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Bij de toepassing mijner eerste denkbeelden over de wijze van wateropvoering

bij het Stoomwerktuig te Dreumel, in het Land van Maas en Waal> werd

ik steeds met zoo veel belangstelling door Uwe Excellentie vereerd; dat ik mij 



genoopt gevoel, daarvoor mijnen opregten dank te betuigen, hopende dat deze

voor ons Vaderland belangrijke aangelegenheid steeds diezelfde belangstelling en

bescherming zal blijven ondervinden.

Ik reken het mij alzoo ten pligt, om het verslag der uitkomsten, door

eene ondervinding van drie saizoenen verkregen, en de verdere beschouwingen

deswege, met ware hoogachting, aan Uwe Excellentie op te dragen.

DE SCHRIJVER.



VERSLAG
OVER

II ET STOOMWERKTUIG
IN DEN

POLDER VAN IVAMEL, DREUMEL EN ALPIIEN.

Hel is bekend, dat geërfden van den Molenpolder van Wamel, Dreumel en Alphen in

1845 hel besluit namen, om een nieuw stelsel tot opvoering van water, door mij voor
gesteld, door middel van stoomkracht, toe te passen, ten einde hunnen polder van het
kwelwater te ontlasten, waaromtrent de aanwending van vermogende wind-watermolens,
met slaande en later met hellende schepraderen, ten ecnenmale had gefaald, en dat dit
stoomgemaal, in het voorjaar van 4 847 voleindigd zijnde, de belangrijkste uitkomsten
voor dien polder heeft opgeleverd, zijnde dezelve, van oenen calamiteuscn polder, thans
een rijk gewest geworden.

Na dien lijd heeft men veelvuldige oordeelvellingen gemaakt over de meerdere of
mindere doelmatigheid van het uitgevoerde stelsel te Dreumel, en over het al of niet
raadzame dcr toepassing van dit stelsel in andere polders, doch naauwkeurige onderzoe
kingen nopens hetzelve, van hooger hand en wetenschappelijk, hebben nog niet plaats
gehad. Echter heb ik mij voorbcdachtclijk alsnog onthouden, om ten aanzien van die
daarstelling mijne bevindingen geregeld mede te deelcn, tot dat de ondervinding mij
daartoe nader zou hebben toegelicht, ten einde te vermijden om door ingenomenheid met mijne
denkbeelden, of door bespiegelende voorstellingen van uitkomsten, welke de ondervinding
later zou kunnen logenstraffen, zclven bedrogen te worden, en daardoor anderen te mis-
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leiden; thans echter, na gedurende drie tijdvakken, dat van 4 847, 4 848 en 4 849, de vol
doende kennis ten aanzien van de uitwerking, de duurzaamheid en de verdere toepassing
van dit stoomwerktuig verkregen hebbende, zoo voel ik mij genoopt, om die bevindingen
openlijk mede te doelen.

De uitgebreidheid der daarstclling en de nieuwheid van het uitgevoerde stelsel zouden
op zich zelven reeds eenige belangstelling in die opgaven doen vooronderstellen; maar
vooral de nog zoo algemeene behoefte, in ons vaderland, om de geschiktste middelen tot
opvoering van het overtollige water te kennen, doen mij vertrouwen, dat de mcdedeeling
van die bevindingen over het algemeen niet onaangenaam zal zijn.

Ten dien einde zal ik eenige algemeen bekende zaken doen voorafgaan.
De werktuigen om het water op te voeren kunnen hoofdzakelijk in twee hoofdsoorten

verdeeld worden.
De eerste bevat de werktuigen, welke, door middel van schoepen, bakken, emmers

enz., in het onderwater dompelen, hetzelve opligten en in het bovenwater uitstorten. De
eigenaardige beweging van die werktuigen is de rondgaande, waardoor een aanhoudende
opvoer van water kan worden verkregen, hetgeen, behalve de regelmatigheid, tevens
het voordeel heeft, om met beknopte zamcnstellingen groote uitwerkingen tot stand te brengen.

Hiertoe behooren de schepraderen, naarmate van hunne stelling, onderscheiden in
staande, hellende of horizontale schepraderen; de vijzels, de tonmolens, de kettingmolens,
de zoogenaamde paternoster-werken, en wat van dien aard meer zij.

De eigenaardige beweegkracht bij die werktuigen is dan ook de rondgaande, en het
zijn alzoo de windmolens, welke bij dczelven de voordecligste uitkomsten oplcveren, te
meer, omdat de windkracht voor niets te verkrijgen is. De windkracht is echter -wissel
vallig en faalt dikwerf, of heeft geen genoegzaam vermogen, en kan dus niet als aan
houdend worden beschouwd.

Ook de waterkracht, dat is die van eenc vallende kolom water, kan als eigenaardig
voor de rondgaande beweging worden beschouwd. Deze kracht is meer aanhoudend, doch
zij is in ons vaderland bijna niet aanwezig en slechts door kunstmatige kanalen daar te
stellen, waardoor de aanwending, steeds te kostbaar of met andere bezwaren verbonden,
nimmer aan te raden zal zijn, terwijl de geringe stroomkracht op onze rivieren niet
voldoende is, om eenige krachtige uitwerking tot stand te kunnen brengen.

Het voorname nadeel, dat deze werktuigen hebben, bestaat vooral in de omstandigheid
der mindere opbrengst, ten gevolge van de daling van het onderwater, gedurende de be
weging van het werktuig, en in de nabijheid van hetzelve, waardoor de schoepen enz.
minder diep tasten, en alzoo ook zoo veel minder opbrengen.
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Men heeft, om het gebrek aan wind te gemoet te komen, ook de stoomkracht toegepast
op de werktuigen van rondgaande beweging, doch de uitkomsten zijn steeds ongunstig
geweest, hetwelk toe te schrijven is:

1 °. Aan de meer eigenaardige heen- en wedergaande beweging van de stoomkracht, welke
door middel van krukken, excentriken enz. tot de rondgaande moet overgebragt
worden, terwijl ook de bcurtelingschc versnellingen en vertragingen van beweging
aan de krukken enz. niet in overeenstemming kunnen gebragt worden met de ver
snellingen en vertragingen, welke de stoomexpansie vcreischt, en die alleen mogelijk
is in het geval dat het moment van kracht gelijk blijft;

2°. aan de bovengemelde daling van den waterspiegel van het onderwater nabij het
werktuig, dat des te.gevoeliger wordt, naarmate de uitwerking grooler is;

3°. aan het walcrverlics, dat door terugloop in de speelruimten tusschen de wateropvoerende
schoepen, enz. en de vaste opleiders of krimpen, moet bestaan.

De tweede soort van werktuigen tot opvoering van water, bevat dezulken, waarvan de
inmonding, door het onderwater van don dampkring wordt afgesloten, en waarbij alzoo
het water, tengevolge van de drukking van den dampkring, door die opening wordt
opgeperst, zoodra er, door de beweging van eenen zuiger of anderzins, achter die opening
eene ledige ruimte ontstaat

Tot deze soort van werktuigen behooren in het algemeen de pompen, welke uit den
aard van zamenstelling kunnen onderscheiden worden in zuig-pompen, pers-pompen, aan
eengeschakelde zuig- of pers-pompen, zamcngesteldc zuig- en pers-pompen, of ook enkel
en dubbel werkende drijf-buizen, allen welke verticaal, hellende of horizontaal kunnen
gesteld zijn.

Bij al deze werktuigen is de eigenaardige beweging de heen- en wedergaande, en
de toepassing van de stoomkracht zal steeds de doelmatigste bij dezelve zijn, omdat die
beweegkracht mede heen- en wedergaande is, waardoor de verandering van beweging
wordt vermeden.

Een ander voordeel der tweede soort van wateropvoer-werktuigen is gelegen in de
omstandigheid, dat de daling van het binnenwater de uitwerking niet vermindert (mits
slechts die inmonding beneden het oppervlak van het onderwater gesteld zij), want de
ruimte achter die inmonding wordt door de drukking van den dampkring steeds volkomen
met water aangevuld, zoo lang zij van den dampkring afgesloten blijft, zonder dat de
daling van het onderwater daarbij eenigen anderen invloed uitoefent, dan de meerdere
zwaarte van de te ligten kolom water. Doch het voornaamste voordeel is daarin gelegen,
dat de oneenparige beweging van den stoom, bij de werking met expansie of uitzetting, 



(waardoor belangrijke uitsparingen in de te verbruiken hoeveelheid sloom zijn bewerkstel
ligd geworden), bij de werktuigen van de tweede soort volkomen van toepassing is, —
wijl de opgcbraglc hoeveelheid water volmaakt evenredig is aan de snelheid van den
zuiger, — en dat zelfs de bij den aanvang zeer snelle beweging van eiken zuigerslag,
welke allengskcns vermindert, en aan het einde der beweging uitsterft, niet alleen de
zachtere sluiting van de kleppen bevordert, maar ook het gevaar van het doorslaan van
den sloomzuiger, dat door toevallige omstandigheden altijd mogelijk blijft, groolendecls
wegneemt, of zeer vermindert.

Bij de werktuigen van de eerste soort is de eenparige beweging een vereischtc,
omdat de meeste uitwerking (effect) van de schepraderen, vijzels enz. aan cene
zekere snelheid verbonden is, en omdat die uitwerking vermindert, zoowel bij
grooterc als bij mindere snelheid, beide welke stellingen door menigvuldige proeven
bevestigd zijn. De oorzaak der mindere uitwerking bij grooterc snelheid is gelegen in
het minder volledig vullen der schoepen, door de daling van het achterwater, en de
verspilling van krachten, door te hoogen opvoer bij het over den kop werken van het
water. Het spreekt van zelf, dat, bij geringere snelheid, de opbrengst minder is dan die
bij hel gevonden maximum plaats heeft, welke alsdan nog door den terugloop van het water
wordt verminderd. De oneenparige beweging en de daaruit voortvloeiende voordoden van
werking bij expansie zijn alzoo bij dezelve niet of in zeer geringe mate van toepassing.

Het zijn deze redenen, waardoor de pompen door vele deskundigen beschouwd ge
worden zijn, als de beste werktuigen tot opvoering van water, in het geval, dat de
stoomkracht daarbij toegepast wordt.

Bij de gewone pompen beslaat echter het nadeel dcr enkele of halve werking
bij eiken dubbelen, dat is, op- en nedergaanden, zuigerslag. De opgaande zuiger ligt
het water, dat zich naar builen ontlast, de nedergaande zuiger vult alleen de ruimte boven
den zuiger met het water, dat bij den volgenden opgaanden slag geligt moet worden.

Men heeft wel eens ten onregte die omstandigheid der enkele werking van de
pompen doen uilkomen ten nadcele van de beweegkracht, meenende, dat, ter verkrijging
van eenc zekere uitwerking (effect) van de pompen, alsdan ook hel vermogen, als het
ware, het dubbele moest zijn van die werktuigen, welke met dubbele werking of aan
houdenden opvoer arbeiden en dat dan ook de aan te wenden beweegkracht dubbel
zijn moest.

