroonilijiieii. 

Zuiver sitiiisv(MMiiige spamiiiigskrotiiiiie met .Ml |»ei'iodeii. 

Mi(ld(dhare waarde van de pliasespamiitig D'.otin \'oll. 

Isolatio-

wtier-

standen 

van de 

tülefoon-

UilKMl 

in ohms. 

i;. H-. 

Telofoonlijnon niet 
gekruist. 

Tolefooidijnen 
•^'kruist. 

(i<yiiiduc.i'(.M'dt! 
spanningen 

in dl.' 
tulefoonlijnon 

in Vulrs. 

V. 

KcsuUee-
reiidi' 

stmoin-
ftfr l i tc iii 
hel tflo-

tniiiirirciiil 
in 

Mil l ia i i i i ) . 

Goïndiict-erdo 
spaniiingon 

in flo 
tclolooiilijiuMi 

i n V M U S . 

V-

Hf'siiltup-
reiidi' 

.><tn»om-
sti-rktc in 
het tc l f . 

tooiicin-uit 
iii 

.Milli-:nn|i. 

10" 10- 2,75' lö 

1 
! 

SÜÏ.SO 0 

> 1(J7 ' > 107 s.')0,or) s.-,o,;!() 2,7r,:ï5 : 87,0, l.ö . 87,0,1.0, II 

>107 107 .S50,0.-) 8.")(.t.:{o 2,7 ISS sr,0,':< 1 .sr,(),ir,; 0.04277 

> 107 10' 720.00 ^ 721,00 :i7,.!or, 72s.sr, 721..")•_' 

10' 0 M,sr,(i 0 70,810 11,2811 0 

10-' Ô ir),i21 0 72,i:;r) ' 11.•'.17 0 OOjiUif) 

lO«' 0 j.'sMo 0 72,-J7< 1 1 },574 0 . 

107 0 0 72.2s( 1 14,7.7f, 0 

> 107 0 0 :M,.57f, .J ' 

iUx i i l V I I . 

Is(datieweer.«i|aii(leii van de draaisti'ooiidijiieii v . 

18de liariii(uii.<( lie in de .^|ianiiingskromnie. 

1". ilrri'L'iiiini/ rail dr SjiiuniiniJ IjnIldtirrryd in hju I. 

Dij bet aaiiwe/.ig /ijn van een l.'lde harmnni<(die in di' 

-paninnL'"skrnmme omb'r-ttdlen wij weer 120(1 \ «dt 

('11 .v 1(10(1. Na -ub•^Iitntie van deze get.alh'ii in -50 

aUincde v.an d«' waardi'ti der c.apaidteiten .")S verkrijiTt 

meii : 

7.̂ ) V.̂  = 1-s X 105 \ I S!I07 X 1(1 tt) MOIO 10 

r i 

I ^ d;I)1 X 10 
1 20412x10 » 20112x10 " 

KJ -4- -l- • 
^ H, ^ K-. 11.11,-. 

' . 1 S I ) ; >X1 ( ) ' 

(;i)77!( X 

•l<iC)tXlO 

l y 10 " .'»it.s 

'M 

10 
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Zijn (1(3 isolatieweerstanden van de heide telefoonlijnen Hij ongelijke isolatioweerstaiulen vindt men: 

aan elkaar gelijk, dan wordt gevonden: 

voor — R- = H>' Ohm V, = (i.TTTl Volt 

„ IÎ, - Iv. > 10' .. . . . . . . V, li.777:; . 

voor R,>10" Ohm en 1!,— lO* Ohm . . . V,z=G,777() Volt 

„ K .MO^ „ „ H, = l()' „ . . . V, = 7,2()24 „ . 

Hij directe aartlslniting van lijn ö verkrijgt men na suh-

stitiiti(.' van K,., = O in (7;')): 

V i . = l.Sx 10̂  
21280 X 10-" 

2 

29112 X 10-84- -f-| 59844 X U)-« | 

Hierin <le aangenomen wjutrden van H., suhstitneerende. 

verkrijgt men: 

voor \{̂  10' Ohm V^ _ 0.771S Volt 

.. lO' , V, =::10.I;H .. 

Hl .. V, 10.10! 

voor H, -z: 10' Ohm lO.óOO Volt 

Hl > 10' ., . . . . . . V., H).:)01 . 

2". licrrb'iiimj van ilr spuini'uiij (jrtiiddcri'nl in lijn />. 

He getallenwaaiden suhstitneerende. in (lilh geeft vo(u-

de sjiaiming geïnduceerd in lijnf): 

(77) \ S9()7 X 10 
14010 X 10-'=' 

9S0:i X 10-1« 
4()(;4 X 10 " 

H, 

H)ij gtdijke is(da,tieweerstanden van de t.elcfnonlijnen /.al 

d(.' spa.nninL;- geïndnceenl in lijji .'> de/.elfde /ijn als die 

geïnduceerd in lijn 1. Derhalve is: 

vooi H, \l lO' ( )hm . . . . . . , (i.7771 \'(»lt 

.. h', H , > 10' .. . . . . . . 0.777:; .. . 

zelfde noemer als in (7öi 

Ihj iuig(4ijke is(datieweerstanden wordt verki'egen: 

voor H,>10" Ohm en 1{,-=:10' Ohm . . V^ (),77()G Volt 

„ H,>H)" .. .. \l - 10' = ,, . 

'•')". ÏUrrLiiihKj run rrsiillrrrrnilf slroonisirrldi;. 

.\a >uh>titutie v;in de getallenwaarden in ilil verkrijgt 

men \'nnr de stroomstei'kte : 

(7S) 1 = 4.8 X 10^ 1/ \ 
— .•)20():) X 10 — 

14010 • 10 14010 X 10 

•M ~~ H;. 

419'.) X 10 ' 4199 X 10 ' 200 

H, IH 

40(51x10 '=' 4(.)G4 -MO 

IH ~ H. 

4- 1 .37x10- '-
;;.')49SxlO 5 ;J549SxlO-^ 800 

H-. H.K.. 

Hij g(dijkliei(l van de is(datieweer-tanden hlijkt uit deze voor l ï , > l O ' Ohm en H. = 10' Ohm 1—0,00134 .Milli-ani]). 

Hetrekkiiig d;it geen >troMni in het telefooncireuit zal cir H , > l ( r Iï. — 10' I 1.211'.) 

( aleercn. 

Hij het a.anweziii- zijn va.n een directe a.ardsluiting o|> 

Hij ongelijkheid v.tn de isol.atiew eer>tanden van de teh- tidefoonlijn .") wordt de nitdrukkitiL:- 1 78 > voor de >trnoin-

fodidijneii wordt L^evfniden: .-terkte; 

(7!); 1 - IS X 10̂  \ - 1199 X 10 '4-

212SO X 10 

200 
3:)19S X 11) 

soii 

I', 

1 12.7:13 Milliami.. H'e .'lan-eiiumeii w.-i.arden v;in H, hieiin .>uh-titueerende. viMtr Hj 10' (»hm 

wnnlt het volî -eiide re<nltaat verkri'ireii: 
.. H , > H I ' 1 12.7:11 .. 

voor H, Hl' Ohm 1 ll..s.')() Milli.inii.. 

11, lO' 1 12.ii.")() .. 

.. Hl Hl . 1 12.721; .. 

In de vidiretide la.hel \'11 zijn del verkre^-rn uitkom-ten. 

••iHniede de tivereeid<nnistii:i' waarden uit talud 111 sa 

meI'L:e\ at. 
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Ta he l VII. 

Isolatieweerstanden van de draaistroomiyneii -v . 

13(le Iiannoiiisclie in <le spaniiiii^rskroinnie. 

Middelbare waarde van de pliasespanniiiiï van de 

13(le harmonisclie 1200 Volt. 

Isolatie-

weer-

standen 

van do 

telefoon-

hinen 

in <.)hms. 

Telefoonli.jnen niet 
"ekruiht. 

TelefooiUynen 
<'ok ruist. 

(ïeïnduceerde 
spaiinin^'en 

in do 
tolofooiiiyinm 

in Volts. 

Ke.sultt.'e-
rende ( leïtuUu.'eerde 

î troniii- spannin^'on 

he[ .el,'" 

lodncircuit telefoonlijnen 
i,i m \olts. 

.Milli-nm|). 

Kesultec-
reiide 

Htroom-
i^tfrkte in 
het tele-

Iboncirruit 
in 

Milii-!iin[). 

V, V-, 

Zijn geen krui.-ingen in de telefoonlijni'ii aangebracht, 

dan blijkt, dat bij gelijke nf bijna gelijke isolatieweerstan-

den van dl' lijnen een stroom van 1..') milli ampère 

optreedt, welke wegens de hooge fre«ptentii: de teh'fo-

iusche genieens('ha.|) ten zeerste zal bemoeilijken. 

mits het kruisen van di.». telefoonlijnen ten gevolge heeft 

dat ih'Zi; sti'oom verdwijnt, zal in dit geval lu.'t aanbren-

gen van kruisingen als een waardevol Indpmiddel zijn 

a.an te merken. Hij het aanwezig zijn van e.en directe 

a.'irdslnitini:- op ('t'n der tclefooidijnen da.irentegen. zidleii 

de optredende, .»troonien van hooge fre<pientie het t.e.le-

fonis(di verkeer omn<)U'''lij k maken en het krui.-en van do 

lijnen zal dit (Mivid niet kunnen opheffen. 

4.;< val V I I I . 

loH 7.:!:;<.t7 0,2188 1,441(1 (5.7771 0.7771 (1 Directe aardsliiitin;:: van één der draaistrooniliiiieii. 

>10: > 107 7,:j.l'.)8 f.,20li:i (),777:{ 0,777;) 0 
H»(le harinoiii.'^clie in de s|ianiiiii}iskronuMe. 

>10: 107 7,:i.")02 l,4f).")0 (), ( 1 (t) 0,77iit) (inOl.'M 
H»(le harinoiii.'^clie in de s|ianiiiii}iskronuMe. 

>10; UI' 7,7.SH7 5,7427 2,G8S0 7,2024 (V2tj8;i l,-J4-l!i 
1". Ilrn b iiiinj run de spiDniilIj/ i/rï)idHrrrrd in lijn •/. 

10' 0 '.»,7581 0 11,S27 9,771ö 0 11,S5() 
1". Ilrn b iiiinj run de spiDniilIj/ i/rï)idHrrrrd in lijn •/. 

103 0 10 .lOs 0 l(i.-i:n 0 12.(>.'i(i 

10" 0 10,-17:; 0 ] l'.7< 1' ) lo.r.O 0 Xa sub.Mitutie van \' 1200 \'olt. fc loOO en de 

10' 0 10,179 0 rj,7(i7 ln.r,(iO 11 12,7:̂ :; wa.arden ;i;iim'eii-even in 158 • in di- betrekking i(i2; ver-

>10: 0 in.4So 0 12.71'S 10.501 (1 12.7;o krijgt men n.a uitui-rkin^': 

(8(1 V, = IS X 

[\-n X 10 1' — 
14010x10-'=' 

821199 X 10 4-
13720 • 10 '•-

IH 

/elfde noeiuer als in (75) 

Hij gi'lijke i-.i)|;itiew eer-tauih'ii \ in de t''b fiionlijnen 

wordi ^-evondeti : 

v.nr II, II, 10' Ohm . . . . . . (iLOIii; \'olt 

.. II, II > 10' .. . . . . . . V, liL(l70 .. . 

H.ij onu'elijke i-.(d;itie\veer-t;inden vindt IIPM-

voor PM>H)" Ohm en H, = 10' Ohm . . . V,_::;i.(!75 Volt 

.. H , > 10" „ .. 11,^10' V, -fis.().v.' . 

Hierin de ;i;ini:-enomi'n wiiarden voor |{., -ubstituei^retidi.'. 

verkrijî M men n;i uit werkiim-: 

Vdiil I), ( )hm 

.. II, Hr .. 

.. II, Hr .. 

.. II. > lO' .. 

02.:;si \'.dt 

'.i8.(;ii .. 

09.211 .. 

09.2(;9 .. 

!i!l.271 .. . 

Ileeh hjn .) direct"' a.Mid-iuitini:-. <l;i!i verUriji:! iie-n na 

siib-titiitie v:iu II O in • SO : 2 '. lil l'l b i/lnij run dr sjhiintiiiii i/rïiidHrrrrd in lijn .). 

1 (sl) V,, - ISX 10-1/ 

(S::) . . . V. - 4s X 

x 

zelfde noemer als in ^ 7»!) 

\ oor de uitdi'iikkiüi:' win de ^-einiiiie.'er'le s|(;iiinin:.:' iii 

lijn .5 verkiiiL:'! nieii uit ^ (i-j . i;.", <.ii sn ; 

\ I 1 \-l \ X Hl '5 
MOK) .. 1(1 

S29!)!) |() \ 
i:'.72i) • 10 

•/elfde noi'tncr als in (7 5) 

Zijn de isulatieweer-tanden II, en II, ;i;in elkaar li'i4ijk. ' i;ij niiLi'elijke isniatieweer-t.andeii wenlt i;-e\endi ii : 

dan zullen nuk en \' a.an e|k;iar L:'elijk /ijn. zoiMhat: 

v.,„ I!, i; lil (11,,„ V, • v„li = • • • '''-'"^i VoU 

iii: ., . . . . . . V ci.iiTo .. . •• .. ,. i:, :-io> V. .-iii.L'.ii; .. . l\ . Il 
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^5". Ilrrcb'i/iiitf coil dr resKlh'crciiih' slroomslrrhti'. 

Nil suljstitutiri van de gctallcnwaanlfii in {iW ) veii-:rijgt, men voor de waarde van de sirdonisterixie : 

MOlOxK) 14010X10 
I / I 

(8:i) . . . I = IS X 10^ \ R, 
-f-

i ; ;7'20x 18720 X 10-'^ 

zcH'de noemer als in {!'<) 

oon uiidrukkinir waarvan (1<' (ellci'dezelfde is aJs in i7iM. 

Ilij gelijk'lieid van de isolatiewccrstandeii M ijkt. dat ireeii 

s(ro()ni in liei telel'ooneiicuit zal loopeii, 

r»ij (ing(4ijklieid van de isolatieweiM-staiulcn \ indl men: 

voor R, > 10' Ohm en 11, = 10" Olini I ()J)1272 Milli-amp. 

Hi >10" ,, K ,=r l0 ' „ 1_11.7(>0 „ „ . 

lleid't ltdefoiiidijn .") directe aafdsluiting dan verki'ijgt 

nittii nil iN.'! N (Hii- de stroonistci'kte : 

T n h e l 

Directe aardsliiiting van één der draaisti'ooml(jnen. 

I.'îde liarincMiisclio in de spanning.skroiiime. 

.Middellmre waarde van de piiasespanniiig van de Hide 

liariMoiiis(ïlu' 1200 Volt, 

(.SI). . I = i,s X 10^ I 
1!)(1:!0 X 10-

zelfde noemer als in (7!)) 

Xa siil)>tiiiiiie van de waardm van l\, wordt ;ils yr 

siiliaa: vi^rkreii'en : 

vnoi- |()l oliin 

• : i;, 10' .. 

.. i:, lO" 

.. i : , lov 

.. II,, > 10' .. 

I 1 

I . I 

112.01 .Milli-amp. 

l lO . l iO .. 

i2().:ii .. 

2O.:Î8 .. 

2o.:iî i .. 

isolât io-

weer-

standen 

van de 

telefoon-

lijnen 

in tJlims. 

Telefoonlijnen niet 
gekruist. 

Ki'siiltce-

Oeïndiiceerde reilde 
si)aimingun Miroom-

telefoonlijnen i-,,;;;,!,,,'!,, 
lil Volts. i„ 

M iili-aiii|). 

Telefoonlijnen 
gekruist. 

fieïnduceerde 
spanningen 

in de 
telefoonlijnen 

in Volts. 

V, : V,-, 

Kesiiltt'e-
hmkIU 

.stroom-
sterkte iii 
lu't U'Ie-

Iboiicirfiiit 
in 

.Milli-iiiiip. 

1 

08,1350 59,25ü 11,700 Ter vei'gelijking zijn de vi'rki'egen uitk(>ni>ten. heni'- ^̂  ^ 

vens (ie co|-re-«p(nidee|-ende waafdell hij niet geknii-te Q̂;, 

lijnen, in nevenstaande tahfd \'lll opgeiiniiien. JQC, 

• 107 

l it de/e tahel hlijkt. da.t, hi't t(4efoniscli verkei'r hij ^ ]()7 

niet g(d;rui>te draden ten eenen male hidenuuenl is. liet. 

aanhreiigen van kriii-ingen in de lijnen z;d ten Lfevolge 

helil.en. dat het vrkeer weer mogelijk W(U'dt. mits d.' v̂.>er pah-iirij I te volgen. Met de lijnen 2 en Ij wordt 

télrfooidijnen. wat isolatieweerstaiid hetrid't. ziidi in uit-

10-' 10" ()ï,742 ()8,0a7' 10,272 ' (•>t,OG() ()4,0(>r> O 

> 107 > 107 : ii.iJ;.5S 08,1)91 10,484 tj4,ii70 04.f»7() O 

> 107 107 15:1,(j82 10,488 04,075 04,001 0,01272 

> 1 0 7 101' (i',),4S5 58,901 14,400 

O [Hju{){) O 110,42 

O 102 47 O , 124,20 

O 1(18,00 O ' 125,01 

O 10:3,15 ' O 125,08 

O 108,10 I O 125,09 

92,881 

98,011 

99,211 

09,209 

99,274 

O i;2,()4 

O 119,(30 

O 120,81 

O ^ 120,88 

O : 120.80 

de/,(dfde wij/.e vau monteering toegepast. 

In hoeveiic met dit linlpmiddtd. somtijds hij Anieri-

kaans(4ie ho()g:.>panningsiu'tten toej)assing vindiMide. het 

heoogde doej Wordt i)creikt. zulleii wij thans, uitgaande' 

van d( hetivkkingen '27 tot en met il)2i hehheii na. 

te L;-aaii. 

W'aiiiieej- een Voldoend gi'oot aaiital krui-ingell is toe 

8oniwijlen worden niet alleen in de telcfoon-gideidiu- gepa^ kan men in ireiuienide hetrekkingen stcdleu i.zie 
.. I. !.. 1 . -.1 . 1 . .. . • 

Stekenden toe.^Iaild hevi l iden. 

't knii.^eii van de Icdefoon-geieidiiigen alsmede van 

de .«^terk.^lromii-geleidingen. 

gen maar ook in de |.st,erk>troom-geh'idingen op rcgelniatigf 

afstanden krui-ingen aaiiLfeliraidit. ten ejiidc liinderlijk( 

elcrini^taii^die indiictii' op te hidd'eii of te vi'izwakken. 

liij lli't kruisen of hetel' gezegd lie.t spiralceren van de 

.-terk "-trooiM ge le id ingen wiu 'dt l»ij een kru i ^ ings jdaa ts op 

een isolaK.r van de pah-nrij 2 ./.ie fig. de lijn 1 he- r)28r)54-8!)(;2(') i óór,()i)-}-.|724()-f''5''>G(')'l ' ^ j O 13 

\es|itrd en zij vidgt deze rij tot (ie volgende. kruisi!|n-<. () 

|d;iat.- alwaar zij op de palenrij!» overgaat om daarna. , = .1.70SS x lO^^M'arads. 

fig. :!•: 

''li- = - ry.}. t'ir. = ('•:r) = c«:,, 

zoodat uil volgt, dat deze waarden gelijk zijn aan: 

^ 9 zi 

\'oort.- is evenals in 

ISÓ I;! X l'arads en 

= 14.878 .X !()->' IV.rads. 

Dii'ect hlijkt reeds, dat de uitdrukkingen (27). i2Si en 

i20; O W(U-den. hetgeen wil zegL;-('ii. dat onafhankelijk 

van de gi'ootte van de is(datie\veerstaiulen van de tele-

foonlijnen of het a^Miiwezig zijn van een directe aardslui-

ting van ('»'ii dezer lijnen, geen spaiiiiiiigeii in de lijnen 

geïnduceerd zullen worden en derhalve geen stroom in 

het tehd'ooncircuit zal eirciileeri'U wanneer het sierk-

stnuumiet zi(di in normalen toi'staiid hevindt. 

IJaadpleegt men de tahelleii I en 111. hetnddcing 

lie.nde op een sterkstroomnet waarin geen aard>lui 

aaiiwe/ig dan hlijkt daaruit, voor zoover de ge 

(•eerde stroomsterkten hetreft. het volgende: 

(/. hij ,")() perioden 1> N-erheteringr weiisclielijk ingi«val 

('•('•n der t(4(d"oonlijnen aardslniiiiig hezit: 

I). hij liet aanwezig zijn van hoogeia^ harnioni>ehen in 

(h spaiiiiingskromme i> \-eilieteriiig' noodzakelijk ook 

dan waniieei' de i(4efoonlijnen. wat isolaiieweei'.'^tan 

den aangaat. zi(4i in goeden toestand heviiideii. 

Nel >llh genoemde kali hlijkeil> tal)(4 \' niet hereikt 

wonlen met het. aanhreiigen van kriii>iiigeii in ile tehdooii-

dradeti. Talnd \'ll doet zien dat Idj gelijke id' hijna ge-

lijke jsolaiieu eer.-tandeii \ an de teh fnondradeii het. krui 

seii vat' de zwaksirooni-g<4eiding-en doeltreffend i-. ihxdi 

l;ij het aanwe/.ig z-ijn van een aaiil.->luiting op «''»'ii der 

tehd'ooiidradeii faalt dit middel, liet spiraleereii van ile 

sterk>tro()ni-g(4eidingi'n zal. hlijj^eii'S hei lio\eiis|aande. uit-

komst l)ie(h'n waai' met gidatii-te telcfooiilijtien li'een \<'r-

heteriiig hereikhaar is. 

1'er Ixdiainleling re-ten iliati- de iiitdriikkiiigen 'ÜO. 

i.'ll- en ..'12' hetr(d<king hehhi'tide np een draai-t i-ootniiet 

waarvan ('('ii der geleidinu'en directe aard-liiiting he/.it. 

In aanmerking nemende de in S.') \eiinelde •^•elijkiieid 

van de capaciteiten verkrijgt men voor genoemde hcirek-

kingen : 

^Sfl) V, = V X den vierkantswortel uit: 

( / 

( \ 

/ 1 li 

gedeeld door denzelfden noemer als in ióOi. 

(.S7) V. = cc V X den vierkantswortel uit: 

j 3 c'i t ^'i -f- — ïi , . 2 I •> 
V 1V • -f- • 1 i " i / • 

i , I . I ' 

+ 1 li, K'-f I.-

gedeeld door denz td fden noemer als in (09). 

(SS) I = V X den vierkantswortel uit : 

'"14 
1 1 

L'"ede(dtl door detr/.eltden noemer als m (il i. 

Wij onder>cheideii hierhij weer 2 gevallen, t.w. : 

1". een zuivel' sinnsverniige spanningskroniine met een 

fivipieinie .'»O en K; ()()() \ olt: 

2". een >|ianning.-kriimiiie met ceii l.'Me harmoiii^dn^ 

waarvoor de freinientie l.'l .")() en \' 12<Ht \'Mlt. 

iivMiX I X . 

Directe aard.^liiiliiig van één der draaistriJoiiilijiuMi. 

Zui ver sin us voriiiige spa ii ii i iigsk roiimie. 

1 I >( i'i Li II i ml i'dii ilr s jiii IIIII inf ijr'/inl Hfiii'tl ni f ijii I. 

Na >uhMitiiti. ' villi .V :;i I. \ K io t l i e i i d e in S.") 

\ernielde w aa I'd e 11 d e f capacitei ten in Sil verkri jgt n ien: 

(S!t) . V, = :)x 10" \ / I875S5 X 10 -hl 12S59 X 10 I 
I l l 2 ( ;x l0 

/elfde nociiier als in !('•')) 

Zijn de i.olatieueerstanden van .le lelefoonlijnen gelijk. voor 15. ^ 1(F Ohm en 11, ^10^ Ohm . . . V, >70.s(. Volt 

dan wovdt uil dey.e Uetiekkiu- -evnuileir. r IM>1<I' „ l^r.-l'^' • • • ^ - • 

voor |{, IJ, 

.. II, II, > 

( )htn .S(il.:;o \ olt 
I leefi telrfetui l i jn Ô directe a a I'd-111 i t i 1 ii:' d;in worili «l" 

i i i tdr i ikk inu ' v o o r d e >paniiinL;- geïnduceerd in lijn I : 

I <)()) V = < 1'̂ '' 
r>ij otiL^idijke ivolatieweer-t.'inden v e r k r i j g t iiH-n: ' J - • i f / c H i i e noi'tuer a l s in ( 8 9 : 

:!tlXlO -
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\'ooi vorscliilleiido waanlen van li j wordt ixevondcn 

voor Jv, 

\> 
1 

lU' Ohm v.t = 1 Volt 

KK' „ V., = 11.'.)()() ,, 

= Y4 = 1 1.1)28 

v.x.r l{, = 10' Ohm V., Id.OlU) Volt. 

.. I J , > Kr ., V, = M,o:;o „ . 

2". lil ri l:i iuu;i rmi ih' sjxuiiiii/fi iinitihiccrrd in lijn o. 

\'i'rgtdijkt men (̂ 87 1 met dan wordt de uitdrukking 

voor dt! >j>anning geïnduceerd in lijn ö: 

(!)1) Y, 5x1»)'' 

' I 1.11''(> V 10— 
/ I375sr> X 10-151 -h US5i) X 10- i" -f- ' 

zeilde noemer ;d.s in (Oó) 

Zijn de isolatiewci'r.standcn van do tehd'ooidijnen aan 

elkaar g(dijk tlaii zal de .s])anning geïnduceeid in lijn 5 

g(dijk zijn aan die wtdke in i li wtirdt geïnilueeerd. der-

hal\(.' i.<: 

voor II, 11, 10' Ohm ,S(;.|.:;() Vidt 

H, _ 11.., > |(|T . . . . . . V, : 870.85 ., . 

Oij ongtdijke i.^olatitnveerstanden wordt na .<uOstitutie 

in lOl vorkn-Ljen: 
V. 

voor K ,>10 ' Ohm en K, = 10" Ohm. . . V^—870,SO Volt. 

, U,>ll)^ 11,:= 10' ,. . . . V^:=7oO,lO „ . 

O". lU.iikinnnj C(in di' rc.saUccrcndc slrooinshrLir. 

Na sub.-iiiuiif \an <ie getallenwaarden in (SISi vei'kidjgt 

men vooi" de <trooni>tei'kte: 

(!)•>! 1 ü X 

1112(; y lO L'O 10 

/(dille iu)eiiicr als in (0^1 

lÜj gtdijkhi'iil van th' i^olatieweei'standen van de t<de-

bonlijneii zal M-ei-n .<troom in het telej'ooneirenit cireu-

heren. 

Zijn de isolaiiewei'r>landen t)ngidijk. «lan vindt men: 

voor II, >10 ' Ohm en I I , 1 0 M ) h m (i.n.|:iS(i .Milli-ami.. 

U4>l(i" „ „ K, .^ 10' .. 1:=M7.175 

Ih-id'i telid'ooiilijn 5 tlirecic aartl>luiiin<: dan wordt 02 : 

^ I 1120 X 10 '-1 -
(;):j) . . I f) X 10'' l/' 

ze'rde noemer a!s in (•»!)) 

llitaii 1 de uaa 
men ab re-ultaat 

ll', lil 

II. 10' 
1' lil. 11. Ml' 
11, > 10; 

( )hn i 1 0!).S(i5 .Milli •imii. 

1 71.1181 .. 

( 1 . 2 1 1 

71.221 
71.225 

In luiderstaande taOtd IX zijn de gevonden waarden 

sanuuige.-ttdd. alsmede ile overeenkomstige waarden uit 

tal)(d \'l hetr(d<king hehhende op het geval wa.arbij alleen 

in de tehd'ooutlraden krinsingen zijn aangebracht. 

T a b e l L\. 

Directe aardsluiting van ('M'n der di'aaii^trooinUjneii. 

Zuivel' siniisv(U'i!iige spaniiiiij;skroinnn' met ÓO perioden. 

3Iiddelhare waarde van de phasespannin^i' MIOOO Volt. 

Isolatie-

weer-

standen 

van de 

toh-f(;on-

lijneii 

in Ohms. 

Telofooniijnen 
gekruist. 

Telefoon- en sterk-

st roomli.im.Mi fiokruist. 

(ieïndneoordo 

stiiilHlillL^en 
in tie 

lolotocinü.jneii 

in Vul s. 

V, V, 

Kesiiltce- , l̂ -Htiltoe-

(ieïnducoorde ''O" <-' 
f ' ™ : si.annin '̂t^n 

storlae UI ^ . , 7 storktf 111 
het tek'. ^ , iK-l tek-

tbonciro.iit tolefooillljnoil fooi.rirniit 
in in Volrs. i„ 

n̂ili-Mii)]). Milli-iiiii|i. 

I V ' V.. I 

10" .^43.80 b43,SC) (! 8 0 4 8 0 4 , 3 ( 1 0 

> 1 0 : > 1 0 : 8 5 0 , 1 5 S 5 0 , 1 5 0 8 7 0 , 8 5 8 7 0 , 8 5 0 

> l < i : ] t i : s 5 0 , 2 o > 5 0 . 1 5 i H 1-1-277 8 7 0 , 8 0 8 7 0 , 8 0 0 , 0 i : j 8 0 

>10: 101 7-JS 8 5 7 : ^ 1 . 5 : i :;c.,2(M 7 4 1 1 , 5 5 7 3 9 , 1 0 3 7 , 1 7 5 

1 0 ' (1 M , 2 S ( ; 0 0 8 , 1 5 5 14 , 1^33 0 09, .s05 

m (.1 1 4 , 5 . 1 7 0 ü'.t.:;n5 1 - 1 ,0110 (j 7 1 , 0 8 1 

ld'-. (1 1 - 1 , 5 7 4 0 t>9,r.L'5 14.'.i-_\S (.) 7 1 , 2 1 1 

in: 0 1 4 , 5 7 0 0 09,.5;-{5 1 4 . 0 3 0 (1 7 1 , 2 2 4 

> 10^ 0 1 4 . 5 7 c , () I-/. 1.5.10 1 4 . 9 : in (1 7 1 , 2 2 5 

Deze tabid leert, dat bij het aanwezig zijn van een 

dirrete aard<luiting in het (lraai<tro(Unnet In-t <piraleeren 

van de >terk>troomlijnen de hoog(>ig''ïndueeerde spannitigen 

niet \-ermin(lert. ja Z(dfs iei> diiet toeiietueii. terwijl <le 

.•-trotini-terkio in het tehd'oonfireiiit evenmin afneemt, 

waaiaiit u'eeontdiitlet'rd kan wortlen. dat het spiraleereti 

van de >terk-tro(uidijneti in het ondi'rbax iire geval geen 

zin herft. 

.^id)stitueert m"n .v 

(80j dati verkrijgt men: 

(!M.) V^ = .l.sx 10̂  

— 2 0 — 

UiMll X . 

Directe aardsluitiiig van één der draaistrooiniynen. 

i;>de hariiionis( he in de .spann 

1". Hcrilirnintj can dc spannimj i/cïndufxcnl in lijn / . 

), V 1200 en de waarden van de eapaeittdteti aang(ige\-<en iu (85' iti de b(jtivkking 

12l)X 10-

R. \ / [2:311 X 10-»^]--f-| s;i0'.)Sx 10-"'-i-

V '/elfde noemer als in {! ' ) ) 

lÜj g(dijke is(datieweersianden va.n de ttdfd'oonlijnen 

wordt hiernit gevonden: 

voor II, 11, KK' Ohm V, = 05.022 Volt 

., II, : II., 10' .. . . . . . . V, = 05,025 . 

Hij (Uig(dijke isolatieweerstanden verkrijgt men: 

voor IV, >10' Ohm en Ohm . . . V, ~ (55,(530 Volt 

.. 11, >10' ,, lv, = 10' ,. . . . V, —70.325 „ . 

Heeft ttdtd'ooidiju 5 directe aardsliiiting dan verkrijgt 

men na Milxtitutie van II-, O in (01': 

(1)5) V.̂  = |.S X 10 

In ib.ze betrtdddng de wiuirden van K, substitu.M-reii.bi, 

V(!rkrijgt tuen al> uitkomst: 

.. II 

. . . - 01.1525 Volt 

lO' . . . V, 101.01 .. 

lO'' ., . . . . . . . - 101.(52 ,, 

10' ., . . . . . . V, - 101.(58 ., 

. . . - 101.(50 „ 

I /' [11120 X 10-'-]-
'' ^ /elfde noemer ah in (7(5) 

2". Hrrcb innii nu/ dr simnninfi fi<ïnd)irrrrd- in lijn 5. 

.\a -ub-iitiitie van de sid) 1 genoemde getallenwaar-

den in verkriĵ -t men voor de spanning geïnduceerd 

in l i jn 5 : 

1 H20X 10 

IM [2311 X 10 ' -h\ s;50l).s x K) 

(90) V. = IS X 10' \/ I • 7M 
\ / ' r zeilde, tioemer als iti (7.)) 

lÜj gtdijkheid van de i^olatieweer.^tanden II, en 11, zul- Zijn d. isolatiewecr-^tanden II, on II, aan .dkaar gvlijk, 

len de geïndtu-eerde .spamung.ui V, en V, aan «dkaar daii blijkt, .lat,-veii sii-(.<»iii (b>or het t(d(do<)ii(divuit z.al -aaii. 

gtdijk zijn: tlerhalve is: . , . 

voor II, II, KK Ohm . . . . . . , 05.(522 Volt 

„ (I > 1()T .. . V -T (;5.(;25 .. vtuH' l l , > 10' ()hin («n K, --10'Ohin 1 (),()130;I >lilli-atiip 

llii ongidijkheid van de weerstanden vindt men: 

, \-.,o, on-i'lijk" iM.latieweerstan.len w(U-(lt na sttb.tittttio 

1 in '07' iitilcti: 

voor rM>lO^ Ohm en Ks-^l»^ Ohm. . . V,^05,(320 Vcdt 

i;,>U)T 11,^10' „ . . . V,:::^ (51),700 .. . 

lirrrb iilmj r,in dr irsidlrrmidr slri)i>nish rid<. 

I I , > 1 0 ^ V 1 = 12.051 

„dcb.onlijn 5 directe aanMuititig. dan wordt 1)7 

iDS) . . I IS X 
/ "11.1120X10"'^-]-

/tdlde noetner als in (79) 

resttbaat 

\;I hierin d" verMdiillen.le waarden voer 11, --.ubMi 
, . ^ ^ n .,1, tueerd hebbende. Wordt VOor de <t fOotU^terk t• • -evonden 

iMitutie van de geta l le t twaarden in uSS' -e.dt aU "> 

voor I I , ID' '»litn 1 

97) 1 = 4 S < 11)5 A R-, IM 

/elt'diï noemer als tn 1 7.S 

nitdrukkin- waarvan de ndler tb-ztdf.le is aU in 02 . 

11, .. 

11, ID' -

1;, Hl' .. 

l { , > l t ) ' .. 

I 111.75 Milliamp 

I 122.10 .. .. 

1 12:5.2:5 .. .. 

I 12:5.:50 .. 

2:5.:52 



- 3 0 — 

()iul(M>t.a.'iii(l(' ta.liL'1 X l)eva.t ili'- verkregen uiikenistcn 

Oeiieveiis de. e(irres|)onde(M"ende waarden uil talxd Vlil , 

we!k(^ hetndikiiig lieei't oj) liet geval dat aileeii de tele^ 

t'ocndradeii gekruist /djn. 

T a b e l X . 

Directe aardsliiitiiig; van één der (lraaistr(»oiiily!ien. 

l.'ide liarinonisciie iii de S|)aiiiiiiig;sUi'oiiiiiie. 

3Iid(lellKire waardi' van d«' phasesiiamiing,' van de l.'Jde 

liarnioiiiselie 12(1(1 V(dt. 

Isolatie-

weer-

s tanden 

van de 

telefoon-

lynen 

in Ohms . 

Teleloonl i jnen 

gekruist . 

Telefoon- en sterk-

st rooml i jnen gekruist . 

( ïe ïnduceerde 

spann ingen 

in de 

telefoonl i jnen 

in Volts. 

Residtei'-
reilde 

stroom-

sterk te i i i 

het tele-
i'ooncirciiit 

111 
.Milli-aiiip. 

V, V-

Geïnduceerde 

.spanningen 

in de 

telefoonUinen 

in Volts. 

V - . 

Hesultee-
rende 

Htrooiii-
sterkte in 
het tele-

foon eircuit 
in 

M illi-uinp. 

10'' lO'-: (54,000 04,0f.0 0 (50,(522 (55,(522 0 

> 107 > 10' ()4,070 04,070 0 (55,(520 (5.5.1525 0 

>1..7 107 < 14,070 04,0(51 0,01272 (50,(580 05,(520 i.»,(.)1803 

>107 10» ti8,t •).")! 1 11,7(5'.» 1 70.82.̂ » 00,700 12,054 

l(i> 0 0 112,04 04.(520 0 114.75 

105 0 0 11'. ».(50 101,01 ; " ' 122,40 

lO'i 0 '.t'.i,-Jl 1 0 120,81 [ 101,»52 ! 128.28 

107 0 '.nejr,') 0 120,88 101,(58 
1 ' ! 0 128,80 

> l o : 0 • 0 120,80 101.(59 0 128.82 

l']\(!iiaU in het \(irenlteh;iiid(dde ge\al Id i jk t uit di'/,e 

ta lxd. ilat llij het a a n u e / . i g / i j n v;in een directe, aardslui-

l i i i g van ('('•11 dei ' dra:ii.--tnMinilijneii en van h e o g e r e liar-

ninni>(dien in de < p a n n i n g s k n u n m e . het .-piraleereii van 

ijl' > terkstnn . in gideiding-eii in geenei i dee le k a n > t rekken 

tut een verlieti 'ring" van de ndid'<»iii-(die ge i neen^ i d i ap . 

A!;>'(>III('<'IK' conclusies. 

W a t eh'cti ' '>iati-<die i n duc t i e \ an 1mi\ (•HL^roiiiUidi'' Inui::' 

>pa i i n i ngs g chd i l i i i g en np r en du ld ie ldr ; (a (U t ehdeen i i i d d-

ding" Oeti'eft. knn i n ' i i uit liet \ni-cn-inandf de navol-^-i-ndi-

a l g i llieelli ' eu|i(du-ies werde l l get r(d< kei l : 

1". Aiii'ilslII111mi riiii t'i'ii ili i' Il lrjiHiii-iii ll iiliiK/i/L 

Naar inati ' het \ i'rs(diil van d f i>idatii'\\ ecr-rind« ' i i 

der lud ih ' t'dtd'edll i:e|idd i IILIIMI teel lcel l l l . /.Illh'll dl ' 

iil het ti 'hd'nuiK'il rn i t upt l 'edei l ih ' •̂ t rndinel l vtrrkel-

\\'ii-(lfii en aai ige/ , i ' ' i i Idj lii't uni-ta: in \an een d i recte 

aari l .^ l i i i i i l ig up IM-II de-/.ei' ' j i 'h ' id i te j t ' i i dit versch i l 

het ;:'I':MI|-I i>. -/.al de tidid'eni-eh«- u' i iH 'en- 'dnp in 

dit geval di' meeste li(deninieriiig ondervinden, lied, 

groote belang van een considriitiens iiitgevoerden 

tehd'diiiseheii aanleg, waarhij de noodige zorg is te 

besteden ;ian een deugdelijke isolatie. s])ringt hier-

mede in het oog. 

Aanl.sliiiliiH/ rmi rrii ilvr linonsjid/niin;is-(/rl( idiii-
(/<'ii. llij het optn-den van oen directe aanlslui-

ting op ('('11 der ho<)gspaimings-g(d('idingen /.uilen 

in de teleroon-geleidingeii spanningen v.'in een zoo-

danige grootte kunnen worden geïnduccerd. dat de 

|iersoonlijke veiligheid in ernstige in.itc wm'dt he-

d rei gd. 