Die veronderstelling was alleen in zoo verre waar, dat de middelen van doorvoer
van het water, dat is de afmetingen of het aantal der pompen, dubbel zijn moest,
en dat ook de afmeting van den stoomcilindcr en van alle verdere zamcnstcllcnde doelen 



zoo veel grooter en zwaarder moest zijn, om in den halven tijd eene dubbele uitwerking te
kunnen doen. Doch het verbruik der beweegkracht, de sloom, vermeerderde daardoor
niet. In de eene tijdshclfl werd wel de dubbele hoeveelheid stoom verbruikt, doch
in dc andere tijdshclfl, als de zuigers door hunne zwaarte van zelvcn nederdaalden,
of wanneer het door dc beweegkracht opgcliglc gewigt, door deszelfs zwaarlc en val,
aan het eene einde van den balansarm, de pompzuigers aan het andere einde van dien balansarm
deed in de hoogte gaan, zoo werd geen stoom verbruikt; integendeel, gedurende dien
tijd kon de sloom-condcnsatic geregelder plaats hebben, zoodat de verbruikte stoom bij de
enkel werkende werktuigen zelfs minder was, dan die bij dc dubbel werkende van gelijk
effect, hetgeen door menigvuldige proeven bij dc Cornwallische stoomwerktuigen in Enge
land, bewezen is.

Die dubbele afmeting, welke voor de doorvoermiddelen noodwendig was, leverde bij dc
Cornwallische werktuigen een slechts gering bezwaar op, omdat dc hoeveelheid van het op te
voeren water niet zoo buitenmatig groot was, maar dat de aanmerkelijke hoogte van
opvoer uit de diepe mijnen aldaar het grootste gedeelte uilmaaktc van de te overwinnen
kracht. Ecnigc meerdere kosten tot verruiming van de werktuigen woog alzoo op legen
eene betere condensatie van den sloom.

Maar wanneer het zaak wordt, om landen, polders of meren droog te maken en
droog te houden, waarbij de hoogte van opvoer van het water een zeer klein, doch de
massa van het op te voeren water een zeer groot coëfficiënt uitmaakt bij de vaststel
ling van de benoodigde beweegkracht; in dat geval moet aan die doorvoer-middelen
eene zeer groolc ruimte gegeven worden, zoodat het verdubbelen van die ruimte, bij
de aanwending van stoomwerktuigen van enkele uitwerking, niet alleen dc kosten van
daarstelling bijna verdubbelt, maar ook andere bezwaren oplevert bij de zamenstclling
van deze zoo vermogende werktuigen, en de geregelde af- en aanvoer van het water, zoodat
dc daaraan verbondene kosten en bezwaren veel overwegender kunnen zijn dan de
voordeclcn, welke door betere stoom-condensatie verkregen worden, en zoude in die
gevallen de toepassing van dubbel- of aanhoudend werkende werktuigen de voorkeur
schijnen te verdienen.

De aanwending van zamengestelde zuig- en pers-pompen, waarbij, door middel van
twee buizen, de opgaande zuiger in de eene buis het water*  opligt, en de nedergaande
zuiger het water in de andere buis opperst, of van de aaneengeschakelde pompen,
welke ook met twee buizen werken, en waarbij dc opgaande sloom-zuiger, (door mid
del van cencn balans-arm in het midden der beide buizen ondersteund), het water in de
eene buis opligt, en de nedergaande stoomzuiger zulks in de andere bewerkstelligt, 
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doet wel is waar eenen aanhoudenden opvoer van water of dubbele werking geboren
worden, welke alzoo te weeg brengt, dat de sloomcilindcr en de verdere wcrktuigc-
lijke deelen tot de helft kunnen herleid worden, doch de middelen om het water door
te voeren blijven dubbel, omdat de werking dan beurtelings in de eene of andere der
zamengestelde of aaneengeschakelde buizen plaats moet hebben. En daar die middelen
van doorvoer in de bovengestelde gevallen van droogmaking en drooghouding der landen,
de hoofdzaak uitmaken, wegens de vermeerdering van kosten en bezwaren, zoo zal men,
door die alzoo dubbele werking aan te wenden, een betrekkelijk te gering voordeel verkrijgen,
om haar te kunnen aanprijzen; en het is mij ook niet bekend, dat zij anders dan in het
opvoeren van geringe hoeveelheden water zijn aangewend.

Het eenige middel, dat overblijft om eene aanhoudende werking bij de wateropvoer-
werkluigen van de tweede soort in eene enkele buis tot stand te brengen, moet dus
bestaan door drijf-buizen, waarbij het onderwater ter wederzijde van den zuiger kan inge-
latcn, en bij elke der heen- en wedergaande bewegingen van den zuiger in het bovenwater
kan uilgeperst worden; hierdoor zouden de middelen van doorvoer tot de helft gebragt worden,
en alzoo de kosten van daarstelling en instandhouding der werktuigen, tot opvoer van zecr
groote hoeveelheden water, aanmerkelijk worden gewijzigd, terwijl het voordeel der een
voudigheid van die beweging opweegt tegen de betere condensatie der stoomwerktuigen
van enkele werking.

Dc toepassing van dubbel werkende drijf-buizen in het klein is niet nieuw; de werk
tuigen tot het leveren van versch water te Londen leveren daarvan reeds een voorbeeld,
doch de toepassing in het groot, tot droogmaking van polders, was nimmer ondernomen, en
aan vele bezwaren verbonden; de toepassing op slechts eene enkele drijf-buis van zeer
groote afmeting, bij dc aanzienlijkste opvoeringen van water, is te Dreumel tot stand
gebragt, en is daar bewezen uitvoerbaar te zijn; dit, zoo wel als de verdere inrigling met
twee huiskamers onder water en de plaatsing der kleppen in het vaste muurwerk, waardoor
de na te meldene oogmerken bereikt zijn, is alzoo als nieuw te beschouwen.

Doch alvorens dit verder toe te lichten, ga ik voort met dc beschouwing van dc al
gemeen bekende zaken, die aanleiding gegeven hebben lot de wijze van daarstelling, welke
te Dreumel gevolgd is.

Het is bekend, dat ten hanzien van den stand, zoowel van het onder- als bovenwater, bij
verschillende tijden en omstandigheden, verschillen kunnen bestaan, en dat aan de werktuigen,
aan welke eene groote uitwerking verbonden is, eene zoodanige duurzaamheid en vastheid
moet gegeven worden, dat zij onveranderd moeten blijven, en zich niet naarden stand van
het onder- of bovenwater kunnen regelen.
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Dc bezwaren, aan die verschillende standen van het water verbonden, vermeerderen
noodwendig als die verschillen groot zijn, in welk geval de langs de rivieren gelegene
polders hoofdzakelijk verkeeren. Dc aanwas der rivieren kan veroorzaken, dat de hoogte
van opvoer soms ellen bedraagt, terwijl in andere omstandigheden die opvoer, op dezelfde
plaats, slechts eenige duimen zal zijn, en er zelfs natuurlijke ontlasting van water
of sluisgang, zonder kunstmiddelen, kan bestaan.

Het inrigten van dc werktuigen, zoodanig, dat die verschillende standen niet de
aanwending van overtollige beweegkrachten zullen vereischen, is steeds met vele moeijelijk-
heden gepaard geweest, hetgeen ik door eenige voorbeelden zal aantoonen.

Van dc -watcropvoer-werktuigen van de eerste soort worden de schepraderen door
gaans zoodanig gesteld, dat het water tot eenige aangenomene peilshoogte kan worden op
gevoerd; is het bovenwater minder hoog, zoo is er ook minder beweegkracht noodig, en
er beslaat alzoo geen verlies van die beweegkracht; maar dc stand van het binnenwater
heeft als boven eenen grooten invloed op de uitwerking van dc schepraderen, door het meerder
of minder in het water tasten van de schoepen. Wanneer dus dc stand van het binnenwater
wisselvallig is, leveren de schepraderen ook zeer ongclijke opbrengsten op. En het blijvend
verband, dat er moet beslaan tusschen het vermogen der beweegkracht en de hoogte van
opvoer, ter verkrijging van die snelheid van beweging, welke als boven een maximum van
uitwerking oplevert, is tevens ten nadeele der wisselvallige standen van het bovenwater,
wanneer de windkracht aangewend wrordt.

Door middel van de stoomkracht kunnen aan de schepraderen zeer groote afmetingen
gegeven worden, welke het water tot een zeer hoog bovenwater kunnen opvoeren, doch
het nadeel van de afwisselende standen van het binnenwater is niet weg te nemen, en
veroorzaakt dus eene onzekere werking.

Is de beweegkracht beperkt, zoo als bij den wind het geval is, zoo verkeert men dikwerf
lijdelijk of somtijds meer aanhoudend in het geval, dat dc opvoer tegen het hooge
bovenwater te groot is voor het volle vermogen van het scheprad. Bij molens, waarvoor
men bij eenige dezer, twee of meer aaneengeschakelde schepraderen heeft aangewend,
welke van verschillende breedten en ook van verschillende diameter, elk afzonderlijk en ook
gelijktijdig, in werking kunnen gebragt worden, en dus, naar mate van dc windkracht of
dc meer of mindere hoogte van opvoer, eene grootcre of kleinere hoeveelheid water zal
worden opgebragt, wordt dat bezwaar cenigcrinatc gewijzigd, doch de hoogte van opvoer
kan echter te groot zijn om het water in eens op te brengen; alsdan moet men overgaan
tot eene twee-, en soms drie-hooge trapsgewijze maling, met uitgebreide boezems ter
benulliging van de eb, hetgeen veel kosten vereischt, en ook veel land doet verloren gaan.
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Om het verlies van boczemland, en ook eenigermale het nadeel van de daling in
den binnen-waterspicgel te voorkomen, heeft men wel ccns getracht scheprad-molcns daar
te stellen, waarin verschillende schepraderen geplaatst waren, van onderscheiden diepte van
het uiteinde der schoepen en verschillende hoogtestanden der assen, om het water tot
ccnc meerdere hoogte te kunnen opbrengen; of ook soms van het cenc tot het andere,
van het lage tot het hoogc scheprad te kunnen voeren, door beurtelings, naar gelang der
omstandigheden, het een of ander scheprad in werking te brengen. Doch die werktuigen
zijn veelal te zamcngcsteld bevonden, om aan dc verwachting te kunnen voldoen, en zijn
daarbij aan gestadige herstellingen onderhevig. Bij de windkracht zijn zij daarbij doorgaans
builen werking als de opvoer hoog is, want zeldzaam heeft die beweegkracht het ver
mogen om het werk te doen. Bij de toepassing van dc stoomkracht zouden zij kunnen
doorwerken, maar de zamengesteldheid doet hen als onraadzaam beschouwen.

Dc vijzels, tonmolcns enz. ondervinden minder het nadeel der daling van het
onderwater, want men kan die werktuigen zoo diep plaatsen, dat dc inmonding steeds onder
het binnenwater geplaatst blijve; daarentegen zijn zij ten aanzien van het bovenwater minder
gunstig, omdat die vijzels reeds aanvankelijk moeten gesteld, worden tot dc hoogste
opmaling, waarvoor zij bestemd zijn. Wanneer het verschil in hoogte van de standen van
het bovenwater niet aanmerkelijk is, zoo kan men, door het verlengen of verkorten van
den bovenkant van ovcrslorling, dit nadeel veelal wijzigen, en met ccnigcn omslag is dit
bezwaar alzoo weg te nemen; maai’ heeft er lusschen dc standen van het bovenwater een
aanmerkelijker verschil plaats, dan wordt zulks mocijelijkcr, en zelfs ónmogelijk, in dc
gevallen, waar, bij rivieren, een verschil, als boven aangegeven, kan beslaan.