Ihiiteii hespn'king latende de toepn^iiig v;ni oilt 

lading>>jioelen (' >. waarmeih.' geen (uiverdeeld gun 

stige resultaten zijn verkregen, kunnen de navolgendi' 

niaatr(*g(den worden aanhev(den ter lx'vordering \ an 

do veiligheid voor |)ersonen: 

(I. Met iiionteen'n van de telei'ooii-o;eh.'i(lingen op 

oen wijze als in de sterkstroom-tecluiiek gehrui-

k(dijk: een isolatortvpe zij te kiezen waarvan de 

isid.'iiieweei'stand aanzienlijk liooger is (bui van <le. 

t('l(d'oon-i>olatoren. terwijl de meest niogidijke Z(U'g 

i.v te hestedeii a.aii eeii deiigdidijke isoleering van 

den gehe(den aaiileg. niei name (xdc v.'Ui de plaatsen 

w.aar de lijnen liet centraal hnn'ol hiniicntreden als-

mede van de met de lijnen verhuilden tootellell. 

I )e kans op het ontsta;in van een aanlsluiting op 

('("'Ii der telefo(UI-gel('i(lillg('n wordt (I|I (leze wijz'' 

K'veii- aanzienlijk kleiner, zooil.at blijkens sub 1 

iiHTi'dere. waarborgen aanwezig zijn voor een (Uig'e-

>Iool'(|e telefonis(dle gellieeilxdiap. 

/). h a a r gev.aar l i jke s p a n n i n g e n in d e telefoon-ge-

l e i d i n g e n dan op t reden wanneer ('('•n der hoo^-span-

int ig> ge l i ' i d i n gen aanUlu inuLi " b»d\onit. iiioet al-

l(;i'n de (' leetro>tatis(die ind i ie t ic vo(>r oog-eii hou 

d e m l e aai-diiig van het n n l p u n t v;ui d e n draa i 

.»ireoiii ; i an leg \-an ove rwegend hid.'ing woi 'de i i Li'oaebt 

w ijl h i e rmede de. n iog(d i jk l i (dd ontstaat ccii ge le id inu ' . 

\v;iarop ci-ii d i recte ; i a rd> ln i t i ng i< opg( ' t i ' i 'den. auto-

iiiaii-«('li uit tc <( 'hak(den. 

i)". Uodi/i rr liiU'liKilii.scIn ijolriii }n ilr sjiilIIii iflijs-
t ro i i u i i i ' . Z i j n in de -paimi i iLrskroni i i i ' ' van de 

d y n a m o hoogere bariiMUii-^idieii iiii't eenig.<ziii- ^rooti-

; i i i ipl i i i i ( lei i a a n w e z i g , d a n zu l len de ge ï nducee rde 

-ii'i c i i icn et'ii Z e e r ll i I K b'ld ij k''H i n v l o e d u i to id . ' ir ' i i 

gedu rende het t cbd ' o n e c l ' c u . aaULL't'/.i^'U d e f r e |Ut>nlie-

(lier -tr imii icn a l x l a i i va l l en b i n n e n de g renzen van 

de l'l'e(|Ucntie> der spl'eid-i-trcoilicil. I h t ven l i c l l t 

(1) / i - : i : . T. Z. liiOT. h l z . 710. 
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diiMroin aanbeveling dat dooi' den exploitfint van den 

sterkstroom-aanleg dynamo's wmalen g^idiezigd van 

zo(Mlanige constructie dat (ĥ  amplitudes van de hoo-

gere. harnionisidien in de spamiingskroinine een zoo 

gering niog(dijke waarde he/itten. Iiitus<cben is 

hierbij niet. uit het oog te verlie/.en. dut bij toepas-

sing van dynamo's welke IMMI zuiver sinu^vormige 

sp.'inningskromiiie leveren, de iuges(di;ikeble trans-

form.'itoniii en meer in bet hijzonder ib' t('g('nwo(U'-

dig" ve(dal gebruikelijke tvpeii met hooge verzadigdng 

van bet ijzer, vrij sterke hoogere barnionis(dien in 

(1( -eeundain' keten in het biven kunnen mepeii. 

4". IIrl (Kiiihi'i'iKjcii rail knn.siiKjrii in dr Irlrfonn-
lir/ridiiiijni. lievinden zieb de telefoonlijnen, wat 

i<olatiewcerstaud betreft, in uit stekenden toestand 

dan zal niettemin de telefonische geineeiistdia.p ver-

stoonl kiiiiiien worden en vooral dan wanneer i.'enigs-

/in.v sterke hoogere harm(HU<clien in de ^pamiings-

kronime aanwezig zijn. lilijkeiis de taixdlen \'ll en 

\'lll zal met het aanbn'iigeii van kruisingen in de 

t(defi>()n-gehddingen het gimsiige n'snhaut worden 

verkregen, dat deze stmdiig v(dkomen wordt o|)ge-

lieven. Intnsscdien faalt dit middel wanneer de iso 

lat ieweerstaiid \'an ('(''ii der t<defoon-g(diddingeii ;if 

neemt of O wonlt. Mede zullen de lieoge span-

ningen welke ill de têhd'oonlijnen wonlen geïndu-

ceerd hij bet aanwezig zijn van een aanlsluiting in 

(bui sterkstnioniaanleg. (buu" bet aanbrengen van 

kriii-ingeii niot wonlen vermimhu'd. zoodat (xdc in 

dit geval bid middel ni(;t doeltnd'fend blijkt te /ijn 

(tabel VI .. 

IIi'l sjiliUfli'rrrii rail dr. titrrkslrooilt-ijrlridiiii/rif. 
Zooals .-.III) 1 vermeld, z.'d bij het aanwezig zijn van 

een a.'irdsluiting van (i('n (hu- telefoon geleidingen liet 

kruisen v;ni deze geleidingen ge(.'n uitkomst biiMleii. 

Ib't spiraleen'ii echter van (h) sterkstroom-gideidin-

g(Ui zal ten gevolge hebben, da.t geen .-panningeii 

in d(ï lelefooiilijneii worden geïnduceenl en (budialve 

te|efone('r<'ll weel' mogelijk WOl'dt. voorop gesteld, 

dal het stcrk>trooninet ziidi in iKH'iiialeii toest;md 

bevindt. Heeft da;in'nt(!gen ('('ii der lijnen van liet 

hoog>paiiniiigsnet din-cte a.'irdsliiiting d;i)i zullen blij-

kens (b' t;ibellen I en X noch d(̂  hooge geïndn 

c(;enle >|>aiiniiigen mxdi de in bet telefooncircuil. 

loopende stro(unen a.fnetiKUi. 

I ' ]enei7 , i j ( ls in a . a n n i e r k i n g nemende, dat. op de, 

suh ."! g(M(de\('erde wij/e. het opti'cdeii vaii nai'd 

sluitingen o|) t('lefo(Mi-g(deidingen aan banden kan 

worden gelegd en anderzijds hedenkeiub'. dat het 

spirahieren van de stcrkstrooiii-geileidingeii geschiedi, 

ten koste van de bedrijfszekerheid, kan dit liitl|t 

nii(bl(d niet worden a;i nbevoleii. 

11 a ; i r I e n i . I ) e e e n i b e r 0 . 1 1 I . 
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I N L E I D I N G . 

Teil eiiulc l id trekken v;ui conclusies uit ile hier 

verzaniehle gega^veiis te vergeinakkelijken, en voorts tot 

steun vaii hen dio geroejioii zulloii zijn voor de-n afnenior 

plaat en [)rol"ielij/.er te keuren, hoei't de eonnnissio g'o-

nieend deze inleidiiiig' te moeten t)pstelh;n. Hoofdzakelijk 

hcM'ft daarhij d(> hcdoeliiii^ voorgezeten in korte trokken 

don afneini'r den weg- to wijzen hoe hij zijn monsters 

zal (li(Mien to trekken, wil hij' de meest mogelijko zeker-

heid hehhen. dat zijne proefstaven inderthuul beantwoor-

den a în het gemidihdde van do zwaksto ])laatsen in zijn 

materiaal. Rij do- oinsehrijving der ri'donen waarom het 

trekken der monsters oj» do hior nader ;iangegeven wijze 

zal moeten gestdiicden. bhM'k hot noodig- <;en kort exjiosé 

tit geven van de inotallographisohe vers(diijnselen. welke 

zich bij de stolling van elk materiaal voordoen, en 

welke do grondslagen vormen waarop ook de keurinu' 

dient te beru.-ti'ii. \'(M)r()p dient eclitor te worden ge>t<d(l. 

dat <le hier gegeven nitoonzetting allerminst aanspraak 

maakt op volledigheid in alle onderdooien. Mier gold 

als hooi'dgeda(dite sle(dits de w(Mis(di. o(d< hen die. niet 

niotallograjdiis(di onderlegd zijn. in de g-ologenheid te 

stollen partij te trekken v.'ui de d()or de metallograjdii(! 

bereikte resultaten voor ZOOV(M' zulks, zonder noemens-

waardige uitgaven voor aanschaffing- van vaak k<»sibare 

hulj»middele!i cn instninienteii, kan worden bereikt. 

Hoe wens(di(dijk inderdaad een veranderinir in onze 

opvatting betreffende de keuring van ijzer en staal is. 

nn ge blijken uit het feit. dat de constructeur zi<di bij 

zijne berekeningen rc'od.j van UKM-I af aan op het stand-

punt .^tilt. dat dl' absolute homogeiiit.'it van het door 

liein te verwerken niatei-iaal boven allen twijfel moet zijn 

verheven. Zien wij nu da.t het niiM'illoL:"raphi<cli onder-

zoek in ile eerste jila'its onoinst.ooiclijk beeft uitü'ewezen. 

d;.t VOO! de hii'r Ledoelde con-tnicties nimmer van een 

honiogi'iie gi-oiuUtof <prake ka.n zijn i-n dat. zoewel theo-

retisch al.- teclinis(di. een zoo(la.nii!'e groniUt<d" voorloopiir 

tot dl' (Uiniogi'lijklioilcii blijft beboiu'en. dan blijkt hieruit 

ton duidelijkste, dat hij, die zieh mot eenige keuring 

wonseht to belasten, zieh vooraf een khuir beeld dient to 

vormen van het materiaiil waarover hij zijn oordeel zal 

bobben uit te spreken, IJn zeker nog klemmender wordt 

deze eisch wanneer men bedenkt, dat do g:r()Otsto 

der door den eonstrueteur berekende sehuifspanniiigon 

steeds daar ojitreden waar het ma.tori;uil technisch als 

het minst deugdelijk moot worden bosehouwd. Wanneer 

dus moet wcu-den aange-nomen. dat geen enkele k(!tcdj)laat. 

noch oenig profiel ijzer voldoet of zelfs ook nuuir kan 

voldoen aan den in de eerste pla;its door den constructeur 

gestelden eisch van homogeniteit, dan dient daarmede 

rekening to worden gehouden. Aan den afiujmor blijve 

dan overgelaten tot welke hoogte hij (h; steeds optro<lendo 

vercntroiiiigingon en segregaties in het materiaal wenscht 

toe te laten, en daarhij za.l hij hot (Und, waartoe het mate-

riaal zal moeten worden aangewend, zeer zekei- in aanmoi'-

king hebben te nemen. 

Hoe deze onh(unogenitoit van het materiaal moet wor-

! don ojigespoord. aangetoond en beo<n'deeld, moge in hot 

onderstaande met een onkel woonl worden uiteengezet. 

Sinds do pliysisch-choniisch(> wetten van BAKIIUIS-

ROOZKHUOM 'betreffende (hm ovenwichtstoostand tusschen 

temper.'ituur. .samenstelling en hoeveelheid van uitkristal-

liseerbaro mengkristallon uit zoutoplo.ssingen, evenzeer 

en in hun vollen omvang van tooj)assing zijn gebleken 

Oj) onze ijzer- en staalbaden. kunnen wij ons niet ont-

trekken aan do logische gevolgen daarvan, hoe onaan-

genaam dit ook voor de techniek moge zijn. 

Wij kmmen dan ook een gesmolten metaalbad niet 

anders beschouwen dan als eene oplossing van versehil-

hnide zouten in een wilhdvcurig oplosmidchd. welke massa 

«loor afkoeling tot a.lgeheele krist:dlisatie wordt gebracht. 

Hierbij .speelt de wet van V.\.\ 'tHoIT, betri'ffonde de 

molokulaire vriesj)unts-v(n-laging oen groote ixd en troih.Mi 

voorts mengkristallen o|), welker bestaan afhangt van be-

paalde temperaturen on concentraties van het ba.d. \'ooral 

het feit. dat de samiMistcdling van deze mengkristallon 

afhankelijk is van do tomj)eratuur bij welke zij ont-^taan. 

is oei. bron van grooto moeilijkheden ti^vons als de 

hoofilonrzaak te beschouwen van de tochnische onvol-

maa.ktlieid van ons ijz<'r- en staa.lmateriaal. 

In een ijzer of .staall)ad Iwhben wij dus oen vloeiban* 

massa, hoofdzakelijk bestaande tiit ijzer, waarin diverse 

andere stoffen als kooLtof. mangaan, silicium, plnxplior. 

zwavel eii ko|)er zijn opgelost loirz«' zoutoplossing 

Rij de stolling van een dn<danig had soheideii zich. ook 

zelfs in den aanvang, geen zuivere ijzerkristallen af. maar 

w< rden >teed< luengkrista.Ren gevormd, welke in lioofd 

zaak w(d uit ijzer bestaa.n maar waarnaast toch stecd-

geringe hoeveidheiliMi koolstof, zwavel, phosplior en/,.. 

aanweziL'" zijn. 

l'Vii mengkristal kenmerkt zi(di. in tegenstellinir niet 
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een vaste chemiscdio verl)inding, door de eigenschap af- I 

•wisselendo hoeveelheden van een of meerdere elementen , 

in zich te kunnen opnemen, zonder dat daarbij aan zijn ; 

identiteit of uitoriijken kristalvorm iets wordt gewijzigd, j 

Deze wijze van kristallise<'ron is, opp(;rvlakkig beschouwd, : 

dan ook tamelijk eenvoudig. De moeilijkheid is ovenwei 

gelegen in hot beperkte evenwicht, <lat bij bepaalde tem-

peraturen in soortgelijke mengkristallon slechts mogelijk 

is. Rij elke temperatuur kunnen namelijk slechts die ^ 

mengkristallon tot afscheiding komo-ii, waarvan de sainen:-

stelling in overeenstemming is met do door de wetten ; 

der physische choniio op da.t oogonblik goiuschte samen-

stelling. terwijl bij de minsto toniperatuursv(M'andering de 

samenstelling van een dergelijk mengkristal noodzakelij- ' 

kerwijzo moet veranderen. ! 

biOn ijzer- of staalbad wordt, mede tengevolge daarvan, i 

nimmer vast bij (Mui-zelfde tomi)eratuiu', maar stolt gedu- | 

rende oen bepaald tomperatuursinterval: derhalve hooft , 

men rekening te houden met oen aanvangsteniperatuur 

en een eindtomperatuur, welke vaak meer dan 100° uit 

elkander liggen. Daarbij scheiden zich in den aanvang , 

mengkristallon af, welker samonstcdling geheel afwijkend 

is van de zich later vormende kristallen, welke ontstaan 

nadat het bad reeds gedeeltelijk in den vasten toestand 

is overgegaan. 

J)il verschjjn.'icl hc.slciHpell mvn inel den iiaani r<ni 
sci/rvi/afic. Als crt/ (illc-s hcJinrr^^chonle fador hi o)is shml-
hcdrijf !/rldl derhalve hrl helaas aicl Ie rrraaderen feil, 
dal hel slolliHi/.sproees is een coiilitnf rerlaop ran ren 
reeks cal/ krislallisalies (jedarende een hepaald hnnpe-
rataarsialerral. 

Het verscdiil in .sa.menstolling der daarbij gevormde 

kristallen moet hot grootst zijn tusschen (hi 'oorst en laatst 

gevorniile. on waar, tengevolge van do uitstraling van don 

ingot. d(.' massa regelmatig van buiten naar binnen al-

koelt, en <lorlialvo bo<lem en zijkanton van don iingot reeds | 

met een dikke laag ijzerkristallen zijn bezet, terwijl het j 

centrum en voornamelijk de centrale lagen inliet boven ge- i 

deelte van den ingot nog vloeibaar zijn, daar is het duidelijk • 

datde richting van het verloop der daarbij optredende segre-

gatie zal zijn van bi'iioden naar boven /on van Luiten naar i 

hinnen. De ni<'tallograpliii' h'crt dat alle eleiiHMifeii. welke 

voor segregatie in aanmerking ktunen n.ni. kooLtof. 

zwavel, phosplior. mangaan en silicium met het ijzer 

niengkri>tallen vormen, en dat genoemde elementen steed-

in meerder of mindei'i' mate in alle ijzer- en staalsoorten 

worden aangetroffen, zoodat het tot hedoii technisch on-

mogelijk is een zwavid-. pho>plior en kooLtofvrij ijzer 

to, vervaardigen. 

\'rijwe| kennen wij thans, zoo niet alle. dan toch de 

voornaamste omstandigheden, welke zich vooi-doeii bij het 

vast worden van een ijzerbad, waarin een willekeurige 

hoeveelheid van e(»n dezer idementen tot o]»lossing is ge-

bracht. Moeilijker wordt hot vraagstuk, wanneer niet één, 

maar meerdere stoffen tegelijkertijd in oplossing zijn go-

gaan en voorloopig geheel onontwarb.'uir zijn nog do 

evenwichtsioestandon. w(dko optreden in gesmolten massa's 

van meer dan drie comj)ononten bij sterke concentratie, 

(lelukkig is do concentratie <ler zich in oplossing bevin-

dende elementen in onze ijzer- en staalbaden voor tech-

nische doeleinden zoo gering, dat wij. ondanks do be-

staande moeilijkho<len aan hoogere percentag(js verbonden, 

vrijwel volledig bekend zijn met de invloeden welke bij 

de hier in aanmerking komende hoeveelheden op het ijzer 

kunnen worden uitgeoefend. 

Het stolling-sprocos verlooj)t daii als volgt: Aanvan-

kelijk scheiden zich ijzerkristallen af met een relatief 

zeer klein percentage (hn' in hot bad aanwezige vreemde 

metalen. Deze vrij zuivere ijzerkristallen zijn te vinden 

aan de buitenzóne van den ingot. terwijl do daar])ij re.s-

teerondo vloeistof naar het centrum wordt teruggedron-

gen. lüj vorch'i'o afkoeling van het blok sluiten zich bij 

deze kristallen, zonder merkbaren overgang-, nienwe aan 

met oen steeds klimmend koolstof-, phosjihor- en zwavel-

gehalte. maar met dit.ui verstande, dat in al deze meng-

kristallon steed.N een aanzienlijk kleiner |)ercentage van 

de vreemde hestanddeiden aanwezig is dan in het vloei-

bare inodium waaruit zij zelv(! zijn ontstaan. Tenslotte 

ontstaat (h'rhalve <'en vhuMstof waarin het percentage aan| 

onroinheih'ii abnormaal hoog is, en zelfs velo malen groo-

tcr dan in het oorspronkelijk |)ercontag(» van het bad. Ook 

hieruit bb'jven zich bij voortduring nieuwe kristallen a.f-

zetteii. welke o|) hun beurt, wel is waar in COIUMMUr.itio, 

iets achter blijven bij do vloeistof waaruit zij wederom 

ontstaan, maar dio desniettemin het vijfvoudige aan ver-

ontr(M'nigingen kunnen bevatten van die. welke gc.'durondo 

het eerste kristallisatieproces ontstonden. 

Zoo blijkt d(.' |)hos|)hor van een oors|)ronkelijk gomid-

thdd ])ercontago in den voe-t van 0.01 "/„ in do bovenste 

lagen van het blok geniakkidijk tx» kunnen opklimmen tot 

0.1 1 o/o- Hetgeen dus bete(d<ent, dat dit gehalte tot 'het vier-

voudige van het oorspronkelijk gehalti- kan »tijgen. Hekend 

1.-. dat bij klimmend pho>phorgehalte ij/er of .-taal wel een 

hoogere breekbela>ting kan verkrijgen. ma;ir dat daarbij 

de rek in groote sprongen daalt, terwijl de broosheid van 

het materiaal zeer .-terk toeneemt. Dientengevolge zal een 

|iroef>taaf genomen uit het bovenste centi-ale gedeelte 

van het blok hooger tp''kva>ibeid eti minder rek vertoonen. 

dan een i)roefstaaf. welke wordt genomen uit den voet 

van hetzelfde blok. I'ln ook zal een proef-taaf uit de 

randzène in dit oi)zicht veel betere resultaten oplevenni 

dan een. op dezelfde hoogte uit de kcj-n genomen stuk. 

Wat hiel- gezegd i< van de phosplior geldt evenzeer 

van de kooUtof en zwavel als van het mangaan cii sili-

cium. Wel In'bbeii na. deze |)riniaire kri>talli-aiies nog 

iiiixi'ijl'ende ri'actie- plaat-, waai'bij de aanvankelijk -t'hijn-
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baar ho^iiogeen govoriiRle ineiigkristalleii t̂uii dcele of zeb's Helaas bestaan er teeliniseli geen bruikbare middelen 

geheel uiteen vallen, maar deze reacties zijn gelokaliseerd om deze segregaties te voorkomen, of na hun ontstaan te 

en niet in staat ingrijpende vei-anderingen te brengen doen verdwijnen. De o[)hooping van koolstof-, phosphor-

in de zonestruktuur van het blok, zooals dczej hierboven en zwavelrijke zones in liet centrum is derhalve een feit, 

is geschetst. U<u verlooj) tier segregatie vindt men aan- j waarmede do afnemer rekening zal bel)ben te houden. 

gegeven in fig. 1. Duidelijk moge tevens zijn, dat de gebruikelijke verwij-

Graüsclie VoorsttdJing 

eener Segregatie. 

/O lp 

-J O ,17 -- p- 'J""" . .. 
Als twee<lo faktor, maar van meer secundair belang, dering van tien kop van het blok, alvorens d i t in het fijn 

O'l^"/ ^^''ils^^'oi'k wordt gezonden, wel de „Lun-

ker" maar niet de segregatie vermag weg 

te nemen. Ook in do koelkamers of voor-

verwarmers ondergaat de segregatie geen 

noemenswaardige verandering. 13ij het 

daa.ro|i volgende walsen worden wel de 

afmetingen van het blok veranderd, ma.Mr 

de segregatiezóm? zal daarbij steeds haar 

centrale ligging behouden. 

Het feit dat de segregatie niet alleen 

toeneemt van buiten naar binnen, maar ook 

van den voet muu' den kop van het blok, 

he(d"t tengevolge, dat ondanks de verwijde-

ring van den ko[), <lc centrale lagen aan 

het uitgewalste ko]»ein(le aanmerkelijk hoo-

ger in phosphor- en zwavelgehalte zijn 

dan de overeenkomstige lagen van den uit-

gewalsten voet. lb»e grooter nu de veront-

reinigingen aan phosphor en zwavel oor-

s))ronkelijk war<Mi. des te grooter zijn ook 

de verschillen, welke men in br(!ekbe-

histing, rek en broosheid in dezr» twee; 

uitei-ste deeleji van het materiaal aantreft. Daarom is het 

van belang, dat voor de beproeving bij de keuring slechts 

die stukken wonlen genomen, waarvan de ligging ten 

opzichte van het uitgewalste blok bekend is. Dat zulks 

inderdaad zeer noodig is moge blijken uit fig. 2 waar 

is voorgesteld een ])laat, gewalst uit één blok, op het 

F i g u u r 1. 

ifi de a;invanktdijk vrij groote bewegelijkheid van do vloei-

bare massa gediinuide de eerste bekoelingsperiode. De 

heftige beweging, waarin de massa vcrki-ert tengevolge 

van het ontwijken van gassen, als waterstof en kipoloxyd. 

Ixdet s(diijnbaar de mathematisch zuivere segn-gatie. en 

(jvenzoo bestaat, de mogelijkheid ilat uitschietende kri-tal-

agregaten nog vloeibare deelen zullen üiiihiilh.'ii, waardoor 

de ingesloten vloei.-«t«d' belet wonlt verder naar binneu 

te segregeeren. Zeor belangrijk blijken intusschen d(.' gc/-

volgen hiervan niet te jzijn. Daarvoor liomlt de gasontwik-

keling te s|)oetlig op. en is Op dat oogenblik e<'n te ge-

ringe hoeveelheid van de vloedbare massa- in <len kristal-

lijnen toestand overgegaan. 0(dv het meermalen aange-

voerde (unhullingsversehijns(d is hier van weinig behmi:". 

daar dit bijna uitsbiitend wordt a.angetroffeu in de all -r-

laat.'-t<' periode van kristallisatie. 

Het resultaat i> derhalve steeds een niet homogeen 

blok van zeei- verschillendo samenstelling niet een stierke 

oplioopinLi' van koubtef. phosphor en zwavid in ile 

centrale lageui van de boveiist.e helft van het blok. .Men 

verwarre intu>>(dien deze segregatie niet met de zooge-

naamde ..bunker"' in het blok, welke laatste een holte \<. 

die verofirzaakt wordt dooi' het wegzakken van de vloid-

b;ire ma>sa gedurende het va>t worden. 

oogenblik dat deze in drie stukken A , B on C zal wordeji 

gesneden. 

V i g u 11 r 2. 

Wanneer A ovi-reenkomt met tien oorspronkelijken 

voi't van het ld(dc en O met het kopeiude, dan zullen sle-

stukkei\ gemerkt met 1 ook Idj' een onvoldoend gezuiverd 

staalbad nog voldoen aan de voor.^^iehrifteu. welke bij 

de keiij'ing als regel worden gesteld. Ook No. 2 zal waar-

.schijnlijk daaraan nog kunnen voldoen, maar No. 8 en 

d zullen vernio(.'deIijk iniinler goeih? resultaten geven, liet 

is <laaroni voor den afnemer van het meest»; I)elaug, dat 

juist <le stukken !> en 1 aan een onderzoidc worden onder-
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worpen, want 1)1 ijken deze te voldoen ;uLn de gestelde 

eischen <bni zal de geiieele [)laat A, b, C, waar ook on-

derzocht, in normale gevallen overal voldoendei blijken. 

\'erzui!ut de afnemer evenwel de aanwijzing van de 

door hem gewensclite stukken op het walsw'erk, en is hij 

j^edwoiigeii uit een gestapelde .serie platen een monstei' 

to trekken, dan is het duidelijk dat alles hier aan het 

toeval moet worden overgelaten, daar liet uiterst moeilijk 

cn techni.'jch onuitvoerbaar is oni eenmaal op maat g o 

sneden en gestapelde j)laten 'te classifieeeren naar de waar-

schijnlijke ligging in do oorspronkelijke blokken. 

l ' i t het bovenvermelde feit dat de kristallisatie aan de 

koudste deelen van den wand een aanvang neemt, volgt 

tevens dat het verschijnsel der segregatie dan niet alleen 

van beneden na^tr boven, maar eveneens van buiten naar 

liinnen nioi't plaats vinden. Zoo vindt men in een doorsnede 

<,'ven boven den voet va.n den ingot in de raudzone ü.()5"/(, 

])liosplior, in het centrum (laarent(\Lren 0.08 /̂o- De a,naly>e 

van den kop gaf voor de raudzone 0.07 o/o, in het cen-

trum 0,15 % phosphor. 

Hoe sterk (b.'ze verschillen kunnen zijn toont fig. 

eene doorsnede van een zwaar dubbel T-ijzer uit den 

kop van een bhdc en or/ een dwarsdoorsne<le van een 

ketelplaaf van onbekende herkomst. De randzónes zijn 

bij beide nagenoeg- phosphorvrij, terwijl de kernzóne 

j)laatselijk tot 0,1 °/o phos})hor bevat. 

^'Gor het opsporen en luantoonen dezer segregatie kan 

gebruik gemankt worden van de methode van llllY.N door 1? O 

te nemen eene oplossing van 12 gram koper-ammoaiiiin-

chlorid in 100 gram water. 

Segregati(3 door etsiiig volgens HKIJ.V zichtbaar gemaakt. 

F i g u u r 8a 

1' ' 

liet te onderzoek«Ml stuk wordt na vooraf met een fijne 

vijl bewerkt to zijn eenvoiulig met een of twee nunnners 

schuurpapier geslepen en daarna gedompidd in geiioeiiido 

oplossing, binnen een drietal minuten is de etsing afge-

lüopen. Daarna wordt met een l)orstel of spons onder 

ruimen toevloed van water het neergeslagen koper weg-

gewassehen waarop de segregatie a;in het li(dit komt. 

Al naar bevinding k;in tneii den verder te v(dL''<'n weg 

Segregatie door etsing volgens HEIJ.N' zichtbaar gemaakt. 

J 

F i u' u n r 8. 
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gciiiakki'lijk zolt' bepalen. Dit moet aan de (»m.standig-

heden wordon overgelaten. Zeer op hare ydaats is een 

scheikundige analyse betreiTende het toegestane maxi-

mum aan phosphnr cn zwavel. Daarbij beib-nke men. dat 

de bvKirspaanders voer dit onderzoek niet ander< mogen 

worden genomen (hm door eeiie boring dwars (b)or de ge-

licele plaat, ol" door afselia.ving: uver de volle dikte van de 

])laat, waarbij dus zoowel ])intenzonc als de, kern naar 

verhouding in de spanen zijn vertegenwoordigd. 

Als me(di:iniselie proef voor hot aantoonen van >terke 

segregaties kan de slagproef v;m l*'i;f;Mi).\T op ingtjkei'bh' 

staven, later vei'bcKM'd door ('lI.MU'V dienen. Hierbij 

wordt gid)ruik gemaakt van de groeten^ broosheid «Ier 

phosphorrijke lagiMi. Do(U' de iidverving wordt n.anielijk 

deze broze laag blootgelegd, terwijl de compensatie van 

de zoovetd taaiere huitenzóne gede(dt(dijk wordt opge-

heven. A'aste normen, wtdke v(jor het vooi'schrijven van 

een nn'ninuim breekarhcid in de Hestidcken zouden knnnen 

dienen, bestaan tot nog toe niet. 

\'ei'der behoort tot <le nieuwere metlutden van onder-

zoek de zoogenaamdi' l irimdlproef. waarbij men door het 

meten van den indruk, welke een gediarde stalen kogel 

ouder een bejjjudde l)elasting op liet te onderzoeken mat(v 

riaal veroorzaakt. <le hardheid van het materiaal daar ter 

plaatse kan bep.alen. Heze onderzoekingsmethode heeft ook 

hiei' te laiiib.' ingang gevonden in de techniek', en w(d in 

de eerste plaats omdat bet een eenvou(Hg. goedkooj) 'en l>i3-

trouwl)aar middrd blijkt te zijn om een indruk te ver-

krijgen betreffende de hai'dheid OJ) verschillende door-

sneden. zonder dat (hiarhij b(dang'rijke hoeve(dhe(len van 

het matei'ia.al liehoeven te worden ojigeofferd. .Met Ix.dndp 

van daarvoor bestaande^ constanten kan dan tevens uit 

<h'ze hai-dheid de breekl)elastingf ongeveer worden afgeleid. 

Hierbij bedenke men. d.at juist teuigevidge van de segre-

gatie ste(.'ds belangrijke versidiillen worden aangetroffen tus-

schen randzónes en centrah^ latren. terwijl (b̂  trekproef 

Iner een globaal geniidihdde g-cct't. Intussehen is oidc de 

Hrinells(die kog<ddrukproef wcdercmi verbeterd en ver-

vangen (bior de k<'gel(lruk|)rncf van LUDWIK. widke in 

hoofdzaak oj) hetz(df<le beginsel horu.st. maar waarbij de 

kogid door e(;n keg(d is vervangen. 

l'̂ en metho(le van groote beteekenis is ongetwijf(dd het 

miki'oskopi>ch onderzo(dv. en on(egenzeggfdijk zou ook deze 

methode in de teidiniek op veel ruiniei- scdiaal. dan thaiin 

het n-eval i>. worden tiH-gej)a-t. indien sh-elits de per>o(in-

lijke geoefendheid daarbij een faet<U" van minder betee-

keni> ware. ()m deze reden zal dan ook van een nadere, 

besjireking hier ter pla.atse worden afgezien. 

Diver.-e dezer nieuwei'e methoden v.an onderzo<dv blijken 

in de .\e<lerland>ehe te(dini(dv toepa--ing te Indiben ge-

\(:nden, Interressant i.- liet daarom te weten tot welke 

e(Uielll<ie,- llieli da.'iniiede i- î -ekonieil en ill hoeverre de 

tei'hniek van de/.e nienwere methoden \an onderzeek 

jiartij heeft weten te treddcen. 

De ,,Xcderlandsche fabriek van AVerktiiigen en Spoor-

wcf^niaterieer' te Amsterdam was zoo welwillend te <lien 

opzichte hare bevindingen mede te deelen, waarvan de 

hocl'dzaak in het onderstaande is weergegeven. 

\'aii de b(»venvernielde methoden worden door haar in 

toe})assing g(d»racbt de lirinellsehe lianlheidsproef en het 

met.'dlograi)his(di onderzoek. De' Hrinellproef bleek voor 

ijzei' zeer goed vergelijkbar(! cijfers te geven, terwijl wa.n-

neer het verschil tusschen de gevonden en berekende trek-

vastheid aanniei-kelijk was, in den reg^el a.l.< oorzaak daar-

van de ongelijkmatige saimMistL'lling van het materiaal 

metallogra])hiseh kon worden aangetoond. Voor het op-

neiiieii in de voorx(diriften (xu'deelt zij deze proef geschikt 

in Hijzondere gevallen, waar hooge eiseheii aan homo-

geniteit van het inat<,'ri:ial e'.i aan nigehnatigheid van de 

waniitebehaiKb'ling moeten worden g(^stel(l. 

liet metallographisch onderzo(dv bleek haar eenerzijds 

in hare functie als afnemer van metah'ii en anderzijds 

MIS fabrikant van groot nut (e zijn. Als gebruiker 

vau metalen wordt de nietallograj)hie door haar to<'-

gejtast: ten ej-r-te om het g(d<ochte materiaal aan een 

nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, ten tweede om den 

invloed van d(.' verschilhuide bewerkingen, die het mat<'-

riaal lif̂ eft ondergaan daarmede te controleercii en teiwb'nh^i 

om in geval van breuk te trachten de oorzaken daarvan 

op te sjxiren. Hij de controle der gekocht*^ materialen 

l.)leek haar. dat bij dit oiub'rzoek. zoowel voor de gewone 

haiidelsipialiteiteii. als voor de meer als (pialiteitspr(»dukt.en 

te beschouwen ketelj)laten, gereedschapstalen enz. de re-

sultaten nog niet voldoende waren om daarop eene directe 

afkeuring te gronden. N'erder wordt het feit vermeld, dat 

in gesloojit materiaal vaak groote metallograpliische g(;bre-

keii werden aaiigetroffeii. zonder dat gezegd kon w(U'(len, 

dat het mat<M'iaal daarom niet aan d<̂  tecliriische eischen 

had voldaan. Î êii redmi waarom de fabriek meent voor-

zichtig te moeten zijii met een afk(Miring oj) deze gebre-

ken gegrond. 

Daart<.'genover zegt de f;ibriek, dat in gevallen waarin 

het materiaal ziiili in het gebruik abnormaal gedraagt, 

scheurt, breekt of vervormt, do metallogra})hie uitstekende 

diensten bewezen he<'ft voor het opsjioren der oorzaken 

daarvan, l itdrukkelijk wonH daaraan echter toegevoegd, 

d{Lt <le metidlograidiische onderzoekingsmethoden, in af-

wijking van de ehemische, voor bet trekken van coiudusies 

een uitgebreide jiractijk vorderen, en <l;iaroni het opnemen 

vau de metallographie inde A .\' . a l snog onmogelijk lijkt. 

\'erder vermeldt de fabri<dv. dat ;dda;ir waren onder-

zo(dit een groot aantal ges(dieurde ketel])laten. zoowel voor 

land- ab \d(U' -eheepsketels. dat daai'o^i trekproevei\ 

waren genomen en evenzoo huig- en hard'..ei(l>|)roeven. 

zoc.wel bij gewone aH bij lutoge temperatuur. Hierbij werd 

nauegaaii of md^ de mikroskonisi'h gevonden afwijkingen 

in homogeniteit abnormaal groot waren, dan wel of deze 

meer ak'-emeen voorkwamen. Het bleek daarbij, dat dui-
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(lelijke, niet^dlographische afwijking(in, zelfs bij zeer zorg- ^ 

vuldig vervaardigde platen uit zuur materiaal, voorkwa- j 

meii, zoodat g<,'c!oncludeerd moest worden dat het tegen- • 

woordigfj haiidelsmat.eriaal niet alleen niet homogeen 

gemn'ind, maar dat ook de eisch van meerdere luj-

mogeniteit. \ rijdom van .^lakken enz. niet altijd gesteld 

kon worden. D(! groott; mo(;ilijkheid blijft te bepiden 

hoever ini'u in deze gaan kan. .\ndere gi'valh'ii wor-

den door de fabrifdv genoemd, waaruit w(d degelijk 

bliM'k. dal de ontstane gel)reken veroorzaakt wanm door 

ingewalste slakken, en niet door slijtage gedurende het 

gebruik. \'erder wordt mededt^eling geda.'iii vau een «)n-

derzoek, dat zi(di uitstn.'kte over gebrolien bladveeren, 

lekke bronzen gietstukken (uiz. waarbij in de meeste g o 

vallen de oorzaak van de breuk of van het. niet voldoen 

langs nietallogra])his(dien weg kon worden ontdekt. 

Ah; algemeent; eindconclusie uit do ontvangen mede-

deelingen van de „Nederlandseho fabriek voor Werktuigen 

eji .Spo(,rwegma.terieel" mag wonlen afgeleid, dat zoowel 

de toepassing der metallogra})hie, als die dru' overige 

vermelde nieuwere imithoden van onderzoek voor de tech-

niek van veel belang moet worden geaeht. Moeilijker 

s(diijnt het evenwel daarvoor bepaalde normen aan toegeven. 

()ngt.'twijfeld is dit laatste echter niet va.n toej)assing o[t 

de eischen, wcdke men /on kuniKMi stellen aan <le schei-

kundige samenstelling van het aangeboden materiaal. I'ai 

waar in de Amerikaansc.he voorschriften bij de bestekken 

do(u-|ooi)eud cijfers worden aangetroffen voor <'en maximum-

gehalte aan phosjdior en zwavel, waaraan het walswerk^.al 

h(dd)en te voldoen, daar zou cnai dergtdijke eisch nan de-

groote walswerkeui van het continent evenzoo kunnen wor-

den gesteld. 



Xo. 1. 

M e c h a n i s c h o n d e r z o e k . 
i 

Metallograüsch Conclusie of 

onderzoek. ' opmerkingen. 

Soort van Materiaal 
Trekproef. 

011 datum van , 

' Slagvalproof 

(Fremont) ; chemisch onderzoek. 
Metallograüsch Conclusie of 

onderzoek. ' opmerkingen. 1 
onderzoek. 

Richting. 
Trekvasthoid 

in KG.p .mM2. 

Rok over 

200 mM. 

in pet. 

Buigproef. , ; -, ' 
1 Broekarbeid 

in KG.M. 

Metallograüsch Conclusie of 

onderzoek. ' opmerkingen. 

Vloeiiizer. 

Koteli ' latüii . over 

do kliiikgutoM ge-

scheurd. 

Dikle dor phiten 

15 inM, 

September 1902. 

Langs. 40,5 29 l.angs richting 

tot 180" ge-

bogen. 

Afmeting: 

400X40 mM. 

Richting. 

Langs: 2, 

4, L», 7, lo. 

Dwars: 77", 10, 

20. 7, 15, 0. 

Uit buigproef 

dus nabij don 

rand. 

Ontbreekt. Structuur: 

gestrekte bouw. 

Slakinsluitsels: 

talrijk. 

Spleten: 

zyn aanwezig. 

Op do breuk: 

scheuren oven-

wi^jdigaun wals-

huid. 

(zoowel voor a 
als voor }>). 

Trekvasthoid: 

normaal. 

Rok: goed. 

Huigproef: 

goed. 

Slagval proef: 

ongelijkmatig, 

plaatseUik zoor 

laag. 

Metallogratisch 

onderzoek : 

walsen bij to 

lage tempera-

tuur. 

Xo. 

tiegoten st;ial. 

.Scheeischroef, 

welke gebroken. 

.N'ovember 

1. langs. 

•J. langs. 50.9 
12-
ü.ü 

De 2do trekproef lag dicht bij do 
naaf. 

lo buigproef, 

breekt bij 80<J. 

2o buigproef, 

breekt bij 15". 

oo buigproef, 

na uitsineden 

tot 1.') inM. 

dikte,breekt 

bij 15". 

Buigproef i!, 
lag dii'ht bij 
trekjiroef 

Ingekeept: 

O - L ' . 

Niet inirekeept: 

Ontbreekt. Ontbreekt. Trekvastheid: 

hoog. 