Bij zeer hoogc opmalingcn verkrijgen de vijzels eene te groolc lengte om het water
in eens op te brengen, en zij vervallen alzoo in het beschrevene geval van trapsgewijze
opmalingen, en van het daaraan verbondene verlies van grond voor dc boezems.

Ten aanzien van de wateropvoer-werktuigen van dc tweede soort, deze kunnen
allen zoodanig ingerigt worden, dat er, ten gevolge van de wisselvalligheid der hoogte
van opmalingen, geen verlies van dc beweegkracht plaats heeft.

Bij de pompen zijn dc inmondingen altoos beneden den laagsten stand van het
onderwater gesteld. Indien nu dc bovenranden der pompen zich beneden den laagsten
stand van het buitenwater bevinden, zoo zal er, bij dc verschillende standen van het
buiten- of binnenwater, door te hoogc opmaling, geen krachtvcrlies plaats hebben. De lot
heden gebouwde pompwerktuigen in Nederland brengen het water op, bij geringe ver-
verschillen van de eb en vloed, en men heeft door zoogenaamde stortvloeden, waarbij het
laagste buitenwater boven de pompranden staat, aan het Haarlemmer Meer en ook bij 
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het droogc dok aan den Helder, het bezwaar der wisselvallige standen van hot buiten
water daardoor reeds weggenomen.

Wanneer echter de verschillen van het binnen- en buitenwater zeer groot en zeer
wisselvallig zijn, zoo als het geval is bij dc rivieren en ook op plaatsen, alwaar een
groot verschil tusschcn cb en vloed bestaat, dan wordt de aanwending van die stortvloercn
zeer moeijelijk, door dc groote diepte cn uitgebreidheid, waarop zij gebragt moeten wor
den. Bij vermogende uitmalingen zouden zulke uitgebreide stortvloercn, welke met ring
muren en sluisdeuren het hooge buitenwater zouden moeten kunnen keeren, zeer be
zwaarlijk daar te stellen zijn, vooral als deonderbodem kwelachlig is. De zwaarte van het opge-
ligt wordende gewigt, hetwelk bij de enkele werking veelal als beweegkracht wordt aange
wend, moet bij verschillende hoogten van opvoer telkens veranderd, dat is ligter of
zwaarder gemaakt worden, hetgeen veel oponthoud cn moeite veroorzaakt, cn dus als een
groot bezwaar te beschouwen is.

Bij het stelsel, te Dreumel toegepast, is dc inmonding van het bovenste gedeelte van
dc drijf-buis beneden den laagstcn stand van het binnenwater geplaatst, cn wordt daar
door ook het verlies van te hooge opmalingen weggenomen, wanneer de standen van het
binnen- cn buitenwater zeer wisselvallig zijn; en dc mocijelijkhcdcn van dc zelfs diepere
uitgraving en drooghouding worden aldaar zeer gewijzigd, omdat de put, in welken
dit plaats moet hebben, ccne zeer geringe oppervlakte heeft, welke, zelfs bij dc werktuigen
van het grootste vermogen, slechts cenigc weinige vierkante ellen behoeft te bedragen;
terwijl de oppervlakte dier uitgraving bij de pompwerk tuigen alsdan zeer groot moet zijn. Bij
het aanwenden van beton-stortingen of anderzins, welke bij de kleine oppervlakte mogelijk,
doch bij groolcre te kostbaar zouden worden, kunnen de uitgaven van drooghouding, zelfs in dc
ongunstigste gevallen en bij dc grootste daarstellingen, tot dc gematigde som van ƒ5,000 a ƒ7,000
of hoogstens ƒ 4 0,000 worden gebragt, hetwelk de ondervinding te Dreumel heeft geleerd.

Het walerverlies of dc terugloop van water, hetgeen bij dc werktuigen ter opvoering
van water wordt waargenomen en waaruit verspilling van de beweegkracht ontstaat, moet
almede een niet onbelangrijk punt van overweging uitmaken.

Dit walerverlies heeft bij dc werktuigen van de eerste soort plaats, door de speel
ruimte, begrepen tusschen de uiteinden der schoepen, draden enz. en het binnenvlak der
opleiders, krimpen enz.

Bij dc gewone scheprad- en vijzclmolcns plagt dit verlies zeer aanmerkelijk te zijn,
zoodat reeds eene tamelijke snelheid van beweging vercischt werd, vóór dat de vijzels
of raderen wezenlijk water opvoerden, en het verlies een betrekkelijk groot gedeelte
van den totalen opvoer bleef uitmaken, wanneer dc werktuigen in volle werking waren.
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Bij het aanwenden van de windkracht, veroorzaakt dit verlies slechts mindere uitwerking,
doch hij de aanwending der stoomkracht, was aan dat verlies ook verspilling van brand
stoffen en dus van kosten gepaard.

Het walervcrlies ontstaat:
4°. Door de noodzakelijkheid van de bovengemelde speelruimten, zonder welke de

werktuigen niet in beweging zouden kunnen gebragt worden, en door de inkrimping
der bouwstoffen, bij verschillende graden van temperatuur;

2°. Door gebrekkige constructie, waardoor de speelruimten veelal grootcr waren dan
tot de beweging volstrekt vereischt werd.

De eerste oorzaak was niet weg te nemen, doch de tweede is in de laatste jaren veel
gewijzigd, door het aanbrengen van ijzeren schepraderen, welke minder aan afslijting en
ook minder aan inkrimping, bij verandering van temperatuur, onderhevig waren.

Het walervcrlies bij de werktuigen van de eerste soort zal dus steeds in meerdere
of mindere mate aanwezig blijven.

Bij de werktuigen van de tweede soort heeft er walervcrlies plaats, door het tcrugloopcn
bij het nedervallen der afwisselende sluitingen of kleppen, welk waterverlies aanmerkelijk
kan zijn, wanneer die kleppen groole afmetingen hebben.

Het sluiten van de kleppen geschiedt zoowel door den stroom van de kolom water,
welke tracht terug te vloeijen, als door de zwaarte van de klep.

De werking met expansie van sloom heeft het middel aan de hand gegeven, om het
waterverlies te kunnen vermijden, door aan de kleppen zoo veel zwaarte te geven, dat
de sluiting door die zwaarle spoedig kan plaats hebben.

Indien alzoo de snelheid van beweging door de expansie allengskens minder en aan het
einde nul wordt, zoo zullen de kleppen, welke alzoo ook in evenredigheid minder water behoe
ven door te laten, zich door hunne zwaarte allengskens sluiten (dringende door het walcr) en
aan het einde bijna digt zijn, waardoor het waterverlies zeer gering of bijna niets kan worden.

Deze meerdere zwaarte van de kleppen, welke bij het gewigt van het op te brengen
water moet opgeteld worden, veroorzaakt dus cene grootere krachts-aanwending, doch
wijl die zwaarte later dienstig is, om het doordringen van den zuiger door het water bij
zijnen nedergang te bevorderen, zoo wordt zulks gecompenseerd.

Men kan alzoo aannemen, dat bij de watcropvoer-werktuigen van de tweede soort, de
pompen enz., het waterverlies, door de bovengemelde toepassing van werken met expansie
van stoom, bijna geheel kan worden weggenomen.

Ten aanzien van het werktuig te Dreumel is zulks dan ook het geval, omdat de
kleppen zoo veel zwaarle hebben, dat zij gesloten zijn, vóór dat de teruggang van den 



zuiger plaats heeft, hetgeen door de expansie bewerkstelligd wordt, wanneer de hoogte van
opvoer tot 2 cl of 2.50 el bedraagt, of door de cataracten of tijdclijke stilstanden bij eiken
overgang van beweging, wanneer, bij cene hoogcre opvoering, de expansie niet volledig
zoude zijn, wijl de oppervlakte van den stoomzuigcr slechts 0,388 vierk. cl (de diameter
is 0,703 el) bedraagt, en het werktuig, wat de expansie betreft, op de gemiddelde op-
maling van 1 el a 4.50 el is ingcrigl.

De zwaarte van de kleppen te Drcumel is een tegenstand, welke aldaar niet wordt
gecompenseerd, en dus zoo gering mogclijk moet genomen worden; daar echter bij dat werk
tuig het doordringen van den zuiger door het water, bij den nedergaanden slag, niet
noodig is, zoo kan men aannemen, dat de totale beweegkracht bij dezelve minder is
dan bij de pompen.

Aanvankelijk meende men, dat de besparing der beweegkracht, door de kleppen
geene zwaarte te geven, of op verticale assen te doen draaijen, voordeel in de werking
zoude oplevercn, hetgeen echter bij de ondervinding niet bevestigd is, waardoor men tot
de horizontaal draaijende en zware kleppen is terug gekomen.

De duurzaamheid van de watcropvocr-werkluigcn, gepaard aan de minst mogclijk
aan te wenden kosten, is een vcreischte, hetwelk boven alles in het oog moet gehou
den worden.

De beknoptheid en eenvoudigheid van het werktuig, de minst mogelijke overbrenging
van beweging, en het concentreren van die beweging tot een enkel wel bevestigd
en ondersteund punt, moeten, met het tegengaan der schokken, daartoe leiden.

De wateropvoer-werkluigen van de eerste soort, welke door de aanhoudende werking
en beknoptheid veel vooruit hebben, en om die reden door velen worden voorgestaan,
behouden echter, behalve de bovengemelde nadoelen bij het aanwenden der stoomkracht,
nog die der overbrenging van beweging, van de heen- en wedergaande tot de rondgaande
beweging, welke, hoe naauwkeurig ook uitgevoerd, echter, bij voortdurende werking, herstel
lingen moeten vereischcn. De overbrenging van beweging blijft steeds eene verzwakking
van het werktuig, hetwelk zoo veel mogelijk massief moet zijn.

De aanhoudende doorvoer van water veroorzaakt ook weinig schokken bij deze eerste
soort van werktuigen; want het water behoeft daar niet tegengehouden te worden, en
werkt op eene natuurlijke wijze door, als de windkracht aangewend wordt. Die eenparig
heid kan echter bij de aanwending van de stoomkracht niet geheel bestaan, omdat bij den
doorgang door de doode punten altijd vertraging in de snelheid van het scheprad of van de
vijzels moet plaats hebben. — Maar aannemende, dat die beweging geheel eenparig konde
geschieden, en er alzoo, ten gevolge van den toevloed van het gekeerde onderwater, geene 



42

schokken bestonden, zoo zal men echter nimmer aan die werktuigen het grootste bekende
vermogen, bijv.: dat van een Leeghwater kunnen bijzetten, zonder de aanwending van
meerdere schepraderen, vijzels enz., waardoor het werktuig onregelmatiger en onsterker, en
dus minder duurzaam zal worden.

Wat betreft de wateropvoer-werktuigen van de tweede soort, zoo is het, ten aanzien der
enkel werkende pompen, ónmogelijk om aan ccnc enkele pomp zoodanige afmetingen
te kunnen geven, dat de grootste doorvoer, als boven, door dezelve kan plaats hebben;
het bezwaar hiervan is gelegen in de kleppen, zoo wel die in den beweegbaren zuiger, als
die, welke zich in het hart van de pomp bevinden, en welke genoegzame ruimte moeten
hebben, om het water te kunnen doorlaten, overeenkomstig de snelheid van de plaats
hebbende beweging, en sterk genoeg moeten zijn, om het nedervallcn te kunnen doorslaan.—
Aan de stoomwerktuigen van het Haarlemmer Meer is die moeijclijkhcid ingezien; men heeft
bij de Leeghwater elf en bij de latere stoomtuigen acht pompen aangebragt. Elke pomp moet
noodwendig, met oenen afzonderlijken beweegbaren balans-arm, met de beweegkracht in ver
binding gebragt worden, waardoor de bewegings-assen of steunpunten in het werktuig verspreid
moeten worden, en dus niet op één punt kunnen worden vereenigd, zoodat het werktuig daardoor
in even zoo vele doelen wordt verdeeld als er pompen zijn. De ondersteunings-ringmuur, onder
de pomp-assen geplaatst, moge op alle mogelijke wijzen voorzien en versterkt zijn: hij zal
echter nimmer de vastheid en onbeweegbaarheid oplcvcren, welke door een enkel draaipunt,
op ééne as in het centrum van het gebouw, zal worden verkregen.

De toepassing van eenc enkele dubbel werkende drijf-buis te Dreumel, welke volgens
dat stelsel mogelijk is, omdat er geene kleppen in den zuiger beslaan, welke zuiger
uit een massief stuk is zamengesleld, en cr alzoo ten dien aanzien geene beperking
ten opzigte van de te geven afmeting plaats zal hebben, heeft de overtuiging opge
leverd, dat de beweging tot cene enkele in het centrum ondersteunde as kan worden
gebragt.

De oppervlakte van de waterbuis te Dreumel is, volgens hetgeen men aldaar noodig
achtte, 3.265 vierkante cl (diameter 2.04 el); de lengte van den zuigerslag 2.50 cl en de snel
heid der beweging 20 slagen in de minuut, hoezeer menigmalen met 25 a 26 slagen in de
minuut is gewerkt; doch wilde men aan dat stelsel het grootste vermogen van de Leeghwater
geven, zoo zou, als de snelheid van beweging wierd aangehouden op 20 X 2.50 = 50
el in de minuut, de oppervlakte van ccncn enkelen waterzuigcr moeten zijn s/o8 =. 4 0.56
vierkante el, waartoe een diameter van 3.66 el vcreischt wordt. Immers de Leeghwater
deed, bij eene enkele proef, (zie g. simons, over de Stoomtuigen voor de droogma
king van het Haarlemmer Meer, 4 848) 8 slagen met de elf pompen in de minuut; 
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de opbrengst van ccncn slag was 6 lecrl. ellen, dal is met de H pompen in cene
minuut -1-1 x 8 X 6 = 528 lecrl. el.

De daarstclling van eene waterbuis en zuiger van 3.6G el middellijn is uitvoerbaar;
immers de grootc sloomcilindcr van de Leeghwaler heeft ondcr ongunstiger omstandigheden
3,63 cl middellijn. (Zie pag. 4 van bovengemeld werk).

Voor den gewonen arbeid van de Leeghwater, welke men, naar aanleiding van het
bovengemelde werk, op 6 slagen in de minuut, aanneemt, zoude eene waterbuis van
3.50 cl diameter meer dan voldoende zijn.

De eenvoudigheid van werking, doordien de waterzuiger onmiddcllijk door den balans
arm aan den stoomzuiger verbonden is, en dus dadelijk door den stoom wordt bestuurd,
veroorzaakt eene beknoptheid en zekerheid, welke bij de werktuigen van enkele werking
minder schijnt te beslaan. — Het gewigt, dat bij de laatstgemeldc werktuigen door den
stoom wordt geligt en vervolgens, door zijne zwaarte nederdalende, door middel van de
balans-armcn het werk doet, moet, volgens de wetten van de zwaartekracht, eene ver
snellende beweging aannemen, terwijl, als boven, eene vertragende beweging noodzakelijk
is, welke zelfs met nul en zonder schok moet eindigen.

Om dit doel te bereiken zijn zamcngeslclde inriglingen noodig. Bij de stoomtuigen
van het Haarlemmer Meer zijn daartoe twee in elkander geplaatste sloomcilindcrs aan-
gebragt; bij het nederdalen van den zuiger werkt de overgeblevene stoom bij expansie
mede, om het bovengemelde gewigt te doen dalen, waardoor de zwaarte van dit gewigt
minder kan zijn, en is dan die van de kolom water, welke het moet ligten, waardoor
alzoo de vertraging van beweging en hare vernietiging door de expansie in den buitcnslcn
stoomcilinder kan worden geregeld.

Voorts moet het gewigt, hetwelk door den stoom geligt wordt, eenigen lijd in dien stand
blijven, lot dat de pompzuigers gesloten zijn; zonder bijzonder daartoe aangewende middelen
zoude het gewigt dalen, omdat de uitgezelle sloom hetzelve niet zoude kunnen ophouden,
en hetwelk, door de plotselinge sluiting van de zuigers der pompen, de nadceligste gevol
gen zou uitoefenen. — Ook dit heeft men bij de stoomtuigen aan het Haarlemmer Meer
getracht te voorkomen, door dompelaars, welke met het gewigt opgaan, werkende in
buizen, die gemeenschap hebben met eene steeds op de hoogte gehouden wordende hooge
kolom water, en daardoor met water aangevuld blijven. Bij het eindigen van den op-
gaanden slag sluiten zich de kleppen in die buizen, en het gewigt wordt dan door het
water in de huis mede opgehouden.

Of dit doel volkomen bereikt zal worden, en of er niet steeds, na den opgaanden slag
van den stoomzuiger, eene daling van het gewigt zal worden waargenomen, zal de ondervinding 
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moeten leeren; hel terugloopende water in de buis bij het sluiten van de klep en ondigt-
heid zal daarbij steeds cenc groole hindernis uilmaken. Doch gesteld, dat hetzelve aan
de verwachting beantwoordt, zoo schijnen toch de zamcngcstcldhcid dier inrigtingen, en
de reparatien, aan welke zij steeds onderhevig kunnen zijn, de voorkeur te geven aan
de meer eenvoudige werking, onmiddcllijk door den stoom zelvcn.

Het is waar, dat, volgens hetgeen door den Heer simons, op pag. 8 en 9 van boven
gemeld werk, wordt aangehaald, in dat geval de expansie bij den hoogsten opvoer, niet
zoo gunstig kan geregeld worden, dat is niet zoo groot kan zijn, omdat er een te groot
verschil van stoomspanning bij den aanvang en het einde der beweging zoude ontstaan;
doch wanneer de hoogten van opmaling verschillend zijn, en de gemiddelde en
lagcre hoogte van opmaling den regel, en de hoogste opmalingen de uitzondering uit
maken , zoo zou het voorkomen, dat het minder nuttige effect van den stoom in die
enkele gevallen kan verwaarloosd worden, om gunstigere effecten in de gewone gevallen
van gemiddelde en lagcre opmaling te verkrijgen, en dus, door de onmiddellijke werking
van den stoom, aan het werktuig meerdere eenvoudigheid en duurzaamheid te verschaffen.

Om die redenen wordt dan ook, (zoo als hierboven reeds is opgemerkt), de expansie,
te Dreumel, hoofdzakelijk bij de meer doorgaande lage en gemiddelde hoogten van op
voer aangewend, doch vermindert zij bij de hoogere opvoeren in uitwerking, en wel om
de al te groote stoomspanning te vermijden.

De belangrijke bestanddeclen, welke lot de wateropvoer-werktuigen van de tweede soort
behooren, de kleppen namelijk, waardoor zoo wel het onder- als het bovenwater beurtelings
gekeerd of doorgelaten wordt, verdienen ook eenc afzonderlijke beschouwing.

Naarmate de kleppen ruim zijn, naar die male zal het water met minder krach ts-
verlies door dezelven gestuwd worden.

De bezwaren, welke vroeger aan kleppen van groote afmetingen verbonden waren, door
terugloop en ook door de schokken bij den val derzelvcn, zijn veel gewijzigd door de werking
bij expansie van stoom of met cataracten, zoo als hier boven reeds is opgemerkt. Daardoor
is groolendecls het bezwaar van de pompen weggenomen; welke oorzaak was, dat de vroe
gere pompwerktuigen bij groote massa’s van uitmaling niet in stand bleven.

Doch hoe volledig die expansie ook werken moge, zoo zal er toch altijd eenige schok
bij den overgang van beweging bestaan, en die zeer gevoelig zijn zal, wanneer soms eenig
deel van het werktuig niet volkomen werkt. De plaatsing van de kleppen in de pompen
beschouwt men dus steeds als gevaarlijk, wijl de schok, welke soms in meerderen of min
deren graad plaats kan hebben, invloed uitoefent op de zamenstellende deelcn van het stoom
werktuig, waaraan zij verbonden zijn; terwijl ook de beperktheid van ruimte, en de aan
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voeging van den beweegbaren zuiger, niet toelaten om aan die kleppen eene buitengewoon
massive inrigting te geven, waardoor zij tegen alle mogelijke beschadigingen, zoo voor
hen zei ven, als van de daaraan verbondene doelen, gewaarborgd zijn. Buitendien zal de
vernaauwing der opening van de klep in de pompbuis steeds cene vermeerdering van
krach ts-aanwend ing vereischen.

Het is om die reden, dat, bij het stelsel te Dreumel, de kleppen geheel buiten de
drijf-buis gelaten zijn, en aangebragt zijn in de voor- en achtermuren van de beide
kamers of vakken, in welke de drijf-buis is gesteld.

Hierdoor heeft men de wezenlijke voordoden verkregen, dat de aanwending van een
groot aantal kleppen, in de zijwanden geplaatst, mogelijk was, waardoor eene grootere
ruimte van doorvoer ontslaat, en alzoo mindere krachts-aanwending vereischt wordt; dat
voorts die kleppen op de meest solide wijze kunnen gemaakt worden, zoodanig dat zij,
ook bij dc hevigste schokken, wanneer die soms plaats mogten hebben, en door toevallig
heden, bij pomp- en drijf-werktuigen altijd mogelijk, steeds daartegen bestand kunnen
zijn; en eindelijk, dat alle schokken, groot of klein, door die kleppen veroorzaakt, op het
massive muur-ligchaam ncêrkomen en buiten allen verband met het stoomwerktuig slaan,
hetgeen dan ook eenen grooten waarborg voor de duurzaamheid van het geheel oplcverl.