Rek: bij de 2o 

staaf onvol-

dueiide. 

Bniirproef: 

onvoldoende. 

(Dü eis(;h was 

Slagval proef: 

onvoldoende. 

Xo. 

Vloeiijzer. T] liwars. 

(loiniey (}ind (Hens) T.. dwars, 
vau een vuur-
gat ig. 

l)ikl(;: 15 m.M. 
28 .'\pril 1904. 

42.7 

41.- 20 

ontbreekt. l.'ir gruot stuk Koolstof =0,2') pet., Structuur: Trekvastheid: 

, Hens. ; phosphor = 0,044 .. ! normaal,ook na- hoog. 

Lang.s Dwars, x^vavel =0,029 
F) = h) I Fi = 19 

Proeven in het bi'uoze (rechtsche) geticeil'-

\y. = li> Fo=l() 
l'\= O l-\ = 8 
F; = 81A.' F', = 5 
F;, = 14 F-= 11/2 
Kxira i)roeven 

in het brezo 
gedeelte. 

F, = () ' F , = 5 
F-= 4 .F-= 7 
Fl = 21/0 Fl = 14 

Silicium =0,014 

Mangaan =0 ,75 

r, 
n 

(ÜD 

0 ^ 0 o o o O 

' f t 

X 

Iêü^-
3 

ö O o 

I by de broze Hek: betrok-

I wnes. kelijk laag. 

' Hol, smoden van Slagvalproof: 

hot gewelfde pro/.e plaat-

deel hoeft den sen,overigens 

innerl i jkenbouw voldoende, 

niet gewijzigd. (<hemis(di on-

derzoek: 

C. vrij hoog. 

Si. laag. 

P. en S. hiag, 

dus giieil. 

Mti. hoog. 

Metallogratisch 

oiuierzotdc: 

(leen aatiwij-

zing voor even-

tneel(3 inscheu-

ring. 

_ Q é ^ \ 
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Xo. I. 

M 0 c h a n i s c h o n d o r z o o k . 

Soort van Materiaal 

en datum van 

onderzoek. 

Trekproef. 

Slairval proef 
(Fremont) 

Richting. 
Trekvastlieid 

in IvG. p. mM2. 

Rok over' Buigproef, 

200 mM. ! 

in pet. 

Breoktirbeid 

iu K(4.M. 

Chomisch onderzoek. 

Motallograüsoh Conclusie of 

onderzoek. opmerkingen. 

Vloeiijzer. , T^. Dwars, 

(ïourley-oind (lions) | Tn. „ 

Dikte 15 mM. | 

Gescheurd. ! 

80 Juli 1904. ' 

Tot 180" ge- i bangs. | Dwar.s .̂ 

bogen. ' l'V \L 
F., - (3 F. 1-

(in Fig. ge- F*—18 O 
merkt B.) p' 12 F., 12 

F, .. 12 F5 O 
F.; 18 F , _ O 

C. = 0,25 pet. 

F. = 0,04(5 „ 

S. = 0,0413 „ 

Si. = 0,027 „ 

Mn. = O.GO „ 

Vloeiijzer mot, ± 

0,25 i>ct. C'. 

Ilooveelhoid slak-

itisluitsels is nor-

maal. 

Ivorrolgrootto is 

normaal. 

II 

('(uia \.sic. 

X(>. ó. 

Vloeiijzer, 2 stukken, 

A en B, waarvan A. 

geb roken. 

(Klein protiol onge-

veer 12 X F. of 18 

N.F.). 

4 Maart 1905. 

88,7 1 

54,2 241/2 

44,7 25 

44 i 27 

bangs. 

Flens van 

A. . . . 

1Mb van A. 

Flens van 

!•;. . . . 

Rib van B. 

Do oersto trekproefstaaf uit A, 

knapte als glas af. 

Do tweede vertoonde dubbeling, en 

was gelegen nabij do breuk. 

Doorsnedon der staven: 
Flens van A. . 80,0 X 18,0 mM. 
Hib . A. . 40,8 X 8,2 

Temperproof 

uit A, uit do 

rib, breekt 

bij 45". 

Koudo buig-

proef uit A, 

breekt bij 

dichtzetton 

i)uiton doi)ui-

ging. 

Dito uit B, 

normale buig-

proef. 

Flens 

Rib 

B. 
B. 

:io,2 X 9,4 

49,s X 0,8 

Richting. 

Allo langs. 

A. Flens. 

2, V2. V2,81, 
20, 

A bib. 

0. 

B. Flens. 
24, 21, IS,85, 
20. 2<'. 

B. Ril). 
8, 9, 9, 8'/:, 
11, 0. 

Dt* proefstuk-
ken A zij 11 
genonitMi bi.i 

de breuk. 

Ontbreekt. Ontl)ret.;kt. 

Xo. 

Vlooiijzor. Kop langs 

Rails voor Klein- " 

sp(.)or(zoog<;n:uim- Kil) langs 

do (ïrubeurichio „ „ 

neiO. 

Hoogto = 70 niM. 

Üe rails waren gaaf. 

29 December 1905. 

44,7 
40 

40,:̂  
48,2 

18 
20 

19 

20 

Ontbreekt. Uit den kop 
gezaaml. 

2. 0. 0. 0, O, 0. 
0, 2, n. O. 

Ontbreekt. On il)reekt. 

Trekproet : 

goed. 

Buigproef: 

goed. 

Slagvalproof: 
vuldneiide. 

ClKîini.scli on-

de rzeek : 

koulsiofrijk, 

üvorigens nor-

maal. 

Motalloirratisch 

(̂ iid(a"Züok : 
gunstig. 

T n . ' k v a s t h e i d : 

A . locaa l broos . 

Rek: 
V,. iierma.'d. 

Buigproel : 
A . v o l d c o n d e . 
B. goed. 

S l a g v a l p r o e f : 

A. oiivolduen-
dü , plaat-
Si dijk hoog. 

B. I l e u s g o e d . 

Uit de rib wa_-

f r i i d(ï i»roef-

stukjesshn'hts 
r, in.M. ' l i k , 

dus I I ' v o l -
doende. 

Tivkrrcf: 
Vtd'lOfUlde. 

(l'.isfli: 4'> l\<i. 
P 11. M bi.i 12 
p.-t, K'ek'l. 

l)f eir-'dieil veer 
deze soort rails 
zijn sed((ri 
(•(Miige jaren 
b(daiigrijk ver-
ZNVAUVU ul. 
(•,0-70 KG. p. 
mM'. l)ij G-n 
minste 11 
lek. 

Slavival [iriM'f : 
oll Vold' 'end'-. 

( Bi,i rails ve<dal). 
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No. 7. 

M e c l i ï i n i s c h o n d e r z o e k . 

Soort van Materiaal 

en datum van 
Trekproef. 

Slagval proef 

(Fremont) Chemisch onderzoek. Metal lograliscli Conclusie of 

onderzoek. 

Richting. 
Trekvastheid 

. , , 200 mM. 

in pet. 

Breekarbeid 

in K(;.M. 

onderzoek. opmerkingen. 

V loei ij ZOT 

Ketoli'lîiat afge-

sclioiii'd over de 

klinkiiagelgateii. 

Dikte 15 niM. 

11 Moi 100(3. 

Langs T] 

. To 20,1 

85 

0 

Tot 180" ge- a. Uit afgobro-

Bij To treedt de breuk op in den 

kop van de .staaf. 

bogen. 

(in Fig. ge-

merkt B.) 

kon strook II . 

V] = 1 

F11 = 2 

F l l I = O 

F I V = y, 

h. Ui t stuk 1. 

Langs. Dwars. 

Fi = 0 Fi=:l/<, 

F., = 0 F . = 0 

F , = 1/2 

F3 = () F , = l. 

Uit deiikoiivaii 

t rek pnjef staaf 

T-

l'.i = 1, F: = l. 

Na uit^doeien: 

= 1, F., = 0. 

Nabij klinkna-

gelgaten : 

Nadat liet ma-

teriaal tot op 

d(M'oorspron-

kelijke dikte 

was uitgesineed 

was het i'esiil-

taat bij i jiroef-

sta;ifjes: o, 1, 

1, O Kd.M. 

C. 

P. 

Si. 

Mn. 

= 0,00 pet. 

= 0,00 „ 

= 0,05 , 

= 0,01 „ 

= 0,44 „ 

Koolstofgehalte: 

laag. 

Slakgehalte: vru 

veel kleine ron-

do slak kon. 

Structuur: veelid 

^'rof korrel ig, 

plaatselijk ka-

rakteristiek voor 

oververhit tinjr. 

De klinknagel-

gaten zijn ge-

boord. 

Van uit de klink-

nagelgaten tal-

loozo radiale 

scheuren. 

Trekproef: 

van staaf Tn 

is geheel on-

voldoende. 

Huigproef: 

goed. 

Slag val] •roef: 

onvoldoende. 

Chemisch on-

derzoek : • 

C. = laag. 

P. en S. - tu 

hoog. 

Metallograliscli 

onderzoek: 

za(',lit vloeiijzei', 

dat oververhit 

is geweest. 

- d l -

Xo. S. 

Soort van .Materiaal 

011 datnin van 

onderzoek. 

M O c h a 11 i s c h o n d e r z o e k : . 

Trekproef. 

Trekvast beid 

in K( ! . p. m.M-. 

Rek ovor Buigproef. 

200 niM. 

in pet. 

ÏSliij^val proof 

(Fremont). 

Breek arbeid 

in Kd .M. 

Chemisch onderzoek. 

MötalloiU'atisch 

onderzoek. 

Conclusie of 

opmerkimren. 

Vlooiijzer. 

Afkomst ig van 

sclieopsketels. 

Uik le 18-25 mM. 

Achterwand van een 

vlamkast. 

Strip. 

Binnensti'ip. 

Bodemplaat vaneen 

vlamkast. 

2S Mei 101)7. 

Xo U. 

Vlooiijzer. 

Achterwand van een 

vlamkasi van een 

scheepsk(.'tid. ge-

schein (1. 

Dikte = 8L' m.M. 

Mei U'07. 

1. 37,5 , 20 

2 35,2 10 

1. 44.8 

2. 4r),l 

1. 48,.S 

•2. 44.1 

1. 4(1,9 

2. 44 

22.5 

•Jö 

22,5 

21,5 

... I 

ir, 

Ontbreekt. 

Ontbreekt. 

Ontbreekt. 

Liiims. Dwa''-. 

No. No. 

1 21 1 r, 

2 20 2 '1 

:5 K- :; r, 

•l 22 4 4 

i") 17 •") 

(•) f. u ;; 

7 ir> 7 I 

IS r. 01 

('. = (I.OO pet. 

S. =0.05 „ 

F. =0,(r2S„ 

Mn. = 0,1) 

Si. = s[ioren. 

C. = 0,-jn pel. 

S. - (i.OH , 

F. = <>.<»0 „ 

Si. = sporen. 

M,i.= 0X4 j„.t. 

('. = o.lO pft. 

S. 0.04 

F O.lo .. 

Mn. O.iili .. 

Si. = o.'d 

c. - 'M l pi'i. 

= "(i-j .. 

S. o.O.' .. 

Si. (HI2 .. 

Mn. ii.-'.l .. 

('. 0,14:! pet. 

F (\0:;7 .. 

s. =3(!.041 

si. (i.di;; ,. 

.Mn.^ ".7(; 

Koolstof: weinig. 

Koolsiotlooze raiid-

zniies. 

Stru(;tuur: normaa l . 

tijnkorreliy: bij tjorste 

proefstaat'. 

De tweede proefstaaf 

is veel grover, vooral 

aan do randen (plaat-

selijk grufkurrelig). 

S lakmslu i tsels : bij de 

eerste jtroefstaaf 

weinig. 

Bi,i de tweiMlo proef-! 

staaf l()c;do F. en S. 

ri,ike Z'UU'S. 

Koolstof: (iiire^relma- | 

tig verdeeld. 

S t ruc tuur : 

Ie proefstaaf. tamelijk 

grofkorrelig', op en-

kole i)laatsen aaii 

den randgrovt-r dan 

in het hart. 

2o proefst aaf: eeiiiiier-

inate grofkorrelig, 

i)veri'j[ens normaal. 

Segregatie; plaat-elijk 
sterk. 

KooDtnf : a.iii de ran-

den armer dan in 

hart. 

Structuur : u'rotknrre-

litr. 

Korre]gri>otie netuiH 

van rand r«'! hart 

toe Miorinaal). 

Seirrt^irarie: zwak. 

liei'U helan}:ri,)ke 
struetnnrf<'uien : 
< eliier j-. <|e korrel 

iel-, uTnver dan bij 
normaal vlueiy/.i-r 
V;ill (ieze dïkle. 

Trek vastheid: 

normaal. 

Kek: goed. 

Chemiseli onderzoek: 

normaiil, zacht vlooi-

ijzer. 

.Meiallom'aliscli onder-

zoek : materiaal, 

waaruit do eersto 

proefstaaf af komstiir 

is, bleek normaal. 

Dat van de tweede 

pn»efV:iaaf is over-

verhit (waarschijn-

lijk eoneoorsproiike-

lijke materiaalfout). 

Trekva>thtdd: vrü 
hoo'.'. 

Hek: gnod. 

Chemisch onderzoek : 

tl' hoo^' phusphur-

gehalie. 

Mot-dlograliseh onder-

zoek : geen ^'rove 

l.'obriken; belang-

rijke S'irregatie ten 

iievolfe van veel 1'. 

Trekva.-theid : vrij 

hiitej:. 

Rek : 'jfijeil. 

• 'heiiiiseh onderz(»ok : 

te boeg [)husplier-

L^ehalte. 

Melallogratisch ondur-

zoek: lio kurrelafme-

tiiigiMi zijn uroonu' 

d;iii in U'U inaal vlooi-

ijzer van deze »likte. 

• diemisch onderzoek : 
voldoende, zwavel-
gehalte js vrij he"g. 

Metallo;:n!lisi-h ouder-
/eek : geen Lfre;V.' ge-

l-rekeii. De korrel i-. 

l'-I- I " -I-et'. 

(leen gr-.)Ve U'ebrekell. Trekï.ri'ef: L . iOo . 

{ek : v.d^:.-nd. . R. De korrel is iiM -. 'jvu-

ver dan 111 nermaal s b-v ^-n-f : l a n - u -

vloeii.izer. van de- 'l i . .. 

zelfde dikte. 

(!r»tve ki'irel waru-

iieein:>:iar pi;i;i! .»i-
lijk iialii; de M-ii,.i;r. 

Korrel-̂ M'-Mij 1 e Liein--

lell «Ij' nel'li.ale 

pianist'!! 74"> -'ÖO 
K -. iialiii Dr-Mik 714o 

K . 

liinMeld g.^eil :-ei. 

-lei'h' n- !ilin-'t) 
•iwars vri; hitr^. 

'hiMui-vl : 
1. 

lelalli -r:!::;?!'!! oll-ler-
m V ; pl;.-M "1, k 

11 -n.-l-, 
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No. 10. 

.Soorr vail .Materiaal 

en datum van 

onderzuel^. 

M ec ll a N i S<' ]I O N d E va O O k. 

Trek prooi'. 

Trokvastheid 
Kichi ing 'JOOmM. 

in pel. 

Bui^'proet. 

Skî ^valproel' 
d^réniont' 

Breokarbidd 

in K(;..M. 

Chomisch onderzoek. 
Motallofrraliscli j f.'oindusio of 

onderzoek. ' opmorkin^'on. 

Vloeiyzer. 

Balkijzer. vertoondo 

een scheur, ont-

staan by door-

hakken. 

D.N.P. 24. 

Maart 1908. 

bangs. 

Flens T] 40,8 28 

Kib T. 53,1 23 

. T., • 53,3 20,5 

Dwars. 

HMb T., , 50,1 17 

Dikte O inM. 

l\-„ B., 

(lobos-'en om 

doorn van 9 

mM. totdat 

do boenen 

ovoinvijdi},' 

staan. 

Bij vorder 

dichizotion 

omstaai oon 

s(dieur op 10 

m.M. ;ifstand 

van d" bocht 

Q'A een klei-

nere scheur 

in de itochi. 

c. = 0,077 pet. 
L,' Tl. 

O 
"3 
0 Si. = 0,003 « 

r. 
t( "tl 

tL S. = 0,033 
!! 

V 
0 5 P. = 0,285 » 

x; M n . = 0,73 H 

0,r> -

- O 

4 — 

O — 

7 1 

8 O 

'.I _ 

O 

11 

12 

1:5 

14 
]'> 

O -
_ .) 

O 

O 

Koolstofarm vlooi-

iizor mot frolaag-

do structuur. 

Korrel^n'ootto: 

kornzonos iiabi,] 

oorsprong schour 

70() Ko; 

in .schourvrij deol 

734 K,,. 

Nabij scheur waar 

dezo evenwijdifï 

met do tlens 

loopt: tusschon 

1109 en 814 Ko 

h'andzonos nabij 

bfdtelsiuHle «ini 

K,; 

in scheurvrij dool 

009 K,-. 

riiospiiursogie^'a-

tio hier en <laar 

dnidoUik. 

17 _ 

l.s 

19 

•J») 

21 

.)•> 

24 

20 

20 

LI 

28 

_ 1 

1 -

(I — 

-

_ (I 

1 — 

1 -

_ U 

_ O 

n — 

(I — 

Trokproef: 

Trekvasthoid 

abnormaal 

hoop: in ver-

band met 0-

geiialto. 

Hek: 

voldoende. 

Buifrproof: 

koudbuigproof 

onvoldoondo. 

Temporbui^'-

proof: 

voldoende. 

Slaiz val proef: 

zoor onvol-

doende. 

Clieniisch on-

derzoek : 

zaïdii vioeiijzor 

mot abnormaal 

hoojf l'-<jfohaIlü. 

MotallograliS(di 

onderzoek: 

bevosiij^t het 

bovenstaande. 
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\o. I I. 

Soort van Materiaal 

en datum van 

onderzoek. 

M o c h a n i s c h o n d e r z o e k . 

Trek proof. 

No. van Trekvasthoid 

den staaf, in KG. p. mM-. 

Hek over Bui^'prool'. 

200 niM. 

in pet. 

Slajrval proef 
(Fri'inoiit ) 

Breekarbeid 

in KG.M. 

['heiniseh ondorzook. 
MotaHoL'ratisch Conclusie' of 

onderzoek. opmerkin^'en. 

Vloeiijzereii ketel-

plaat, Siomens 

Martin-materiaal 

voor nieuwen ke-

tel. 

Dikto = 18,0 inM. 

.Tnni 1909. 

T,. 

T.. 

40,8 

4r),8 251/0 

B,: 

Koud ^'ebo;;en: 

tor beonaf-

stand = 5mM. 

13;;: 
Tomperbuii:-

proef: 
p:obogen tot 
heenals tand 

= 2 X Ü̂ .tii--
dikto. 

(Volgons voor-

schrift). 

P)ij verdere 

dichtzotting 

ontstaat 0011 

scheur aan 

do binnen-

zijde. 

Niet uiigegloeid: 

h.. 0 

Uitgejzloüid : 

L3 5,5 

1;, 7 

h;, 8,5 

Niet uitgoLdoeid: 
L.) 2 

5 

lJitirej;loeid : 
b. 7 

Niet uir^'o^doeid: 

b.-
1.; 1 

llit^'ejilot'iil : 
L, 7,5 

Niet uitj,'ep:lutdd: 
I).. 4 
D;. :] 

ritgep:loiMd ; 
D, 4,5 

Niet uit<:ogloeid: 
D, 3.5 

L'it<ie'j:joeid : 

('. = 0,20 {)e,t. 

P. = 0,047 „ 

SL =0 , 015 „ 

8. = 0,051 „ 

Mn. = 0,01 „ 

C. p:elialte in de kern 

0,32 {.et. 

Vloeiijzer niet ± 

0,:{() pet. C. 

Aan beide zijden 

van de kotol-

piaat vortooiieii 

zieh koolstof-

arint' randZ'Mies 

ter dikto van ± 

2 mM. 
Si niet uur nor-

maal. Sogroijatio 

duidelijk waar-

neemijaar. Wijst 

eet) l)olan<,'-

rijk phosphor-

^•(dialte. 

Trokproef: 

do trekvast-

hoid is hooier 

dan vol<;ens 

hot bestek 

was toegola-

ten. 

Buif,'i'roef: 
vri,j goed. 

Slagval proef: 

ten govolj,'0 

van het hoo^'e 

koolstolgehal-

10 L'oi.'ft de 

slagvali»roof 

oon laa^'cijfor. 

('honiiseh on-

derzoek : 

houg koolstof-

!,'ohaltü. 

Motallo<,'r;dis('li 

ondorzook: 

plaatselijk eeno 

aaniiierkolijko 

ophoopin^'van 

veruntreini-

!j:in;-ren. Kr kn-

inoii ottoHike 

zOiies voor met 

hoo-'H-<'ehalte. 

M 0 c h a n i s e h 0 n d e r z u 0 k. 

Soort van Materiaal, 

011 datnin van 

onderzoek. Trokproef. Bui^q.roef. 

Sla'^'val proef 
(Kn-moni 1 

Broekarl)eid 

in KO.M. 

('heinisidi onderzoek. 
Metallou'raüseii 

onderzoek. 

Conelnsii.' of 

opinerkin^'eii. 

Vlooiijzor. 

Ketolplaat L'O-

schourd over 

oon dor nagel-

gaton, V(U'-

toont l)0ven-

dien oen ther-

niietlas(di. 

Dikto = 10 111M. 

O Augustus 19(111. 

Ontbroekt. Onii^reokt. Vormooiielijk Nal»i,i ^diour: 

È) 

Lu Ls Lé 
CU • 

allen langs 

riehting. 

1-1 2(i.-. 

!.. 4 

b;, O'..' 

k, 4 

b-

b., 12 

r i t do plaai was 

de walsricliting 

niet met zeker-

htdd te bojtal '11. 

S. ^ (i,l."i pe l , 

Aan de zijdo A : 

Koolstofarm vloejijz-jr 

mot kotdstofarme rand-

zOne's. 

Vele kleineslakinsluit-

sols 

Aan do zijde B: 

Natnuioeg vrij van kool-

stof. 

riaatselijk overvtu-hil. 

Bij de s c h e u r v e l i ' k l e i n e 

s l a k k e n i n s l i t i t s e N . 

Segregatie van Ptio>-

plior. 

Abnormaal houu' zwa-

velgelialte. 

Skigvalpruef: 
ongtdi.ikinatii: 
inaturiaal; pluut-
sebik brn.is. 

('lieini.seli onder-
zoek : 
zwavtdgeli.-ilie 
nabij d.' breuk 
lloiig. 

.Metallogralircii 
oiidorzet'k: 
iiabi.: de klink-
nagelgaten V'T-
tMuiit het mat"-
ri.ial overvi'iiiit-
till'̂ sViTseldjii-.'-

len. 



•M — 

.Scort van Maicriaul 

eii (iatiiiii van 

onderzoek. 

M e c ll a n i s c ll o ii d e r/. o o k. 

Trok proef. Buigproel'. 

Slag vid proef 

(FrOiiiont) Clieiniseli onderzoek. 

Breek hiiarlieid 

in KO.M. 

MetaHograliscli 

onderzoek. 

Conclusio of 

opmerkingen. 

Vloei i,i/.er. 

KeifilInlaat van ei'ii ye-

ülooiiten scheep.sketel. 

Dikte = 8-J inM. 

fSepteinber lOüV». 

«Ontbreekt. Ontbreekt. Langs richting. 

iVü. 7: 
:;, 4, •). ö, 4, (), 

0. 

Uitgegloeid : 

ü, 7, •!, ö. 

Xo. ^ö; 
4, 4. ö, ó, 7. 

L'it gegloeid: 

10, 8, 5. 

A'o !): 

K), in, I's 11». 4, 

Ki, 4. 

Uilgeglüt'id : 

27, 2r>,21. 

A'o. 

0. 4, 4, 5, 7, O, 

ö. 

Uitgegloeid : 

'•I. 4. ."i. 0. 

Xo. i:i: 
14. 14, 17, ö, 

1'), 1 1, \ 

Uilgt'gl.ieiü : 

O.) .>r, •) , ...». 

Stuk 8. 

O. = 0,21» piit. 

Si. = 0 , l i i „ 

P. = 0<'80 „ 

S. = 0,040 ,, 

x \ . = „ 

P. en S.djopalingen 

nit de afzonder-

Uiko stukken. 

P. S. 

No. 8. 0,080 0,040 

„ 0,080 0,040 

, 1». o,02i) 0,048 

„ 18. 0,021) 0,048 

Stikstof: 

No. 1». 0,012 

„ 8 0,082 

Koolstof: 

No. 8. 0.22 (rand-

züne). 

Snikken No. ü, O, 8, 

2ü , O, 18. 

De ket(3lplaat is van 

onrogol matigen uit-

oenloopeiidon bouw. 

Aan do oiiderstripzi,jde 

koolstofrök, grofkor-

relig. niet gelaagd, 

kleine slakken bevat-

tend. 

Aan do bovonstripzijde 

merkbaar koolstofar-

mer. 

De onderstripziidt' komt 

in sirr.otiiur overeen 

met het kopeinde van 

den ing;üt. 

Opvallend is hier, dat 

do doorsnede van de 

plaat ill het midden 

aan de kopzijde tweo 

kool s I ofrij k e re z<"> nes 

vertoont, meteen kool-

stofarrnere er tus-

s(dienin. 

De raiidzünes zijn kool-

stofanner. 

Slakkoniiislii itsels: 

normaal. 

Segregatie: normaal. 

( O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

O O 

N 
O 0 0 0 0 O O o 

O® O O O O O O 

o^ O ü O O O O O 
O 

O ^ 
O 

O 

l'oo^Jiaair 

S.L 7 0 

i P o 
O 

O 0 0 0 o o O O O O O O O O O O O O Ü 0*^0^ 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

0 ° / J 

C-o 

N 
c: 
Cl. 
a 

Slagvaljiroef: 

Aan het kopein-

de: laag. Aan 

het voeteinde: 

voldoende. 

üitglooien ver-

betort het ma-

teriaal aan het 

kopeinde niet. 

Aan hot voetein-

de stijgt do 

breekarbeid 

aanmerkelijk. 

Chemisch onder-

zoek : 

Zwavelgohalto 

eenigszins hoog. 

Stikstofgehalto 

is in het kop-

einde booger 

dan in den vool. 

Do koolsiofsegre-

gal ie is in den 

ingoi aanmer-

kelijk geweest. 

Do kwaliteit de-

zer plaat is in 

hot kopeinde 

minder dan in 

het voeteinde. 

- 4.Ï — 

Xo. I I. 

Soort van Materiaal 

en datum van 

ondi.'i'zoek. 

M 0 e ll a 11 i s c ll o n d e r z o e k . 

Trek pi oef. 

Trekvastheid 
Richting. . 200 mM. 

mkO.p . iuM^ j ^^ 

• 'nindusic' of 

Buigproel'. 

. MolalloLM-.aliseh 
(1" rem0111). ciioiiiisrdi onderzoek. 

ond<.'i7,<.iek. opmerkingen, 

Breekarheid j j 

in K.< i.M. ' ' 

Vluei ijzer. T) dwars 

Ketelplaat ge- To „ 

sclieu:-d over do 

twuede rij nagel- T3 langs 

g;iton, volgens i 

dudwarsriiditing 

Viiii liot mate-

riaal. 

De scheuren lig- ; 

gun allen aan de 

bolle zijde van de 

plaat. 

Dikte = 14,.j niM. 

2ü Febr. 11» 10. 

34 

34.1 

25,5 

27 

en richting. Ntiby de breuk: 

langs 
P. = i),057 

1'. 

langs 10 
P. = i),057 

1'. !) 
< 

S. = 0.01)2 

n 11» Doorsnoemonster: 

n 10 20 i.'M. van de breuk 

l-'ü » 10 S. = 0,078 

i'o 1) 17 

n 18 

i'V j) 5,5 

n 21 

» 
18 

1) 10 

1-; 11» 

F,r, dwars 2 

„ 1 

1,0 

5 

1; 

' lifJl llleV ') go-

I merkto siaaf-

I jo is iiitgo-

j gloeid op n>od 

L'loeihirie. 

Vlo'dijzer inei 

gehalte van 0,00 

pet. tet 0,08 iiCt. 

Slakken vrij veel-

vuldig en reirel-

mati' i vurdeeld. 

Do Perliet i.s nor-

maal. 

Haar.scheuren 

nabij de breuk 

en aan den om-

trek der 'Jdo rî j 

nagolgaton viiol-

viildig, hoofdza-

kelijk aan éóii 

zî jde vuorko-

mond. 

Ivorrolgrootie = 

normaal. 

Behoudens een 

locaio ophoo-

pinu' in de sl.-ik-

ken. is de zwa-

vidverileoling 

normaal. 

O v X X -

0 
O 

O 

O 

c 

O 

c 

O flyy O 0 0 0 c 

1 

' ' O 

1 i 

! 

' O 

ü 

Trek proef: 

laag, duidt op 

ztjor /,;iclii 

vlo d ijzer. 

Slag'valpn)ef: 

langsrirh-

ting: hoog; 

dwars: la;ig. 

CiKiinisidi on-

der/,o<?k: hoog 

zwavelgohal-

te. 

Moi.-illograliscli 

oiideiv.tiek : 

/.ai-ht vloei-

ijzor mot nier 

ünbelamrrijk 

slakkengelial-

te. 

Vt'ruiidt'raield 

wordt , dal 

•r herhaal-

de ,,ze0.i li-

jden" van (b'n 

kete l , h o t 

materiaal is 

at^'esehenrd. 

Nooi: 

lliorbij k:in 

worden iipge-

morki, dat 

Vuj^'i'IlS 

r'i;ia;ss, span-

lungeii aan do 

rainitMi der 

klinknag(dg;i-

t e i i 2 , : i maal 

'.;roi>ter zi,jii 

(l;i n l»ij de 

WiMli' kettd-

i'i'iisi i'iiei ie-

beridcenmgeii 

aa nireiuuneii. 

Zie /.oUselii'. 

<1. r. D. hr.-. 

11» 12, bid/,. 

17^" -17s:;. 
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\ o . ir>. 

Soort Villi Materiaal 

en ilatnin van 

onderzoek. 

M e cl i a n i s c li o n d e r z o e k. 

Trek proof. 

Trekvast lieid 

in K.G p. inM2. 

Rok over 

200 niM. 

in pet. 

Buigproef. 

f:?lagvalproof 

(Fremont) 

Breekarbeid 

in K(J.M. 

Chemisch onderzoek. 
Metallogratiscii 

onderzoek. 

Conclusie of 

opmerkingen. 

Yloeiyzer. 

Gosclieurde ketelplaat. 

Ingezonden was een 

breede strij), welke 

voorat dubbelgebo-

gen was en aan de 

bovenzijde in de 

bocht (̂ en scheur 

vertoonde. 

Dikte = 18 luM. 

28 Maan P.tlO. 

48.2 13 Zie onder 

kolom 1. 

Merk. c. 
5 s. 
5 

11 
p. 

5 M. 

D:. 

u 

0 

Si. 

N. 

= (1,10 pet. 

= 0,07 „ 

= 0,05 „ 

= n 

= 0,02 „ 

= 0,008 „ 

Na uitgloeien op 

SOO" C.: 

L. 8 

L. 2 

D., 1 

Xa uitgloeien op 

000" ( \ : 

L,i 17,5 

lü 

D, 22 

L = langs. 

D = dwais. 

Vloeiijzer met ± 

0,15 pet. C. met 

arme Koolstof-

raiidzAnes. 

Do Perl iet is nor-

maal. 

Do Ferriet plaat-

selijk gestrekt. 

Korrelgrootto 

normaal. 

Plaatselijk smallo 

zünes mot een 

relatief hoog 

zwavelgelialte. 

Phosphor segre-

gatie niot waar-

genomen. 

De plaatsen, waar 

stukjes voor het 

metallograüsch 

onderzoek wer-

den uitgezaagd 

zî in in de lee-

keniMg met M 

aangeduid. 

Trek proef: 

Kek is onvol-

doende. 

Slagval proef: 

l ie t materiaal 

is broos op bij-

na alle plaat-

sen. 

Uitgloeien op 800'̂  

C.: 

verandert liet 

materiaal niet. 

Uitgloeien opOOOiJ 

C.: 

maakt het taai. 

('homisch onder-

zoek : 

Hoog zwavel-

gelialte overi-

gens normaal. 

Metallograüsch 

onderzoek: 

do plaat is na 

her walsen vol-

doende uitge-

gloeid en ver-

dor normaal, 

behoudens het 

belangrijke 

zwavelgelialte, 

dat verinuede-

li,ik de oorzaak 

is geweest van 

den lagen 

breekarbeid. 
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\o I r>. 

Soort van 

Materiaal en 

datum van 

onderzoek. 

M e c h a n i s c h onderzoek-

Trekproef. Huigproef. 

Slagvalproof. (Fremont.) 
Chemisch onderzoek. 

Metalloiiratisch 

oiKlorzoek. 

Conclusie of 

opni'-rkingen. 

Breekarbeid in KCt.M. 

Vloeiijzer. 

Kotelplaat afge-

scheurd langs 

klinknagelga-

ten. 

Dikte = 20 niM. 

Onderzocht de 

s tukkon: 22, 

22«, 28, 24, 24(/. 

17 Januari 1011. 

Ontbreekt. Ontbreekt. Nummer 

van hoi 

stuk. 

Xo. 22 

22(1 

Richting. Merk. 

Zonder voorafgaan-

de behandeling. 

Langs. Dwars. 

P. S. 

23 

24 

_i(t 

17 

15 

28 

19 

5 

5 

15 

10 

i 
2 
'.I 

O 

O 

O 

17 

17 

5 

22 0,029 pet. 0,000 pet. 

2:5«. 0.022 „ 0,001 „ 

2:5 0,O8() „ 0,059 „ 

24 0,027 „ 0,054 „ 

24« 0,0:52 „ 0,0(34 

Doorsneemonster uit allo 

stukken : 
(3 

Mn. 

(3 

.5 Si. 

C. = mikroskopisoli geschat 

= '1,10 pet. 

Na uitgloeien bij Ooo" C. 

No. 22 ^̂  

. 22a 

Vloeiijzer met ge- j 

midde].Ui,10i.('t.('.; 

de kernzeiK.'.s zyn | 

kuolsiofrijker 

(± 0,15 pot. ('.). 

Fene vru breede 

randz^iK' is kool-

stufarm. 

Het imitoriaal is 

fijnkorrelig met , 

unrmiile [lerliet. 

liet sl.M.kkongelialte 

is normaal. 

In de stukken 28, 

24 en 24a verioent 

zich eeiiigo segre-

gatie. .Scheuren, 

ntits[iringende in 

de randen der ga-

ten, worden V'-el 

waartrenoiiien in 

• Ie t wtM'de ry klink-

najelgateii van 22(/ 

24 

24 (i 

25 25 en 24«. 

20 8 Deforiiiat ie-ver-
s 12 s..'lnjnsoleii werden 

20 12 
waargencinen in 

10 7 
22 en 2:5 in onbe-

duidende inaie, in 

<) S 22« diiidehjk 'jii in 

80 10 24« veelviildii^. 
1 

.s 

Buitenaanzii'lit van Plaat 2. 

J/'ai.' oiutf I : Mi.." Aitd 

o o c o o o o n ' ^ o o o c o o o o o i i o o o o A o - i " ' •• c c o o o o o o o 

2.3 

Xl^lO >0 .X COCCC fcOOOOO o o o c 

1 

Shig val proef: 

De breukarbei 1 

L'cefc irei-n po.si-

ti<.>f uirsluit.sel, 

i-̂  voor de stuk-

ken 24 en 24« 

vry laag, voor 

stuk 22'/ middel-

matig. 

Voor de .stukken 

22 en 2:i normaal. 

dieaiiseli onder-

zoek : 

P-gehalttï: la.ag. 

S.-gehalie: door 

pkiatseiyi<e se-

gregaties eetiifs-

zin-; hoog. 

.Mütallojratiscli 

onderzoek: 

lie't matoriaal 

vertoniit defor-

m.itie-verschyn-

selen, welke 

wuar.selnjniyk 

moeten Worden 

tiicgesi'hrtiven 

aan vermoeid-

heid v:in het 

materiaal. 
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\o. 17. 

Soort van 

Materiaal on 

(lainni van 

ondurzoek. 

M e c h a n i s c 11 o n d e r z o e k . 

Trekproef. 

Hicli-

tinir. 

I Rok over Strek 
vastheid ! Of.. , , ^'rens 
iK KG. bij Kr. 
p. niM-' P^i- p.'niM-. 

Sia^'valproef 

(Fremont). 

Breekarboid 

in KG.M. 

Ciieinisch onderzoek. 
Motallo{rralisch 

onderzoek. 

Conclusie of 

opmerkingen. 

Vlooiyzer. 

Ketel i)l;iat alge-

scheu rd lanjrs 

kl inknaï ielgaten. 

Dikt(> = 20 niiM. 

Onderzocht de 

s tukken 10, lOa, 

I I . 12, 12n. 

'1':, Tr,. 

17 .Tanuari lO l l . 

Dwars T-

LangsT; 30.7 

29 

31.5 

20.8 ' ontbreekt . 

18.9 

Nummer lïichtiufr. Merk. 

van het 

stuk. 

P. 8. 

02 T-

J G 

10 O.OUSpct. 0,051 pet. 

10a ^0,01 „ 0,038 ,, 

.\o. 10 

. lOr? 

3 2 

2 (•) 

2 -

11 0,013 

12 

12a 

0,012 „ 

0,012 „ 

0,055 ,, 

0,001 „ 

0,088 

11 

12 

4 2 

4 

O -

2 1 

Doorsnee-monster vim 

ó stukken. 

Mn. = 0,29 pet. 

Si. = 0,022 „ 

Stikstof = o,0() pet. 

C. = mikroskopisch 

geschat op 0,05 pet. 

r j _ 

Nti uit.L'loeien bi,j 

OdO'J C. 

Xo. l'l I ^ 
» O 4 

II U 

I) O 

Koolstof^'ehal-

te: laa< '̂. 

Korrol<ïrootte: 

normaal . 

Slakinsluilsols: 

niet overma-

tig groot. 

l laarscheuren 

ontsprinjren 

veelal aan de 

randen der 

klinknaijrol-

gaten. 

Etsinj; met 

Pikrine-zuur 

brengt defor-

matie-ver-

schijnselen 

tevoorschijn, 

waarschi^jn-

lijk door ver-

veriiioeiüheid 

van het ma-

teriaal ont-

staan. 

11 

12 

i> 4 

ö 5 

S 7 

r» 'i 

14 -

ILiU/SaoSpi i i t u S 

I-5innena:inzi'-ht Plaat 111. 

oiaricizijclf k ^ t f f 

O O I O O O ' ï O O O 0 0 0 0 0 
- O -ö'- --) -ri -J -V-O- y O- O o o 

j-o'o O 0 0 Oi'O o o j o 0 0 O O G : 0<ï O O O 0 0 O 

>0 I 

Trekvast heid: 

langs- en 

dwars laag, in 

verliaiul mei 

laaL' koolstof-

gehalte. 

Slagval proef: 

laag. 

De breekarbeiü 

wordt door 

uitgloeien 

slechts wei-

nig verhoogd. 

01' het mate-

riaal steeds 

broos is ge-

weest , v;di 

niet te beslis-

sen. 

Chemisch on-

derzoek : 

P. laag. 

S. meest vol-

doende een-

maal boven 

0,0() pet. ten-

gevolge van 

slakkensegre-

gatie. 

N. voMounde 

laa;^ 

Melallografisi-h 

onderzeek: 

Hol materiaal 

vertoont de-

formatitjver-

sehynselcn, 

at' te leiih'ii 

uil (ie kristal-

lyne .-̂ irue-

ninr. 

40 -

^ o . 18. 

Soort van Materiaal 

en da tum van 

onderzoek. 

M e c h a n i s c h o n d e r z o e k . 

Richt ing. 

Trekproef. 

Trekvastheid 

in KG. p. mM-. 

Hok over 

21)0 mM, 

in pet. 

Slagvalproef 

(Fremont) ciiemisch onderzoek. 

Buigproef. 

Metallogratisch 

onderzoek. 

Breekarbeid 

in KG.M. 

Conclusie of 

opinerkintreii. 

Vloeilizer (bandijzer) 

afmetingen = 

150 X (),5 niM. 

Gebroken in de con-

structie bij om-

zett ing tot 90" 

bij gloeihitte. 

Materiaal voor kap-

spant. 

18 iNovember 1911. 