Wat nu eindelijk betreft de schokken, welke ontstaan zullen door het beurtelings afsluiten
van het onderwater, hetgeen door velen als overwegende wordt aangemerkt, om de voor
keur te geven aan dc waleropvoer-werktuigen van de eerste soort, zoo zij in de eerste
plaats opgemerkt, dat zoodanige schokken alleen buiten het werktuig kunnen bestaan; want,
hetzij men door zuiging met de pompen, of door persing met de drijf-buis werke, de bui
tenlucht blijft steeds afgesloten, waardoor] het geheel met water gevuld moet blijven, en
dus alle terugloop en alzoo ook dc schokken, welke daaruit ontslaan, in hel werktuig
ónmogelijk zijn.

Buiten het werktuig kan dc toevoer van water, welke aan de benedenzijde gekeerd en
telkens door de vernieuwde wcgslorping herhaald wordt, eenen gestadigen golfslag in
het benedenwater doen ontstaan, welke, door ondermijning der zijkanten langs de bene
denzijde van het werktuig, op den duur nadeel kan veroorzaken.

Dc werktuigen van enkele werking zullen dit nadeel des te meer ondervinden,
naarmate hunne uitwerking grooter is, want dc opslorping is dan des te dieper en de golf
slag des te grooter.

Ten einde dien golfslag onschadelijk te maken, moeten de zuigerslagen of de ver
nieuwde inslorpingen van het walcr zoo spoedig op elkander volgen, dal de golf, welke door
eene inslorping ontstaat, vóór zij terugslaat, op nieuw worde ingcslorpt, op het oogenblik, dat 
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zij. bij de inmonding, de grootste opzetting of hoogte bereikt heeft; want daardoor moet
niet alleen eenc gestadige zachte werking, maar tevens ook voordeel in de aanwending
van de beweegkracht ontstaan, door de drukking, welke het opgezette binnenwater op
dat oogenblik te weeg brengt; of met andere woorden, om dezelfde voordeelcn te ver
werven, welke bij de schepraderen worden toegeschreven aan den schok van het toevloeijende
benedenwater op het scheprad; — hetgeen alleen door de dubbele werking en door de
toepassing van de drijf-buis onder water, volgens het stelsel te Dreumel, te verkrijgen
was. en ook allezins bewaarheid is bevonden.

Voorts heeft men nog, te Dreumel, getracht, dc schokken, welke bij sterke expansie
ontstaan, door den stoom van hooge drukking plotseling op den zuiger te doen werken, te
matigen en weg te nemen, door de condensatie niet volledig te doen plaats hebben, zoodat
de overgebleven niet gecondenseerde sloom, te zamen gedrukt zijnde, als eene veer
lerugwerkt, en den teruggang van den zuiger bewerkstelligt, welke vervolgens door den
nieuw aangevoerden sloom wordt voorlgezet, waardoor de zachtheid van beweging wordt be
vorderd en ook meerdere snelheid aan die beweging kan gegeven worden. (*)

(*) Het toepassen van dit denkbeeld in bet algemeen is afkomstig van dc Ileeren nering bögel en comp. ,
te Isselburg, die zich veel moeite hebben gegeven , om het stoomwerktuig te Dreumel, overeenkomstig het
aldaar aangenomen beginsel, tot de meeste volkomenheid te brengen; door hen is onlangs eenc bijzondere in-
rigting van het bestuur van het werktuig uitgedacht, hetgeen mij voorkomt, niet alleen te Dreumel, maar ook
bij de gewone pompwerkluigen, van eene zeer doelmatige toepassing te zijn; hunne beschouwingen luiden
nagenoeg woordelijk als volgt:

«Het opbrengen van water met behulp van pompwerktuigen, welke door stoomkracht in beweging worden
«gebragt, is tot dusver met eenige zwarigheden verbonden geweest. Wel is waar, dat de op- en nedergaande
«beweging van den sloomzuiger overeenstemt met de op- en nedergaande beweging, welke aan de pompwerkluigen
«eigen is, doch die laatstgenoemde beweging is aan de wetten der versnelling onderworpen, zoodat het water,
«hetwelk op de kleppen rust, met eene versnellende beweging wordt opgevoerd. Dc plotselinge verandering van
«de rigting dezer beweging in eene tegenovergestelde rigling moest onvermijdelijk hevige schokken veroor
zaken; — om die schokken te voorkomen heeft men aan de pompwerktuigen, welke door stoom bewogen
«worden, eene zoodanige inrigting gegeven, dat er eenige oogenblikken stilstand tusschcn eiken zuigerslag
«plaats heeft, en dat de stoom in den cilinder bij expansie werkt, ten einde eene vertragende beweging aan het
«einde van den zuigerslag te weeg te brengen. — Hoe doeltreffend die beide maatregelen ook waren , zoo
«hadden zij echter het nadeel, dat de stilstanden veel lijd wegnamen , en dat dus , om in cenc zekere tijds-
«eenbeid een bepaald aantal zuigerslagen te doen, ook met des te groolere snelheid moest gewerkt worden;
«ook was het steeds moeijelijk en bijna onmogelijk , om in het geval van variabele of wisselvallige last of
«hoogten van opvoer, de expansie van den sloom steeds op de voordeeligste wijze te behouden , zonder in
«gevaar te komen van het te ver doorgaan van den sloomzuiger, waardoor schade aan het werktuig zou
«kunnen ontstaan.

«Wij vermeenen een zeer eenvoudig middel te hebben uitgedacht, waardoor die bezwaren uit den weg
«kunnen geruimd worden, en waardoor de stoomkracht dienstbaar kan worden gemaakt, om bij alle soorten van
«pompwerktuigen, zonder tusschenpoozen en met groolc snelheid, te kunnen werken,

«Dit middel zoude beslaan, om, door het aanbrengen van eenen anderen vorm van duim aan de be- 
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Eindelijk is, door de diepe stelling van de pers-buis onder water, nog een ander voor
deel gezocht en verkregen, om, namelijk, bij vorst, wanneer het water met ijs bezet is,
onbelemmerd te kunnen dóórwerken; want die diepe stelling belet de vorming van het ijs
in de buis, en de inslorping geschiedt onder het ijs, dat de tocvoer-kanalen of de binnen-
water-massa kan overdekken, waardoor het ijs geene belemmering in de opmaling oplevert.

Alvorens nu over te gaan tot het onderzoek, in hoeverre de bovengemelde onderstel
lingen aan de waarheid hebben beantwoord, is- het misschien noodig, om ccne beschrijving
van het gcheele daargestclde werktuig te Dreumel te laten volgen, hoewel de beschrijving,
welke door den Heer Baron van scherpenzeel heusch, Lid van de Commissie voor die

daarstclling, in het jaar 1847 gegeven is (*),  in vele opzigten, als daartoe voldoende zou
kunnen geacht worden.

De vierkante kamer (a) (zie de teckeningen, waarbij het Zomcrpeil met de letters Z. P.
is aangeduid), waarin de drijf-buis geplaatst is, heeft ccne lengte tusschcn de kleppen van
4.40 el en eene breedte van 4.35 el; zij wordt door zware zij-, achter- en voormuren (ó) be
sloten. De bovenkant van den bencdenvlocr is 4.50 cl onder het Zomerpcil; de onderkant
van den houten bovenvloer van die kamer is 0,60 cl beneden Zomcrpeil.

«stuur-stang, de sloom-afvoer-klep le sluiten, vóór dat de zuigerslag ten einde gebragt is. Daardoor zou
neen gedeelte van den stoom onder den stoomzuiger niet worden gecondenseerd, maar, ineen gedrukt
«wordende, de versnellende beweging allengskens vernietigen en in eene vertragende beweging doen
n overgaan , welke ten laatste O wordt.

«Diezelfde beweging zal dus ook door bet pompwerktuig worden gevolgd, en de kleppen in de zuigers
«zullen, gedurende de vertragende beweging, door hare zwaarte allengskens digtvallen , en bij het einde
«der beweging genoegzaam gesloten zijn, waardoor de stoot van den terugvallenden waterzuil bij den om-
ngekccrden zuigerslag zal worden vermeden.

«Deze inrigting is zoo wel toepasselijk bij werktuigen, welke met, als bij die, welke zonder condensatie
«van stoom werken, terwijl daarbij geen verlies van stoom plaats heeft. Want de stoom, welke onder den
«zuiger wordt te zamen gedrukt, werkt bij de teruggaande beweging door uitzetting, en al ware het, dat
»ccn gedeelte van dien stoom door de sterke zamendrukking gecondenseerd wierd, zoo gaat dezelve bij
«de daaropvolgende expansie weder tot sloom over.

«Behalve de bovengemelde schokken, bestaat bij de op- en nedergaande werktuigen nog een andere
«schok, veroorzaakt door de plotselinge drukking van den stoom (vooral bij expansie) op eenen in rust
«zijnden last. De hier bedoelde werking geeft ook het middel aan de hand, om dezen schok te vermijden,
«door de sloom-afvoer-klep . te doen opengaan eenige oogenblikken vóór dat de stoom-aanvoer-klep zich
«opent; alsdan brengt de zamengedrukte stoom onder den zuiger den last langzaam en zonder schok in
«de tegenovergestelde beweging, waarna de stoom-aanvoer-klep opengaat en die beweging voortzet, en daar-
«door de beweging op eene zachte wijze doet plaats hebben."

Zoo ik wel onderrigt ben, hebben de lleeren Bögel, ter toepassing van den daartoe strekkenden toestel,
een octrooi aangevraagd. Deze toestel is in 1849 ook te Dreumel aangewend, doch nog niet volkomen in werking
gebragt, waardoor nog geene bepaalde resultaten nopens de uitwerking kunnen opgegeven worden, hoezeer
het voorkomt, dat die inrigting wezenlijke voordeelen zal aanbieden en dus aan te prijzen is.

(*)  Uitgegeven te Nijmegen, bij j. f. tdieme.
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Door eenen middenvlocr (c) is deze kamer in twee gedeelten, de boven- en de beneden
kamer, afgedeeld.

Deze drie vloeren zijn door ijzeren burrien(d) aan elkander geschroefd en opgesloten, zoodat
er geene beweging in eenc van dezelve kan ontstaan, zonder de beide andere mede te slepen.
De daarslelling van de huiskamer te Dreumel is van hout, hetgeen de aanwending der
ijzeren burrien noodig maakte; bij nieuwe daarstcllingen zal zulks op eenc meer eenvou
dige en min kostbare wijze geschieden, en ook de fundering ongeveer | el minder diep
worden, waartoe bereids een ontwerp opgemaakt is.

De drijf-buis (e), waarvan de middellijn is 2,04 el en de lengte 2,50 cl, is door
middel van een voetstuk op den ondervloer verbonden, waarin de noodigc openingen om
het water te kunnen doorlaten. Deze buis gaat door den middenvlocr, (welke naauw-
keurig tegen dezelve is aangesloten), en is van boven geheel open, waardoor de beide
kamers, door middel van de drijf-buis, met elkander in gemeenschap zijn, welke echter
door den na te melden zuiger (ƒ) is afgesloten.

In den voor- en achtermuur van elke der kamers is een stevig ijzeren raam ge
plaatst, in elk van welke 4 2 zware kleppen [g) hangen, die eene gezamenlijke oppervlakte
hebben van 2,67 vierkante ellen, en allen naar de zijde van het buitenwater, onder
oenen hoek van 22f °, hangen.