.angs. 38 29 Koud: langs 

gebogen tot 

180". 

Roodgloeiend: 

langs gebo-

gen tot 90" 

Afmet ing der 

bnigstaven: 

IGOXO.ómM. 

Ontbreekt . p . = 0,05(3 pet, 

S. = 0,059 „ 

Zacht vlooiyzer. Trekproef: 

De buitenzênes 

zijn grover dan Buigpruof: 

de kern, goed. 

Hot yzer bevat 

kleine gestrekte 

In do buiging (be-

werkt door den 

afnemer) ziet 

men verscliün-

selen van bewer 

k ing bij to lage 

temperatuur. 

Cliemischo 

analyse : 

P.enS.-geliidto 

zijn normaal. 

Metallograliseh 

onderzoek: 

Het materiaal 

is op rood-

gloeihii to 

verwarmd ye-

woest , doch 

do bewerking 

is bij te lage 

temperatuin-

geschied. 

Zelfs de ino-

geiykheidvan 

bewerking'der 

kapspantdee-

len by bhiuw-

warmt(^l.'raad 

is niet buiten-

gesloti n te 

achten. 
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Overgenomen uit „Mit tei lungen aus dem Königlichen Materialprüfungsamt. 
Berl in-Lichterfelde West 1913. No. 2." 

0 ni s e h r ij v i n g. T r 0 k p r 0 e f. B u i g ]) r 0 e f. 

V 1 0 0 i ij Z e r. 

Miiteriiiiil afkonistig van een gecxplo-
deerden ketel van vloeiijzer niet giet-
ijzeren voering. 

De ketel diende tot het smelten vau eene 
organische .«tol' onder 15—18 atni. druk. 

I)e verwarming ge.schiedde door middel 
van een lood-tinbad van '250-150° C». 

Voor breuk: /.ie schets. 

Wanddikte = o-l mM. 

Proeven verricht bij de keuring, volgens 
niededeeling van den opdrachtgever. 

, . Doorsnede. 
Richtmg. 

Trekvast- Kek over 

heid. -JoO m.M. 

KG. mM*. in pc-t. 

.Ifm 

M a n t e l . 

Langs . 

Dwars . 

B O d e m. 

Dwars . 

1) e k se 1. 

LanL's . 

2(.),1 X 34,8 

20,1 X 31,1 

20,8 X 88,0 

20,5 X 88,1 

8(),7 

80,2 

87,') 

87,4 

80,— 

80 , -

20,-

(lebogen 4 staven uit den dek-
sel van: 

3 X 8 X 30 oM. 2 stuks in oor-
s})ronkelijken staat, 2 na uitgloeien 
op 900° C'. en langzame afkoeling, 
werden voorgebogen om een doorn 
van 20 mM. diam. en dan door 
druk oj» de beenen platgedrukt. 

Alle 1 »roeven bleven vrij van 
scheuren. 

Voorschrift was: 
Trekvastheid 85-38 Kd. bij 25 i)ct. rek. 

Proeven genomen door het .Materialjirüfungö-
anit uit don deksel. 

Doorsnede. > Trekvastheid. Hek over 
mM. KG. mMï. | 200mM. in pet. 

10,1)/ 80 88,G 25,1 

10,5 x 80 80,1) 23,0 

80 min. uitgegloeid oj) 000" C". en aan de 
lucht afgekoeld. 

10,()/ 80 37,0 28.7 

10,()X 80 87.1 28,1) 

'panningsmetingen. 81agbuig|)r()ef uit de hand volgens H K V N . 

Oj) een staaf van ± 85 m.M. breedte 
uit den deksel, werd aan onder- en 
bovenzijde de afstand van twee 
punten L,—k, en kj—L. vastgesteld; 
daarna werd het in de schets gear-
ceer'1 aangegeven gedeelte tot een 
diepte van O m.M. wegge.̂ cbaafd cn 
weer de beide afstanden gemeten: 

Afmetingen 4 x ^ / 6 0 niM. in oorsj)ronkelijken en uitgegloeiden staat beproefd. 

Afkomstig uit den rand en uit een meer naar het midden van den deksel gelegen gedeelte. 

Af.^tand. 
Na weg- Ver-

schaven. schil. 

m.M. m.M. niNf. 

L j - L j 1S2,534 182,480 —0,054 

Lj L^ 18S.0S1 1 SS, 107 -^0,G2() 

Proef-iuk vuor spanningsmi't ing. 

r 

> 

rjT.m <riiTr.c.-/i 

Gloei- IdgLung 

in deksel. 
tuur. 

liand 

Midden 

)) 

Rand 

M 
Midden 

M 

Hand 

Mitlden 

Hand 

1) 
.Midden 

V 

1'laats in de 

doorsnede. 

Aantal 

])roeven. 

Hoogste 

buiggetal. 

Laagste 

buiggetal. 

5O0" 
,1 
)) „ 

700° 

!) 

!) 
>> 

OOO" 

)) 

1, 

Kandzijde 
Kernzijde 
Handzijde 
Kernzijde 

Handzijde 
k'ernzijde 
Handzijde 
Kernzijde 

Handzijde 
Kernzijde 
Handzijde 
Kernzijde 

jde 
Keriizijde 
Handzijde 
Kernzijde 

I 
1 

V. 
01 
- 1 

01 
- i 

2 

3 

17, 

Gemiddeld 

buiggetal. 

0 0—: 

0 0— 

0 0—1 
0 0— 

1 IVa 

z 
-f 1 

z PA z ± 1 

1 
1 

2 
1 — 
2 1 

l'/i 

2-2'^ 
1-lV. 

± 2Vi 
± l'A 

' Jf 

ijä-
Proeven, afkomstig uit het oorsjironkelijk, volgens opgave van den opdraohtgever, 

gebruikte construetiemateriaal. 

h ~ vermoedelijk -lOk 85 niM. 

ijn teekening = b-,. 

— — Handzijde | 10 2'; IVi ±17v 
— — Kernzijde 8 l-Vi ± l'A 
— — Handzijde (i PA 
— 1 Kernzijde i; • IV; 1 ± l'A 
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Overgenomen uit „Mit te i lungen aus dem Königlichen Materialprüfungsamt. 

Berl in-Lichterfelde West 1913. No. 2." 

S 1 a g P r 0 e V e n m e t i n g e k e e j) t e s t a v en. T o e s t e l (' h a r p y 10 K( 1..M. v e r m o g e n. 

Afmetingen der staven 8 x 10 X 100 m.M. diei)te inkeeping 5 m.M., in oorsjironkelijken en uitgegloeiden staat beproefd. 

A. Uit den rand en uit een meer naar het midden van 

het deksel gelegen gedeelte. 

N.g. beteekent niet gebroken, dus hooge breekarbeid. 

Aantal Hoogste Laaüsto --
Gloei- Ligging Plaats 

tempera- in in de 

tuur. deksel, doorsnede, prooven. in KG.M. in KG.M. 

Materiaal uit de romj)platen bejiroefd bij hoogere tem-

jx'ratuur. 

In de laatste kolom zijn vermeld de resultaten met bet-

zelfde materiaal niet verhit. 

tl, ^ 

O 

B. 

Hand Handzijde 5 5,r, 0,7 2,8 
— 

) ) 
Kernzijde 4 5.() 0,8 8,5 'IJ 

— .Midden Handzijde 8 
^ >> 1 ,'t 0,0 2,0 

— Kernzijde 4 ().2 3,7 
500 Hand Handzijde 

Kernzijde 

5 
•) 
0 

10,2 

7,0 
:U 
5,4 

(),l 
0.2 

200 Buiten Handzijde 

>> .Midden Handzijdj S <S,8 4,.s 0,0 
800 

1) Kernzijde 1 8;8 (),7 7.5 
800 ,1 

700 Hand Handzijde ö 11,8 5̂ 8 8,8 
400 

• ) Kernzijdo '> i> 7,0 ().0 7,2 
400 

Mi(lden 

1 n 

Handzijde 
Kernzijde 

S 

4 

PJ.O 
8.8 

O.O 
0,0 

0.0 

7.<; 
200 lünneii 

000 1 Hand Handzijde .5 n . i r . 14,8 > 11.0 
8 0 0 

V 

1 1 ,1 Kern zij de 3 7'.4 7,0 7.2 8 0 0 

V Midden Handzijde s n.g. KU > 14,0 
100 

.1 5) Kernzijde 4 0 . 0 7.8 S.2 
100 ,1 

m • 
tl." 
c 

v: .. 
;t. -7t ^^ 

iH -r H 

- H 

n.g. n.g. 

n.g. 0.0 

0.5 S.2 

n.g. n.g. 

n.g. 1l',8 

11,1 7.4 

S.() 

Materiaal uit de rompphiten van den ketel. 

W.and-

— 

ziĵ le. 
Buiten Handzijde •S 0 , 0 I J 

— Binnen s 1,7 1.1 1.1 
— Kern zij de .s 1,7 1M, 0 , 0 

500 Buiten Handzijde ,s (',,8 : : , 0 4.5 

Binnen 
Handzijde 

8 7.0 

Kernzijdo .s 0.2 5.8 5.(', 

700 Buiten Handzijde 8 7,0 1,2 •',7 

5, Binnen < 7,0 4,7 O.c, 

(1 Kernzijde s <;,i 4.S 5,7 
000 Buiten Handzijde s n.g. 18,2 — 

Binnen ,s n.g. n.g. — 

Kernzijde s 0.2 7.0 .s,o 

2( 10 

400 — 

Kernzijde 0.5 

O.-'! 

0.7 

0.5 

8.8 

8.() 

7.0 

5.4 

1 . 1 

1.1 

1.4 

l.I 

1 . 1 

o.O 

Zelfde materiïial, eerst ' uur op OooM'. uitgegloeid, lang-

zaam algekoeld tot kainertenij)eratuur eu bej)roefd bij hoogere 

temperatuur. 

In de laatste kolom zijn de resull.iten vernndd. beproefd 

bij kaïnertemperatuur. 

200 Buiten Handziide 

Proeven uit i iorsproiiki dijk oonstruetie-niateri;ial miet uit-

gegloeid . •JOO Binnen 

.".00 

Plaat- in de Aaiiial l looj-Ie La;i - Ie ? 'lenii'Pbd'l.' 

d'iursiiede. pre. Veil. in K(i.M. in KO.M. in KG.M. 

2:10 2:10 

Kand/.ène . s 11.i: O.s > 12.1 "IUI 
Kernzniie 1 12.0 10.1 

Haiulzniie . ,s n.g. 12.S ---
1 n.g. 0.2 — 

I ' l l ! 

k'ernzijde 

h 11 g. n.g. — n. . 

8 10.0 Nl 0.7 n.g. 

8 8.1 li. 5 1 n.-. 

, n.g. n.g. — n.g. 

( 11.0 '.»,<•> 10.1 n.g. 

1 i't.li 7.1» n.g. 

1 \0 <'.t"> 7.0 ^ ,< ^ 

1 S.l", 1J' 

.v; 5.1 5.." 1 '• 
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Overgenomen uit „Mit tei lungen aus dem Königlichen Materialprüfungsamt. 

Beri in-Lichterfeide West 1913. No 2." 

C h e m i s c h e a n i i l y s e . M e t a 11 o r ii 1' i s c h o n d e r z e e k. 

Miiteriiial afkomstig van het Materiaal van de randzone 

deksel, 

(ieboord over de volle door-
c. 

Si. 

Mn. 

0,0-1 

= 0,01 

0,-12 

pet 

snede. 

c. 

Si. 

Mn. 

0,0-1 

= 0,01 

0,-12 

C. — U.OO pet. P. O.O-K; !> 

Si. — 0,01 „ RX 0 , 0 3 0 5> 
Mn. — 0.-15 „ Cu. == 0,01) 

P. — 0 ,071 ., Cr. = < 0 . 0 1 
>) 

S. — 0 ,057 „ As. == 0 , 02S 

Cu. 0 , 10 

Cr. 

As. — — 

Materiaal afkomstig van het deksel. 

Koolstof-arm ijzer. 

l^tsing met koperannnoniiim-chloride hrengt sterke 

phos)»horsegregatie in de kernzónes te voorschijn. 

Voorts treden talrijke fijne en grootere haarsclieuren O)). 

Oververhitting werd nergens geconstateerd. 

De klinkgaten waren geboord, niet ge])onsi. 

De rand van het deksel was atin de buitenzijde afge-

draaid tot op de phosphorrijke kernzüne. 

Materiaal uit de kernzOne. 

."̂ i. = 

Mn. 

P. 

.S. = 

Cu. = 

Cr. <U,U1 

.\s. = (».0.')-2 

U,1U pet. 

0,01 „ 
o,i.-i „ 

O.OÜo „ 

0,0,S7 „ 

»M l „ 

Trekproef: IleL materiaal voldoet, vooral na uitgloeieii. a;ui de „Polizeiliclu'ii 

Vor.schriflen fiir Land lampfkes.sel" voor lUechsorte 1: -'M—11 K(l. trek-

va-theid. '20 pet. minimum ruk. ; Lij de trekproeven gen'tnieii in het .Mate-

rialj>riirungsanit was de uitrekking van de proeven in niet-uitgeglo(,'iden 

staat op een meetlengte van 11,8 j/f. nog 2()..') en '20,0 pet.) 

lUiigproef: alleszins voldoende. 

." l̂agl'Uig|.iroef: uil de hand en 

."^hoivalin'oef bewijzen dat het mater iaal bij aankoinst in het l /aboratorium 

zt;('r broos is. 

Dc '»roosiiiüd vermindert door uitgloeieii v)p !))()" Cs. zeer belaiiL'rijk. In oor-

sproiikflijktMi slaat is het materiaal dus niet broos geweest. 

Li prni'viiig bij hnogere tempera tuur geeft eeii n i a x i m u n i breekarbeid bij 

•JO'»" Cs. Lij t'ii l'iii'' iiL-emt dl ze at. echter is deze dan nog bel;in'irijk 

iiootrer dan i>ij l>epr<M'ving in staat van i i izendiiej. 

(iemiildi'id geeft de keni/.nnt! een lageren breekarb<'id dan de randzóne. 

Ib't oorspronkelijk constructie-materiaal gecl't i)iigcveer een Z(;ll'de buigings-

LM'tal al het bij '•' ̂ i'" uilL'c^locide metaal van den 'ic xplodec rden kel(d. 

Ni'-Uc-cn.-laande de duor de .slagval))ioef va.-tgrstelde biooslieid. gocÜ de 

trekprocl unii at.noriiiaal resultaat. 

! )iitl( r/oi'k naar . paniiiiigcn : In het inalcriaal konden .-paniiingeii aangetoond 

ü'ordt 11. 

( iit=nii cii ^.nderzofk : Lt-langrijke pho-ph(ir i-n z\v;;v< in de keriizóncs. 

•Mt talloLM'.di. cii .»ndi rzoek: als c!ienii>cii onderzoek. 

A 1 g e m e e n e b e s c h o u w i n g e n. 

Volgens den oixlrachtgever werd de ketel 

bij ongeveer 201)'' Cs. en 17 .Vtmosfeer ge-

bru ikt . 

De ketel werd dus bij b l auwwarmtegraad 

onder belangri jke spann i ng gezet. 

Hij vloeiijzer kan men in den regel vast-

stellen. dat de slagvaljtroef bij b lauwwarm-

tegraad een vrij hoog cijhu' geeft. De erva-

ring leert echter, da t materiaal , hetwelk 

bl i jvende vormverandf-ringen bij blauw-

hitte, zij het ook slee,hts in gerini:e mate, 

ondergaan heetï. na a fkoe l ing tot gewone 

temperatuur , dermate inwenditre spannin-

gen bezit, dal hel bij dcs lagva lproe f broos 

blijkt te zijn. ' 

Hel iufrluuddelijk verwarmen, a fkoe len en 

op- cn ;itvoeren van d ruk . k u nnen hier 

dc inwendige s])anningen in hel mater iaa l 

veroorzaakt hebben, terwijl plaatsen waar 

schci|ie proliclsoverganucii zijn als klink-

Ualeii, i-nz. ecu Zekere voorbeschiktheid 

voor breuk kunnen bezitten. 
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Xo. >1. 

Soort van 

materiaiil en 

(latuin van 

onderzoek. 

Nununer. 

- 42 - - 43 -

M e c h a n i s c h o n d e r z o e k. 

Kogeldrukproef l>rinell. 

(80ÜÜ KG. belast.) 

Hard-
snede 

van den 

indruk. 

heids Trekvastheid 

getal. 

Dwars Dwars. Dwar.<. Langs. 

Lud-

wigs 

getal. 

bf. 
O -

> 
^ Ti - z> a 

c 

<D 

ü w ~ ^ 

c — T rT! ra c' 
^ £ 
c ^ 
c — - X 

Chemisch onderzoek. 
Metallografisch 

onderzoek. 

i) 

c 
X 

VIoei ijzer. 5,2 131 47,4 •10,4 

Strii)plaat 2'] 5,3 126 45,0 

Ketel plaat-
12S 

materiaal 
5.25 12S 45,3 •15,3 

Januari IDOD l^^'^elplaat: 

1". bovenlaag 4,i> 149 51 52.7 

2". onderlaag 5.0 14;; 51,7 50,() 

midden 5.4 121 43,S 12.8 

118,2 

ir.).,s 

geen voldoende 

materiaal 

bij No. 24 

S = 0.043 I 

0,(151 
0,047 i)ct. 

De plaat bleek 

gelaagd te zijn, 

en te bestaan 

uit drie deelen 

met een zeer 

koolstofarme 

laag in het mid-

den. 
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VAN HHT 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INdKN i J IS 
i 9 i e . 

E E N I G E A F L E V E R I N G . 

V K R J l A ^ 1) E L 1 N ( ; K 

DK ECONOMIE EN HET VEKMüGEN VAN MODERNE SNELTREIN LOCOMOTIIIVEN 

door het lid j>rof. ir. L KKANCO. 

V O O it W O O K IK 

in de vergadering der Afdeeling voor Sj)oorwegl)oinv en S],oor\\e{iexiiloilatie van het Kon. In.stiluut van Ingenieura 

van II December IDIö, werd o. ni. door het lid ir. S. I'. J . A. VAN LLOOIISTUATKN een voordracht gehouden over de 

toepassing van voedingwater voorverwarmera bij locomotieven. 

De daaro]) gevolgde discussie over de daarmede le bereiken brandstof besparing, gaf mij a.'udeiding de bereids 

begonnen studie over deze (juae.^tic te l.'espocdigen en deze ook in verbantl te brengen met de to behalen voordeelen 

door de oververhitting van den stoom en de compoundeering. 

Ook achtte ik bet niet ondienstig van eenige bereids uitgevoerde locomotieven bet vermogen, enz. in verhand ook 

met de ketelafmetingen en bet adbesiegewiebt, onderling te vergelijken, welk onderzoek objectief — los van eenig 

verband met een der Sj)()orweginaatscbaj)))ijen — plaats bad. 

Hij het uitwerken der daarvoor noodige gegevens iiiochl ik van de beeren (!. li. W . VAN AKK.N, lector en 

ir. M. VAN DKN l>i;oKK, assistent aan de Technische lloogcschool, maar in bet bijzonder van ir. J. Moi.KNAAK en 

Ci. b\ DKN lloi.LANDKH, caud. w. i., belangrijken steun ondervinden, waarvcor ik hun bierbij o[)enlijk nogmaals dank zeg. 

Want mede daardoor was bet mij mogelijk de resultaten dier studie reeds in de vergadering van 'JD Ajiril jl. van boven-

genoemde Spoorweg-Afdeeling mede le deelen. 

VtrerhU Mei 1910. 
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I . i M J . i i H \ ( ; . 

In een brochure van GALLOWAY-H ILL koint de volgende 

zeer juiste opmerking voor: 

What KANKiiN'j-: said oi mechanical art in l85iJistrue 

to the locomotive of to day. 

„Knipirical progress is that which has been going 

„on slowly and continually by means of gradual anielio-

ration in materials and workiminship, of small succes-

„sive augmentations, of the size of structure« and j)ower 

„of machines, and of the exercise of individuiil ingenuity 

„in matters of detail", en verder: 

„Thus far there has been room for emi)irical methods, 

„but the locomotive of to-day has to face ever in-

„creasing loads at increasing speeds, and yet get itself 

„through the same loading gauge. Its very existence is 

„threatened by a power transmission agent if it cannot 

„throw oir a considerable amount of its dead weight, 

„get away more smartly from stations, and be much 

„more considerate to the road on which it travelis". 

Wat de constructie aangajit, zoo is de tegenwoordige looo-

ujotief beter dan voorheen aan])asseiul aan hanr doel, ii.l. 

iiet vervoeren van een bepaalden trein met gewenschte snel-

heid op een bepaidden weg, terwijl een betere benutting 

der materialen tengevolge heeft dat het gewicht van de 

locomotief per te ontwikkelen })aarilekracbtnieloiibehini^rijk 

is verminderd. 

Heter doorgevoerde constructie der onderdcelen, hetere 

soort en hoedanigheid der te be/dgen matenalen, ik wijs 

hier op de toepassing van het smeltijzer, gietstaal en de 

.speciale staalsoorten), maar vooral ook een beter inzicht in 

tle wijze van berekening tier sterkte van de samenstellende 

onderdeelen, hebben het moL'clijk gemaakt den houw der 

loconnjtief te kunnen verbeteren en daarbij baar media nisch 

zoowel als terniiseh rendement te verhoogen. 

Oj> de economie dor locomotief en het daarmede ten nauwste 

samenhangende brandstof- en waterverbruik hebben de eom-

poundeeriiig en de oververhitting van den stoom, voordat 

deze van den ketel naar tle cilinders wordt gevoerd, niet 

weinig invloeti uitgeoefend. 

Hoewel het eerste patent in ons land op de toepassing 

<ler compoundecring door ( IKUUIT .MAUIUTS ITÖN'NÏK.V reeds 

in bSiil wenl verkregen, kwanifii tt)ej)assingen iii Amerika 

eerst na het jaar 1S70 vt)or en iii Kun)pa nog later. 

In Nedorlaiitl werden in bS.S.5 door den Ingenieur .M iDDKUiKUo 

bij de llollamhsche bizeron Sjjoorweg Maatschappij een drie-

tal com|)Ound loeoinotieven in dienst gesteld, waarbij het 

grootere volume van den laagtlrukcilinder, niet als gebruikelijk 

verkregen werd tloor gniotere mithielliju van den cilinder, 

doch door grootere slaglengte van tien zuiger. 

De Maiitsidiajijdj lot lOxphiitatie van Staatssjioorwegen 

schafte in 189Ü een 2 cilinder compound locomotief aan 

met binnenliggende cilinders, volgens ontwerj) der firma 

HKVIOK PKACOCK ct Co. te Manchester. 

Uit het feit dat bij geen dezer Maatscliapi)ijen meerdere 

compound locomotieven werden aangeschaft, mag de gevolg-

trekking wel worden gemaakt, dat de genomen proeven met 

die enkele exemi)laren, daartoe wel geen aanleiding zullen 

hebben gegeven. De Engelsche locomotief-fabrikanten wilden 

niet gaarne — en terecht — afstap]ien van de gebruikelijke 

ligging van de cilinders binnen de frames, waardoor vooral 

voor locomotieven van eenigszins belangrijk vermogen, een 

goede verhouding van de volumina van lipog- en laagdruk-

cilinder, niet wel was te verkrijgen. 

In Duitscbland en Oostenrijk zijn tamelijk veel 2 cilinder 

compound locomotieven met buitenliggende cilinders toege-

past, waarbij het vrij groot gewicht der heen- en weergaande 

deelen van het laagdruk drijfwerk, zeker niet meehielp den 

rustigen gang, bij groote snelheid, te bevorderen. 

De Amerikanen ondervonden, vooral door de groote capa-

citeit die daar van de locomotieven verlangd werd, de moei-

lijkheid om met den laagdrukcilinder te blijven binnen het 

profiel der vrije ruintte. Teneinde dit bezwaar te vermijden 

kwam men tot de -1 cilinder „('ross-compound" en „tandani-

compouud" locomotieven. Hoewel deze locomotieven van 4 

stoonicilinders waren voorzien, hadden zij slechts 2 drijf-

krukken De cilinders waren twee aan twee (hoog- en laagdruk) 

boven of achter elkaar geplaatst. 

Niettegenstaande de 2 cilimler conijjound locomotief ver-

geleken met de 2-ling locomotief ontegenzeggelijk een brand-

stof- en waterbesparing van 10 Ti 2(i pet. kon opleveren, 

werd dus de invoering verre van algemeen bevorderd. De 

reeds genoemde bezwaren, mede die van een noodzakelijke 

inrichting voor het aanzetten, de ongelijkheid van het drijf-

werk en niet minder de overweging dat het herhaaldelijk 

stoppen eener locomotief en bet weder in gang brengen, een 

belangrijk deel van de besparing moest te niet doen, hebben 

daartoe bijgedragen. 

Na 181)8 liet het zich aanzien dat voor de groote sneltrein 

locomotieven de compoundeering op grootere schaal in gebruik 

zou komen. De constructie van de 1 cilinder comj)()und lo-

comotief volgens DK (li.KiiN in Frankrijk in bSOd, die van 

voN HOUUIKS in hSUT in Duitschland en die van VAUCLAIN 

in 11)02 in Amerika toegepast ') luuhle/i tot gunstige resul-

taten aanleiding gegeven. (Besparingen tot oO pet). Afge-

scheiden van een verbetering in den gang der 4-kruks 

machine waren ook econoini.sch belangrijke resultaten te 

botdcen, zij hot ook ten koste van een hij die locomotieven 

noodiL^e — doch minder gewenschte — verliooging van den 

keteldruk, met de daar.aan verbomlen bezwaren. 

') Ziü „tio I i ige i i iour" van I t en 21 .laiiuari ILUO. Do mtidtTiii' Ötoom-

lt)C()motier, vooninici it ge^lioudon iii tie Vorj,'atk'riiig dor Al'tU'ohng vuor 

Werk t i dg on Schcopsbouw van liet Kt)ii. 1. v. I. tluor Schrjjvor. 

— 3 -

De oververhitting van den stoom bracht ten opzichte van ! 

de compoundeering een kink in den kabel. | 

Niidat het i)okken en mazelen was doorgeworsteld, werd j 

in de laatste vijftien jaren d e i n v o e r i n g van de oververhitting ' 

van den stoom van lieverlede zoo algemeen, dat oj) dit , 

cogenblik het gebruik van verzadigden stoom bij locomo- ̂  

tieven die nieuw worden gebouwd, wel haast schijnt te zijn 

uitge.« l̂oten. 

Wel komt bel nu en dtm nog wel voor bij rangeer loco-

motieven doch in geen geval bij treinnuichines, zij het ook 

voor lichteren dienst of voor smalsi)oor. 

Het enorme succes van de invoering van de oververhitting 

is te danken aan de belangrijke besparing in brandstof- en 

vooral ook waterverbruik, met behoud van den betrekkelijk 

lagen keteldruk van 10 a 12 K.d c.M*. 

Intusschen komt de besparing verkregen door de com-

])0undeering niet geheel uit dezelfde oorzaken voort, als die 

verkregen door de oververhitting. 

Bij de conijioundeering toch ontstaat de brandstof- en 

waterbasi)aring uit de navolgende voordeelen, vergeleken 

met de locomotief met verzadigden stoom: 

P . Verminderde conden-satieverliezen bij htt treden van 

den stoom in de cilinders, 

2". Hetere stoomverdeeling, door grooteren toelaat in den 

hoogdridv cilinder, 

3". Grootere giaad van expansie, (mede ook veelal door 

lioogeren keteldruk), 

4^ Minder machinewrijving, door minder drukverschil op 

den zuiger, en 

5". Minder kans op lekkages langs den zuiger. 

De voordeden die de oververhitte .sloom biedt ten opzichte 

van den verzadigden sloom, zijn: 

1«. Vermijding van waterverlies, als gevdg van het mee-

voeren van waterdeeltjes door den stoom, 

2°. Vergrooting van het volume van den stoom door de 

temiieratuurverhoogiuüf, 

3". Verminderde condensatieverliezen bij het treden van den 

stoom in de cilinders, 

4°. (Jrootere graad van expansie, iloor dat de regulatem-

l)ijn.i _ of gcdied — kan wonlen geopeml, waartloor 

het knijpen van den sloom grootendeels of geheel wonlt 

vermeden. 

Tengevolge der besparingen sub 1®. enz. is bij de locomotief 

met oververhitten sloom, de wiiterbc sjiaring dan ook grooter 

dan de brandstol besi)aring en dit heeft weder tengevolge dat 

behalve de verbetering in de economie der loeoinolief uit 

dien hoofde, ook bet vooideel ontstaat dat bij een bepaahlen 

voorraad water in den tender meer kilometers kunnen worden 

afgelegd en ook dat voor een bepaalde capaciteit van de 

locomotief met een kleineren ketel kan worden volstaan. 

Ten opzichte van do vraag of het loont, naast de over-

verhitting ook nog compoundeering toe to pas.sen, loopende 

meeningen der s j )Oorwegingenieurs uiteen, vooral wanneer 

daarbij rekening is te houden met de meerdere onderhouds-

kosten van den ketel, daar bij de compound locomotief vedid 

een druk van 14 a H) K.G.,c.M-. wordt toege])ast. 

Voor kleinere locomotieven komt men er allicht niet toe 

de comi)oundeering naast de oververhitting toe te jiassen. 

door de meerdere conii)lieaties en bovendien wijl deze loco-

motieven veelal voor |)ersonentreinen worden gebezigd, met 

het dientengevolge voorkomende veelvuldige stoppen en ir. 

gang brengen. 

Voor de sneltrein locomoti(?ven van groot vermogen, voor 

doorgaande treinen, met groote snelludd lange trajeclei. 

zonder stoppen alleggende, wordt deze vraag eene andere. 

Daarbij kan een bes])aring, al is zij betrekkelijk gering, 

van grooten invloed zijn op bet kolenverbruik en de hoeveel-

heid mede te voeren water in den tender. Zoo ook op het 

vermogen te halen uit den ketel die, bij een maximum toe 

te laten gewicht o]) de gekop|)elde assen, kan worden aan-

gebracht. 

Voor dat soort locomotieven, zal in hetgeen volgt getracht 

worden de gegevens bij te brengen die een antwoord op de 

bovengestelde vraag kunnen geven. 

Aangezien echter sedert enkele jaren de voorverwarm ing 

Vim het ketelvoedingwater meer en meer in t()ei)assing 

komt, zoo zal in de hiervolgende studie ook deze bron van 

kolenbesjiaring nader in de beschouwing worden betrokken. 

Verbooging van de economie der locomotief heeft ook vet-

hooging van de capaciteit len gevolge. 

JCen vergelijking zal daaroni het meest dodlrellend zijn 

indien deze twee zaken gescheiden worden be.scbouwd, en wel: 

lu. bet brandstofverbruik derloconudifd", bij gelijk vermoger, 

Idjaldien deze werkt: 

a. met verzadigden stoom, in 2 cilinders, 

b. ,, oververhitten stoom in 2 of 4 cilinders, 

<:. met oververhitten stoom, tevens 4 cil. compound, en 

de drie gevallen met en zonder voorverwarming van 

het voedingwater. 

2°. Vcor die verschillende locomoliefsoorten het vermogen, 

dat uil elk tyjte is te halen. 

l i . m : \ X H S T O i v i ' j u n « ! I K . K 4 n j : x -

Het brandstofverbruik van de locomotief per P K. is af-

hankelijk van het totaal nuttig ellect, dat is het product 

van het nuttig ellect van den ketel y,i; en ilal van het stoom-

werktuig '<1m' 
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Nu is: 
wiinnte, door den stoom o))genoinen 

Wiirinte, door de kolen geleverd 

warmte, in arbeid omgezet 

warmte, door den stoom opgenomen. 

Zoodat het totaal nuttig etlect y^ = x 

warmte, in arbeid omgezet 

warmte, door do kolen geleverd. 

A. Nuttig; elleiit van den ketel. 

Met nuttig elleet van den ketel i.s, afgescheiden van de 

Cjualiteit en den aard van de brandstof, alsmede van de wijze 

van stoken, en de verliezen door straling, enz. afhankelijk 

te stellen van: 

P . de hoeveelheid kolen die per uur en per rooster 

wordt verstookt, m. a. w. van de belasting van het rooster, 

2". de temperatuur der rookgassen in de rookkast, waarbij 

wordt aangenomen dat de exhaustwerking zoo goed 

mogelijk is. Kene onvoldoende exhaustwerking toch kan 

het rendement sterk doen dalen, bijv. indien de trek te 

sterk of te stootend is waardoor een groote hoeveelheid 

onverbrande kooldeeltjes wordt uitgeblazen of wel in de 

rookkast achtergelaten. Onvoldoende trek zal het eÜeot 

van den ketel eveneens verminderen. ^ 

STU.\HL ') ontwier}), op grond van ervaringscijfers eene 

formule voor het nuttig elVect van den ketel, waarbij melde 

lactoren sub I en 2 genoemd, rekening wordt gehouden. 

Zij luidt: 

Het nuttig eflect van den ketel == 

0^0,51 A -O . ï i , 

waarin voorstelt: 

1 1 , . 1 Bx w 
A. de bela.stmgsfactor van liet rooster = , 

B. de hoeveelheid kolen per roo.ster, ])er uur verstookt, 

w. de warmtewaarde van de kolen, 

(De noemer 10" is blijkbaar ingevoerd om het getal A, 

bruikbaar klein te imdven). 

t. de temperatuur van de ro(dvga.s.sen in de rookkast. 

Voor iedere temperatuur (h.'r rookgassen in de rookkast is 

derhalve liniair afhankelijk van dt? waarde van A. 

liet nuttig ellect neemt toe met afuetnende waarde van A, 

dus naarmate de belasting van h d rooster fijntjwjf. Dit is-lok 

zeer logisch. Immers hoe minder kolen in een bepaalden lijd 

ver.-tookt worden, of liever hoe kalmer gestookt wordt des te 

beter zal de verbranding der oj> het vuur gevormde gassen 

j)laats hebben, des tc minder onverbrande kooldeeltjes zullen 

verdwijnen naar as(dihak en rookkast. 

') (/7«.s»'r.s Aiitnihn fih' (ivuvrhv uml hninrcseu. 1') .liili l'Jl.^ i)ag 

Oio IvoliUMicrHimruis oiUm- grösstMo Lt'ist\nigHliiliip;ht'it tier Lokninotivoii 

(lurcli Vurwüi iiiung (lt'̂  Spcist'wasscüK. Voii Koî ioruiij;«-unti Uiuinit .SVrc»/«/. 

! Ook zal de verbranding vollediger kunnen zijn. 

Beschouwt men de waarde van vji- voor een paar waarden 

van i (temperatuur der rookgassen in de rookkast) en wel 

voor t =z 3(S0'̂  C. zooals die bij locomotieven zonder over-

verhitting verwacht nuvg worden, en voor t = 840® C., zoo-

als deze mogelijk is bij oververhitting van den stoom tot 

320» C., dan wordt: 

Voor = 

m. = - 0,001 A - O,-2 = 0,809 — O,OOI A. 

Zij de warmti^waarde van de brandstof i)er K.G.: ïü = 700Ü 

, cal. en bedraagt de hoeveelheid kolen die ])er uur, ])er AP. 

' rooster wordt verstookt 

! B = 200 tot üOi) K.G. , 

dan is: 

, 200x7000. ()00 x7000 , , v , , 

en 

= 0,724 ilO,;).')^. 

Voor è = 340 '̂ C . wordt = 0,7-15 i\ 0,07«. 

AKJIANKKIJ.HvUKIl) VAN ITCT NUTTIG KKFKCT VAN DEN KETEL, 

VAN DE TE.MI'ERATtUTK DEll UOOKGASSE.N' IN DE ROOK-

KAST (t)-EN DE HELABriNG VAN IICT UOOSTEU. 
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TOOIFCT^«! MUI 

J)eze waarden gralisch voorgesteld (Kig. 1) toonen duidelijk 

dat de rookkast teinjieratuur belangrijk minder invloed heeft 

O)) het nuttig ellect van den ketel, binnen de voorkomende 

grenzen, dan de belasting van het rooster. Ook moge hier 

reeds worden vermeld dat een brandstofbesparing verkregen 

door de voorverwarming van het ketel-voedingwater, waar-

door hij eene bepaalde hoeveelheid te jiroduceeren stoom in een 

xekereu lijd, uünvkr kolen zijn to verstoken, bel nuttig ellect 

van den ketel zal doen stijgen. 

Binnen ruime grenzen genomen, mag dus worden verwacht 

dat het nuttig eilect van den ketel, zal liggen tus.<chen: 

0,6.5 en 0,7-5. 

Verschillende onderzoekingen, waarvan enkele hier zullen 

^Yorden vermeld, geven als gemiddelde waarden van resul-

taten die binnen de aangegeven grenzen vallen. 

In het „Organ" van 1912 'j worden cijfers vermeld, n. a. 

van een artikel in de „Kngineer" van 191! van een 15-tal 

berekeningen (met 2 soorten steenkool j van het nuttig ellect 

van den ketel, welke cijfers gecontroleerd door waarnemin-

gen, opleverden: 

Verliezen der, op het rooster toegevoerde, warmte: 

rt. in den aschbak 2,81 pet. 

b, door uitgeworpen vonken 20,50 „ 

€. met de afgevoerde en onverbrande gassen . 11,.S9 „ 

(L door onvolledige verbranding O,.82 „ 

te zamen . . . . 80,02 pet. 

dus nuttig eflect van den ketel: ŷk = 0,(54. 

STKAHL vermeldt io meergenoemde „Glasers Annalen" van 

1915, dat uit proeven genomen op de I^ruissische Staats-

spoorwegen, gecombineerd met rookgasanalysen en tempei'a-

tuurmetingen in de rookkast, hij de 2 B compound sneltrein 

locomotieven type S.,, bij B 150 K.G. Oberschlesische 

kolen met een warmtewaarde van 0700 cal. een nuttig eüect 

van den ketel van 0.()4 werd gevonden, tengevolge van de 

ondergenoemde warmte verliezen : 

20 ])Ct. door de temperatuur der ufvoergassen 

{t - 8()0" (].), 

11 „ door de onvolkomen verbramiing van 

kooloxyd, en restanten in aschbak en 

rookkast, 

.5 ,, door uitstraling, rook en vonken, 

tezamen . oO pet. verlies. 

LEITZ.MANN berekent voor kolen met een warmtewaarde 

van 7500 cal., hij 1 = 0. 

Verliezen door: 

onverbrande kooldeeltjes 5 pet. 

afvoer van warmte door overmaat van hndit en de 

teniiieratuur der rookgassen . . 28 ,, 

onvolkomen verbranding 8 ,, 

vonken 8 ,, 

stubhe, in de rookkast -5 „ 

tezamen . . . . 89 pet. 

dus nuttig ellect jji-:zz0,(i]. 

') Oiyan für die For/schritte r/w hisntlnilniicesoix lö riopt. 11)12. 

pag. 3'Jt „ Vorltreiimiiigsvcrluöti; in LokümotivkossL'lii". 

The Eiii/iiwir -Iiuii l ü l l , l»iig. 

') LKITZMAN.N und v. l ioituiKS. ThooretlHcln'S Lehrhuel i des Lokoniot iv-

biuies, Vorlag'. Jui . IL'S Si-UINOKU in Morlin l ' .O l . pa-,' iS . 

Langs praktischen weg, laat zich voor eene locomotief 

waarvan de verd;imping, d. i, do hoeveelheid sloom die per 

K.CJ. kolen verkregen wordt, kan worden gemeten, het 

nuttig effect van den ketel als volgt bejialen : 

Zij: V de verdamping jier 1 K.G. kolen, 

w de warmtewaarde der kolen, 

A het ajintal caloriën dat aan 1 K.G. water van de 

temperatuur van hel voedingwater moet worden 

toegevoerd, oni dit te brengen oj) sloom van een 

druk van p„ K.Ci./c.M^ ah.soluut, dan is: 

'>lk = 
V X /. 

w 
— het nuttig ellect van den ketel. 

In de navolgende beschouwingen zal de waarde van 

getoetst worden aan vorenstaande formule, en aan die van 

STHAUL (•'^^.= 1 ,02 - 0,001 

B. iNiittig ellect van liet stoomworktuig;. 

De in den ketel gevormden stoom, van een druk = }>a 

K.G./cAP. absoluut, beval gerekend vanaf water van (»" C. 

een hoeveelheid calorÜMi die met (warmtefunctie) zal 

wonlen aangeduid '). 

Noemt men , de warmtefunctie van den damp, die 

van het water, dan zal wanneer in I K.G., x K.G. stoom 

en dus (1 — x K.G.) water aanwezig de waarde van ^ 

kunnen worden berekend uit: 

Is de sloom oververhit en is de temperatuur r graden 

hooger dan de temperatuur van den verzadigden stoom, dan 

zal indien Cp de gemiddelde .soortelijke warmte is bij con-

stanten druk, de waarde van x worden : 

Z = d- (1 ~ " (waarbij x — 1 wordt). 

De in de volgende voorheelden toe te passen waarden van 

en V,, zijn oiitleen(i aan het diagram voor water 

en waterdamp van .MOLLIEU, bijgewerkt door STODOI.A 

(i. T h e O r e t i s c h n ii t t i g e f f c t. 

De stoom in den ket(d gevormd, heeft voor een gegeven 

druk een be})aalde warmtid'iinctie 

Toegevoerd naar de stoomcilinders, verlaat de stoom na 

in de cilinders arbeid te hebben verricht de e.xiiaustpijp, 

met nog eeii zekeren drid< (tegendruk) en met een warmte-

t'unctie die kleiner is dan 

' l In dl' Duitrtclic I j i tc iatnur is dc notaiii! 1 (Warniei idial t) . 

' ) Dozo tal-olliMi konu'ii o. a. voor i n : 

W . SCIIÜI.K. T t ' t i l i n i «c l i o T h c n m n l y n a i n i k . IHTUM J u l i u s Sp r i ng t- r L!)]2. 

Zie o o k : I l i i iTK , deel 1 CII STOUOI.A. 
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Het verscliil dezer beide wjiarden ^̂ ^̂ ^ een 

hoeveelheid caloriëii, die ae<iiiivaleiit ia met den arbeid die 

in de cilinders is verricht. 

Het theoretisch nuttig efkct van de machine, wanneer 

dus j)er K.G. stoom is toegevoegd: /. cal. is derhalve: 

nm — • . " ' /, 

h. W e r k e l ij k n u t t i g e t' f e c t. 

Is voor eene locomotief het stoomverbruik q K.G /uur per 

LP.K., dan laat zich het werkelijk nuttig eiïect als volgt 

bepalen: 

1 I.P.K, uur is aeqnivalent met: 

75 X 3G0() 
= G;i2,:ical. 

Aan fj K.G. stoom, benoodigd per l.P.K. uur zijn (y x cal. 

toef^evoerd, terwijl daarvan G82,8 cal. in nuttigen arbeid 

zijn omgezet. 

Het nuttig efïect is dus: 

qy >.' fm — ' 

C'. Injecteui'« en voedinfrpcnnp-verliezen. 

(L 1 n j e e t e u r - v e r 1 i e z e n. 

De vraag rijst in hoeverre het in den ketel brengen van 

bet voedingwater verliezen met zich voert, die invloed op 

het nuttig efl'ect der ketel-niachine-installatie zouden kunnen 

uitoefenen. 

üit een ])ractisch rekenvoorbeehl zal blijken dat die ver-

liezen zoo gCM-ing zijn, dat zij bij de verdere beschouwingen 

buiten rekening kunnen worden gelaten. 

Hen kt men zich een injectenr die het tenderwater van 

1(3" C. moet per.̂ en in den ketel, tegen een overdruk van 

bijv. 12 KG. c.M^, of Hi K.(i./c .M-. ab.^olunt. 

Uit proeven is gebleken dat de injecteur ])er K.G. stoom 

(van dien keteldruk) 10,0 K.G. -water van 10° C. in den 

ketel Itrengi op een tem])eratuur van óO" C. 

Nu hevat 1 K.G. stoom van p„=\>\ . . - z = GG8,!) cal. 

[15,(5 — 1 (stoom ] = l-l,(j K.G. voeding-

water van 10" C = 1-lG,— „ 

Tezamen . . . . 811,9 cal. 

De opbrengst bevat: 15,G K.G. water van 50" C. 7S0,— „ 

liet verlies derhalve. . . 3-1,9 cal., 

op een totaal van 8H1.9 — 50 — 7(55 cal , 

'^•-^XlOO 

(5GS9 —10 ~ ^ 

gevoei'd water. 

Op elk K.G. water dat in den ketel gebracht wordt, be-

draagt dus het verlies 0,3(5 j)ct. ICen bedrag zoo gering, 

dat het verder buiten beschouwing zal worden gelaten. 

Intussehen blijkt hieruit dat de injecteur een zeer voordeelig 

toestel is om het water in den ketel te persen, omdat het 

arbeidsvermogen van den stoom naar den injecteur toege-

voerd, bijna Kcheel in warmte wordt omgezet, welke warmte 

behoudens een zeer klein verlies, weer in den stoomketel 

terecht komt. Te verklaren is hieruit tevens dat (behoudens 

bij de toepassing van voedingwater-voorverwarnier.s) de injec-

teur, sedert zij in 1858 door GH-TAHD werd uitgevonden, haar 

])laats op de locomotief behouden heeft en zal blijven behouden. 

De injecteur kan, zooals bekend, alleen dan het voeding-

water O]»zuigen, rosp. naar den ketel ])er.'ien, indien de tem-

peratuur van het tenderwater blijft beneden 4(r C. 

Plet inschakelen van den injecteur tusschen den voorver-

verwarmer, (waar het voedingwater o]> 100 a 130" C.gebracht 

wordt, door afgewerkten stoom resp. door de rookgas.^en), 

en den ketel, is ten eenenmale uitgesloten. 

Hoewel de injecteur tus.schen den tender en den voorver-

warmer zou kunnen worden geplaatst, omdat deze dan koud 

water naar den voorverwarmer ])erst, zoo brengt dit als 

nadeel mede dat dan de waterpijpjes in den voorverwarmer 

voortdurend onder keteldruk staan, terwijl dit niet het geval 

is indien het pompwerktuig achter den voorverwarnier is 

geschakeld. — Toch komt deze opstelling in de jiraktijk 

veelvuldig voor. 

h. V e r l i e z e n b ij t o e p a s s i n g v a n e e ii 

s t O O ni V O e d i n g p o ni p. 

Met den vnorverwarnier wordt meestentijds ingevoerd de 

direct gedreven stoonivoedingpomp. Voor den .stoonicilinder 

met schuifniechanisnie wordt veelal hetzelfde type als bij de 

hichtdrukreni voor de luchtponi]} toegepast. De stoonitoelaat 

ge.schiedt over de geheele slaglengte van den stoonizuige]-. 

Van de uitzetting van den stoom wordt derhalve niet 

geprofiteerd waardoor een dergelijk pompwerktuig a ])riori 

dus niet voordeelig is. Toch heeft dit weinig bezwaar,eerstens 

wijl de afgewerkte stoom van deze pomj) njiar den voorver-

warnier wordt gevoerd en daar zijn verdanipingswarnite afgeeft 

en voorts wijl het verlies van de pomp afgaat van do winst 

van den voorverwarmer, dus minder als een verlies, dan wel 

als een gedeeltelijke winstderving moet worden aanj„'enierkt. 

Indien de temperatuur van het voedingwater door voor-

verwarming van 10° op lüO" C. wordt gebraclit,wordt der-

halve aan elk K.G. voedingwater 90 cal. toegevt^erd en deze 

hoeveelheid warmte onttrokken aan den exhauststoom. i) 

! 

I ') Oprnvrkini). Noemt iiu>ii nnii dut voor de hichtpoiiij) + 3 pot. viui do 

fetoompioduciio viui den ketel vcihriiikt wordt, voorts dat met de voediii"-O 
^ pomp per K.O. Htoom 100 K O. wiiter in den ketel wordt «j^ciiorst. dan 

leveren deze heide pompen per K (J. htooni die in don Icerd gcvonnd 

I wordt : (),():! 4-0,01 =(1,0.1 K . ü . af'-,'ewfirkten .stoom. Aangezien elk K.O. 

, voodinywaier verwarmd wordt van 10° tot 100° C. iH daarvoor noodi}; 

j 00 oal. Dit verwiirnien ge^ddodt doordat van den algewerkten ütooni, hij 

Het verbruik van de pomp rekenende op 1 K.(i. stoom per 

100 K.G. oi)^evoerd water, wordt dit dus per 1 K.G. opge-

voerd water 0,01 K.G. stoom. Voor stoom van P = 12 K.G.;C.>P., 

dus 13 absoluut is ;^z=GG8,9. Aan den ketel wordt dus per 

K.G. opgevoerd water onttrokken 0,01 X GG8,9 cc. (5,5 cal. 

De winst per K.G. water is dus niet 90, doch 93 — G.5 =r 

83,5 cal. 

Bij voorverwarnung tot 130° C., is de winst 120 —G,5:= 

113,5 cal. 

Voor stoom van hoogeren druk, bijv. p — IG K.(T./c.^l^ 

absoluut is % = (>71,2, welke waarde zeer weinig verschilt 

met die voor p„ = 13, zoodat dus practisch onafhankelijk 

van den stoomdruk, binnen de gebruikelijke grenzen, als 

pompverlies per K.G. water G,5 cal. kan worden aangenomen. 

Of de stoom, alvorens naar de cilinders te gaan, nog wordt 

oververhit, heeft op bovenstaande beschouwing geen invloed. 

Het oververhitten is een proc('dó dat eerst na de stoom-

vorining plaats heeft. 

D. Totaal iiutti}»: elfeot van ketel-inachiiie-instalhitie. 

Het totaal geïndiceerd nnltui ejleci van de gecombineerde 

installatie van ketel en stoomwerktuig, dat aangeeft welk deel 

van de op het rooster toegevoerde warmte ten slotte in nuttigen i 

arbeid in de cilinders wordt omgezet, is (zie blz. 4 : 

ynn-

Het geeft aan de verhouding tu.̂ schen het geindiceerde , 

vennogen en het vermogen vertegenwoordigd door de toe- | 

gevoerde warmte. 

Van het jieindiceerd vermogen gaat door wrijving in de , 

machine 13 tot 7, aangenomen wordt gemiddeld 10 pet. door 

wrijving verloren, daar het mechanisch nuttig elfect van het 

stoomwerktuig al naar gelang van het type op 0,87 -a 0,93 

kan worden ijesteld. 

Voor het elYecikf totaal nvitii ejj'ect voor de locomotief 

(betrekking hebbende dus op den arbeid gemeten aan den 

den overgang tot water van 10U° (;., do vordanipingswarnito = 510 cal. 

j)er K U. vrij kuint. 
'10 

1'er 1 K.O. voedingwator is dus noodig: J =0,1(1? K (i. afgewerkten 

5tO 

s t o o m . H i e r v a n w o r d t door do l)eido p o m p o n ge leve rd 0,01. K.O., zooda t 

a a n <ieii oxha i i s t 0 , 1 0 7 — 0 , 0 ^ = ( M o f r o n d 1/S K . O . (|)( r K O . s t o o m 

uit d(!n ketel) moot w o r d e n o n t t r o k k e n . 

hl werkelijklieiil zal door do voclitighoid van den .stoom dit l»edrag wat 

hoü!,'or zijn cmi wel voor overvorldtten .stoom 1/7, voor vorzadigdon stoom 

l/i; K .O . 

Pe hoeveelheid stoom liie dan door den oxhaust gaat, tor vcrkrijt;ing 

van den n(»odii,'en „treU" wonli dus tot <>/7 vosp. \un do oorsiaonko-

lijko hüoveelheij gereduceerd. Doch dit hehoel't geon vioe.s te geven voor 

verndiidering van de werking van don o.xhaust. aangezien hij d<'roopassing 

van «Ion voorverwiirnior oono kolenhesparing optroodt, waardoor do l)ola.s-

ting van hot rooster daalt en do aanzuiging van do lucht door hot rooster 

ovenrodi,!,' k a n worden verminderd. De praktijk heelt dit trouwen.s reods 

bevestigd. 

omtrek der drijfwielen) wordt daarom in de volgende voor-

beelden aangenomen: 

0 , 9 Y,T = 0 ,9 X x >}«. 

/i. Totaal nuttig ell'ect van enkele loeoinotieftypen. 

Bij de navolgende berekeningen worden de volgende waarden 

ten grondslag gelegd. 

Voor de 2- en 4-ling locomotief een keteldruk van 

12 K. (T. /C.M^ en voor de compoun-l locomotief, om de com-

poundeering zoo goed mogelijk te benutten, een druk van 

15 K G,/c.M-. 

Voor alle locomotieftypen eene verbranding oj) het rooster 

van 450 K.G. steenkolen jier MV en per uur. He warmte-

waarde der kolen 7000 cal. 

De bela.sting van het rooster is dan : 

B x w -150 X 7000 , 

A = inc 

een niet te hooge waarde, watirbij een behoorlijk nuttig ellect 

van den ketel mag worden verwacht. 

Verder: 

Vennoyoti iii I . l ' .K. por 
Sloom -M- rooster 

I . l ' .K. 
v<'rttruik per 

11' K /inir 

K.n. 

K 

in de licre-
keiiiiif,' 

luuî cnomcn 
miixiinuin. 

2-ling loc. met verzadigden 
stoom p =i 12 K(». c.M'. 11,5 275 300 

2- en -l-ling loc. met over-
verhitten stoom }t — 12 
K.(i,/CiNP 400 480 

•1 cil, compound loc, met 
oververhitten stoom 
p zr: 15 K.G./c.M- . . . G,5 430 570 

1 

Bij de aanneming dezer waarden is rekening gehouden met 

de in de literatuur gepubliceenle resultaten van proefnemingen 

voortd ook mot het zeer interes.sante artikel van „.STii.\iiL" 

in Cilasers Annalen van 1913. ') Hoch ook voor zoover be-

.schikbaar met iindere i)raktijk gegeven.«. 

a. 2 -1 i 11 «i l o c o m o t i e f in et v e r z a d i g d e n s t o o in , 

p - 1 2 K.G. c.M% 

Uit de ;uiiigen()nien waarde ' = 275, volgt met een 

stoomverbruik van 11,5 K.G. jier I.P. K./uur, een stooiniiro-

') Dio llercchnung dor l ahrzoiton luid (iosohwindigkeitcn von F,i.s(in. 

hahnziigfii au» den HoliiMtun'.;sgn iizon dor Lokomotivon. 

nOlasors A mialon" f i irOewcrhe und Hauwfsen lUlH. I>and 7ii, No. 80',)—87 l. 
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ductie |)('r iiurcn jx-rM'. rooster =27 ' ) x 11 olGOK.(J., 

fieveiide bij het verstoken van dóoK.d. kolen jier Mrooster 

1». uur eene verdamping: 

Neemt men aan de temperatuur der rookgassen in de 

rookkast dan is volgens meergenoemde formule, 

het nuttig eileet van den ketel: 
t 

3()() ' 
A - 0,2 

vj; = 1,02 - OdHll X ;5,ir) - 0,2 =0 ,02 . 

In dit geval wordt dc; voorkeur er aan gegeven uit te gaan 

van het aldus benikemle nuttig eileet om daarmede de 

warmtel'unetie van den stoom te vinden, aangezien de 

voehtigheidsL'raad niet te voren bekend i.s. 

Uit de vergelijking JÏX- = 

•/,}i y w 

r X /. 

in zie blz. ö) 

volut A = 
().()2 X 700(1 

—i;20 cal. 
I 

Daar de teinperatuur van het vocMlingw.uter is aangenomen 

op 10» C., iii z - = «i' Z = 10:=(;HO cal. 

Uit de tabellen naar MoLi.iHii blijkt nu dat voor stoon» ' 

van Pa = b') K.(!./e.M-. absoluut, bij (iodeak, bet stoom- i 

gelialte is 0,01.'), derhalve dat er ))el. water in den stoom | 

aanwezig is. Dit is c n zeer bruikbare waarde, want zooals i 

bekend, is bij de locomotief werkende met verzadigden stoom, 

deze in den regel vrij vocluig. Hij te sterk ojtenen van den 

regulateur kan er zelfs tol 20 pet. water met den stoom 

worden niedegevoenl. 

De stoom met pet. vo(dit naar de cilinders toegevoerd, 

verricht daar ai beid en verlaat het stoomwerktuig niet een 

druk in de exhaiisipijp die oj» 1,2 K.(J./c.M^ absoluut zal 

worden aimgenomen. Aannemende dat de stO(»in van aan-

viinkelijk pa = b) K.(i.c..M'. isentropiscdi ol" omkeerbaar 

adiabalisch ex])andeert tot dien diuk van 1.2 l\.(i. c 

dan is de warmtefimctie van den uit de e:xhaustpijj) ont-

wijkenilen .> t̂oom: Z" = cal., liet stoonigehalte 0,S1; de 

vo(ditigheidsgraad 10 ))ct. 

Het Ihconiisclt nuUi(/ eifer.t der machine derlialve: 

(zie blz. ('»̂  

wordt : 
(;:5() —.Tio 

()2o 
= 0. 

= (),()SS7. 

1 b;t irerkdijk miHuj e(ïei't zie blz. 0) 

_ (;:;2,o __ (;;;2.3 

(] y 11.5x020 

Uit vorenstaande waarden, volgt dus: 

1 a . Hel tlu'oniUch iicimliccenl totnnl nutliff ([[j'ert : 

-- (),(')2 X o,Mr):=o,OSOO (,f jjct. 

h. Hel theorclisch vlfcdiej iotml nuttii/ ((Jrct: 

0,0 X = S,00 pet. 

2®. (I. liet werkelijk (leiiuliceei'd toUud nnttuj effect: 

/t 0,()2 X 0,0S87 = 0,0552 of 5,52 pet. 

h. liet verkeHjk effect ie f ioUud mdtUj effeci: 

0.0 X 5,52=: 4,07 pet. 

h. 2 - en 4 -1 i n g 1 o c o m o t i e f m e t o v e r v e r h i t t e n 

s l O O m , )) = 12 K.(i./c.iNP. 

[ p 

Hiervoor is, bij de aangenomen waarde • 400, en 

een stoomverbruik per l.P.K./uur = 7 K.Cb : 

de stoom])roductie per AP. rooster/uur: = 40(̂  x 7 

2<S0O K.Cb. de verdam] ing : — rr 6,2-voudig. 

Voor een temperatuur der rookgassen t^MdO^C., zijnde 

nog 20" C. boven de aangenomen gemiddelde temperatuur 

der oververhitting van 020" C., wordt: 

1,02 - 0,0(51 x:3,15 —0,2 =-^0,()l. 

Voor stoom van 13 K.d. c.i\P. absoluut, oververhit tot 

820° C. is de warnitefunctie z — cal. Hiervan af 10 cal., 

daar het voedingwater een temperatuur heeft van 10" C., 

zoo is de warmte die ])er K.G. stoom door den ketel moet 

worden toegevoerd : 

/ .m;^ — 10 = 728 cal. 
en 

rXA 0,2x728 

dus kloppende met de waarde uit bovenstaande formule 

afgeleid. 

De stoom met ;;/ = 7'">8 cal. naar de machine gevoerd, 

expandeert tot een druk van 1,2 K.G. c.iNP. absoluut, en 

heeft dan een warnitefunctie 022 cal. (de vochtigheid 

bedraagt 3' j pet.). 

Het tJuordifcJi niitiuj effict der machine is derhalve: 

/. i 2 .> 

Het werkelijk nuttig effect: 

7 X A / X / 28 

Z O O d a t w O r (i t: 

1". a. Het theoretif^ch (jtmdiceerd totaal nutti(j effect: 

O,(M X 0,150 = 0,1018 of 10,18 pet. 

b. Het theoretisch effectief totaal nntti(j effect: 

0,9 X 10,18 = 0,10 pet. 

2". a. Het werkelijk (jcïudiceerd totaal uuttiij effect: 

y,t = 0,G4 X 0,124 = 0,0704 of 7,04 pet. 

1). Het xcerkelijk effectie) totaal mUti<i effect: 

0,0x7,04 = 7,15 pet. 

c. 4 c i l . c o m p o u n d l o c o m o t i e f , m e t o v e r-

v e r li i 11 e n s t o o m , p = 15 K.G./caM 

Kvenals voor de 2- en 4-ling locomotief met oververhitten 

stoom, zij aangenomen: 

De graad van oververhitting 320° C.; de temp. der gassen 

340° C. Verder = 430 en = 6,5 K.G.; hier is % = 
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Derhalve wordt: 

Met theoretisch nutVuj effect der machine: 

~~ ?. 72() 

Ilet werkelijk nutti(j effect: 
_ ( ) 3 2 , 3 ^ (532,3 

q X 6 , 5 X 72() ' 

73() cab, en a = 72(5 cab, dan is: 

430 X (5,5 .. ^ ,. 
de verdamping: y = -'Tr,,)— = b,2-v()U(lig, 

En : 

450 

(5,2 X 72(5 

'7000 
= 0,04, 

(deze waarde volgt ook uit de andere formule). 

Toegevoerd naar de machine onderstellen wij weder dat 

de stoom isentropisch of omkeerbaar adiabatisch expandeert 

tot 1,2 K.G./c.AD. absoluut, waarbij ;̂ ^ = (513 cal., (de voch-

tigheid is dan 5 pet.). 

1". a. Het theoretisch fjeiiidiceerd totaal nuttig effect: 
ŷ  =0,(54x0,109 = 0,1082 of 10,82 pet. 

b. Het theoretii^ch effectief totaal nvttiij effect: 
0,9 xl(),X2 = 0,74 pet. 

2°. a. Het werkelijk geindiceerd totaal nnttig effect: 
= 0,(54 x0,134 =0,()S58 of 8.58 j)ct. 

b. Het werkelijk effictiej' totaal nultifj effect: 
0,0 x8 ,5S= 7,72 ])et. 

Bovenstaande waarden zijn in tabel 1 samengevat. 

Tabe l 1. 

T y p e. 

Kolom 

Nuliig eileet ! lo uai p n d y M-^toom 

v„Hi., machine , nuttig eüect der jj , Soortcb , _ ? 
Keteldruk Stoomver- \er- N ttig installatie ratuur ' ' \ V 
(ovenlruk) bruik per eflect , tu^^^chcn brandstol. 

1 

p. LP.K./uur ketel. 'h kolom8 Kolom 

K.G. Iheor. t'rkeb j in net. kolom -. 

9 (5 

in pet. in pet. 

8 10 11 

3 x 11 

12 

2ding verzadigd . . 
2- en 4-ling oververhit. 
4 cil. comp. overv. . . 

12 11,5 , 7 0,(52 0,115 
p) 7 ' <5,2 0,(54 0,150 
15 6,5 ' (S2 0,64 0,l<50 

(),()SS7 S,99 5,52 

0,124 10,18 
10,82 

7,94 

0,134 

10,18 
10,82 8,58 

0,61 100,6 
0,78 ,;;2o" 
0,70 320 

100,6 
200,3 

0,156 
0,21 
0,186 

1,09 
1,30 
1.15 

Terwijl in figuur 2 de warmtebalaus voor de 3 locomotieftypen voor de werkelijke waarden, gratisch is aangegeven: 

WAUMTKÎ .AL.VNS vooK ouiK vEiisciirLi.ENnK i.ooo.NuvriKFTVi'KN. (Waarden uit tai)el 1.) 
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d. V e r g e l i j k t ussc l i en de l i e r e k e n d e w a u r d e n . 

Uit het overzielit der aangenomen en berekende waarden, 

aangegeven in vorenstaande tabel 1, blijkt het navolgende: 

Voor de drie beschouwde locomotieftypen is de verhouding 

tusschen het werkelijk en het theoretisch totaal nuttig eirect 

der installatie voor de locomotief, werkende met verzadigden 

• stoom, bet kleinst. Dit behoeft niet te verwonderen, integen-

deel was te verwachten, omdat bij dit locomotieflyi)e de 

'Irukval van den stoom vóór de intrede in de schuifkast en 

tijdens den toelaat, zoomede de condensatie bij intrede in 

den cilinder en tijdens de exjiansie zeker belangrijk meer 

bedraagt dan bij de andere locomotieftypen. Bij het berekenen 

van het theoretisch nuttig effect is met die factoren geen 

rekening gehouden. Bij de bepaling van bet werkelijk nuttig 

etlect, zijn die factoren reeds van zelf verrekend l)ij de aan-

name van het stoomverbruik per kIMv. per uur. Hoewel op 

de verhouding van de rendementen en de daaruit voort-

vloeiende kolen besparing voor de 2- en -l-ling locomotief en 

de 1 cil. comp. locomotief, later zal worden terug gekomen, 

zoo zij hier gewezen, in verband met de aangenomen resp. 

berekende verdampingscijters op de boeveelheitl .stoom die 

voor elk der locomotiefstyiien, per 1 K.G. kolen wordt ver-

kregen. 

Blijkens kolom 12 van tabel I levert de 2- en 4-ling loco-

motief met oververhitten stoom, niettegenstaande do ver-

damping (), 2-voudig is, tegen 7-voudig bij de locomotief met 

verzadigden stoom, l,oO M-. tegen l,üi) M'. stoom per K.G 

bij laatstgenoemde. Dit is het gevolg van de verhooging van 

de temjieratuur van den stoom waardoor het soortelijk vohune 

bij ilenzelfden druk van 0,ló() tot 0,21 stijgt. Schijnliaar 

vertoont de 1 cil. comp. locomotief met denzelfden graad 

van oververhitting, door den verhoogden keteldruk van 15 

K.G.'c.M^ tegen 12 K.(i. cM-. voor de 2- en-l-ling locomotief, 

een achteruitgang inettegenstaande de verdamping eveneens 

•j.2-voudig werd aangenomen. 

Het evenwicht wordt eebter hersteld, zelfs de balans slaat 

nog iets ten gunste van de -1 cil. comi) over, omdat de com-

poundeering inderdaad blijkens de kolommen 7 en 8 grooter 

rendement oplevert. Let men in het bijzoufler op de werkelijke 

waarden volgen.« kolom 8, dan is die verhooging toe le 

schrijven aan nunder knijpverlies en afkoeling van den stoom 

bij <le intrede en geduren<le den toelaat in de cilinders en 

grootere doorgevoerde exi»ansie, waardoor minder vohune 

stoom verbruikt wordt dan bij de enkelvoudige exjiansieder 

2- en 4-ling locomotief, bij gelijk vermogen. Deze voordeelen 

verminderen bij lageren keteldruk, bel .«soortelijk volume 

neemt dan echter toe. 

Uit de praktijk mag men wel aannemen dat bij reduceeren 

van (biu keteldruk de bes|)aring van de conipound locomotief 

ten slotte minder zid zijn — want anders zouden er niel 

zof)veel voorbeelden zijn van uitgevoerde 4 cil. comjiound 

locomotieven met lö zelfs Ib K.C c,M\ keteldruk. 
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I lntus.schen zullen die versc.billen door de toename van de 

be-scbikbare hoeveelheid stoom bij een druk lager dan lö 

1 K.G cM-. niet zoo overwegend zijn of reductie van den ketel-

I druk voor de comjiound locomotief tot 14 resj). h'> K.G./cM-. 

wordt wel opgewogen door de gunstigere omstandiglieden met 

betrekking tot bet onderhoud van den ketel, die daaruit 

voortvloeien. Zoo zij bier verwezen naar de 4 cil. compound 

locomotief der Zweedsche Staatsspoorwegen (zie later) met een 

keteldruk van slechts lo K.tJ.cM'. 

! 

F. a Schynbare verli()og;ing van het nuttig: tdlect van den 

ketel, düoi' de toepassing; van den voorverwanner. 

Op blz. ") werd vermeld dat het nuttig eflect van den ketel 

vy A 
y,k — 

w 

waarin beteekenen: v de verdamping, /. bet aantal caloriën 

dat per K.G. stoom moet worden toegevoerd eiuü de warmte-

waarde van de brandstof. 

Per K.G. stoom die in den ketel gevormd wordt en naar 

' de machine wordt toegevoerd komt door onttrekking van 

warmte aan den exhausstoom a.1 of niet ook aan de rook-

gas.sen door den voorverwarmer, weder een hoeveelheid c 

' caloriën in den ketel terug. 

Van deze hoeveelheid c cal. zijn voor het drijven van de 

I voedingpomp 0,5 cal. noodig, die dus niet naar de cilinder.s 

worden afgevoerd. De netto winst aan calonën is derhalve 

c—0,5; noemt men die c'. 

Zij verder de hoeveelheid water die met invoering van den 

voorverwarmer per K.G. kolen verdampt kan worden = y' 

dan is: 

o' •/. =z n •/. -h o' c 

' waaruit: 

1 ! A — C I 

De boeveelheid warmte die in den ketel aan het water resj). 

den sloom j)er K.G. kolen nuttig (d w. .lie tnede naar de 

nnicbine gaat) wordt afgegeven is: 
V A -1-v' e! eal. (waarhij c = c ~ (),.5) 

.Met eene warmtewaarde per 1 K.(4. kolen = w, is dan 

liet .^cJiijiilKurr nuttig ellect van den ketel: 

r A - h v' c' 

w 

Va 
Sul»stitueert men bierin v' = / " , dan vindt men na 

/• C 

herleiding : 

i / 1 ^ \ 
w \ — c f 

Schynhnnr vermeerdert dus door île voorverwarming bet 

rendement van den ketel in percenten, met: 

y,l ~ 
X 100 

l«'' = ( - l ) |H3t. = ( . ^ j l O f l | , c t 

Is dus het aanvankelijk rendement ^ ^ ^ a p c t . 

en „ schijnbaar A—c 
pet, 

de verhouding: 
h—c 

1 -h 
— c -4- c 

dan is de hrandsloj'besparhui (door de voorverwarrning recht-

streek B) : 

( i 100 pet = ; X l(K> pet. = 
V ?. — c - \ - c l ' - c •+• c 

= - ~ X 100 pet 
A — O,.) ' 

Deze besparing laat zich ook o]) de volgende wijze aileiden. 

IT-i 14. Uit = , volgt v j = -. 
w ' • -'Ik 

De hoeveelheid warmte toegevoerd op het rooster, dat 

aequivalent is niet caloriën die door den voorverwarmer 

nuttig worden teruggevoerd, is: 

w = 
V c 

'^ik 

Van de hoeveelheid behoeft door stoken slechts 

een gedeelte worden toegevoerd en wel: 

w 
?» -{- w' 

de besparing is derhalve : 

10 w 
•w 4- w w vj 

V c 

yik 
V A v' c' 

V c 
V A V C 

nk yik 

dit wordt door substitutie van r ' en vereenvoiidiging : 

c' 

'A — c I- C 

of in i)ercenten : 

/ 
c 

X 100 pet = — Î ï X KK) pet. 

Volgens blz. 7 bedraagt voor den cxhnaiyU'ourcerwnrmer 

c == 00 cal. per K.(i. sloom; voor den exhiUHt-rouhidsvoor-

verwdrmer: c — 120 cal. 

Met deze waanlen laten zich nu in verband met de gegevens 

van tabel 1, do volgende taliellen 2 en .«ainenstellen. 

b. N'erhouding van het brandstol'verbniik, (xdv de k(den-

he.sparing; voor eidiele loconmtioftyiieii. 

Voor een goed inzicht zij vernield dat voor de 3 typen 1, 

2 en O aangenomen wcril dat de roosterbelasting dezelfile, 

nl. 450 K.G. kolen p,M''. per uur zoude zijn. Onder.slebl wordt 

dus dat de voor die locomotieven noodige roosterop])ervlakken 

in dezelfde verhouding kleiner zijn als het kolenverbruik. 

(zie kolom 10 van tabel 2 en 'i) 

Zij dus bijv. (met betrekking tot taliel kolom 10) het roostei-

ojipervlak van de 2-Hng loc. met verzadigden stoom OM-., 

dan behoort de 2- en d ling loc. met oververhitten stoom, om 

gelijk vermogen tc kunnen uitoefenen, een roosteroppervlak 

te hebben van li,()yr) x U M-., de 4 cil. comp. loc. een roo.ster-

oppervlak van 0,0)18 x O Wordt bij die o typen de voor-

verwarmer ingeschakeld met behoud van het roosterojjpervlak, 

dan wonlt dus voor de tyjien: \a en b] 2a en b en ^mi en b 

de belasting per .M-. rooster eene ger ingere dan 450 uur. 

Door die verminderde roosterbelasting ontstaat wederom 

een verbooging van hel nuttig eüect van den ketel, waaroj» 

nader wordt teruggekomen. 

Uit de tabellen 2 en M blijkt hoe voor de :> vei>chillen<le 

locomotieftypen, zonder en met de beide soorten van voor-

verwarming, zich het kolenverbruik per L.P.K, verhoudt, 

ook hoe deze waarden zouden zijn indien de macliine volgens 

de theoretische waarden werkt, als wel zooals dit in de prak-

tijk zal uitkomen 

Wat deze laatste waarden betreft, zoo zien wij in tabel 3. 

dat zonder voor.verwarniing de 2- en 4-ling loc. met overver-

hitten stoom eene brandstofbesparing van 30,5 pet. zal geven 

t O van eene gelijk sterke loc. met verzadigden stoom. 

(SCHMIDT ') geeft op: 

bij oververhitting tot 300° V.. 20,0 pet. 

„ 350= C 32,- pet.). 

De kolenbesparing van de comp, loc met overv. .-toom 

ten opzichte van de loc. werkende met verzadigden sloom 

3ó,7 pet., geeft dus voor wat bet comi)Oundet'ren betreft bij 

p ~ 1.5 K G. c.M-., eene meerdere besjiaring van slechts .'vi pet. 

ten oi»zicbte van de 2-en 4-ling locomotief met oververhitlen 

stoom. Dat vele spoorweg ingenieurs er tegen opzien ter wille 

van die rond 5 pet besparing een zoo boogen keteldnik in 

den koop le moeten nemen is begrijj.elijk, temeer wanneer 

men rekent dat in de ].raki ijk die waarde eerder nog wat 

kleiner zal uitvallen. 

STOCKKKT^) zegt b i o rom l ren l : 

„Aus der Zusainmenstellung der Krgebnisse einer gm.ssen 

.,Anzabl vcrglei(diender lk'obaeblungei\ in Amerikanischen 

,,l5elriel)en isi indesten zu ersehen dass die Verbundlokomo-

„tiven durchschnitllich uur etwa 2,5 pel. weniger Kohlen-

.,verbrauch batten als die ebenso wie diese mit Überhitzern 

„verschiedener Bauart versebenen, damit in Vergleich geslell-

,,ten Zwilling-lokomoliven. P.ei Au.ssciialtung tier besonder.-

„ungünsiigen Werte auf beiden Seilen verschwindet der 

„rnlei^chicd im Koldenverbniuch ganz" en: 

l)'u) .Miweiidnii): vou lU'i>>diini|»f im l.uUonioiivlionielio, niudi don. 

svBicni VON WiLiiia.M Ï IE INMN. .Imd 

' •) L. K. VOX SrocKKlir. lliindhindi des HiHMilmluiniaM'ldmMiwe.sen;-. 

.Iri.irs M'Ul.N(im:. bi'rlin il'Uh. diid 1 pug. -'ST resp. 205. 
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T a b e l 2. Verhoiidimj van het nuttig effect en het brandstofverbruik voor verschiUende 

Nuttig ellect 

À 

cal. 

e' — c — G,5 

cal. 

Netto terug gewonnen 

T y p e. van den ketel 
V}, 

Vk — ' w 

viui het 
stoomwerktuig. 

'/ffl — 

À 

cal. 

e' — c — G,5 

cal. 

wannte in cal. door den 
voorverwarmer. 

^ X 100 pct. 

Kolom 1 2 1 
•t 
O d 5 

1 
la 
l/> 

2ding verzadigd p=\2 . . . 
Idem voorverw. 100" C. . . . 
Idem idem 130" C. . . . 

0,02 0,145 
0,145 
0.145 

020 
G20 
G20 118,5 

15,75 pct. 

2 

2a 
2b 

2- en 4-ling oververhit p=:\2 . 
Idem ni voorverw. lOO" C. . . 
Idem idem 130" C. . . 

o,(',4 0,150 
0,150 
0,159 

728 
728 
728 

8;3.5 
ii;-],ó 

13,1 „ 
18,Go „ 

3 
3a 
36 

4 cil. coinp. oververh. p = \n . 
Idem in/voorverw. 100" C. . . 
Idem idem 130" C. . . 

0,04 0,1(10 
0,1 (;o 
0,100 

726 
726 
72G ii:-j,5 

„ 
18,70 „ 

1) ; = ai intal ciilorieëii noodii,' om 1 K.(i . water van 10" C. te bronnen op Htooni van den keteldruk, eventueel oververhit, 

-i c' = netto aantal ciiloricën, door don voorverwariner naar den kond teruggevoerd. 

T I I B E L 3. VerJwndimi van het nulti.ji effect en het hmadstofverbruik voor verschillende 

N". 

Nuttig ellect 

T y p e. 

Kolom 

van (len ketel. 
v?, 

= » • 

van het 
stoomwerktuig. 

()32,3 

1 

A 

cal. 

c' — c — 6 ,5 

cal. 

Netto terugge^vonnen 
warmte in cal. door den 

voorverwarmer. 

^ - X 100 uct. 
?, — c ' 

3. d. 

1 2-ling verzadigd j)=z 12 . . 
la Idem voorverw. 100" C. . . 
1/) Idem idem 130" C. . . 

2 '2- en -l-liiig oververhit p = V2 
2a Idem no voorverw. lOO" C. 
2/; idem idem 130" C. . 

3 4 cil. coiiip. oververh. pz=\n 
'6(1 l<lem ni'voorverw. 100" C. 

U Idem idem 130" V. . 

I , i , 3; jd.s Tiihei 2. 

„Ks kann heute als lest,stehend ange.«ehen werden, daps .sieh 

„die Leistung und dio \\'irth.«chat'tlichkeit jeder verhund-

„lokomotive stcii^ern lässt durch Ueherhitzung des vom Ke.̂ .<ft'l 

„kommenden oder auch des Verhinderd)amples. Zweihdhal't 

„ist es«higegen, ol» eine richtig gehaute und ebenso jiu.<geiuit/t(! 

„1 leii^sdamptlokoiiiotive si(di noeh we.<entli(di V(5rbessern lä.SHt 
,.durcdi Anwendung der \Crbiindanordnung und ob sieh hier 

„die grr»ssere \'cr\vi(dv'(dung der ICinriebtung und die Verteuc-

„rung diiroh 'hii l'linbau von Anlahr- imd W'ecdiselvorrioli-

,,tungeil, diindi Anbringung ungleie.h gim^er Zylinder und von 

„Triebwerk mit versobiedenartigen .Vbmessungen, sowie die 

..Vrjmtdirung <h;s (lewi(diles der Lokomotive noch lohnt". 

0,G2 0,089 
( ),( ).S9 
0,(.)89 

620 
83,5 

113,0 
15,75 pct. 
22,7 „ 

0,717 
0,7()0 

5,52 
(),3S 
G,7G 

0,64 0,124 
0,124 
0,124 

728 
83,0 

113,5 
13,1 „ 
18,65 „ 

0,7235 
0,759 

7,94 
8,97 
0,41 

0,()4 0,134 
0,1 ;;4 
0.134 

72G 

S3,ô 

113,5 
13;i „ 
i8,70 „ 

0,7235 
0,700 

8,58 
0,(',0 

10,18 

Aanbevelen doet STOOKEHT de compoundeering naast 

de oververhitting dus niet. Toch zijn er gevallen waarbij 

men alles — hoe weinig ook — uit de loeoniotief moet halen, 

bijv wanneer in verband met gegeven gewicht der locomo-

tief en jisbelasting het op de laatste beetjes aankomt. Bovendien 

behoeft de inrichting voor het aanzetten niet geeompliceerd 

te zijn, want deze is met do „onilooj)krnan" to eombineereii. 

Ken bezwaar blijft vermeerdering vau het gewieht door de 

groote laagdrukoilinders. veelal ongtdijke stangenkraobten en 

last not least de hoogere keteldruk. 

In hoeverre de I cil. compound zi(di verhoudt tot de 2-ling 

locomotief, zal nader worden uil(!engez('t. 
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ocojnotiejujpen met bctrekkimj lot het indicateur ver>no(/en. [Theoretische waarden]. 

3) Schijnbaar nuttig 
effect V d ketel. 

— c 
of 

Totaal nuttig eliect 

in pet. 

fjt = Vi X V« X ^^^ 

Vi = V'k X 
Kolom 1 of I) X 2. 

Verhouding 
v/h nuttig ellect 
der verschillende 

typen t/o 
van N". 1. 

8 

Verhouding 
van het 

kolen verbruik. 
100 

Vt 

O 

Idem t O van 

N". 1. 

[uit kolom 0]. 

10 

Kolen-

besparing 

in pet. t 0 

van N". 1. 