Elke klep, zamengesteld uit met ijzer beslagenc houten platen, weegt gemiddeld
0,016 Ned. ponden, per vierkante Ned. duim, en draait om de tappen aan elk einde
van de horizontale as. De vier ijzeren ramen bevatten dus te zamen 48 kleppen, 24
voor het inlaten van het binnenwater, en 24 voor het doorlaten van dit naar buiten
geperst wordende water, zoowel in de boven- als beneden-kamer. De ijzeren ramen
zijn nog door ijzeren dwars-burrien aan elkander verbonden.

De ruimte tusschen den boven- en onderkant van de drijf-buis tot den boven- en
ondervloer is 0,70 el. Deze ruimte, zoowel als de lengte en breedte van de kamers,
kan minder zijn, hetgeen de bouw van volgende werktuigen zal vereenvoudigen.

De voor- en achtcr-waterloopen zijn, even als de buis-kamer, wijd 4,30 el, en
van wederzijdschc vleugelmuren met openingen tot het plaatsen van schotbalken, voorzien.

De zuiger (ƒ) in de drijf-buis is massief, om welken eenc ligte hennep-pakking is aan-
gebragt, ter aansluiting tegen den binnenwand van de drijf-buis, welke pakking door
middel van eenen lossen ring, ter vernieuwing, als dit noodig is, kan worden afgenomen.

De op- en nedergaande beweging van den zuiger veroorzaakt de beurtelingsche,
doch door de beide kamers nagenoeg aanhoudende inslorping van het binnenwater, en
de oppersing van hetzelve naar het buitenwater.
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Bij de opgaande beweging wordt het water in de beneden-kamer ingeslorpt, en
dat van de boven-kamer naar buiten geperst; de binncn-kleppen van de boven-kamer
en de buitcn-klcppcn van de beneden-kamer zijn alsdan gesloten; omgekeerd, als de
zuiger den nedergaanden slag doet, zijn de binncn-kleppen van de beneden-kamer gesloten,
en wordt het water door de buitcn-klcppcn naar buiten geperst, terwijl de buitcn-
klcppcn van de boven-kamer gesloten zijn, en het water door de binnen-klcppcn wordt
ingcslorpt.

De zuiger is door ccnc ijzeren stang (h) aan de balans verbonden. Die stang is
40,35 cl lang, en bestaat uit twee gedeelten, welke in het midden in elkander grijpen,
en, door ijzeren wiggen aan elkander verbonden, steeds kunnen aangedreven worden. Het
bovenste gedeelte van die stang, hetwelk steeds boven den beganen grond van de stoom
machine blijft, is hol, en heeft 0,23 cl diameter; het benedenste gedeelte is massief
ijzer, van 0,4 3 el diameter.

Deze slang loopt door twee leiders, de eerste in den bovenvloer van de boven
kamer, en de tweede in den vloer van den beganen grond van de stoommachine, en
wordt verder, bij de aanvoeging aan de balans (i), door koppel- en trckslangen, (door mid
del van de zoogenaamde paralellogram-bcweging), in de loodrcgte stelling gehouden.

De binnenste zware zijmuur van de buis-kamer is tot den beganen grond van de
stoommachine, of 2.10 cl boven Zomerpeil, opgetrokken, en op dezen muur is eene holle
ijzeren kolom (/;) geplaatst van gemiddeld 0,50 cl diameter, waarvan het voetstuk door
vier ijzeren slangen, gaande door het metselwerk tot onder de fundering, is opgesloten,
en door schroeven steeds kan worden aangedreven. Op deze kolom is een ijzeren
dwarsbalk (/) geplaatst, waarvan de wederzijdsche uiteinden op de zijmuren van bet ge
bouw rusten, elk met twee stangen, gaande door gespaarde openingen, tot onder in het
muurwerk bevestigd, en met schroeven aangesloten, hetgeen alzoo een onverwrikbaar
geheel vormt, hetwelk altijd behouden kan worden. Op dezen dwarsbalk zijn, over de
lengte van het gebouw, twee zware houten balken (m) geplaatst, tusschen welke de balans
zich beweegt, op twee ijzeren stoelen (n), welke van schroeven voorzien zijn, en steeds
in den rigtigen stand kunnen gehouden worden.

Op de laatstgemeld© houten balken zijn kussens (o) van kurken platen bevestigd,
en aan elk einde van de balans ijzeren dwarskokers verbonden, welke op die kus
sens nederkomen, om den slag op te vangen en te vernietigen, als het stoomwerktuig door
toevallig te hooge stoomdrukking, of door vermindering van den last bij spoedige daling
van het buitenwater, te ver zoude doorslaan. Deze inrigting strekt dus ook, om de lengte
van den slag te kunnen waarnemen, en dus steeds den aan voer van stoom in evenre



digheid van den last te kunnen regelen. Aan het einde der balans, aan de zijde van den
stoomcilinder zijn tegengewigten bevestigd, ten einde de beweegkracht gelijk blijve, zoo
wel bij den opgaanden als bij den nedergaanden slag.

De zuigerslang (/?) van den stoomzuiger is met koppel- en trckslangcn (paralcllogram-
beweging) aan het andere einde van de balans verbonden.

De op- cn nedergaande beweging van den stoomzuiger veroorzaakt alzoo onmiddellijk
de nedergaande en opgaande beweging van den zuiger in de waterbuis, waardoor de uil-
maling plaats heeft.

De lengte van den balans-arm is 6,90 cl, waarvan het draaipunt in het midden ge
plaatst is; hij is, als gewoonlijk, uit gegoten ijzer zamengcsteld.

De lengte van den zuigerslag is 2,20 el. De pakking van den zuiger is de gewone;
een tweede zuiger met metallieke vecren is aanwezig, om te kunnen aangebragt worden,
wanneer eene herpakking van den zuiger vereischt wordt.

De middellijn van den stoomzuiger (7) is 0,703 cl en de lengte 2,485 el binnen
werks; dezelve is geplaatst in eenen tweeden ijzeren cilinder, cn verder omgeven van een
houten omkleedsel, aangevuld met turfstof, om de warmte terug te houden. In het voet
stuk van den cilinder is eene kraan aangebragt, om den tot water gccondenseerdcn stoom
te kunnen ontlasten.

De stoomcilinder rust op een massief muurwerk, is door vier ijzeren stangen,
gaande door dien muur tot onder de fundering, bevestigd, cn kan door schroeven steeds
aangesloten gehouden worden.

Tot den toe- cn afvoer van den stoom naar cn uit den cilinder zijn aan den
boven- en benedenkant van denzelven stoomkassen (r) aangebragt, welke door doosvormige
stoomkleppen in gemeenschap met den cilinder kunnen gebragt worden, en door twee holle
kolommen (.$) onderling gemeenschap hebben. De stoomkassen, welke den stoom aan
voeren, en die, welke den stoom uit den cilinder naar den condensor brengen, zijn door
een dwars-schot van elkander gescheiden.

Bij de opgaande beweging van den stoomzuiger wordt de onderste stoom-aanvoer-klep
geligt, terwijl de bovenste gesloten blijft; de bovenste stoom-afvocr-klep wordt geligt en
veroorzaakt de condensatie door de holle kolom, naar den condensor, terwijl de onderste
sloom-afvoer-klep gesloten is.

Bij de nedergaande beweging van den stoomzuiger geschiedt de stoom-aanvocr door
de holle kolom en door het ligten der bovenste stoom-aanvoer-klep, terwijl de onderste
gesloten blijft; de stoom-afvoer en condensatie geschiedt dan door de benedenste stoom-
afvoer-klep, welke geligt wordt, terwijl de bovenste gesloten blijft.



Dc gang van het werk, de graad van expansie, en de lijdelijke stilstanden worden,
op dc gewone wijze, door hel lijdelijk openen en sluiten dezer stoomklcppen geregeld.

Vóór dc bovengemelde stoomkassen is ccn bcsluur-tocslcl geplaatst, zamengcstcld uit
twee opgaande stijlen met vier ijzeren assen, welke elk ccnc der kleppen doen opengaan
of sluiten. /Van deze ijzeren assen zijn in elkander vattende kwart-cirkels en ijzeren
armen verbonden, benevens tegengewigten.

In het midden van den balans-arm, is, aan dc zijde van den sloomcilinder, eene
bestuur-stang (Z) bevestigd, welke met de balans op- en nedergaat. Deze bestuur-stang
met dc bovengemelde armen in aanraking komende, doet dc armen, welke met de
assen verbonden zijn, ronddraaijen, en daardoor met de noodige hefboompjes (u) de
overeenkomende stoomklep liglen; bij het ontsnappen van die armen, bij de voortgaande
beweging, doen de tegengewigten de as weder terug draaijen, en alzoo dc stoom-klep
weder sluiten. Dc in elkander vattende kwart-cirkels dienen om dc afwisselende bewe
ging van twee assen te bewerkstelligen, door dc eene as los te maken en dus hel tegengewigt
te doen terug draaijen, terwijl de andere wordt opgewonden of vast staat. Aan dc bestuur-
stang zijn verplaatsbare duimen aangebragt, waardoor de expansie naar willekeur kan
geregeld worden.

Ook dc cataracten, welke, met de bestuur-stang, in eene uitsparing van het metsel
werk (•»), tusschen de sleunmuren van den stoomcilinder en de ijzeren kolom onder de
balans geplaatst zijn, dienen om het openen en sluiten der kleppen naar willekeur te regelen,
op dc wijze als zulks bij de dubbel werkende Cornwallischc stoomwerktuigen gebruikelijk
is, en waarvan in het werk van den Graaf f. m. g. de pambour, Théorie des machines
a. vapeur, Liège 4 847, de naauwkeurigste omschrijvingen gevonden worden.

In de bovengemelde uitsparing van het metselwerk is nog geplaatst dc perspomp (w)t
welke den lot water gecondcnscerden sloom, alsmede het wrater, hetwelk door de koud water-
of voedings- pomp wordt aangevoerd, door middel van de bestuur-stang, in eene voedings-
buis (o?), naar dc ketels perst.

De condensor (?/) en luchtpomp (z) zijn geplaatst op den bovenvloer van de bovenste
buis-kamer cn grootendcels onder den beganen grond van het stoomwerktuig.

De zuiger van dc luchtpomp, welke eene middellijn heeft van 0,51 el, wordt bewogen
door eene slang (a')> welke in hel midden van den balans-arm, aan de zijde van de drijf-
buis, is bevestigd.

Dc koud water- of voedings-pomp is geplaatst ter zijde van den koelbak van den conden
sor, onder den beganen grond der stoommachine, en wordt bewogen door oenen dwarsarm •'£/),
welke aan de zuigcrslang van dc waterbuis bevestigd is.
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De vereeniging (c') van den condensor met de stoom-afvocr-klcppcn, alsmede (</') van
de lucht- en voedings-pompen met de pers-pomp en de cataracten, geschiedt door buizen
langs de zijmuren van het gebouw, onder den beganen grond geplaatst. De aanvoer
van het voedings-water wordt geregeld door ccnc klep, nabij den koelbak geplaatst; het over
tollige water ontlast zich door cenc buis, aan de beneden-zijde van de sloom-machinc.
De sloom-aanvocr uit de ketels, als ook de dadelijke afsluiting van den sloom, wordt gere
geld door eene smoorklep in de stoombuis, nabij den stoomcilindcr geplaatst.