11 

Kolen-

besparing 

voor elk 

type. 

12 

0,717 
(»,7()0 

0 ,7235 

0 , 7 5 9 

0,7235 
0,7(i() 

8,00 
10,40 
11,02 

10,18 
11,50 
12,07 

10,82 
12,23 
12,81 

1 
1,157 
1,220 

1,132 
1,270 
1,343 

1,204 
1,3()0 
1,428 

11,123 
0,GI5 
0,074 

0,823 
8.00(') 
8,285 

9,242 
8,177 
7,788 

1 

0,801 
0,81() 

0,883 
0.782 
0,715 

0,831 
0,735 

l.'>,0 i)ct. 
bs,4 „ 

21,8 
25,5 

10,0 
27,5 
30 

13,0 
18.4 

10,3 
14.5 

12,75 
15,75 

pet. 
» 

j} = wiirmtewaiirde van den kolen —/OOO cal y = verdamping. (Zio Tabel 1). 

mmotieftiipeii met belrekkwj tot het iadlmtenr i-ernioijen [ Werkelijke waarden]. 

Schijnbaar nuttig 
efiect V d ketel. 

c' \ 
V\ = 

V/. 
w 

of 

Totaal nuttig ellect 

in pet. 

rji = Vk < 'l'i X 100 

,1, = X /;,.x 100. 

Kolom 1 of üx 2. 

Verhouding 
v h nuttig ellect 
der verschillende 

typen t/o 
van N". 1. 

1 
1,150 
1,225 

i,4;;8 
i,(;25 
1,705 

1,554 
1.755 
1,814 

'/ = s t o o m v e r b r u i k por 1 iVK. u u r / / i c l 'a 'acl 1). 

(/'. Vergelijk tussehen de Ridckende Uracliten en de Slin-

germoiiUMiteii by de 2diiig loeoinotier mot biiineii- en 

die met bultenllggende ciliiulers en <le 4-ling 

locomotief, alle met 2 gekopptdde assen. 

Aangenonien werd voor de 3 loc. tyiien: 

1". Kenzelfde totaal zuigeropjiervlak; en wel: 

li = cilindermiddellijn voor de 2 ling loc. = 5;>0 ni..M. 

d, - „ „ „ l-ling „ — ''>75 „ 

Verhouding 
van het 

kolenverbruik. 
100 

nt 

Idem t/o van 

N". 1. ' 

[uit kolom 0]. 

Kolen-

besparing 

in pct. t/o 

van N". 1. 

Kolen-

besparing 

voor elk 

type. 

0 10 11 
1 

12 

18,116 
15,(')74 
1 1,793 

1 
0,805 

0,817 ' 

13,5 pct. 
bV> „ 

13,5 pct. 

1N3 „ 

12,594 
11.1 18 
10,()27 

0,695 
0,615 
0,5S7 

30,5 „ 

38,5 „ 

11,3 M 
11,'̂  „ 
L),o „ 

11 ,()55 
10,319 
0,823 

0,G43 
0.570 
0,514 

•".5,7 „ 
d3 ., 
18,6 „ 

ll,d „ 

2'M „ 

oo 

O O 

1) drijfwiel middellijn — 2100 m.M. 

S zuitrerslag — '»'»O 

zoodat .,1 
4 

4°. Verhouding v;ui , lengte _ \ . 

dr i j l s t . ang n 

5». Max. snelheid loo K.M. j> u. 

(?. Asbehisting van elk der beide gekopj)(ddeas.sen -- 10 ton. 

. , , . irowiclit i lerheon-i ' i i \vtMT!4'im!iili'•li'pli'ii , , 

7°. Verhouding^ .„î oropporvlnk - " 

'Yoor het biütcnliggend drijfwerk). 

Idem, Idem, — o,20 „ 

(voor het bimuMdiggend drijfwerk). 

Nagegaan werd de invloed van de ligging van het drijfwerk 

voor de 3 genoemde typen, iiannenicnde dat deze gelijk ver-
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mogen uitoefenen en gelijla» belasting hebben op ile gekopi)ehle 

assen. 

Ondersteld is verder dal bij elk der tyi)en de ronddraaiende 

deelen volledig worden uitgebalanoeerd (<le gewichten daarvan 

kunnen dan buiten be.schouwing worden gelaten , de heen-

en weergaande deelen. met iid)egrip van een deel der drijf-

stang, zooveel dat de ndddelpumvliedende kracht van het 

daarvo(n' benoodigde gewicdil in de drijf-en ko].p(dwielen de 

raddruk met hot maxinnim, zijnde 1.5 p('t. Technische 

Vereinbalnungen § 102—2) be- resj). ontlast. 

Om zooveel mogelijk den invloed der heen-en weergaande 

deelen oj) te hellen is aangenomen d;ii het daarvoor benoo-

digde tegenwirht over dc beide gekop))elde wielen wordt 

verdeeld. 

Zooals uit sub 7 blijkt is voor het binnenliggond drijfwerk, 

, <'«!Wiehl der lieon- cn weer^'aamJe deelen 
voor de verhouding ^ -

znifjeroppervhik 

eene lioogere waarde; aangi-nomen dan voor het bintenliggend 

drijfwerk, n 1 0.20 K.ti. c.M'̂  teuren o.lSK.O. c.M^ in verband 

met het grooter gewicht van de binnen »Irijfstangeii. 

Het resultaai van het onderzoek is grafisch in fig. .'wt en 

aangegeven. 

Voor de o loc. typen wrrden de lukkemh; krachten K. 

eveneens de slingernKunenien tengevolge van die kraciitcii 

Kw uitgezet oj» de lijn .\ li resp. C l ) zijnde de ontwikkelde 

krukcirkel. 

De waanlen T re,-p. 'ï m geven weer de rukkende krachten 

resp. de slingermonienten van de t(M- uilbalanceering aan le 

brengen tegenwichten, terwijl ten slotte de resultante K—T 

de niet uitgebalanceerde rukkende kracht. K//?—'ïm het niet 

uitgebalanceerde moment, voorstelt. 

l'̂ fii en ander geeft dus weer het verloo]» dier krachten 

resp. dier momenten bij eiken krukstand gedurende een oni-

went(ding van de krukas. 

Vergelijkt men de niet uitgebalanceerde locomoti(;vcn. dan zien 

wij dat de rukkende krachten bij de tweeling loc. met binnenl. 

0'>|) 
cilinders 1,11 maal grooter zijn dan die van de loc. met 

buitenliggende cilinders. De sliiigermomenten daarentegfn 

zijn veel Lnmstiger. \\'(d wonll de kradit 1.11 ni.aal grooter 

doch (hiarentegen is de hartafstand van den cilinder tot het 

midden der loconiotiej" veel kleiner. In het aaivionomen 

geval oOO tegen loóonim-- I op o,.̂ . 

De slingermonienten zijn dus bij <le locoiuotiel" met binnen-

liL'gendc cilinders 1,11 x - 0.."d van dit? van de locrunotief 

met buitenliggende cilinders. 

liij de 1-ling locomotieven zijn de rukkeiule krachten zeer 

gering, tengevolge van de jilaatsing der krukken twee aan 

twee onder 1 >()". De slingermonienten zijn wel belangrijk 

kleiner dan bij de 2-ling locoinotifjven met luiitenliggcnde 

cilinders, doch toch nog grooter dan bij de 2-ling locomo-

tieven met binnenliggeiide cilinders. 

In verband met de toe te laten maximum variatie in den 

raddruk van 15 j)ct., en het tegenwicht verdeelende over 

beide gekojipehie wielen, kan bij de aangenomen waarden 

bij de 2-ling locomotieven met binnenliggende cilinders 

ongeveer oO j)ct. van de rukkende krachten en de slinger-

momenten worden uitgebalanceerd, bij de 2-ling locomotief 

met buitenliggende cilinders ongeveer 21 pet. Deze waarden 

zijn gemiddelden. Hij de -Iding locomotief kan, bij de onder-

stelde verhoudingen zelfs gemifideld 75 |>ct. van de rukkende 

krachten en de slingermomenten worden uitgebalanceerd. 

Hierdoor worden voor de uitgebalanceerde -l-ling locomo-

tieven ten slotte de waarden van de slingermonienten kleiner 

dan die voor de 2-ling locomotieven met binnenliggende 

cilinders en zij verloopen gunstiger. 

Dat het niet zoude loonen bij de l-ling locomotieven de 

heen- en weergaande deelen uit te balanceeren. zooals wel 

eens wordt beweerd, is dus ni"t juist en vooral bij snel-

loopende locomotieven waarbij prijs gesteld wordt o)) den 

meest mogelijken rustigen gang is genoemde uitl)alanceering 

(hui ook aan te bevelen. 

Nu kan ten opzichte van dit laatste de -1 cil. compound 

locomotief gunstiger zijn dan de -l-ling locomotief indien 

de laagdruk cilinders (met zwaarder drijfwerk) binnen de 

frames worilen aangebracht 'DK '̂ILKHN). Wel is waa)-

worden d.' rukkende krachten dan wat ongunstiger, doch 

die kunnen wel wat lijden, terwijl l>ovendien de nadeelige 

invloed der slingermomenten op den rustigen gang dei-

locomotief en van den daaraan geko|(])elden trein trrooter 

is, dan die van de rukkende krachten. 

De inrichting der -1 cilinder compound locomotief aan-

gegeven door VON HOKIMI'S, waarbij de laagdruk cilinders 

buiten de frames liggen is dus met betrekking tot de uit-

balanceering, a priori ongunstiger dan die van de 1 ding 

locomotief. 

II. liidirecle vei'hoogiinr vaii liet nuttig- ellVct van den 

ketel door de hraiKlstoflM'Spariiig tengevolge 

van (ie v(uu'verwarniing. 

Voorwat de kolenbesparing beireft van de locomotieven, 

voorzien van een voorverwarincr geven de tabellen 2 en 

nog geen voldoenden uitslag. Wel bevatten deze de besparing 

uit hoofde van de warmte uil den voorverwarnier toegevocnl 

naar den ketel, doch er komt nog een factor bij die de lot 

nu berekende waarde dier besj»aring verhoogt. Immers wij 

zagen vroeger dal het iiullig ell'ect van den kct(d in hooue 

mate afhankelijk is van de belasting van het rooster. De 

brandstof liesparing direct het gevolg van het onttrekken van 

warmte aan den exhausstoom, resp. de rookgassen, inatikt 

dat op het rooster minder kolen per tijdseenheid behoeven 

te worden verstookt, en dus indirect dat de belasting van hel 

rooster afneemt. Door deze al'name van de belasting van het 

rooster, wordt het nuttig eilect van den ketel, dus evenzeer 

dat van de ireheelo installatie, verhoogd. 
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Uit ineergenoeinde formule van STRAHL, (zie pag. 4) laat 

zich deze verhooging van het nuttig effect van den ketel 

bepalen. 

n. 2- l i ng l o c omo t i e f met ve r zad igden stoom. 

(1,0(51 A - 0 , 2 ^^^ , 

voor l = 380« O ; is = 0,801) — O,OOI A. 

Aanvankelijk was vooropgesteld A = 3,ló (zie pag. 7) 

en werd 

Theoretisch en werkelijk zijndekolenbesjiaringen (zie tabel 

2 en 3) 

bij voorverwarming tot 100° 0. 13,(5 ])ct. resp. 13,5 pet. 

„ 130^ C. 18,4 „ „ 1S.3 „ 

In het eerste geval wordt: (voor de kleinste waarde) 

A' = 0,865 A = 0,805 x 3,15 = 2,725 

en O.SOi) — 0,0(51 A'.— (),S00 — 0,0(31 X 2,72ó 0,(543 

Zoodat — = 1,0;37. 

In het tweede geva 1: A' O,SI7 A — O.Sl7 X 3,15 - 2,575 

en = 0,801) —0,0(51 x 2,575 = 0,(552. 

Zoodat = 1,052. 

b. 2- en 4-ling l ocomot i e f , met o ve r ve r h i t t e n 

stoom. 

Hiervoor is / = = 0,(5-1; A=3 ,15 

dus 1,02 — 0,0(51 A-r-0,2 '̂ jlJJ = 0 , 8 3 - 0,001 A 

1 voorverwarming tot 100° C. kolenbesparing theor. 

tabel 2 = 10,3 pet. 

)) 
100° c. 

„ i3(rc. 

„ 130° C. 

Werkel, 

tabel 3 = 11,5 i)ct. 

theor. 

tabel 2 = 14.5 pet. 

Werkel 

tabel 3 = 15,5 pet. 

Oj) overeenkomstige wijze als hierboven, laat zich hej)alen 

voor geval: 

1 A> = 2,S25 

2 — O li) 

3 „ =2,(51)3 

4 „ =2,(50 

_ 0,(550 

ŷ- ~ 0,(51 
= 1,030 (theor.) 

= (l;!!!^ = (wcrkehjk) 

0,(5(57 

0,(5(50 

0,(51 

= 1,0 12 (theor. 

= 1,04-5 (̂ werkelijk 

c. 4 ci l . cOnipOund l o c omo t i e f met ove rve rh i t t en 

stoom. 

Hiervoor is eveiuds bij de en 4-ling loc. i = 340° C.: 

= 0,64; A=8,15, dus ook = 0.S3—0,(J(51 A. 

1. Voorverwarming tot lOO '̂C. kolenbesjjaring theor. 
tabel 2 = 12,75 ])ct. 

2. „ „ 100° ('. „ werkel. 

tabel 3--11,-1 pet. 

theor. 

1 

.3 

A' = 2.75 . 

, = : ! ,655 . 

3. 

4 

130° (\ 

13(1° C. 

Evenals onder n berekend, w»)rdt nu voor geval: 

v;; (i.(i(;3 

^ 0.0-1 

0,(5(51 

" ^ 0,64 

_ (1,(500 

" ^ 0(51 

_ 0,(57S 

" ~ 0,(51 

Deze waarden ondergebracht in een tabellarisch overzicht 

geven in kolom 7 der tabellen 4 en 5 de eindhe8i)aring ver-

tabel 2 = 15,75 pet. geleken ten o]»zichte van de 2-ling locomotief met verzadigden 

werkel. stoom, terwijl in kolom 8 voor elk der drie typen, voor zich 

tabel 3 = 20.1 ])Ct. de bes))aring door de voorverwarnnng, is aangegeven. 

= 1,030 I theor ) 

- 1,0 33 (wcrktd.i 

^ 1,0 15 i t hoor.) 

= 1,05!) nvcfkol ) 

T a b e l 4. 

ran kei totaal nutti, efeci en .k kolenbe.pari., tau,.nl,a ran ^ ^^(''f ^ ^ 
toeroeiiim, van een vnorrerwarmcr, met hdrekki,., tot het hvhcateur nr,no,,ai [Iheorctixche uuwnlen\. 

T p e. 

Kolom 

Totaal 
nuttig ellect 

volgens 
kolom 7 van 

Tabel 2. 
in pet. 

Factor waarmede 
het totaal 

nuttig eiVect is te 
vergrooten door 

vermind. vd 
belasting 

O h n»oster. 

liet totaal 
nuttig cl Voet 
wordt nu: 
Kolom 1 X 
kolom 2 

Verhouding 
V h luittig 

elVecl der 
verschil lende 

tvpen. 
t/o van N". 1. 

Verhouding 
v/b kolen-
verbruik. 

kolom •)]. 
>li ' 

Idem 

t/o van 

N". 1. 

Kolen-
hesjia-
_ ring 
in pch 
l O van 
iN". 1. 

- 1 

Kolenhe-

.yparing in 

))Ct. voor 

elk loc.typc 

door do 

voorver-

warming 

s 

1 2-ling verzadigd = 12. . . 
b; Idem m/voorverw. lOo" (', . 
l/< Idem idem 130" C. . 

2 2- en 4-ling oververhit /) = 12 
'la Idem m voorverw. lOO" C. . 
2/) Idem idem i;iO° . 

3 4 cil. comj). oververhit / j = 15 
off Idem m voorverw 100" C. . 
oh Idem idem 130° C. . 

s.Ol) 
1(».-|() 
11.02 

l<',is 
1K5() 
12.07 

1(),S2 
12.23 
P-'.N-l 

S,99 1 

l.(i37 l(»,7s 1,190 

1,052 11,50 1.280 

10,18 1.132 

l.OoO 11,85 1.31S 

1.042 12,58 1.3'.'0 

10.S2 1,20:3 

1.03»; 12;(57 I.-IOO 

1.015 i;;.42 1.198 

11,123 
0,27(5 
8.028 

1).S23 
S..I3;) 
7.0 II) 

0,212 
7.897 
7.152 

().S3-I 

0,77(5 

(1.883 
(1.750 
0.715 

o.s:;i 
0.710 
O.'>70 

1(5.(5 

22,1 

11, < 
2-1,1 

28,5 

1(5.9 
20 
:5o 

1(5,(5 

22.1 

14,05 
19.05 

14.55 
10,:;7 

a b 

Toename ran het totaal nnttu, e,recl en de kolenbe.parhu, mn de rennmdcnn, ran de J^Was//., o, het roo.ter^ door 
tonmijmj van een vonr ver,varmer, met hetrekkino tot Jut indicatenr nrmofjc7i [werkehjh^ ,raardm, 

de 

T y p e. 

Kolom 

Totaal 
nuttig otlect 

vol.ucns 
kolom 7 van 

Talud 3. 
in i)ct. 

1 

luictor waarmede 
het totaal 

nu t t i g otfect is te 

vergrofden door 

vermind . v d 

belasting 

O h rooster. 

Ib't totaal 
nuttig ellect 
wordt nu: 
Kolom 1 X 
k(dom 2. 
, in pet. 

Vtndiouding 
V h luittig 
eileet der 

verseliillendo 
tv|ien. 

t/o van 1. 

Verhouding 
v/h kolen-
verhruik. 

kolom 3|. 

Idem 

t O van 

X". 1 

Kolen-

bespa-

ring 

in pot. 

t O van 

N ^ I. 

Kolenbe-

.sparing in 

]K't. voor 

elk loc.tyije 

drior do 

voorver-

warming. 

1 2-ling verzadigd p — 
bj bleni m voorverw. 100" ('. 

Idem idem 130̂  ('. 

- 2- en 1-1 ing oververhit // 
Idem ni'voorverw 100" ('. 
Idem idem 130° C. 

•' 4 i'il. 0010)1. ovirverhit p . -
Jdeni m voorverw. loo" (\ 
Idem idem 13O0 (\ 

15 

5 . 5 2 

(5.38 

"01 I I 

8 , 9 7 

9 ,41 

8,58 
0.(59 
10,18 

1.037 

1.1 >52 

1,033 
1.015 

1.033 
1 .(.»50 

5,52 1 18.1 K; 

(\(52 1 .190 15.10(5 

7,11 1,2s8 14,065 

7.91 1 .DIS 12,595 

0,27 1,1570 10.787 

9,S3 i,;si 10,17:5 

S.5S 1,554 11.(55.') 

i,si:3 9.99 

10.78 1 .!)5:5 9.27(5 

1 

0,77(5 

0.(595 
0,595 
0,502 

0,(543 
0,551 

1(5,(5 

22.4 

30.5 
10,5 
4:;,8 

35.7 

I S , 8 

1(5.(5 

14.1 
10,15 

1 1.3 
20,4 



- 18 

(1. Vergel i jk t u s schen de be rekende waarden . 

De waarden, zooals die in werkelijkheid voor de drie 

beschouwde loconiotieftypen mogen worden verwacht (tabel 5) 

zijn in tig. 4 grafisch aangegeven. 

Het deel van de toegevoerde warmte dat nuttig wordt 

gebruikt (het totaal nuttig eflect) is voor de locomotiel'zonder 

en met twee wijzen van voorverwarming (kolom 8 van tabel 5) 

geharceerd aangegeven. 

In fig. ö is het kolenverbruik jier l.P.K./uur voor de 8 

typen van locomotieven zoowel theoretisch als werkelijk, 

wederom voor de locomotieven zonder en met voorverwar-

ming tot 10()o C. resj). loO" C. grafisch weergegeven. In deze 

figuren komt vooral duidelijk voor den dag dat de besparing 

door de oververhitting in werkelijkheid grooter is dan deze 

theoretisch zou mogen worden verwacht, en dit oj) grond 

van de reeds vroeger besproken nadeelen die zich voordoen 

bij de locomotief werkende met verzadigden stoom. 

TOTAAL GEINDICKER]) NUTTIG EFFECT VOOU 

8 LOCOMOTIEFTVPEN. 

2-ling loc. verz. 
stoom. 

/j = 12K.Ü./c.M2. 

\0 
2C 

30 

kO 
50 

60 

10 
flö 
lO 

100 

vo» t t miy\<| 
ioe'6 

\ Ölutfij 

Vv. <xfl«<(\^ 

'2- en H i n g loc. 
overv. stoom. 

/ / = l - 2 K . G . / c . M ï . 

»coTVfT wantnMf 
mcf loo'g 

t cil. comp. loc. 
overv. stoom. 

/ )=1.->K.G /c.Mï. 

w \ «Jluffij I 

YMrjovij 
«n̂ HMEiM 

vflö T VC r-wa 1VMI« V 
wiet ICO'g t30g 0% 

Fig. -i. 

VEIUIOUDING VAN MET KOLENVEHHUUIK I'KU I. 1'. K. 1'ER UUR, TEN OPZICJITE VAN DE 2-LING LOCOMOTIEF MET 

VERZADIGDEN STOOM, ALS EENHEID. 

cfccvi Tjööxvctwaiw 

iTootvcT'w-Cof 100* G 

\2>0'S. 

>ccv\ TTooi vox w . 

I ' Toot-vct'w-CottOO'S 
^ 1 

I crce n '^ooz -vci-w-

Tooivci w- rof \00°6. 

. \2>o'6. 

^ractticêfl -waatt^öw l faê<jf5) 

O 0.\ 0,2 0,3 a^t 0.5 Oß 0.1 Qö 1 iS,9 li 

' I ' 
I I I 

c ̂  a T i n i - J ^ - . t . t 

U 
O 0,1 0.1 0;i 0.h 0.S 0.61 0,1 0.6 0.9 )| 

I j 

i n 7* 

Kig. ó. 

landelijk geeft fig. I'. grafisch een vergelijking voor de h:en overzicht der besparingen verknagen uit de overver-

8 locomotieftyi.en, met en zonder voorverwarming, van het hitting resj». uit de voorverwarming bij de 8 locomotieftypen 

indicateur en effectief nuttig efiect. is iu tabel O (ontleend aan tabel 4 en ö) aangegeven. 

T a b e l U. 

l!rnn<htofhc.^l)ann(j rnnr de vemdnllende loco/noliejtijpen ten opzichte van de 'l-ling loc. met verzadujden stoom. 

B s p !i r i n g. 

2-ling locoiuotief 
verzadigden stoom. 

'I'i.n^r \\'erke- (ieniid-
lijk. deld. 

2- en 4-ling locomotief 4 cil 
oververhitten stoom. ovei 

12K.G./c..\P. p : 

'riw.M.. Werke- , Gennd- ,,,, 
Iheoi. , iheor. 

comp, locomotief 
•verhitten stoom, 
z: 15 K.(i. C.NP. 

Werke- (iemid-
lijk. deld. 

Alleen door de oververhitting. . — 

Alleen d d voorverw. tot 100° C. 1G,(; jict. 

.\lleen d'd voorverw. tot 130" V. 2'J,4 „ 

I(>,G ])ct. 
0') A — 1» 

— 11.7 pet. 30,5 pet. 21,1 pet. • 

"MJ pet. 12,4 „ 10 „ .11,2 „ 

„ 1C>,8 „ 13,3 „ 15 „ 

ir>,9 pet. 

1-M „ 

KM „ 

35,7 pet. 2(;,8 pet. 

„ H»,65 „ 

h'-d „ 14,G 

- 10 -

TOTAAL NUTTIG EFFECT, GEÏNDICEERD EN EFFECTIEF, 

VOOR 8 LOCOMOTIEFTYPEN. 

Coc. vntft •vtxiudißi^cvL v^Co-o-m 

9,-<ty\ fdc meC c-v3X'V<ix^xCCc'Yi 

licit cow^. 

O U c f 

'Vi'a tVAltM 

Coc \oo'6 

5 . 96% 6,61 — 

6.3 H Ti 
9,0.1% -

9,0\% 
- \o,o\ % -

J f -

0,66 % 

0.93 % 

11 

uriat 
vótwaT mavic; 

Caf 

-6,H07t — 
Xtv 7. 

— 9.10 70 

0,1 \ % 

0,96% 

J ' / 

tot 180° C. bedragen deze cijfers 18,8 pet. resp. 13,1 pet., 

tegen 22,4 pet. 

Naar aanleiding dezer cijfers nog enkele ojimerkingen: 

SCHNEIDER ') komt langs anderen weg tot de volgende 

waarden: 

2-ling loc. met verzadigden stoom, voorverwarming tot 100" C. 

Besparing brandstof 11 ])ct.; 

2-ling loc met verzadigden stoom, „ „ 1800C. 

Besi)aring brandstof 18,7 jict.; 

2-ling loc. met oververhitten stoom, „ „ 100° C. 

Besparing brandstof 9,8 ))ct.; 

2-ling loc. met oververhitten stoom, „ „180"C. 

Besparing brandstof 13,3 pet.; 

Com|)ound loc. met oververhitten stoom, „ „ 100° C. 

Besparing brandstof 9,7 pet.; 

Compound loc. niet oververhitten stoom, „ „ 130" C. 

Besparing brandstof 18 )ict. 

Deze cijfers zijn over het algemeen weinig afwijkend van 

de vorenberekende waarden en zouden feitelijk nog geringere 

winst moeten aanwijzen, indien de schrijver het verlies van 

de voedingpomp in rekening had gebracht. 

De waarden, die STRAHL-) als uitkomst geeft zijner be-

schouwingen, zijn, vergeleken met de bovenberekende waarden 

voor loc. met verzadigden stoom, ietwat aan den hoogen 

kant, waarbij echter mede is in acht te nemen, bij eene 

onderlinge vergelijking, dat ook door dezen schrijver geei. 

verliezen voor de voedingiiomj) in r(da;ning worden gebnicht. 

De door STRAHL medegedeelde waarden hebben betrekking 

op een temperatuur in de rookkast vóór de vlantpijjjen 

3()0° C. resp. 820° C. Zij zijn: 

k'olcnbeapariiuf, bij (jelijk vermogen vnn de locomotief. 

L o c o m o t i e f me t : 

o.\iiaust-

vüoi'vorwarinor. 

exhaust- en rookg;i?5-

voorverwarnior. 

Fig. G. 

Hieruit blijkt: 

1». dat de besparing van de 1 cil. comp. to van de 2- en 

4-ling loc. beide met oververhitting slechts 5,2 j»ct. bedraagt 

(35,7-30,5); 

2°. dat de besparing door de voorverwarming bij de loco-

motieven met oververhitting belangrijk minder is dan bij de 

locomotieven met verzadigden stoom. Kn wel bij voorver-

warming tot 100" 0. bij de 2- en -l-ling locomotief 10 pet.; 

de 4 cil. comj). locomotief 9,2 pet. tegen 1G,G pet. bij de 

2-ling locomotief met verzadigden stoom. Bij voorverwarming 

verzadigde 

stoom. 

overvorh. 

stoom. 1 

verzadigde 

stoom. 

(ivorverh. 

stoom. 

Temp rookkast. 
;{()f>« 

C. 

820" 

c. C. 

820" 8G0" 820'-'! 

0. c. ! 
820'' 

Belasting Rooster 

A - 2 

pet. 

M 

pot. 

14 

pet, pet. 

13 

pet. pi.'t. 

21 20 

pet. 

20 

pet. 

19 

Belasting Rooster 

A = 4 19 19 17 17 27 2G 20 24 

Cïomiddeld ±. . 1(),5 — 15 — 28,5 pet. .1.) j)Ct. 

Berekend, zie tabel 4 \ 

en 5, kolom 8. | 

1 (•),<) _1|-J,4 [K't. 

14,4 l'.U.'j resp. 14,8 2((,4 pet. 

') Spcisfwas.Horvorwiirmung lioi Lokomot ivon von Or. I ng L.SciiNKiDKic. 

Z. (1. V. l). 1. IMIS img. 087 on volg. 

') Dio Kohlonorspi in i is otlor gröshorc I f i s tn i igs l i i l i igko i t dor Lokomot ivon 

durch V o r w ä i n i u n g ilos Spoisowassoi^, von Uog io i nngs-und Uuurat STit.Mli,. 

(Jlasers Anna l e n 1!05 pag. t l . 
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Opmerking verdient hetgeen STHAHL njitir aanleiding van 

die waarden schrijft: 

„Während nach der vorstehenden Zusannnenstellung mit 

„Abd!ini])lV()r\viirniern je nach der Bauart und Anstrengung 

„des Kessels 13 bis 1!) v. IL gegenüber den gleiclien Loko-

„moliven ohne Vorwänner an Kohle gesjiart werden köimen, 

„beträf;t die Kohlenersi)arnis 10 bis 27 v. H., wenn ausser 

„dem Abdampfvorwärnier noch ein Abgasvorwänner vor 

„banden ist, . . . . 

„ In der Tat ist auf den Versuchsfahrten der preLissi.scben 

„Staatsbahn mit Nass- und Hei.ssdanipllokomotiven, die micb-

„Iriiglich einen Abdami)fvor\värn-ier erhalten haben, wieder-

„bolt eine Kohlenersparnis in den berechneten drenzen 

„einwjindfnei festgestellt worden; sie .stieg wiederholt sogar 

„über 20 v. H. Ein ungewöhnlich starkes Ueberreissen von 

,,Lösche nach der Kauchkanimer der aufs äusserste bean-

„spruchten Lokomotive ohne Vorwärmer war dann die Ursache 

„dieser auifallenden Ersparnis, die mit dem Vorwärmer leicht 

„zu erreichen war. 

„M'enn die Ersparnisse der Lokomotiven mit Abdam])f-

„vorwiirmern im Betriebsdurchschnitt erheblich darunter 

„bleil>en und 10 bis I I v. IL kaum überschreiten, so liegt 

„der Grund dafür darin, dass entweder die durch den Vor-

„wärnier erhöhte Leistungsfähigkeit der Lokomotive wenigstens 

„bis zu einem gewissen (4rade ausgemitzt worden ist oder, 

„weil bei der Fahrt mit ge.schlossenem Danipfregler oder bei 

„der Ruhe im Feuer während der Aufenthalte auf den Hahn-

„böfen die Vorteile der Vorwärmung durch den Abdampf 

.,natürlich fortfallen, selbst wenn ein Speisen des Kessels 

„während dieser Zeit tunlichst vermieden wird." 

Ilet konjt mij voor dat volgens de berekening van STHAIIL 

diens uitkomsten vooral voor de locomotieven met overver-

hitten stoont, te hoog uitvallen, zoodat deze waarden in de 

praktijk niet bereikt wonlen. 

Bovendien is bij de toei)assing van oververlntting de le 

behalen winst aan kolenbesparing minder dan bij toe}»assing 

van verzadigden stoom hetgeen volgens de uitkomsten der 

berekening van STRAHL niet zoo zou zijn. Intu.sschen mag 

niet uit het oog verloren wonlen dat STKAUL Idj zijne be-

rekenini,' een warmte waanle van 0700 cal. der kolen in 

rekening brengt, terwijl door ons evenals door SciiNEinKu 

eene wurmtewaarde van de kolen van 7000 cal. word aan-

genomen. 

Ook moge hier wonlen gewezen op de bij de 1 LIJ.S. be-

haalde resultaten die voor locomotieven met verzadigden 

stoom op eene kolenbesparing van 13 tot 1" pet. in het bedrijf 

zijn vastge.steld, en dat juist bij locomotieven die uit den 

aard van haar dienst feitelijk overbelast zijn, door de toe-

passing van voorverwarming, de verminderde roosterbelasting 

voond het ellect van de voorverwarming verhoogt. Te ver-

wonderen is het dus niet dat in de biervoor berekende ge-

vallen, waarbij eene matige roosterbelasting en higevenlam-

ping.scijfer.s werden aang(Miomerj, om de uitkom.sten niet le 

llatteeren, ook de besparingen minder zijn dan door andere 

schrijvers wordt gevonden. 

/. Vergolük tussciieii het totaal rendement eener 

2-en-lling locoinotiof met oververhitten stoom, 

met eene stationaire maciiiiie-instalhitie. 

ScnÜLK ') bepaalt bet econonisch nuttig ellect eener machine-

installatie met de formule: 

'^lio ~ '^ii X ''ll X '»Ith X 'Ag X . 

waarin, voor eene machine met condensatie: 

^^ X ~ het nuttig ellect van ketel, oververhitter 

en leiding 

= het thermisch nuttig etlect van het theo-

retisch warinteproces 

de verhouding van de werkelijk geindic. ar-

beid tot den idealen arbeid van de machine = 0,80, 

= het mechani.sch nuttig etlect der machine = 0,03, 

dus 0,75 X 0 ,23 X 0,80 x 0,93 = 0,13, 

0,75, 

= 0,23, 

of 0,7ó N.LS-1 X 0,03 = 0,13 

nutt. elf. ketel. mit t . efl'. der muchine mech. nut t ig elf. 
iu verblind met de der machine, 
warmte-onizetting. 

Volgens eene beproeving door JO.S8K van eene compound 

loconiobile van LAN'Z met oververhitten stoom van 181 P.K. 

bedroeg daarbij de tot nu toe vrij wel gunstigst bereikte 

waarde van nr 0,154. 

Bij de 2- en 4-ling locomotief niet oververhitten stoom en 

voedingwater voorverwarmer tot 130° C. bedraagt, bij aanname 

van 7 — 7 K.Cr. stoom per LP. K./uur en een mechanisch 

nuttig ellect van de machine 0,9: 

het geïndiceerd totaal nuttig ellect 9,83 zie label 5 kolom 3. 

Het economisch nuttig etlect (etlectief) dus: 0,9x9,83 = 

= 8,85 pet., waarbij het rendement van de machine op 0,124 

is gerekend. 

Inderdaad echter zijn bij jiroeven met 2-en 4-ling locomo-

tieven met oververhitten stoom lagere verbruikscijfers per 

LP.K./uur bereikt en wel tot G,.') K.G. stoom. 

Het nuttig ellect der machine stijgt dan tot 0,134 en dus 

het totaal geind. nuttig ellect tot 9,83 x 10,0 pet.of 

0,100. Bekent men voorts een zeer gunstig mech. nuttig elïect 

der machine = 0,93, dan volgt dus dat met de 2- en 4-ling loc. 

met oververhitten stoom en voorverwarming lot 130° Ü. een 

econonmch nuttig ellect te bereiken is van 0,93 x 0,100 = 

= (1,0980 of nmd 0,10. (De 4 cil. con^}). geeft, zooals wij 

zagen nog eenigszins hoogere waarde). 

Dit resultaat steekt belndvkelijk weinig af van de boveu 

genoemde waarde voor eene stationaire installatie nl. 0,13, 

wanneer men daarbij in rekening brengt het feit dat de 

') W. Scuül.K 'reohnische Thermodynnniik 2te Autlage le biind pa},'.-115. 

Herlin JUML'S SI'KIXOKJ: 1911 
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•-7to 29 locomotiefniachine werkt zonder condensatie en dal de ver-

branding van de kolen op bet rooster bij gemis aan een 

schoorsteen van behoorlijke hoogte, kunstmatig tot stand 

gebracht moet worden. 

Het nuttig eflect der machine, volgens SCIIÜLK 0,1<S4 met 

condensatie, is hij de 2- en 4-ling locomotief zonder conden-

satie slechts 0,134. Het ver.scbil in bet eindresultaat komt 

voornamelijk uit bovenstaande voort. 

A'. Nuttig ellect van de locoiiiotief abs „macliine i»in te 

trekken*'. Economisch nuttig; etlect. Toename van 

het vermogen der locomotief. 

Indien blijkens bet voorgaande wordt aangenomen dat het 

totaal etlectief niUtig eflect (economi.scb rendementi dal door 

de krukas aan den omtrek der drijfwielen wordt atgei^even 

10 pot. bedraagt, dan komt hiervan nog slechts een deel ten 

goede voor het voortbewegen van den trein. Immers oni een 

trein le vervoeren, moet bovendien bet gewicht van locomotief 

en tender mede worden verplaatst. De locomotiefwcerrttand 

is betrekkelijk groot, vooral l)ij groote snelheden. 

Noemt men hot rendement van de loc. als trekmacbine rr 

dan is: 

arbeid per sec. aan de trekhaak van den tender v T/ 
' arbeid per sec. aan den omtrek der drijfwielen v T,; 

daar de snelheid van den trekhaak snelheid aan den 

omtrek der drijfwielen, wordt: 

T 
y, = J , en daar T^ = T,/ - to ( Loc -4- tend , 

L/ 
Tl — w (L I , »*'(L-} T 

IS = - M, = I — , 

L/ L/ 

Oji den rechten vlakken weg, kan voor e(;n trein samen-

gestelil uit een locomotief met tender van rond 100 loUj en 

een wagengewicht van rond 400 ton bij een snelheid van 

90 K.M. uur do waanle van oj) ronil 0,70 gesteld worden, 

zooilal dus ten slotte van de warmte door de kolen toege-

voerd, voor het vervoeren van de nuttige last (trein zonder 

loc. en tender 1 slechts terecht komt: 

0,7 X 10 7 pet. 

In lig. 7 is nu voor eene 2-en d-Iing locomotief aangegeven 

het verloop van den warmtestn)om van af hel rooster tot de 

trekhaak van den tender. 

Dat eene bes^jiaring, juist omdat het totaal rendement zoo 

klein is, van zoo'n gniole beteekeniH is, moge uit de navol-

gende gralische voorstelling (lig. 8) duidelijk wonlen. 

Op deze leekening is aangegeven, de kromme die voor eene 

2-ling loc. met verzadigden stoom, voorstelt bet aantal l.P.K. 

dat zij mei eene zekere belasting van l^el rooster, bij ver-

.schillendc snelheden kan ontwikkelen. De tweede kronmie 

' stelt voor boe dit aantal l.P.K. bij eenzeltde roosterbelasting, 

I toeneemt wanneer de locomotict voorzien wonlt van een 

i oververhitter. 
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TOKNAMK VAX „KT AANTAL 1 P. K HU KKN LOrOMOTIKK MKT VKKZ. STOOM VOOU SNEMIKHKN VAN aO-l^C K M .UH 

DOOK .,KT AANHHKNGKN VAN KKN OVERVKIUIITTKK, OAAHNA HET TOEVOEGEN VAN FEN " " ' 

VOOIiVEKWAUMEH (KX)» C ) EN TEN SLOTTE HET COMPOUNDEEUEN. 

lil"* aa»i rviGi'fi.KotiJmi 

oveiv v^otvj^-ij 

ovt'» v .̂-i.ii. 

•.10 ".m/uiu 

Fig. 8. 

De derde knnniiie, geeft het aantiil L1M\. weer, wanneer 

diiaraan een voorverwariner wordt toegevoegd, terwijl ten 

slotte de hoogste lijn Ix't aJuUal l.iM<. voorstelt wanneer de 

loc. bovendien als 1 cil. com pound wordt uitgevoerd. Alles 

diiH bij het verstoken van een gelijke hoeveelheitl brandstof 

])er M^ rooster, per uur. 

L. (Nuudusie. 

Al /Allien ook de bieren daar aangenomen waarden waarvan 

M'ord uitgegaan ni(d onaanvechtliaar zijn, toch mag m, i. uit 

liet voorgaande — omdat Idj alle bendvcningen dezelfde 

gedaclitengang werd gev<dgd — d-.; coiudusie worden ge-

tiokk(ui dat ihi toepassing van de voorverwarniing hij de 

locomotieven een krachtig nud<iel is on\ uf bij eiMi bestaande 

locomotief het rendement te verhoogen, öf w(d bij een zelfde 

kolonverbruik het vermogen der locomotief niot onb(dangrijk 

te doen toenemen. 

Zniuier eenigen twijlel komt na de (uiorme verbetering die 

de oververhitting in de rentabiliteit der locomotief heeft le 

voorschijn geroepen, de voorverwarming van het voeding-

water in de tweede ])laats de aandacht vragen. 

De compoundeering van de 4ding locomotief met over-

verhitten stoom geeft slechts eene geringe besparing. Zij zal 

dus slechts hij uitzondering voorkomen. 

Daartoe is te rekenen het geval waarbij bij gegeven be-

lasting op de flrijfassen een zoo groot mogelijk aantal juiarde-

krachten uit den ketel is te verkrijgen, zij het ook ten koste 

van het te verwachten meerder onderhoud van den ketel 

in verband met den hoogeren keteMruk, die hij de compoun-

deering w<'nschelijk is. 

l i l . V('riiio;;-oii van cciii;;-«' Miioltrciii-loeoiiKiticvcii. 