De ketels zijn in een afzonderlijk gebouw geplaatst, waarin twee gewone Cornwallische
ketels, lang elk 9,50 el. De buiten-cilindcrs hebben eene middellijn van 2,00 cl, de
binnen-cilinders of de vuurbuizeh van 1,18 el, mol vuurgangen ter wederzijde van de
ketels, en voorts een vuurgang onder de ketels, welke met den schoorsteen gemeenschap
heeft, Op die ketels zijn do gewone toestellen en veilighcids-middclen geplaatst. Een
derde ketel zou voor dit stoomwerktuig zeer noodzakelijk zijn, zoowel ter reiniging, ge
durende eene aanhoudende maling, als lor ontwikkeling van meerderen stoom bij hoogen
opvoer van water, en dus tot vergrooting van het stoomvennogen; beperktheid van fondsen
heeft dit echter belet, maar het voornomen is, om nog eenen derden ketel aan te
schaffen.

De onderkant der ketels bevindt zich 4,05 cl boven het Zomerpeil; eene hoogcre stel
ling, ter meerdere onbelemmerde werking bij zeer hoog binnenwater, ware echter wen-
schelijk; ook beperking van fondsen was de oorzaak dezer lagere stelling; bij opvolgende
daarstellingen zullen de ketels een hooger standpunt verkrijgen.

De ketels zijn besloten in een afzonderlijk muurwerk, hetwelk van de zijmuren van
het gebouw is afgescheiden; de ruimte boven de ketels is met asch en klei aangevuld; dc
stoompijpen zijn met hennep en stroo om wonden, waardoor de bewaring der warmte zoo
veel mogelijk is bevorderd geworden.

De schoorsteen, aan het achtereinde van het kctelgebouw geplaatst, is gemetseld en
vierkant; de opening bedraagt binnenwerks 1 el; dc hoogte van den schoorsteen is 23,50 el.

De stoomdrukking in de ketels is aangenomen ten hoogste op 3 atmospheren boven den
dampkring, of van 3 pond op den vierkanten Ncd. duim, en zij zijn als gewoonlijk op de
dubbele persing beproefd geworden.

De stoomwerktuigen zijn vervaardigd in deFabrijk van dc Heeren nering bögel en C0.,
te Jsselburg en Deventer. De ketels en het grovere ijzerwerk op laatstgemclde en dc
fijnere werktuigelijke deden op de eerstgcmelde plaats.

De opstelling heeft plaats gehad door den Fleer schaefler, Directeur der Fabrijk van
den Heer j. nering bögel, te Isselburg, en de verdere werking door den machinist j. smits.
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Nadat alzoo het boven omschreven stoomwerktuig te Dreumel, gedurende de drie
tijdvakken van 1847, -1848 en 4 849» in werking geweest is, en het voorgcstcldc doel
is bereikt, is men in staat gesteld om de uitkomsten, ten gevolge van eene vrij langdurige
ondervinding, met zekerheid te kunnen ter nederstellcn. (*)

Daar nu gedurende den bovcngemeldcn tijd geen enkel defect, zoo min aan de werk-
luigelijkc doelen van de stoom-machine, als aan de huis-kamer met hare kleppen en aan de
gebouwen, ontslaan is, zoo levert dit het onwedersprekelijkslc bewijs op voor de duur
zaamheid van het geheel.

De ccnige werkzaamheden, welke tot nu aangewend zijn geworden, zijn het van lijd
tot tijd schoonmaken der ketels en het vernieuwen der pakking om den stoomzuiger.

De pakking van de drijf-buis is voor het eerst bij het einde van -1848 behoeven ver
nieuwd te worden.

De huis-kamer is, na elke werking, droog gemaakt en onderzocht, doch men heeft geene
beschadigingen bevonden; zelfs waren in de houten kleppen geene indrukken zigtbaar,
welke men onderstellen kon, dat in de valkanten derzelve op de ijzeren ramen
zouden ontstaan.

Alen heeft geene enkele scheur in het muurwerk van de buis-kamer of van het
gebouw ontdekt; alleen in den achtermuur van het ketelgebouw, naast den schoorsteen,
zijn reeds bij den aanvang cenige scheuren ontslaan. De oorzaak daarvan is toe te
schrijven aan den korten afstand van dien muur tot het einde der ketels, waar langs de
toegang uit de middelste vuur-buizen naar de vuur-gangen plaats heeft. Die scheuren
worden zigtbaar, wanneer met hooge stoomdrukking wordt gewerkt, doch sluiten zich
weder, wanneer de groote hitte ophoudt, en sedert het begin van de werking zijn zij steeds
in dcnzclfden staat gebleven. Men zal echter in het vervolg den eindmuur iets verder
van het einde der ketels plaatsen en de vuur-gangen afzonderen.

Gedurende de werking is ook geen zweem van schudding waar te nemen, zoo zelfs
dat nog geen enkele schroef heeft behoeven aangezet te worden, en alles zich nog in
dcnzelfden toestand bevindt, als zulks in het voorjaar van 4 847 is aangebragt.

(•) Onder het ter perse leggen dezes verneemt men , dat de maling van 1849, welke den 26. Januarij
was aangevangen , tot 15 Maart onafgebroken heeft doorgewerkt, doorgaande met 23 ü 24 slagen in de
minuut; dat de polder destijds tot beneden Zomerpcil was afgemalcn , en dat de verdere werking gestaakt
was door gebrek aan binnenwater, terwijl de rondom liggende polders (al of niet met molens) nog
diep onder het kwelwater waren bedolven. Daarvan is de uitkomst, dat men op dat tijdstip de lage
velden gedeeltelijk reeds voor ƒ30 a f 40 per bundcr had verpacht, en dat het bebouwen en bezaaijen met
zomervruchten , van die velden, welke vroeger, onder dezelfde omstandigheden, en bij het bezit der vier
zware scheprad-molcns, onder eene onafzienbare plas bedolven waren, reeds eenen aanvang had genomen.
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Bij cene aanhoudende werking is het te gelijk tocslaan van do 24 kloppen slechts
weinig hoorbaar, en wordt dikwerf in hot geheel niet waargenomen.

Bij cene snelheid van 16 en meer slagen in de minuut, wordt de toevloeijcnde
golf, door het ingeslorpte onder-watcr veroorzaakt, door den volgenden zuigerslag ingeslorpt,
vóór dat dezelve terugwerkt. Men bespeurt dan eene gestadige zachte inslorping, bij
eene aanhoudende rijzing en daling van den waterspiegel, vóór den inloop van onge-
veer 4f a 2 palmen. Wanneer er met mindere snelheid, dan 16 slagen in de minuut,
gewerkt wordt, heeft er in het onderwater eenigc golfslag plaats, welke echter van weinig
beteekenis is. De afwisselende rijzing en daling van den waterspiegel, welke ook aan
de buitenzijde waargenomen wordt, doch juist omgekeerd, zijnde aldaar bij den aan
vang van eiken nieuwen zuigerslag de daling het meeste — terwijl de rijzing aan de
binnenzijde het grootste is, veroorzaken, dat bij den aanvang van elke beweging de tegen
stand het minste is, hetgeen eene voortdurende gunstige uitwerking oplevert.

De onderscheidene droogmakingen van de buis-kamer hebben doen zien, dat zij steeds
zuiver en vrij is van alle vreemde stoffen — hetgeen door de grootc snelheid van bewe
ging en persing wel natuurlijk is, doch hetgeen door sommigen, wegens de diepte van
die kamer, wel eens werd betwijfeld.

Ook heeft de werking het bewijs opgeleverd, dat de beweegkracht volmaakt afhan
kelijk is van het verschil in hoogte tusschcn het binnen- en buitenwater; want de
was of val van slechts 2 a 3 Ned. duimen, zoowel van het binnen- als van hot buitenwater
vereischt eenen geringen meerderen of minderen toevoer van stoom, door de stoomkleppen,
om de slagen geregeld, en op de volle lengte te houden. Die regeling was in het begin
eenigermate moeijelijk, doch de ondervinding heeft de juiste maat bij elk verschil van
waterstand doen kennen, waardoor dus de beweegkracht of het verbruik van stoom altijd
evenredig aan dat verschil kan gehouden worden en er dus nimmer verspilling door te
hoogen opvoer plaats heeft.

Om het waterverlies te onderzoeken, hetgeen bij het werktuig te Dreumel plaats
vindt, is in den winter van 4 846 op 4 847 over het ijs eene naauwkeurige opmeting
gedaan van de oppervlakte en van het profil van den buiten-boezem, welke tusschen de
stoommachine en de uitwaterende sluis in den handijk is gelegen. Vervolgens heeft men
op den 4 2den April 4 847 het water van den buiten-boezem laten afioopen in het binnen
water door eene schuif, welke daartoe in cene der deuren van de sluis in de boezem-
kade was gemaakt. Nadat men vervolgens, gedurende een ■ uur tijds, 4 4 40 slagen met
het stoomwerktuig verrigt had, werd het opgebragle water in den boezem opgemeten en
bevonden te zijn 7984 teerling el, of = 7 tcerl. el voor eiken zuigerslag, zoodat bij
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alle volgende berekeningen aangenomen is, dat elke zuigerslag eene hoeveelheid van
7 teerl. cl water oplcvcrt, hetgeen, bij vergelijking van de lengte van den zuigerslag en de
oppervlakte van den waterzuiger en van den inhoud, welke daaruit zoude voorlvloeijcn,
een verlies van naauwelijks aangeeft.

De nuttige uitkomst, welke by het Dreumelsche werktuig verkregen wordt, en de ver
gelijking van deze uitkomst met die van de andere bestaande werktuigen, moet ten laatste
proefondervindelijk uitwijzen, of de toepassing al dan niet eene verbetering zal opleveren.

Doorgaans wordt, om tot eene dergclijke vergelijking te komen, de hoeveelheid water,
welke tot eene zekere hoogte wordt opgevoerd, herleid tot eene andere hoeveelheid water,
waarvan de opvoer is ééne cl, en uit de hoeveelheid verbruikte brandstoffen wordt dan
berekend het aantal leerling ellen water, hetwelk met één Ned. pond steenkolen, ter
hoogte van ééne el, wordt opgevoerd, waardoor de maatstaf van vergelyking zeer
eenvoudig is.

Deze wijze van vergelijking is naauwkeurig genoeg, als de hoogte, tot welke het water
bij de te vergelijken werktuigen wordt opgevoerd, nagenoeg dezelfde is; en is ook voldoende,
wanneer het werktuigen geldt, waarvan de hoogte van opvoer groot is. Doch de verge
lijking van werktuigen van geringe hoogte van opvoer op de voorschrevene wijze met an
deren, waarvan die hoogte veel grooter is, moet steeds schijnbaar ten nadeele van de
eersten uitkomen.