A. inleiding. 

In hel vorige hoofdstuk werd de onderlinge verhouding 

van het kolenverbruik voor de li beschouwde locomotief-
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ty])en en dus ook de kolenbesparing nagegaan, in de onder-

stelling dat ieder dier locomotieven een even groot vermogen 

heeft te ontwikkelen. 

Voor een gegeven aantal te leveren paardek rächten volgen 

dus daaruit de hoofdafinetingen die aan een nieuw locomo-

tieftype, vergeleken met een bereids bestaand, zijn te geven. 

Anders wordt de vraag indien men wenscht te weten welk 

maximum vermogen, bij begrensde ketel-afmetingen en as-

helaslingen uit een bepaald locomotieftype kan worden ver-

kregen. 

Allereerst zij in verband hiermede eroj» gewezen dat indien 

eenmaal vaststaat de verhouding van het kolenverbruik 

voor een bepaald vermogen voor de verschillende loconu)-

tieftypen, dat dan ook dadelijk is te bepalen: de verhouding 

voor die typen van het vermogen dat per K.(J. brandstof 

is te bereiken 

Uit het kolenverbruik zooals aangegeven in kolom n van 

tabel n, zijn die gegevens af te leiden. 

Deelt men nl. de eenheid door do in dien kolom voor-

komende bedragen, dan wijzen de (|Uotienten voor de ver-

schillende typen aan: de verhouding van het aantal P.K. 

per K.G. kolen. Door de waarden te herleiden ten opzichte 

van één der typen krijgt men het verlangde overzicht. 

In tabel 7 wordt dit tabellarisch aangegeven. 

T a b e l 7. 

Verhouding ran het vermogen in P.K. per K (i. hrmidstof voor verschillende locomolieftiipen [werhel. waarden volgcm tnhel .5]. 

L O c O m O t i e f t y p e. 

Kolom 

Verhouding van 
het kolenverbruik 

bij eenzelfde 
vermogen, volgens 

kolom ö van 
tabel 5 

Verhouding van 
het aantal" P.K. 
per K.G. kolen. 

1 

kolom 1' 

Meerder 

vermogen jier 

K.(l. kolen 

to van N". 1. 

.Meerder 
vermogen hij eil: 

der typen 
jier K.G. kolen 

door de 
voorverw. 

1 2-ling loc. verz. stoom — 12 . . . . 1>'J1G 0,055 1 1 
l a Idem, voorverw. tot KH)̂  (' l."i,10(; (),(IOC) 1,20 1,20 

1/; Idem idem tol loO» C 1-1.00.5 0,071 1.20 1,2U 

2 2- en 'l-ling loc. overv. st. — 12 . . . 12.50.5 o,oso 1.15 1 
2a Idem, voorverw. tot lOO" C 10.7S7 1,00 1,10 

'Ih Idem idem lot i:5(i° C . 10,17:; 0,008 l,7S 1.22 

•1 cil. comp. loc. overv. st p — b") . . . ILtió; ') 0,080 1.50 1 

Sa Idem, voorverw. tol 1(H)" (' O.O'Jd 0.1110 1.82 1,10 
'èh Idem idem lol 180" C 0.270 tl, 11 IS 1,00 1 25 

Zoo blijkt bijv. uit die tabel dat het vermogen van de 2-ling 

loc. met verzadigden stoom met-15 pel. kan worden verhoogd 

door het aanbrengen van een over verhitter, daarna nog eens 

met 10 pet. door het voedingwater in een exhausl-voorver-

warmer tot eene temperatuur van loO® C. te brengen, enz. 

Ter verkrijging van een inzicht in het vermogen dat door 

een bepaald locomotieftvpe in verhaml met den ketel en 

de belasting op de gekopjielde assen is te verkrijgen, zullen 

verschillende uitgevoerde locDinotieven onderling worden ver-

geleken. I']n wel: 

P. Fen I-tal locomotieven met oververhitten stoom, met 

2 of gekojipelde assen resj). met 2 of 1 cilinders, doch 

zomler compoundwerking en ook zonder voorverwarniing. 

Hiervoor zullen de nieuwe sneltrein locomotieven der vier 

'i SciiMior Vt'niu'ldt up pag. van zijiif brocliuro ,,l)it' Aiiwciidiniu' 
voM llt ' issilampr ini Lokiimoiivbetrielx '" .liiiii 19i:5, IMMIO vorlmugiii; ' van 
liet vt 'rniogfïi \ a n di' '2- on l-lini,' locomotii-f niot ovorvorldt ton sionin 
toi,'onovfr ooao mot vor/udii^don stoom, /olt's van r);2 pet. 

iNederlandsche Spoorwegimiatscha|)i>ijen aan een onderlinge 

vergelijking worden onderworpen. 

2". Ken I-tal locomotieven van andere si)Oorwegniaatscha|)-

|>ijen eveneens met oververhitten sloom, met o gekopptdde 

assen resp. met 2 of I cilinders, al of niet IIKJI (ïompouml-

werking en voorverwarming van het voedingwaler. 

r>. VergeUik fu.^s(dieii 1 sneltrein locomotieven in gcdiriiik 

oji de Nedeidaiidsclie Spoorwegen. 

Hiervoor worden gekozen: 

de 2(' l-ling loconioii(;v»Mi 'Serie 7iiO van de Maatsehapidj 

tol lOxpdoilatie van Staatsspoorwegen tig. laangi'diiid nielSS.). 

2 ( ' . S . S . 

l ' i i -I- l l j 

FIL'. 0. 
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de 2B 2-ling loeo,notieven ,Serie 500) van de Ilollandseiie 20 2ding loeomotieven (Serie 8(>) van de Noord-Brabantsch. 

IJzeren Spoorweg iNbiatsciinppij fig. 10 (aangeduid met ll.iJ.S), ! Duitsehe Spoorweg Mij. f.g. 12 (aangeduid met N.B.D.S.). 

2B. l l i J .S . 

Fig. 10. 
Kig. 12. 

de 2(; 4-ling locouu)tieveu (Serie 75 78) van de Ned. Cen t r a l j 

Spoorwegmaat..ehappij, fig. 11 (aangeduid met N.C^S.), ende Alle 4 typen zijn voorzien van een vlamidji,oververhitter 

2 ( ' . N . C . S . volgens bet .«systeem SCHMIDT. 

(i. H O 0 fd a f m e t i n g e n. 

De hoofdalhietingen der 4 genoemde locomotieven, zijn in 

tabel 8 samengevat. 

Vk. 11. 

T a b e l 8. 

U>>of(lnjmetin(/en van 4 yederlandsche sneltrein locomotieven. 

Spoorwegmaatschai)iMj 

Dienstnummer . . . 

T y j) e. 

Verw. o])pervl. vuurkist . . 

vlan)|)ijj)en .. . . 
totaal 'W' „ . . 

oververli. . . 

voorverw. ,. . . 

Rooster ojipervb 11 .. . 

Ketelspanning K.Ci./c M-

Cilinders aantal 

middellijn m.M. . . 

' » • . . 

Drijlwielen. middellijn 
Aantal geknppehbi a"ss< n . . . . 

Gewieiiten; adliesiegcw. (1 
dien.-tL'ew. loe. 
lediugcw. „ 
tender ledi^ 

watervoorr. 
kolen 
difii>tLM'w. 

dien>fg<.\v. Ir.o. I tend( 

ton 

r .. 

Karakteristiek i\ 

Bron : 

d'-, 
of 

L' d -
Dd , 

S.S. H.bJ.S. N.C.S. N.B. D.S. 

1 / KS 3(5 

4-ling 

2 
2-linir 

2 B.' 
l-ling 

2C. 
2ding 

2 C. 

15,44 
12!),5G 
145 

12 
108,S 

120,8 

15.(5 
103 
118,(5 

13,5 
1"4,7 
118,2 

43.32 40 40,(j 36,5 

2,S4 2,4 3,44 2,59 

12 12,4 12,25 1:5,4 

4 
400 

(5(50 

'2 

53( » 
(5(50 

4 
400 
640 

2 

51(') 
660 

1850 

3 
2100 

') 

1900 
0 

1981 
0 0 

47,7 

(59,7 

(55 

19,S 

17,5 

(5 

43,3 
113 

31,2 
(50 

53 
18 

1'.) 
(5 

43 

10;; 

is 
(59.9 

63.2 

•18,1 

118 

43 

61,6 
5(5,1 
24 
20 
8,4 

52.4 
114 

23,!) 25,8 22,45 20,15 

Ingeineur 11)11 , 

blz. 271. ' 
Teekening Ingenieur 1910 

"blz. 1029. 
Teekening. 

O 

Uit die tabel blijkt o.a.: 

Het verwarmd o])))ervlak W, S.S. H.bbS. N.C.S. NJi.D.S. 

i zonder oververhitter) ])er 

ton adhesie gewicht . . . 3,04 3.53 2,47 2,75 M-. 

de gemiddelde belasting 

van één gekopjielde aH . . 15,1) 17.1 lü.— 14,3 ton 

de verhoinling tusschen W' 

en het roosterop])ervlak W. . 51,0G 50.33 34,48 45,('.4 „ 

Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken: 

1°. Dat bij de 11.U.S. loc. met 2 gekoppelde as.sen. de 

belasting oj) »Ie geko])))elde assen tot een maximum werd 

opgevoerd, ten einde een zoo groot mogelijk verwarmd opper-

vlak van den ketel (bij 2 gekop))elde assen) te kunnen bergen; 

2°. Dat van de drie andere locomotieven elk met 3 gekop-

pelde assen, de S.S. loc. naar verhouding van het adhesie-

gewicht, den grootsten ketel heeft; 

3°. Dat de .X.C.S. loc. naar verhouding van het verwa. md 

oppervlak, een buitengewoon groot roo.steroppervlak bezit. 

W 
De verhouding - n.l. is 34,48 tegen 51,()() resp. 50.33 bij de 

i\i 

8.S. resp. de 11.U.S. loc. In hoeverre daaromtrent opmer-

kingen zijn te maken, zal nader bij de besj»reking der stoom-

productie onder c. worden behandeld. 

Feu overzicht der ketelafmetingen is in lig. 13 graliscli 

"weergegeven. 

GliAl ISClIl-: VOOHSTKI.LINC. VA.\ HKT VKKWAIJMI) Ol'PlOKVL.\K' !.\ 

VUfltKll̂ T, VLAMl'I.n'EN llN DUN OVKIJVKlillITTKlt, ALSMEDE 

VAN HI:T I{OOSTKIIOPI'I-:KVI;AK, nu 4 NEDKUI.. 

SN KI KI N - R. O C() M OT1K V EN 

(9j)j>*f'>C >«' £ 10 so 63 so IT.' 

De meest daarvoor in aanmerking komende formules 

werden daartoe otulerling vergehdsen door voor een l)opaalden 

trein van 400 ton (excl. de locomotief) bestaande int voer-

tingen v;ui 35 ton gewicht, en getrokken door een 2 C. 4 

cil. locomotief van 115 ton gcndcht. 

In lig 14 zijn de formules vermeld en is tevens voor elke 

formule de berekende gennddelde weerstand in K.(! per ton, 

grafisch aangegeven. 

Het verloop der verschillende krommen doet zien, dat 

sonnnigen daarvan, bijv. No. 1, 2, '.) en 4, sterk afwijken 

van de overigen en dat vooral voor de siudheden waar het 

op aankomt, ul. 50 tot KJÜ K.M./Uur de kromme No. 3 

berekend met de formules v:in STKAI IL met een toeslag van 

10 K..M. uur voor zijwind, eene vrij t/oede gemiddelde ver-

toont. bovendien pleit voor de tcHjpas.'̂ ing van deze fornude 

voor de verdere berekeningen dit, dat daarin rekening is 

gehouden, behalve met hel totaal gewicht van <le locomotief 

en teiuler, het adhesiegewieht en het voorvlak der hn-omotief, 

eveneentf met het aantal gekop|){dde ii.'̂ sen, zoomede met het 

aantal cilinders, waarvoor een factor c in de formule voorkomt. 

llierd(W is het mogelijk bij eene vergelijking vim locomo-

tieven niet ongelijk aantal cilinders en gekop})el(leassen, de 

daaruit voortspruitende verschillen in den treinweerstand in 

rekening te brengen. 

Alet gebruikmaking van de formules van STI{AI1I. nunnner 

9 van lig. 14) werd voor den trein van 400 ton, getrokken 

door elk der 4 locomotieftypen, den treinweerstand berekend. 

Wat de 4 locomotieven betreft zoo treden de volgende 

verschillen oj»: 

.̂ s. II.M.S. .N'.c.y. 1U)..S, 

or).:; 

11; 

70 

IS 

l i s 

1 ton. 

114 

I.') 1.0 

Fig. 1:;. 

h. B e u o o d i g d e t r e k k r a c h t i n v e r b a n d mo t 

d e n t r e i n w e e r s t a n d. 

Ter be])aling van den treinweerstand dient allereerst te 

worden vastgesteld welke formules daarvoor ten groiubslag 

zullen worden izenomen. 

(lewicht op de looj)wielen (van 

loc. en tender 

Adhesiegewieht 

DienstL'ewifdit (1' 

Aantal gekoj)pel(ie assen . . 

,, cil inders 

waarvoor faetor c 

terwijl voor alle tyjien werd aangenomen: 

het voorvlak van de locoimtlief K = 10 m'. 

een toeslag voor zijwind /;^Vz=rlo K.M.'uur. 

Voor de rijtuigen, eveneens de formule van Srif.MU, toe-

passende, werd aangenomen: 

het wa^engewieht </= 35 ton, 

1 

(58,8 

;m,2 

103 

5,8 

4 

7,5 

ideale rijtuig oppervlak j 
n,5i! 

M-.. 

een toeslag voor zijwind A V _ 10 K.M. uur. 

De re.sultaten iler berekening zijn Lnafisch in Kig. 15 weer-

gegeven. 

4 
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GHAl'ISCLIK VOOnSTKI.IJNG DKU T.ENOOJJlGDK THKKKKACHT <)M KKN TKKIN VAN 'K'O TON (KXCL. I)K I-OC.) VOOKT TK FJKWL-XJKN, 

GETROKKEN DoOK KEN DEIt 4 NEDEKLANDSCHE SNELTKEIN-LOCO.MOTIEVEN. 

kOOO 

iOOO 

\000 

Q.OOO 

Fiir. 1Ö. 

Uit deze figuur blijkt dat voor de o typen met geko))-

pelde assen de waarden betrekkelijk weinig uiteenlooi)en. 

De Hd.l.S. locomotief met 2 gekoppelde assen en 2 cilinders 

vraagt echter de geringste trekkracht. Zoo is bijv. voor 

V^rÓO K.M. uur, op den vlakken weg: 

De benoodigde trekkracht 

voor de voertui<ren . . . 

S..S. H.i.i s. N.cs. N.|{.l>.y. 

21-1} 2M1 211-1 2111K.(:. 

De benoodigde trekkracht 

voor locomotief en tender 1121 070 118.') lOiU ,, 

Totale treinweerstand . ;-52Gr) .'H11 8270 8285 K.d. 

makende dus een verschil tusstdien de locomotief cn dc 

H.l.l.S. locomotief van : 

;i-2t).ó 8114 

H-JOÖ 
X 100=:4,(') pet. 

De H.hJ.S. locomotief zal dus wegens het geringer aimtal 

cilinders en daar er skndits 2 assen gekopi)ehl zijn. bij het 

vervoeren van eenzelfden trein van lOO to\\ vijUiiggewicht 

door dat de benoodigde trekkrn( ht kleiner is, l.O j)ct. nnnder 

arbeid hebben te verri(diten dan do .^.S. locomotief liet 

kolenverbruik uit dien hoofde zal dus evenredig minder zijn. 

illet dienstgewicht van den tender is voor beide locomotieven 

vrijwel gelijk en heeft dus weinig of geen invloed oj) dit 

cijfer). 

('. De j i a l i n g van het a an t a l I.P.K. en de beschik-

bare t r e k k r a c h t in v e r b and met deS toom-

]»roductie van den ketel. 

Ken der meest précaire (pniestics is de bepaling der stoom-

jiroductie van een loccuootiefketel. Immers neemt men een 

gemiddelde jicr m\ van het totaal verwarmd oj>pervlak dan 

kan het zijn dat er niet voldoende rekening wordt gehouden 

met de grootte van het roosteroj)i)ervlak. Omgekeerd zal 

indien het rooster als maatstaf geldt, de aard en de omvang 

van het verwarmd ()|)i)ervlak niet tot haar recht kunnen 

komen. 

liovenilien maakt het veel venschil of het verwai-md oj)|)er-

vlak bestaat uit een groot ojtpervlak in de vuurkist, of wel 

dat het verwarmd oj)p(.'rvlak in ih; i)ijpen, wanneer deze 

bijzonder lang zijn. aimf-rmaal groot is. 

P u s s E ' j heeit na proefnemingen eene formule voor de 

stoomproductie opgesteld waarin het roosteroppi-rvlak en het 

directe- zoowel als het indirecte vcrwarnnl oj)i)ervlak afzon-

derlijk voorkonuMi. Doch deze fornude is opgesteld uit de 

resultaten met ét'n bepaald locomotieftype verkregen en kan 

bezwaarlijk als algemeene formule worden toegejiast. 

Tegen de fornnde van FIIA.NK ^ N ~ 0,1117 W'l V , aan-

gevende het aantal l'.K. uit het verwarmd op]iervlak, waaruit 

de stoonij)roductie zou zijn af te leiden, bestaat ook beden-

king, want daarin komt o. a. voor l V , zoodat het aantal 

'i Oi-ai i 11)05, p. \-2:\ .'11 i'JOt\ pag. 177. 

-) z. (1. V. I) 1. i;M)4. p. ir, L«n I0(!(i, p. c'!'.». 
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P.K. bij V oneindig groot, oolc oneindig groot zon kunnen 

worden. 

Jets dergelijks geldt voor eene Ibnnule opgesteld door 

RICMTKH. ') 

De resultaten der i)roeven in Amerika genomen op de 

Lokoniotiefd)eproevingsinstallatie van de Perdue University, 

in gemeenschai) met de Pennsylvania Kr hebben wel eenig 

licht gegeven met betrekking tot het verband dat er bij 

locomotiefketels bestaat lu8.schen de verbranding op het 

rooster, de luchtverdunning in de rookkast en de verdam-

ping in den ketel, doch tot eene bruikbare formule hebben 

die proeven niet geleid. Wel toonden zij aan dat bij de ge-

bruikelijke luchtverdunning in de rookkast van 100 tot 

150 m M. water, eene verdami)ing van 2500 tot 8500 K.(}. 

stoom per IML rooster p/uur is te verkrijgen. .STU.\III. heeft 

in verband met tal van proeven genomen op de Pruisische 

Staatsspoorwegen, conclusiën opgesteld waaruit belangrijk 

nniteriaal te putten is voor de bei)aling der capaciteit van 

den ketel. 

In de eerste ])laat9 dan is de maximum warmteontwik-

keling in cal/uur jier M-. rooster, bij ongeveer gelijksoortige 

brandstof als constant te beschouwen. 

Verder: hoe kleiner het verwarmd oppervlak is t o van 

het rooster, des te hooger is de temperatuur der verbran-

dingsgassen in de rookkast, bij eenzelfde warmteontwikkeling 

op het rooster. 

Gaat dus de verhouding W : R onder een zekere grens, dan 

moet om het nuttig effcct van den ketel niet te doen dalen, 

minder hard ge.stookt worden, waardoor de stoomj^roductie 

gedrukt wordt. 

In dat geval nu is het beter de stoomproductie te bere-

kenen naar het verwarmd oppervlak en niet naar het rooster-

opj)ervhik. 

Als grens komt STKAIIL tot de conclusie (op grond van 

])roeven) dat indien de verliouding grooter is dan of ge-

lijk is aan 50, dan is de stoomproductie te bejialen uit het 
W 

r()o.«teroi)i)ervIak, en ia kleiner dan 56, dan uit het ver-

warmd oj)])ervlak. 

Zij Q de stoom])roductie is K.G./uur, 

W het verwarmd oppervlak in (zonder oververhitter), 

R „ rooster „ „ „ , 

dan luiden de fornuiles van STK.MIL : 

waarin voor voedingwater van 10" C, en p = K G./c.M-., 

rt —4150 en 10. 

W' 

Voor 

Q 

J 

j,— K.G. stoom per li uur 

W 

') z. (I. V. I). I. lyot;, p. 554. 

••) The I'eimfiylvuiiia Kiiilroad System at tlie liOuisiana I'urcliUHe expo-

fiition ]yOt »Ijoeomotive tests and oxhiltits" 1905, en 

Pennsylv. Kr. Test Department, Locomotive testing plant at Altoona, 

test ol' an K 2.\ locomotive IDIÜ, 

') Die Anstreiigiuig (1er Dampllokoinotiven Wiesbaden C. W . KttKiDF.ii 

löÜ'J en Z . d . V. O 1. 11113, pag. 25l ,2oomedc Olasens Annalen Hand 73. 

}\o. 8ü'J en 871. 

Voor < 56 : 
Iv 

U = 68 W , of 
R 

68 W' 

W 
Zoodra dtis do verhouding — < 56, zou de .stoompro-

ductie voor elke waarde constant zijn en wel o|) 63 K.G./M». 

verwarmd op])ervhik zijn te rekenen. 

Zet men die waarden grafisch uit, lig. 16 dan blijkt dat 

ö 

mo 

sooo 

'.ooo 

iooo 

1000 

\ooo 

'K 
SR 

iH« 

tio 

tao 

VEIUU.MPING VOI.GK.VS STK.\IIL. 

SS 51 
:xy& 60 
yies ^^ 
OIÄ53S I 

a 
•n » ».4 _ • . ^ *»\g 

IC Xja . l-lfl 

y y a Hiso 

«O 

Fig. 16. 

de formules met omzichtigheid gebruikt moeten worden. 

Immers de waarden w^aaruit de stoomproductie is tebe])alen 

liggen op een gebroken lijn, zoowel voor als voor , 

en niet op een vloeiende lijn, zooals dit in werkelijkheid toch 

zeker zal moeten zijn. 

Voor de beschouwde locomotieven S.S., II.IJ.S. en N.ILD.S., 

ligt de verhouding W : R niet ver vtin de volgens STUAHL 

aangenomen grensverhouding 56. 

Q 4150 

R 
Volgens de form. = 

1 -I- 10 
W' 

zoude de stoom-

productie herleid ])er M-. verwarmd oppervlak resp. bedragen 

67, 60 en 75, waarden die rijkelijk aan den hoogen kant 

moeten worden geacht, en daarom lijkt het wenschelijk voor 

die 3 typen dan ook veiligheidslialve 63 K.G ])br iNP. ver-

warmd oppervdak per uur en niet hooger waarde als maximum 

stoomproductie aan te nemen. Bij de N.C.S. loc. zou eerst-

genoemde formule eene waarde opleveren vau 02 K.G. stoom 

p/M-. verw. opp. j). uur. Ken abnormaal hoog cijfer. Daarentegen 

is voor die loc. 63 K G. als maximum watuxle te laag. Uit 

proeven met eene dergelijke locomotief genomen ') is aan 

') Zie: Conclusies uitkolenproeven met locomotieven door: l'rol 1. Ku.\.\'CO 

en L e c t o r (J. 11. W. V.VN .MVKN . , I )e i n g e n i e u r " v a n M a a r t LÜI:{, N o . 12. 
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schrijver gebleken dat inderdaad 68 K.G. stoom p/NP. ver-

warmd opp. i)er uur op sommige trajecten bereikt werd. 

Natuurlijk het gevolg van het buitengewoon groot rooster ten 

opzichte van hel verwarmd oppervlak (zie pag. 25). Ver-

moedelijk is dit rooster nog een overblijfsel van don voorheen 

bij dit type toegepasten rookkastoververhitter, waarbij een 

hoogere temperatuur der rookgassen zeer welkom was. 

Neemt men aan bij de 2-en 4-ling locomotief een gunstigst 

stoomverbruik q met inbegri}) van injecteurverliezen op 7 K.G. 

per LP.K.,uur bij een keteldruk van 12 KMJc.W. en bij 

grooteren druk 1 pet. minder per atm. meerderen druk, dus : 

100 — ( p —12) 

100 

dan laat zich voor de 4 locomotieftypen bepalen: 

1". de max. stoomproductie per uur (Q). 

2". het stoomverbruik per i.P.K./uur {q). 
3°. het maximum aantal I.P.K. (N',) dat de ketel in het 

gunstigst geval (tnin. stoomverbruik) volhoudend, kan leveren. 

Is eenmaal liet grootste aantal I.P.K. (NV) dat de ketel 

kan leveren bekend, dan is ook te bepalen de gunstigste 

snelheid V' waarbij dit aantal P.K. zal worden bereikt, tiit 

de formule: 
T I V ' 

waarin T'i de gunstigste trekkracht (goindiceerd) voor.stelt. 

Deze zal bereikt worden l)ij een zoodanige cilindervulling, dat 

de gunstigste gemiddelde druk p'm optreedt. 

Neemt men hiervoor aan bij een keteldruk van 12 K.G. c.MV 

en enkelvoudige expansie 8,6 K.CL'cM-. bij compoundeering 

3,4 K.G./c.m^ en voor eiken atin. meerderen keteldruk eene 

3 pet. hoogere wtuirde, of: 

bij enkelvoudige expansie pm = '̂ ,0 j ^̂ ^̂^ , , 

. ,1 lOO-i-(i) —12)3, 
bij compoundeering = ^̂^̂^ , , 

, dan is, wanneer verder voorstelt: 

i d de cilinder middellijn, S de slag en 1) de drijfwieliniddel-

; lijn, voor: 

de 2-ling loc. T'i = / / , « , 

de 4-ling loc. T'j = 2 //„ 
d} S 

D • 

De voor de 4 locomotieven berekende waarden zijn in tabel 

1) Sïimengevat. 

270 

T a b e l 0. 

lh[)(ilm] der .stoomproductie, het max. aantal I.P.K., de gunüinste trekkracht en .meiheid voor 
4 Nederlandachc sneltreinloco motieven. 

Alle locomotiüvon 

hebben enkel-

voudige oxpansio 

en vlampyp-

oververhitter. 

Kolom . . . . 

Ketel-

druk 

[overdruk] 

P 

1 

Î 

K.G. 

stoom per 

I.P.K./uur. 

K.G. 

2 

W 

Verw. 
oppervl. 
zonder 
over-
verh. 

3 

11 

Rooster-

oppervl. 

W 

R 

K.G. stoom 

per uur. 

K.O. 

N'i 1''"' 

max. I.P.K. Gunstig-

g , ste gom. 

~q' druk. 

Rond. K.G /c.M^ 

8 

d 

Cilin-

der 

niiddell. 

O.M. 

O 

8 

Sh ig . 

e.M. 

T'i 

wild of 
mid-
düll. ! 2 p'm 

e.M. • K. 

10 11 1: 

2 C S.S. 4-ling . . 

213 ILIJ.S. 2.üng 

2C N.C.S. 4ding. 

2 0 N.B.D.S. 2-ling 

12 

12,4 

12,25 

13,4 

7 

0,97 

0,98 

(5,9 

145 

120,8 

118,6 

118,2 

2,84 

2,4 

8,44 

2.59 

51,00 Ü8W = 9055 

50,83 (33 W = 7ül(j 

34,48 08 W = 8005 

45,04 Ü3 W = 7145 

V' 
S 

D Uit 
1 

270 N'i 
ftU. 

D 
l'i 

K. M./uur 

) j L'} 

4100 

3200 

8900 

825U 

8tj 

9-J 

.SO 

9(1 

Uit dit overzicht blijkt o. a. dat door de S.S. loc. bij dc 

gunstigste vulling en snelheid rond 1300 I.P.K. kan worden 

ontwikkeld tegen 1090 door de II.LLS. loc. gevende dus een 

1300—1090 .... ,, . 
meerder vermogen van: — - x 100 19,2 pet. 

Intusschen moet dit bedrag worden verkleind in verhoviding 

van het vermogen dat de loc. meer moet leveren bij het 

vervoeren van den beschouwden trein. Op pag. toch 

zagen wij dat bij V = 90 K M./uur de H.IJ.S. loc. 4,(5 pel. 

minder vermogen behoeft te ontwikkolen dan de 8.8 loc. 

dus wordt het surplus van de 8.S. loc. inplaats van 10,2 pet 

Dit meerder vermogen is het gevolg van het grooter ver-

warmd oppervlak der vS.»S. U>c. waarbij oiu dit behoovlijk 

te bergen en te benutten het koppelen van 3 assen nood-

zakelijk is. Uit kolom b"> valt op te maken dat er 8 van de 

4 locomotieven bij 8(5 tot 92 K..M./uur het zuinigst werken, 

omdat zij bij die snelheid de gunstigste tr(ïkkracln uitoelenon. 
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Jiij (ie N.C.S. loc. ligl deze grens een weinig lager en wel 

hij .SO K.M./uur. liet s])reekt van zelf dat de berekende 

waarden al.< geiniddehlen zijn te beschouwen en dat de 

locomotieven onder omstandigheden kunnen werken die 

afwijkende resultaten opleveren. 

fntusschen kunnen de berekeiule waarden voor een onder-

linge vergelijking zeer goed dienen, onulat zij naar een zelfden 

nuiatstaf berekend werden. 

Passen wij nu verder, ter be])aling van de geïndiceerde 

trekkracht T,- uit den ketel 'dus in verhand met de stoom-

productie) de door S T U A I I L ') aangegeven methode toe, dan 

vinden wij voor verschillende snelheden voor de 4 locomo-

tieven de waarden, die in Fig. 17 grafisch zijn aangegeven, 

en waardoor dus een beeld is te vormen van de verhouding 

der trekkracht die door die locomotieven kan worden geleverd. 

CtEINDrCEKKUK THKKKKA( IIT Tj, lUsRKKEND UIT DE STOOM PRODUCTIE VA.N DEN KKTKL, VOOR SNKLHEDEN VAN 30—120 K.M.'UUH, 

VOOU 4 NEDERLANDSCIIE LOCOMOTIEFTVPEN. 

'dx 

iOOO 

iOOO 

\000 

Hit die liifuur blijkt o.a. dut dc tndvknicht voor (h; II.M.S. 

loc. V l i j W(d gelijk is aan <lie van d(! N.H.I)S. loc., niettegen-

staande deze laatste loc. 3 gck<)pp(dde assen lie(d't. 

De loc. is aanvankcdijk bij geringer V) sterker dan 

fill loVl/UUT 

Fig. 17. 

deze beide locomotieven, hij snelheden boven de 90 K.M. uur, 

') ÏSTÜAHI,. Dio l{PN'(!linung der Kidirzciten und (Jcsclnvindigkeitcn von 

i; itoi l'iiliii/'iigi n niiB dt n HclaHtungH(;ronzon dor l.okoniotivon. GhiHer.s 

Annalon, Mand 7:5. X". SÖ'J—871. 
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AANTAL I. P. K. NJ, BEI5EKEND UIT DK STOOMPKODUCTIK V.\N DEN KETEL, VOOU 

SNELHEDEN VAN 30—120 K.M.,UUR, VOOR 4 NEDERLANDSClIK LOCOMOTFEETVI>EN. 

wk 
\»oo 

KW 

verschillen zij weinig. De S S. loc. blijkt de grootste trekkracht .snelluMlen, uit de gevonden waarden van bepalen uit de 

te kunnen uitoefenen. Bij toenemende snelheid vermindert formule : 

echter het verschil. 

Het aantal I .P.K. (Ni) huit zich, ook voor de ver.s(diillende . . . . . . . , 
^ i De uitkomsten zijn in lig. b graiHch aangegeven. 

De krommen vertoonen haar maxi-

mum bij de vroeger aangegeven gun-

stigste snelluMlen. 

Hoe die ))aardekrächten zich voorde 

1 typ(Mi oiuhirling verhouden is in de 

figuur duidelijk te zien. 

d. N u t t i g e f f e c t v a n de l o c o-

111 O t i <• f a 1 s „ m a c h i n e o m 

te t r e k k e n 

Het nuttig ellect van de locomotief 

als machine om te trekken", laat zich 

als volgt uit het voorgaande bepalen. 

Trekt men van de waarde van T; bij 

elke snelheid, ile trekkracht noodig om 

loc. en tender voort te l)ewegen af, dan 

levert het verschil op de grootte van 

de he.schikbare trekkracht voor het v(!r-

voereii van de voertuigen, waarom het 

eigenlijk tc; doen is. Dit bedrag gedeeld 

door Ti stelt het nuttig eflect y, voor. 

Figuur 19 toont voor ile 4 beschouwde 

locomotieftyiien het verloop der waar-

den van y, voor snelheden van 30—12"' 

K.M./uur. 

HC iP iv -J 

Fig. IS. 

lil'111« um 

NUTTKÏ EFFECT DKR'LOCOMOTIEF ALS „MACHINE OM TE TRKKKKN", VOOU SNELHEDKN VAN -30—120 K M./UUK VOOR 

4 NEDERLANDSCIHO LOCOMOTIEITYPKN. tj 

h m n u Î 



- 32 - - 47 -

Naarmate de snelheid toeneemt, neemt al", tenslotte zal 

worden als de snelheid inaar hoog genoeg wordt op-

gevoerd. 

Hij V = 1I0 is (mgeveer 70 pet., datd. w.z. dat van de 

beschikbare trekkracht 80 ])cl. voor de loc. en tender zelf 

noodig zijn. terwijl 70 pet. voor de voortbeweging van de 

voertuigen beschikbaar blijft. 

e. 8 1 e e )> V e r m o g e n o p d en v l a k k en weg , 

en op h e 11 i n g e n. 

Onder sleejivermogen is te verstaan het treingewicht ex-

clusief loc. en tender, dat de locomotief kan voortbewegen. 

Jlet is dus de trekkracht gemeten aan den tenderhaak, her-

leid tot tonnen wagengewicht. 

Oni het sleepvermogen te berekenen voor verschillende 

snelheden is telkens van de be.schikbare trekkracht af te 

trekken, hetgeen V(»or loc. en tender noodig is. Met restant 

gedeeld door den weerstand per ton wagengewicht, levert op 

het totale gewicht in toimen. dat kan worden voortbewogen. 

Koor fkn vlakken vuij is derhalve te bepalen voor elke 

snelheid, binnen de beschouwde grenzen <> en 120 K.M./uur: 

r . de beschikbare geindiceerde trekkracht (Ti) zie lig. IG, 

doch aangevtdd met die van O—.'Jo K.M. uur; 

2". de benoodigde trekkracdit om de locomotief en tender 

voort te bewegen, eveneens voor van O—120 K.M. uur. 

Aangezien de weerstandformnle volgens .STKAIII., zie kronnne 

No. '.) van lig. M, hiervoor gebruikt wordt en de waarden 

daaivan „geimliceeide'' waardon zijn, d. w. z. in den cilinder 

gemeten, geeft ook het verschil aan: de geindiceerde trek-

kracht aan den tenderhaak. 

I>ei)aalt men nu ook den weerstand in K.(i. ton wagen-

gewicht volgens de meeigenoemtle formule van STUAHL, dan 

is het «luotient van de gevonden waarde der trekkracht aan 

den tenderhaak en deze waarde het gevraagde ..sleepvermogen". 

De uitkomsten zijn grafusch ojigezet in fig. 2(i, volgens de 

lijn C. 

Intusschen blijkt, dat bij zeer geringe snelheden de trek-

kracht, <lie de locomotief kan opleveren berekend uit den 

ketel, veel grooter is dan die welke de locomotief in verband 

met de beschikbare adhesie kan opleveren. Aannemende een 

wrijvingsweerstand bij bet aanzetten van kan de locomotief 

niet nicer trekkracht uitoefenen dan G« in K.G., wanneer 

drt het adhesiegewicht in K.G. voorstelt. 

Dezelfde berekening van zooeven wordt nu uitgevoerd voor 

geringe snelheden, bijv. van O—10 K.M./uur, doch daarbij 

T, aangenomen als ' ( •}„ ' ) . 

De waarden gralisch uitgezet in fig. 2<>, zie lijn AH, snijdt 

de eerste kromme in een pimt K. l)ij de daarmede overeen-

') i''oiU'lijk moet do g e i n i l i f r e i d e t r e k k i a c l i i h e p a a l d worden dat ia i lus : 

komende .snelheid (85 K.M./uur) is dus de trekkracht uit 

den ketel gelijk aan de trekkracht uit de adhesie; die snel-

heid wordt daarom ook wel de „kritische snelheid" genoemd. 

SLKEl'VKHMOGKN lU.T VEltSCIIILLKNDK SNELHEDEN, 01' VLAKKEN-

EN HELLENDEN WEG, VOOU DE 8 BJ.OC. 

ton 
2>O0Q 

«.eoG 

%600 

2̂ 00 f 

ZXOO I -f 

ZOOO 

\600 

V600 » ! 

\%00 

\000 

eoo 

&00 

XOÜ 

X U , voor r,--(1,0 IN X = 
t'.!' <i 5.1 

en wordt du« ieiirlijii een adii. cortk van 1 inphiat.s van 1/C gorekeml. 

\0Q 110 tun/uu 

De lijn AK—C geelt dn.«̂  gralisch weer het treingewicht in 

tonnen dat door de S.8. loc. bij de verschillende snelheilen 

tussehen 0—120 K.M uur kan worden voortbewogen. Wil 

men het sleepvermogen op eene helling bepalen, dan i,- de 

weerstand dienovereenkomstig te verhoogen. 

Is de helling ^̂ ^ weerstand op de helling ' 

A K.G./ton, doch dit is effectieve weerstand genieten aan den 

omtrek der drijfwielen, terwijl de weerstandsfornuile voorde • 

loc. en de wagens als geindiceerde weerstand (gemeten in 

de cilinder.s) bedoeld wordt. 

Is nu het nuttig ellect van de loc = , dan is: 

= (elfectief) 
en daar: 

Ti rr Wi hl , en T, = ?/•, L^ . (Lt — loc -f- tend. in tonnen) 

w =. weerstand 

is: ŷ  — 10e ii' . 

SLEEPVERMOGEN BI.T VEl̂ SCHILLENDE SNEI.IIKDEN , OP DEN 

VLAKKEN WKO, VOOU 4 NEDEIU.ANDSCHK 

LOCOMOTIEI<'TVPEN. 

of : Wi = We 
y, 

dus ook h\ — — h(, y» 

1 
Voor = (1,9 woidt : h-, — X = yJi, 

Wil men dus bijv. voor eene belling van h = 2" den 

meerderen weerstand per ton loc. of wagengewicht berekenen 

dan is niet te nemen een weerstand van 2 K.G.,ton, doch 

van 1,1 X 2 = 2,2 K.G. ton. 

Herhaalt men nu de vorenbes])roken berekening, daarbij 

den hellingweerstand in rekening brengende, dan vermindert 

dienovereenkomstig het sleei)vermoL'en. 

De uitkomsten zijn eveneens voor de 8.S. loc. grafisch in 

flg. 20 aangegeven en wel voor hellingen van 2, 1 en ()"/(,o' 

Ter vergelijking van de 4 locomotieftypen werd het sleep-

vermogen OJ) den vlakken weg berekend en grafisch in 

fig. 21 aangegeven. 

Üit die figuur blijkt hoe dat sleepvermogen voor de 4 

locomotieven zich verhoudt: Zoo is o.a. oj) den vlakken weg: 

S.S. H.bl.S N.H.D.S. 

bij V = 90 K.M. uur . 518 428 429 108 ton. 

De S.S. loc. kan dus door grooteren ketel, bij diesnellndd 

'lis 1̂ 8 
4-'8 ' ^ l'Ct. nieer trekken dan de H.IJ.S. loe. 

waarbij met den meerderen eigenweerstand van de S.S. loe. 

bereids rekening is gehouden. 

Het geringere sleej)vermogen l)ij de aanvangssuelheid speelt 

geen belangrijke rol, in zoover de kritische snelheid, behoudens 

eene geringe afwijking onder de 40 K.M. uur is g(degen en 

de treinen in den regel sneller moeten loojjon. To(di moet 

evenwel worden erkend dat naarmate het sleoj)vermogen 

van de loc. grooter is, zij ook gemakkelijker den trein in 

beweging kan brengen. 

f. A a n z e t k r o m m e n. 

Voor locomotieven die treinen vervoeren over groote af-

standen. zonder te stoj'jjen, sj)cel( de tijd noodig om op 

gang te komen, niet zoo'n belangrijke rol als bij deh»»rhaal-

(lelijk stoj)j)ende treinen. 

To(di i- het interessant voordel beschouwde locomotieven 

\üo t io^vu/uut . 

zulks na to gaan, ten einde daaruit den invloed van de ketel-

afmetingen en het adhesie gewicht na te sjiouren. 

De tveiu \\\w{ bij het op snelheid brengen, worden ver-

sneld, daarvoor is noodig een kratdit. Die kracdit is het verschil 

van de trtdckraeht Ti die de locomotief (bij (dke snelheid) 

kan leveren vernnnderd met de trekkra(dit bij di«' snellieid 

(Wi) noodig om don trein (in verband met den treinweer-
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stand) voort te Ijewegen. Hoe die grootheden bepaald worden 

werd reeds vroeger besproken, dus: K = T ,—Wj . 

Intusschen moet aan den geheeleu trein eene liniaire 

snelludd worden medege<leeld, terwijl aan assen en wielen 

eene roteerende snelheid is toe te voeren. Dus ook zoo met 

de versnellingen. Bovendien is de kracht K, aldus berekend, 

<le kracht gemeten in de cilinders, daar T,- en W; heide 

geindiceerde waarden voorstellen, terwijl de kracht om den 

trein te versnellen algegeven moet worden aan den omtrek 

der drijfwielen. 

Is hel mechanisch nuttig eÜect van de locomotief = 0,9, 

verder het deid van de versnellingskracht dat voor de liniaire 

beweging beschikbaar is, ook = 0,9 van de kracht K '), 

dan is de versnellingskracht, waarmede de versnelling en 

dus het aanzetten VM.n den trein is te berekenen : 

/ ; r = 0 , 9 y 0 . 9 x K = ü , 8 K . 

Voor snelheden van 0 tot 100 K.M. uur werd deze kracht voor 

de 4 locomotieven berekend en gralisch in lig. '22 opgezet. 

KliAr„T(/.- = (),,Slv) BKCIlIKnAAU OM „KN TliKIN TH VKU.NEU.EN, I,,., VE„s.,nLl.KN,.K 9NK,.„K„HN OP D O NM.AKKKN WKfi, 

VOOU 4 M!:DKl{L.\NDSeiIK LOCOMOTIKFTYPFN 

Óf 

6000 F^ 

^000 

5000 

2000 

\ooo 

^ v n / u u t . 

Hier blijkt voor de 1 locomotieven een groot verschil te 

bestaan in de grootte van de aanzelkraeht, hetwelk zich 

aanstonds zal uiten in den tijd die noodig is om op dc 

maxinnnn snelheid te komen. 

Vooreerst zij voor een der 1 locomotieven, en wel voor 

de S.S. nagegaan hoe men dien tijd grahsch kan bepalen. 

Zie tig. 23. 

binks ojj de liguur is gratisch aangegeven de wijze waarop, 

de voreubesehrevcn /: - 0,.s ^Ti — W,) wordt gevonden, en 

W(d voor snelheden van O—100 K.,M uur. 

in de liguur blijkt al dadelijk dat voi)r V cnd 9S K..M./uur 

de waarde v;in = is, zoodat ouder de aangenom-jn 

normale stookwijze en den treinweerstand met J iV i z i l O 

een snelheid van 100 K.M. uin- niet bereikt kan worden. 

Is mi de massa van den trein •//«, en de versnelling j . 

dan is: kz izmj 

of: 

Xeemi men nu telkens tusschen o en 10 K.M. uur of 

kleinere grenzen ,jene gemiddeld.- ver.snellingskraclii /;, . 

A'j enz. aan, als con.slante tusschen die snelheden, dan is 

tusschen Oen 10 K M . uur, bijv.: 

') Is na coii zclceieii t i jd d o siiellieid van di'i\ trein i '»i/sec, dun is de 

levi'iidc knudit l m r-, nis do inassii v an dtMi trein voorsteb. 

Zi) iiii: I ' = totaal treiiigcwit'lit in l\.(i. 

|'i = ^o\viclu der dniuieinlc deelen in K . 0 . 

u = <ie lioek.siioüieid daarvan , 

K j = d e gemiddelde rraaiflii'idtifcitraiil van idem. in m , 

K = dc gemiddtddc htraal der wielen, 

Vfr.snollini,' van de zwaart(d<raehr ////sec-, 
dan : 

P P 

-(/ 2y < 
zij vorder : 

I'i Ki . 

i. — en 

(ian i>: 

P 

-Neemt men a a n voüi een nor/nalon trein j: = U,IS en/3 0,75 dan wordt : 

•j [/ t<j ' l ü ' 

zoodat dn.", van d,- totale levtMile kracht , 1/11 aanv .ez ig is in do»Iraaicnde 

dcideii m l o / l l i n ile l ineair luïw.'gende de(de\i. Voor td / l l irfaanf^enonion 

rond 'I'.1. b i t is nok ln't deel viin de versnel i ingskraclu voor de lineairo 

l)(.'W<'i,'in:,' lii'hcliikbaar. 

P H 

— 35 — 

./i — m 

wjiardoor dus c?), is vastgelegd. 

De snelheid lüoj)t dus op v(dgens A B en 

het duurt t̂  sec, voor de snelheid van O -10 

K.M.'uur is toegenouien. 

Zoo voortgaande is t,. de tijd noodig om de 

snelheid te brengen vaii 10 op 20 K.M.,uur, enz. 

: : De lijn A B C geeft dus aan de toename 

der snelheid, in ver))and met den tijd, telkens 

van 0-10—20 enz. K.M uur. 

Aangezien de voorsnellingskiiiehten k̂  enz. 

hoe langer |ioe kleiner worden, worden de 

afstanden î  enz. voor den tijd hoe langer hoe 

grooter en wordt de lijn A BC verder gecon-

strueerd een Hauw gebogen lijn die ten slotte 

de horizont;ile lijn door 11 raakt. 

De horizontale lijn A D geid't dus o)) den 

gekozen schaal den tijd aan noodig om den 

trein te Itrengen op een snelheid van Vcc98 

K.M. uur. 

L'it de aldus gevonden waarden laat zich 

l)epalen den af te leggen weg noodig om de 

ma.\'. snelheid te hereiken. 

Immers gedurende den tijd t̂  i.- de gemid-

delde snelheid: 

r, O 
2 ' 

gedurende den tijd t̂  is de gemiddelde snelheid: 

r, 4- r.̂  

en tlus: 

de afgelegde weg gedurende den tijd t, : 

de :if^elegde weg gedurende den tijd t,-. r, d-
i. = X ' ' < ''i»-̂ . 

door de waarden van /, . enz. te soaimeeren 

krijgt men den totalen weg noodig om den 

trein op de max. snelheid te brengen. 

Het aldus te eonstrueer»Mi ,-11011101(1-weg 

diagram toont in tig. 21 voor de 1 locomo-

tieven het enorm ver.S(dnl in den vereiseliteii 

weg. eer de snelheid tot 9o K..M. uur is ge-

stegen, wel te verstaan met een trein van loO 

ton gewicht. 
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0|) de juingegeveii wijze bepaald, blijkt dat voor de 1 loco-

motieven vervoerende een trein van -100 ton (excliis. do loc.) : 

S.S. 11.1.J.S N.C.S. N.H.D.S. 

de max. snelheid . . . 98 92 91 90 K.M. uin-. 

in. aec. in. s. m. s. in. a. 

bereikt wordt na . . . 19..57 25.7 18.51 28.45 

terwijl een snelheid van 

90 K.M./uur bereikt 

wordt, na een afgeleiden 

weg van i),5 17,2 15,9 19,8 K.M. 

OpmerkiiKj. In de i)raktijk zullen deze waarden nog kunnen 

worden verkleind, door gedurende korten tijd den ketel 

sterker dan normaal, te belasten. 

De met de S.S. te vergelijken locomotieven zijn: 

1°. de 2C 2-ling loc. v;in do Pruisische Staatsspoorwegen 

(Serie P„) met voorvorwarmnr, fig. 25, (anngeduid rnet P. . 

2C P,,. 

r 
" 1 

D D 

rijf. 2.). 

2". de 2C 4 cil. comj)ound locomotief van do Pruisische 

Staatssjioorwegen S,„, met voorverwarnn;r, fig. 20 • aaiiL'eduiil 

(/. M i n i m u m d i e n s t gew i ch t per l.P.K. en verhou- '"̂ lo)-

d i ng : S leep ver mogen tot d i e n s t g e w i c h t loc. 

en tonder . r C v O -

Uit de reeds vermelde gegevens bleek: 

B.S. H.l.l.S. N.C.S. N.B.DS. 

i 

GO 09,9 

1080 

(>1,() ton. 

)5 ('.0,8 .17 K.(ï. 

het max. aantal I.P.K.. . 130(1 1090 i m 

het gewicht van de loc. 

zonder tender dienstvaardig 00,7 

zoodat het minimum dienst-

gewicht van de loc. per 

l.P.K. wordt 58,0 

Verder: 

gewicht locom. en tender 

dienstvaardig 118 

het sleepvermogen bij 

V=:90 en • • 

zoodat: 

,. ' . = d,o8 4,1.') ->,04 
(llOIKStf,'e\Vlcllt lOl' oil lOIKi'T ' ' ' 

Uit bovenstaande blijkt du.s dat de krachtigste der -1 loco-

motieven per ontwikkelde P.K. het minst weegt, en dat zij bij 

bepaald«' snelheid (bijv. 90 K..M. uur) naar verhouding van 

haar eigen gewicht, tender inbegrepen, het grootste trein-

irewicht trekt. 

i 4 ' . ( " " " T P ' 

Fig. 2(1. 

8". de 2C1 1 cil. compound locomotief van dc Zweedsche 

Staatsspoorwegen fig. 21 (aangeduid met Zw.'i 

108 118 

428 429 

IM ton. 

•108 „ 

8,54 ., 

2C Zw. 

Kiu'. 27. 

4". >]ene 2{' 1 2-ling locomotief van de New Vork Central 

lir. lig. 28 (aangeduid met .X.V.C). 

2C1 .N.V.C. 

l ' 
t' t 

l • 1 I—f-V-C. Verg(di jk tusschen 5 verschi l lende tyi)en van .sneltrein 

locomotieven. 

Cil de in het vorige hoofdstuk behandelde 4 sneltn'in 

loconiotii'ven ble(dc dat d»? S.S. loc. hot grootste vermogen 

kan ontwikkelen. 

'riians zullen nog enkele hxïonioticven daarmede worden 

vergeleken die evenveel gekopitelde assen hebben, n.l. -8 en 

waarbij wegens het grooter verwarmd opjiervlak, de com- en niet lot de sneltroiii-tyiieu, do(!h de (irijfwitd middellijn 

jioundeering of de toevoeging van een voedingwatervoorver- van I75i» ni.M. laat eene verL'elijking met de ainleiv Inoonio-

warmer ecu grooter vermogen kan worden verwacht. lieven nog wtd loc. 

Ken en ander met do bedoeling om na te gaan tot hoever De hootdafmetingeii der loroniotievon, zijn in noveiistaando 

het vermog(-n van een 2C resp. oen 2C1 loCi)niotief kan | label 10 aang(!gevn, benevens die van lie S.,̂ . hie. ter ver-

worden opgevoerd. gelijking. 

Kig. 2s. 

IL 11 O O f ll a f m e t i n g e n. 

(lenoemde loromotiev(!n hebben allen een overvcrhitler. 

De P,. loe. behnorl wel is waar tot de vrrocp van de jier-oniMi-
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T a b e l 10. 

Hoofdajmdmjm van een ö-tal sneltrein-lomnotieven. 

.Spoor\veKiiinatKeh:ij)i)ij 

Dienstnuinnier of Serie, 

Pruisische 
Staatsspoor-

wegen 

filJÓ 7 

y j 1 e. 

700 

'Ming 
2 C. 

P 

iVuisisclie 
Staatsspoor-

wegen. 

Zweedsche 
Staatsspoor-

wegen. 

s 10 

New York 
C^entral 
J{. 11. 

d cil. comp. 

^ I 2 C 
in/voorverw.' ni/voorverw. 

d oil conij). 
2 C l . 

2ding 
2 0 1. 

Verw oppervl. Vnurkist . . . 

Vlampijpen . . 
Totaal W . . . 

Oververhitter . 

Voor ver warnier. 

Koosterojtp.vl. P 

Kctelspanning 

Cilinders. Aantid . . . 

Middellijn . . . 
Slag . . . . 

Driji'wielen. middellijn . . 
Aantal gekoppelde assen . . 

Gewichten. Adheslegew. (!<, 
Dicustgew. Loc. 
Ledig gew. ,, 
Teu(ier ledig . 

Watervoorraad 
Kolen „ 
Dienstgew. . 

eustgew. Loc. -{- tender 

Karakteristiek K f of ' f . 
IM i' J Ki' 

Bron 

M- 15,14 14,l'l 
jj 129.50 180,28 
?) 145 150,52 

» 48,82 4,S,8 

j; — 

M 2.84 2,02 

12 12 

. 4 i 0 

17/)!i 
ld7,t)!J 
l()d,(;,S 

58,") 

b V 

8.12 

15 

12,8 
178 
P)0,8 

50,7 

3,6 

18 

m . M . 

ton 

j) }} 

V 

dUO 
mo 

1850 
O 

7 
(311,7 
05 
PJ,8 
17,5 
(> 

118 

28,!) 

Jiig'eniour 
Hni.hl.L>7l 

•)/0 
080 

1750 •> 
O 

50 
72.2 
05,05 
•JO,!)'̂  
-1,5 
.) 

lPd,0 

•JOU 
•1 
.(IK) 

ÜOO 

lli80 
3 

52,04 
88,1)5 
77,48 
25,17 
8i;5 

08.7 
M7.05 

28.8 

(J30 
G()0 

1.S8Ü 
8 

48 
87,8 
79,ri 
28,5 
25 
6,5 

55 

142,8 

25) 

H./- M ^ bokomotive 
15)15, hl. 151. 

21,5 
2!)7 
818,5 

70 

5,28 

14 

O 

r)[)7 
711 

2010 
8 

78 
1 
105 
80.1 
2S,2 
12,7 
71 

19̂ ! 

1(3,1 

Catnlogus Die Lokomotive 
•Mjilmö. li) 12, 1,1. 13. 

öit die tabel blijk vt O. a. 

^ '̂ Jo Zw. Het verwarmd oppervlak 

IW) zoiuler O ververbitter. 

jier ton adliosiegcwiidit 

)! — :],(M :;ni a,lo 8.U7 

de gemiildelde bela>tiug 

van (V'ii gidsopjndde as 15.0 1(>.7 17.8 

do verhoudiuf: tusschen W" 

'/.onder '.»ververbilter > on 

10 20 

()|>vallend is voor de N loc. de enorme waarde van 

N.V.C gemiddelde asbelasting. Ook de groote waarde van 

,, De S,p heeft ook een vrij groote asbelasting 17,o ton, ^ ̂  ft. ' 

doch , is vrij wel gelijk aan die der oer.ste twee locomotieven. ' 'rt 

Van de Zw. loc, zou de belasting op de gekoj)peldo assen 

zeker liooger worden, in verband met,), '>.97, indien deze 

loc. niet nog een extra draagas had. 

•1.08 M ^ 

ton 

het roostcropp. 
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GKAPHISCHH VOOUSTKLLING VAN HIOr VKUWAUMI) OPI'EFiVLAK IN VUtJHKlST, VLAMPI.IPKN, OVEIIVKRUITTHit ES VoOliVKKW.AUMKK. 

ALSMEDE VAN IIKT KOOSTEIIOPPERVLAK, HM 5 SNKLTUEIN-LOCOMOTIEKTV1'P:N. 

iH 

< 

6.2*; 

VUUlIl 

I5.1«'» 

cvo! vt'tbittc! 

la.i 

voi-! Vt': V.'. 
—I 

! VvVIVOtV,-. 

176 

ax.S 

"1 

15.1» 

óó,1 

'jiei 

to üo 7ö «3 ioö iïö Tïö ïéö idö ïóö aHi ïïï ïëö ïöö 137" yu jó.? iAJ^ 

Fig. 29. 

i . ' H e n O O d i g d e t r e k k r a c h t i n v e r b a u d m e t ^^^t meerdere vermogen van die locomotieven b-ter d.in anders 

den t r e i n w e e r s t a n d. voor den dag komt. 

De trekkracht nooilig oni den treinweerstand te overwinnen 

.Het moge oppervlakkig vreemd schijnen dat voor deze verschilt voor de l locomotieven betndckelijk weinig. Voor de 

sterkere locomotieven, toch dezelfden trcdn in de berekening N.Y.C'. loc. is zij het grootst, het gevolg van het enorme 

is aangehouden. Dit geschiedde omdat uit de graliscbe voor- gewicht van die loo. n.l. met inbegrip van den temler 19; ton. 

stellingen van de diver.se reeds oiuhir H besjiroken waarden. Zie liu. 80. 

OHAiq.SGIIE VOOUSTKLLING DKIl «ENOODIGDK TItEKKItACirr OM EI'N TUEIX VAN KK) TOX KXCHISIEK DE LOC.) VOORT TE HEWEGKN. 

OKTKOKIVEN DOOR ÉÉN DKi: 5 SNKLTREIN-LOCOMOTIEVKN. 

(T lïühvn/uuz. 

Kilf. 80. 
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c. H e }) a 1 i n g v au l iet a a n t a l I. P.K. en de t r e k-

k r a c h t , in ve rhand met de s t oom i ) rodnc t i e . 

Met verwijzing naar de daarvoor medegedeelde toelichting 

onder 15 Buh c, moge hier wonlen volstaan met het weergeven 

der verschillende waarden in tahel 11. 

Opvallend is daarbij zeker dat de gunstigste snelheid bij 

de maximum stoomproductie voor de N.Y.C. loc. is gelegen 

bij 154 K.M./uur. Dit is het gevolg van het groote aantal 

l.P.K. dat de loc. in verband met den grooten ketel kan 

leveren. Waren de cilinders naar verhouding grooter, dan 

T a b e l 11. 

IkpaliiKi (kr stoomirrodviiic, hel mnx. (urntnl LJ\K.^ de giinslifjste trekkracht in mclheid^ voor een n-tnl sneltrein-locomotieven. 

41 — 

7 NV 
K 

l' 
L O c. T Y p 0. 

K.(i fitooin V(>r\v. 
oppoivl . Koostor- ^V 

Kt'teldruk. zonder i u 
l.l ' .K./uur. overv. ^ ' l 'Penl . 

O 

K.G. stoom per uur. _ 

.N'i 

niax.l.l' K. 

K .O . 

7 

Kond 

ji'm 

Oinisligste 

gom. 

druk . 

middel-

lijn 

K.(i./c..Mi. c M . 

Kolom . . . 1 8 

! T'. 

0 
= 1) V' 

s Drijr-
wiol 

of 
Uit 

Slag. mid-
dellijn 

1) 
ol' 

• JOU 

270 N'i 

Vi 

c M e M. 

r/;- S 

K.O. 
K..M./uur 

10 11 ; 1- 13 

2 C S.S. l-ling overver-
hit . . . " . . . 12 T ' 145 

2(! 1\ 2-ling ovt>rv. 
m/voorvcrw. . . . 12 7 

Sjo V cil. comj) 
ovorv m/voorvorw. 15 (l i 

2,84 51,Of. f)3\V 

4150 
150̂ )2 2,02 57,5 

1(14,C8 , 3.12 52,8 

2C1 Zw. 4 cil comp, 
oververhit . . . . 1:5 ß 100,3 3,(1 

2C 1 N.Y.C. 'J-l ing over-
verhit ^ l i 0,8(1 3 IS,5 5,28 

52,9 

00.3 

1300 

1530 

= 9135 

1,10 H = li)7tO 1) 

W ; 

1,10 X v̂ =120001, ISSQ 

= 12000 I 1880 

i 

X li = i.^fiiKi 

1 + 10,, 

(12 W 

4150 

i+io;;. 

3 0 

3,0 

3,5 

3.82 

2 X 00 185 

57,5 03 175 

(/, = 01 00 I 108 

(/, = 03 GO 188 

59,7 I 71,1 201,0 

4100 

42S(l 

4590 

4S70 

;800 

86 

97 

110 

102 

154 2) 

1 10 pet. toe;«lng voor voorverw., zie hl. 

zoude de loc. bij normale omstandigheden gunstiger werken '). 

') Dat er hji deze hxinmotioi enu' wanvL-i houdin-̂ 'tusschen (l(i afmetingon 

'-) Zie opmerking. 

f/̂ S 

Nu dat niet het geval is zal het stoomverbruik per l.P.K. 

zeker grooter zijn dan de dtiarvoor aangenomen waarde en 

dientengevolge zal het aantal l.P.K. in werkelijkheid dalen. 
van de maehino cn het adhe.^i(.' t^ewicht lje.>-taat, mof-'e ook uit het volL'ende i ,> j- •• , i e i , , . , » , " , , , 

' " " j l>ovendien rijst de vraag ot het nuttig ellect van den ketel 

wegens de zeer lange vlampijj)en niet lager zal zijn dan normaal. 

üit een en ander moeten v/ij dus met de noodige re.serve 

de verdere resultaten van die locomotief aanzien, toch gf̂ ven 

de gevonden resultaten — ze mogen dan ook wat gellalteerd 

zijn — de grenzen van het vermogen van die locomotief wel aan. 

Vergelijkt men de met de S.S, dan zien wij dat eerst-

genoemde loc. ten oi)zichte van de tweede een meerder ver-

mogen aanwijst van: 

K 

Zij do gfitidici'crdo tr(d\krachi Ti = ]>.n voor t'one 24ing locoino-

tii'l, l) = diam der drijlwichMi, (ia=iidh gcw. in tonnen, dan is do goin-

dicoerdo tiekkracht per ton adhe>iege\\ii-lit en per K.G./c..̂ -̂. gemiddelde 

druk iu «leil cilinder: 

T, r/̂ S 

pm X ( ifl ' 1) (i ' 

de zoogenaamde karaklt-rihtiek die hel <'er.>-t ter vergelijking van loconio-

tifven door (irritKoi» is ingevoerd. 

Voor de l ling loeoiiKtticI is dan 

voor do l eil. compoud loc.oindtii t 

K ^ 

I.M;, 

Ksso— laoo 

laoo 
X 100 = 45 ))ct. 

ixi. 
Dezo waarde i.- vuor de ln'.>;ehouv.ile lueumolieven: 

het gevolg van den grooteren ketel, de comi)oundeering en den 

voorverwarmer, waarvoor echter eei\e verhoogiug vau de 

belasting i»er gekoppelde as van 17,3 — 15.0 = 1.1 ton 

noodig was 

Kig. 31, geelt een beeld van de geindiceerde trekkracht, 

.Iu,. voor do laat.Mo ahnormaal laa.:, vcoial dour het huiten̂ ewoon -root verband met het stoomjiroduceerend vermogen van den 

adhe.'-iegewiehi, inodc in Vfihaiid niet don huiiongewoon grooten ketel. ketel. 

II 1.1 .N (." S .N.B.D.S. 
23, 2 ',15 :i0.15 
I', /w. NVC. 

23.S •J'.' 10.1 

GKINDICKERDK THEKKUACHT, BEREKEND UIT 
T DE STOOMPRODUCTIE VAN DEN KETEL, VOOR SNELHEDEN VAN 30-120 K M./UUR, 

VOOR 5 SNELTREIN-LOCOMOTIEFTYPEN. 
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.CIJJ 

\000 

ia.' h »vt/vt. 
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Met betrekking tot de booge waarden voor de N.Y.C. loc. Kvenzoo is liet gesteld met het aantal le ontwikkelen l.IMv. 

kan naar het vorige worden verwezen. I (N') die in tig. M2 gratisch zijn aangegeven voor de 5 loco-

De en Z\v. loojien vrij \V(d parallel, en blijven tamelijk motieven, 

ver boven de P« en S.8. 

AANTAL I. 1'. K. N J , IJKKKKKNL) UIT DK STOOM PRODUCTIE VAN DKN KKTKL VOOR SNELHEDEN VAN 80—120 K .M. /UUR, 

VOOR O SNELTREIN-LOCOMOTIEFTYPEN. 

uo lim/uut. 

— 4 3 -

Bij de gebruikelijke snelheden vertoont de N.Y.C. haar 

maximum vermogen nog niet, de 4 andere locomotieven wel. 

De volgorde der lijnen is dezelide als voor de geindiceerde 

tiekkracbten. 

(1. N u t t i g e f f e c t v a n de l o c o m o t i e f o ji d e n 

v l a k k e n w e g. 

Wat hel nuttig etlect I)etreft, aiuigegeven in lig. 33. zoo 

zien wij uil de grati.sche voorstelling, dat niiarniate de 

NUTTIG EFFECT DER LOCOMOTIEF ALS „ M A C H I N E OM TE TREKKEN" , VOOR SNKLnEDEN VAN 30—120 K.M. TUH. 

VOOR 5 SNEI/RRKIN-LOCO.MOTIEFTVPEN. 

vcijhvn.'uux. 

locomotief krachtiger is er — hel sjireekt van zelf — meer 

overblijft om wagens te trekken. In dit opzicht blijkt het 

ook al wenscbelijk le zorgen dal de afmetingen der locomotief, 

in verhand met ile daaraan door den dienst te stellen eischen. 

niet te kraj) genomen worden, al gaat dit ook met eenig 

verlies aan eigen weerstand gejiaard. 

e. S I e e ] I v e r in o gen o p d e n v I a k k e n w e g. 

De winst aan sleejivcrinouen op den vlakken weg, door 

het grooter aantal I.I'.K., in vcdtand mot hel stoomverliruik 

blijkt uil de graf. voorstelling fig. 31. duidelijk. 

Zoo is bijv. bij V —Ol) het sleepvcrmogen voor: 

de S.Y.C loos ton . 

SOI '10 

Zw 

I'. s.s 
701 

(ii;: 

.MS 

j. A a 11 z e t k r o m m e n. 

Met ^])reekl van zelf dat bij de /.eer sterk«- loeonioiieven 

alles medewerkt om een vlot vervoer le verkrijgen, zoo zijn 

de knichlen om den trein van stilstand np gang te brengen 

<le versnellingskraehlen, zeer groot, dit vooral ten gevolge 

van bet beschikbare adhesie gewicdit en hel sluoniproductif^ 

vermogen. 

big. 3-') toont de versnelling.-du'aehten voor de .'i loeomo-

tieven. \'ooral l»ij geringe sncdludd heeft de loc. --eti 

builcngewoon groot aanzelvermogcii. deor liet ciiornie adhe-ie-

gewiolil van 7S ton. 

Dat daardoor de lijd. noudig oni op sucdlu-id le koiu'Mi. 

zeer wordt gereduceerd, is le verwachten, l-'ig. •10> hri-ngt dit 

in beeld. 
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BLKKI'VKIiMOGKN , HIJ VKH80II1LLENDE SNELHEDEN OP DEN 

VLAKKEN WEG, VOOU 5 SNELTUUIN LOCOMOTIEPrVPEN. 
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Hot onderzoek leert dat ijedraagt: 

S.S. P,. Zw. N.V.C. 

de inaxiiiHun snelheid . Vi) 10(5 114 115 120K.M.ti. 

in. 8. lil. 8. 111. S, III. Ill, .s. 

te hereilven na . . . 19.57 17.19 20.25 18.18 S.G 

terwijl een snelheid van 

90 K.M. uur bereikt 

wordt, na een afgelei-

den weg van . . . . 9,5 i'.,5 5,4 5,.'} 8,8 K.M., 

wi'1 te verstaan oj) vlakken weg met een trein van 100 ton, 

wagenirewicht. 
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SNELHEID-WEG DIAGUAM, I31.I HET AANZETTEN VAN EEN THEIN VAN 400 TON (K.XCI,. DK LOC.) VOOR 

5 SNELTUKIN-LOCOM()TlEK'rVPEN. 
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(j. M i n i in um d i c n s t g e w i c h t p e r L1M\. en ver-

li o n d i n g : S 1 e e j» v e r m o g e n t o t d i e n .s t-

g e w i c h t 1 O c. en te n d f) r. 

S.S. Zw. N.Y.C. 

Max. aantal I.I'.K.. . . KJOd ir)80 1880 1S80 2740 

(lewicht van de loc. zonder 

tender dienstvaardig . (10,7 72,2 83,110 87,8 122 ton. 

.Minimum dienstgewiclit 

van de loc. per l.T.K. 03,0 47,2 44,0 44,7 44,0 KG. 

Vorder : 
(Jewiclit loc. en tender 

dien.stvaardig . . . 113 110,0 147,0ó 142,8 103 ton. 

Het sleep vermogen hij V— 

yOen/ i = 0\o • • • ólS 043 801 7i)4 10i)s ,, 

Verhouding: 
filecpvcrninffen hij V = {lo . . . 

(ïienstfrowiclit loc. entender ~ " 

J). Sloiheschouwiiig. 

Wij zagen aan het slot van hooldstiik A dezer studie dat 

inderdaad verwacht mag worden dat door de toepassing der 

voorverwarming o)) de locomotieven, deze meer economisch 

zullen arbeiden, terwijl uit hoofdstuk H bleek dat daarmede 

het vermogen — zelfs zonder belangrijke gewichtstoename 

der locomotiid' — ook belangrijk kan worden ojjgevoeni. 

Van de compoundeerin<j is betzelfde — dotdi in veel min-

dere mate — te verwachten. Men ga eerst daartoe over wan-

neer men aan de grens der belasting op de gekoi>))elde a.S8en 

is gekomen en door de toepassing der compoundwerking 

het ko))j)clcn van meerdere assen vermeden kan worden. 

Bij de vergelijking van de verschillende locomotieven, werd 

voor het treiiigewieht een norm van 100 ton (excl. de loc) 

aangenomen. Het bleek daarbij eenerzijds dat de locomotief 

met 2 gekopjielde a.ssen en 2 cilinders bij de gebruikelijke 

snelheid wel het zuinigst werkt, op grond van den minderen 

eigenweerstand, doch tevens dat daarbij het gewicht oj) de 

gekoppelde assen vrij hoog moest worden opgevoenl. Dit 

laat.ste echter is jirincipiefd een stap in de goede richting, 

mits de sterkte van ddi bovenbouw van den weg en die der 

kunstwerken zulks onbelemmenl toelaten. 

Maar anderzijds bleek dat de locomotief met 3gekop])eblc 

assen een niet onbelangrijk grooter vermogen kan ontwikkelen, 

met minder gewicht op elk <ler gckojjpelde assen. 

Dit grooter vermoiien komt zonder twijfel ten goede aan 

een vlot bedrijf. Immers wij zagen dat niet alleen een grooter 

sleepverniogeii mogelijk is (kicb tevens dat het versiudlen bij 

het aanzetten van den trein in belangrijk sufdler tempo plaats 

beeft. Bovendien heelt de toepassing van 4 boven 2cilinders 

het voordeel dat de gang van de locomotief door eene hetere 

uitbalanceerii.g der heen- en weergaande nia.ssas. rustiger 

zal zijn, Indgecn wederom oj) don bovenbouw van den weg 

niet anders dan eene goede uitwerking kan hebben. 

Venier is gebleken dat zonder groote vermeerdering van 

het adh. gewicht het vermogen der beschouwde 3-voudig 

gekoppelde locomotief nog kan woiden opgevoerd. Dit kan 

voor een tweeledig doel te pas komen. 

P. voor bet sneller vervoer van de treinen, of 

2°. „ „ vervoeren van zwaardere treinen. 

Tegen dit laatste — het gaat nu speciaal over sneltreinen 

mag hier aan bet adres van hen die de samenstelling der 

treinen regelen — een woord van waarschuwing niet ontbieken. 

De tractie-ingenieur toch zal bij de constructie der locomo-

tief in de eerste jdaats zijn aandacht schenken aan de be-

lastingsgrenzen van den weg en de kunstwerken die hem 

door den ingenieur van den weg worden voorgelegd. 

Zoo dient ook de insjiecteur der exjiloitatie bij het })elasten 

der locomotief feitelijk rekening te houden met den mnatdie 

hem daarvoor door den tractie-ingenieur wordt kenbaar ge-

maakt. Immers hoe wenscbelijk het ook zij dat het ontwerj) 

eener locomotief zoodanig is dat deze meer kan doen dan over-

eenkomt met het ])rognnnma van eischen wat betreft snelheid 

en treingewicht, zoo is het toch niet goed dat er maar steeds 

meer „achter de locomotief gehangen" wordt, zoodat haar 

belasting komt over de grens waarbij zij bet meest economisch 

werkt, en zij geen surj)lus meer beeft om eventueele ver-

tragingen in te balen. 

Bovendien werken de vele ongerieven die het gevolg zijn 

van te lange treinen (men denke slechts aan de moeilijkheden 

tijdens de mobilisatie 1914), storend en belemmerend oj)een 

vlot bedrijf. 

In hoeverie de berekende te bereiken kolenbesjmringen 

overeenkomen met die in werkelijkheid te behalen zijn, kan 

alleen de j)raktijk uitmaken. Zoomede of de meerdere kosten 

van samenstelling en onderhoud van eene meer geconijiliceerde 

inrichting der locomotief door de besjtaringen behoorlijk 

gedekt wor Ien. 

(legevens dienen daaromtrent te worden verzanuild, doch 

het mag geen reden zijn om hij het ontbreken dier gegevens, 

maar te wachten tot anderen zulks zochten en jiubliceerden. 

Bij bet sj)oorwegbedrijf kouKi men niet met de „trekschuit" 

achteraan, en jiroliteere men — ook zond(!r nog de zekerheid 

van het bedrijf in de waagschaal te behoeven te stellen — 

zoodra mogelijk van de verbeteringen in de techniek. 

Il(;t mag daarom zeker een verblijdend ver.schijnsel voor 

onze nationale industrie en in het bijzonder voor de Ned. 

Fabriek viui Werktuigen en Sj)oorwegmateric(d worden 

aangemerkt dat door het Dejiartement van KolonÜ'ii aan 

,, Wer kapoor" de o])dracht werd verslrekl, tot liot vervaar-

digen van 12 stuks 2 C'1 d dl. comimind loamoileren mei 
(iverrerhitlind en roorvcrwdrmhui, voor de .Staatssjxiorwegen 

o|) .lava. 

Deze locomotieven, hc.stemd voor bet vervoer van tndnen 

van 400 ton (excl. de loc.), bestaande uit 17 tons voertuigen 
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rijdende met 00 t\ 100 K.M./uur, die daarvoor 1300 a IGOO 

l.P.K. moeten kunnen ontwikkelen, worden dus van voren-

omschreven inrichtingen voorzien, waardoor haar vermogen 

bij eene belasting van niet meer dan 12 ton op elk der ge-

kopjjelde assen, een maximum zal zijn. 

Maar afgescheiden van de hooge eischen aan het ontwerp 

dier locomotief te stellen, wegens het te bereiken groot ver-

mogen in verband niet het adbesiegcwichl, zoo vergete men 

niet dat de spoorwijdte slechts 10()7 m.M. bedraagt en dergelijk 

krachtige en tegelijk snellonf)endo locomotieven oj) smal sj)oor 

zeer hooge eischen stellen met betrekking tot een rüstigen 

en stabielen gang. 

Het ontwerp dezer locomotieven is vrij wel gereed. Feu 

schets met de hoofdafmetingeii fig. 37 moge daarvan een 

beeld geven. 

2 C l . 4 C IMNDEU CO.MPOUND LOCOMOTIEF, VOOR EL-IN SNELHICID V.\N 100 K .M . L'ELL TITJR. 

Schaa l 1 : 50. 
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Hoosteropjiervlak . . 2,7 „ 
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F ig . 37. 

Gewicht locoinotiel ledig ca. . 58 ton 

„ „ in dienst ca. 04 „ 

„ tender ledig cn. . . . 17 „ 

Watervoorraad 20 

Kolen „ 5 ton 

Gewicht tender in dienst ca. . 42 „ 

Adhesie gewdcht ca 30 „ 
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a . overzicht der hoof.lafmetingen 37 j Aantal I.P.K. uit de stoomproductie voor idem 

O V E K Z I C I I T U E H F I C i U K K N 

Figuur N°. 

Afhankelijkheid van het nuttig etïect van den ketel. 

van de tejnp. der rookgassen en de roosterbelasting 

VVarnitebalans voor 3 verschillende locomotieftypen. 

Uitbalanceering der heen- en weergaande deelen voor 

3 locomotieftypen 

Totaal geïndiceerd nuttig eflect voor 3 locomotieitypen 

Verhouding van het kolenverbruik per I.P.K. per uur 

Totaal nuttig eflect, geïndiceerd en ellectief, voor 3 

locomotieftypen 

Warmtestroom in een 2- en 4-ling l o c o m o t i e f . . . 7. 

Toename l.P.K. loc. verz. stoom door voorv. en comp. S. 

Schetsen van 4 Nederlandsche sneltrein locomotieven 9—12. 

Overzicht der ketelafmetingen van idem 13. 

(lemiddelde treinweerstand in K.G. ])er ton . . . . 14. 

Benoodigde trekkracht voor een trein van 400 ton, 

getrokken door elk der 4 Nederl. sneltrein loco-

niotieven 15. 

Verdam])ing volgens STI^AHL 10. 

Geïndiceerde trekkracht voor 4 Nederl. sneltrein 

locomotieven 17. 

Aantal l.P.K. uit de stoom])roductie, voor idem . 18. 

Nuttig ellect als „machine om te trekken" voor idein 11). 

Sleepvermogen o]) den vlakken weg en op hellingen 

i voor de 2 O SS locomotief 20. 

I Sleejivermogen op den vlakken weg, voor I Nederl. 

sneltrein locomotieven 21. 

Versnellingskrachten voor 4 Nederl. sneltrein loco-

motieven 22. 

Sneilieid-tijd diagram voor de 2 C SS. locomotief. . 23. 

Aanzetkrommen voor 4 Nederl sneltrein locomotieven 24. 

Schetsen van I sneltrein locomotieven 25—28. 

Overzicht der ketelafmetingen van 5 sneltrein loco-

motieven 29. 

Benoodigde trekkracht voor een trein van 100 ton. 

getrokken door elk der 5 sneltrein locomotieven . 30. 

Geïndiceerde trekkracht voor idem 31. 

32. 

h. benoodigde tnd<kracht in verband met den 

trein weerstand :][) 

c. he|taling van het aantal l.P.K. en de trekkracht, 

in verl)and met de stoomjiroductie 40 

d . nuttig ellect der locomotief als „machine om 

te trekken" 

e. sleepvermogen op den vlakken weg . . . . 43 

/ . aanzetkrommen 43 

g . nnnimum dienstgewicht i>er l.P.K. en ver-

hovniing: slee]>verniogen tot dienstgewieht loc, 

en tender 

Nuttig eflect als „nuichine om te trekken", voor idem 

Sleepvermogen op den vlakken weg, voor idem . . 

Versnellingskrachten, voor itlem 

Aanzetkrommen, voor idem • . 

Ontwer]) 4 cil. comji. loc. SS. Java 

30. 

37. 

IV. S l o t h e c h O u w i n 10 

UKH T A i n ^ L I J O X . 

Tabel N". 

Nuttig etle(.'t en stoomontwikkeling pi'r K.G. Itrandslof 

van 3 loconu)tieftypen, zonder voorverwarming . 

Verhouding van het nuttig eflect en het brandstofverbruik 

voor verschillende locomotieftypen, met betredsking 

tot het indicateurvermogen (theor waarden) . . . 

Idem {werk(dijke waarden 

— 49 — 

• Tabel N". 

Toename van het totaal nuttig efTect en de kolenbespa-

ring, tengevolge van de vermindering van de belasting 

op''liet rooster door de toevoeging van een voorver-

warmer, met betrekking tot het indicateurvermogen 

(theor. waarden) 

Idem (werkelijke waarden) 

Brand.stofbesparing voor de verschillende locomotieftypen 

ten opzichte van de 2-ling loc. met verzadigden 

O 
stoom 

Tabel 

Verhouding van het vermogen in P.K. jier K.G. brand-

stof, voor verschillende locomotieftypen 

Hoofdafmetingen van 4 Nederl. sneltrein locomotieven . 

Bepaling der stoomj.roductie, het max. aantal I.P.K , 

de gunstigste trekkracht en snelheid voor 4 Nederland-

sche sneltrein locomotieven 

Hoofdafinetingen van een 5-tal sneltrein locomotieven . 

Bepaling der stoomproductie, het max. aantal l.P.K., 

<le gunstigste trekkracht en snelheid van een 5-tal 

sneltrein locomotieven 

9 
10 
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