Dc reden hiervan is gelegen in de standvastige kracht, welke moet aangewend worden,
om het water in beweging te brengen. Die standvastige kracht maakt een klein gedeelte
uit van de totale beweegkracht, wanneer de opbrengst groot is; doch bij geringe hoogte
van opmalingcn maakt zij een groot gedeelte van dc beweegkracht uit. Zoo zou, bij voor
beeld, het stoomwerktuig te Sparendam, hetwelk enkel bestemd is, om uit de ringvaart
der droogmaking van het Haarlemmer Meer het water in het IJ voort te stuwen, of bij
vloed legen eene geringe hoogte op te malen, buitengewoon ongunstige uitkomsten oplcvcren,
indien men dc herleiding lot ééne cl hoogte op dezelfde wijze bewerkstelligde. Dit werk
tuig is tot een nominaal stoomvermogen van 200 paardenkracht ontworpen, in weerwil
dat de hoogte van opvoer, en dus een der coëfficiënten, waarnaar dc maat van beweegkracht
als boven berekend zou worden, zeer gering is.

Strikt genomen zou dus vooraf door proeven moeten uitgemaakt worden, hoeveel
pond steenkolen noodig is, om eene zekere hoeveelheid water, in eene gegevene tijds
eenheid, in beweging te brengen, en zou die uitkomst, als eene standvastige grootheid, hij elk
afzonderlijk werktuig, moeten worden afgetrokken, om dc vergelijking, door herleiding tot ééne
el hoogte, van toepassing te kunnen doen zijn.

4
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Zoodanig onderzoek is van het hoogste belang in ons vaderland, alwaar de hoogte
van opvoer doorgaans klein, en de massa van het opgevoerde water groot is, en wordt dus
aan hen, die daartoe de gelegenheid hebben, ten ernstigste aanbevolen.

Aanhoudende werkzaamheden in ’s Rijks dienst hebben mij voor als nog belet, om
dat onderzoek met de vereischtc naauwkeurigheid te Dreumel ten uitvoer te brengen en
te herhalen.

Men heeft echter op de Fabrijk van de Hccrcn nering bögel en Comp. zeer naauw-
kcurige en herhaalde proeven genomen ter bepaling van de druk-hoogte van water, noodig
Icr doorlating van eene gelijke hoeveelheid, en bij gelijke zwaarte der kleppen als te
Dreumel, waarvan de uitkomst geweest is, dat die kleppen zich met eene water
drukking van 5 a 6 duim openden, en het water, met eene opening onder ccnen
hoek van '16° a 4 8°, langzaam doorlieten. Met eene waterdrukking van 45 a 20 duim,
verkreeg men eene opening der kleppen, onder cenen hoek van 26° a 28°, en de hoeveel
heid van ontlasting kwam overeen met het vermogen van 4 50 a 4 75 leerling el in de mi
nuut, hetwelk voor Dreumel was aangenomen.

Werkelijk heeft men te Dreumel waargenomen, dat de natuurlijke watcrlossing door
de buis-kamer plaats had, wanneer het binnenwater hoogstens 7 duim boven het buiten
water stond. liet is dus aan te nemen, dat het openen der kleppen en het doordringen
van het water, overeenkomende met eene hoeveelheid van ruim 4 50 teerling cl in de
minuut, eene waterdrukking van hoogstens 20 duim vcreischt.

Indien men hierbij telt de op- en afmaling, welke gemiddeld kan gerekend worden op 30
duim, om het water naar behooren te doen toe- en afloopen, zoo kan men eene stand
vastige waterdrukking tot het in beweging brengen van het water van 0.50 cl aannemen,
waardoor de toevoeging wordt:

Bij 0.30 el opvoer 0.30 4- 0.50 —• 0.80 el of 4.667 vermeerdering.
« 0.50 « « 0.50 4- 0,50 — 4.00 « « 4.000 «
« 4.00 « « 4.00 4- 0.50 — 4,50 « « 0.500 «
« 5.00 « « 5.00 4- 0.50 — 5.50 « « 0.400 «
« 40.00 « « 40.00 4- 0.50 —; 4 0.50 « « 0.050 « Enz.

Verder dient nog te worden opgemerkt, dat veelal de proefmalingen, welke bewerkstelligd
worden om het effect van een werktuig te bepalen, gedurende eenige weinige uren gedaan
worden, waardoor vele, op den duur steeds voorkomende, hindernissen niet in rekening
komen, en de uitkomst veelal grooter is dan die, welke op den duur verkregen wordt.
Ook te Dreumel was de uitkomst van enkele proefmalingen grooter dan van die, welke door
de waarneming gedurende een zeer lang tijdvak verkregen werd.



Daar deze laatste, waarneming echter meer met de waarheid overeenstemde, zoo heeft
men gemeend aan dezelve de voorkeur te moeten geven, hoe zeer dan ook de vergelijking
niet andere werktuigen minder voordeelig mogt uitkomen.

Zie hier een extract uil de aanleckeningen, welke dagelijks door den machinist gehouden
worden, en wel die van hel voorjaar 4 848.

EXTRACT-TOEL uil hel Dagboek van den Machinist, nopens
de werking van de Stoommachine le Dreumel, ge-
durende het jaar 4848.
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Het blijkt uit deze tabel, dat de grootste hoeveelheid water, welke in eene week
gemiddeld, met één Ned. pond steenkolen, 1 cl hoog opgebragt is, bedroeg 4 20,49
tecrl. el, en dat de gemiddelde opbrengst in het voorjaar van 1848 nagenoeg is geweest
97 tecrl. el, hoog 4 el, met 4 Ned. pond steenkolen. Kleine onregelmatigheden in de
werking waren tot nog toe de oorzaak van de bij de uitkomsten opgeleverde verschillen,
doch deze zullen worden gewijzigd en weggenomen.

Later heeft men nog gunstiger uitkomsten verkregen, welke echter, om de vorenstaande
reden, niet in aanmerking worden genomen, ten einde zich aandc gemiddelde uitkomst te houden.
KIen moge echter opmerken, dat de uitkomsten te Dreumel bij gemiddelde opbrengsten het gun
stigste zijn geweest, zelfs boven de hoogerc opmalingen, hetwelk eenigermatc schijnt te strijden 



niet de boven opgegevene redenen, welke bij de hoogcre opmalingen do gunstigste werkingen
zouden doen verwachten. De oorzaak hiervan is gelegen in de meer volledige expansie, waarop
het werktuig bij die gemiddelde hoogten van opvoer is gesteld, en welke bij de hoogcre
opvoeren, zoo als boven reeds gezegd is, aldaar minder wordt tocgcpasl. Het spreekt van
zelf, dal dit bij andere werktuigen volgens dc meest voorkomende behoefte kan gewij
zigd worden, door meerdere stoomketels aan te nemen; de ontworpen derde ketel te
Dreumel zou ten dezen van groot nut zijn, wanneer dc hoogte van opvoer vermeerdert.

VERGELIJKINGSTAFEL van hel nuttige effect van eenige
Stoomwerktuigen in Nederland.
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Aantal
tcerl. ellen
water met
een pond
steenkolen

hoog écnc cl
opgebragt.

Verbruikte
Steenkolen

per
paardekracht

per uur
nominaal

ad4J tcerl. ellen
hoog

1 el effect.

Gemidd. Ncd. ponden.
1 Stoomwerktuig aan den Arkelschen Prijsverhandeling van sim ons en

Dam. greve, Pag. 141 e. s. 20.85 13.70
2 Stoomwerktuigen op de Zuidplas Prijsverhandeling als boven, Pag.

in Schieland. 147 e. s. 28.00 9.70
3 Stoomwerktuig voor de polders Cool, Verhandeling van het Kon. Instituut

Schoonderloo en Beukelsdijk aan van Ingenieurs, eerste stuk, 1848;
het station van den spoorweg te tabel van waarneming.
Rotterdam. Gemiddelde van alle waarnemingen. 52.50 4.83

4 Vervallen Stoomwerktuig van Blij- Prijsverhandeling als boven, Pag.
dorp. 148. 53.50 5.00

5 De Lceghwatcr tot droogmaking Proefneming pag. 12 van heiwerk
van het Haarlemmer Meer. over de Stoomtuigen aan het

Haarlemmer NI eer, door g.simons,
bij eenen opvoer van 2.70 cl. 78.00 3.45

6 Stoomwerktuig te Dreumel. Gemiddelde opbrengst, getrokken
uit het Dagboek der maling van
het voorjaar van 1848, bij ge
wonen opvoer van 1.26 el ge
middeld. 06.91 2.78

Grootste verkregen uitkomst bij
de waarneming van 20 lot 27

Februari] 1848. 120.49 2.24
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Nopens deze vergelijkings-tafel is op te merken:
1°. Dat, bij de berekening van het stoomwerktuig voor de polders Cool enz., aange

nomen is de hoeveelheid water, welke in de gemelde tabel voorkomt. Die hoe
veelheid is afgeleid uit de snelheid en den inhoud van den waterkrul, volgens den stand
van het binnenwater, zonder de daling van dit binnenwater bij het scheprad in
aanmerking te nemen, waaruit volgt, dat de opbrengst en dus ook het effect
minder zoude moeten gesteld worden.

2°. Ten aanzien van de waarneming bij de Lecghicaler is aangenomen de hoogte
van opvoer van 2,70 el, welke het naaste bij de gemiddelde waarneming te
Drcumel komt. —Bij de hoogerc opvoeren van water heeft men echter (zie boven
gemelde kolom pag 42) gunstiger uitkomsten verkregen. Wcnschelijk ware het
eenige waarnemingen van dit werktuig, bij minderen en bij geringen opvoer van water,
te bezitten.

3°. Men heeft in de vijfde kolom de verbruikte brandstoffen gesteld, overeenkomstig
het aantal nominale paardenkrachten, berekend volgens het effect van tecrl.
cl water, hoog ééne el, in de minuut opgebragt, als zuiveren last, zonder het ver
lies en de beletselen in aanmerking te nemen, waardoor het cijfer der paarden
krachten anders wel eens hooger gesteld zoude moeten worden, en ook berekend wordt.

De uitkomsten, welke alzoo, na eene ondervinding van drie saisoenen, ten aanzien van
de zamenslelling en van het verbruik van brandstoffen bij het ingevoerde stelsel van wa-
tcropmaling te Drmmel, verkregen zijn, zijn dermate belangrijk, en de beschouwingen,
welke hierboven ten aanzien van hetzelve op den voorgrond gesteld zijn, zoo zeer in
alle opzigten naar waarheid bevonden, dat men veronderstellen mag, dat dit verslag aanlei
ding zal geven, tot naauwkeurige wetenschappelijke onderzoekingen en overwegingen nopens de
doelmatigheid van verdere toepassing van hetzelve. Wij vermeenen, dat daaruit ook is af te leiden,
dat de stoom met wezenlijk voordeel toegepast kan worden ter drooghouding van de polders in
ons vaderland, zoo zelfs, dat in vele gevallen de aanwending van stoomkracht de voorkeur zou
verdienen boven de daarstclling van aflossings-kanalen, wanneer deze den aanleg van kost
bare kanaal- en sluiswerken yereischen, vooral in zulke polders, welke op verschillend
peil liggen.

Daarenboven kan de uitwerking, zoo als hiervoor gezien is, tot zoodanig vermogen
worden opgevoerd, dat hetzelve in slaat is, de grootste tot heden bekende hoeveelheid water
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tol de grootste hoogte op te brengen, mits slechts het geheel daartoe worde ingerigt.
Dit stelsel zoude dus op eenc eenvoudige wijze kunnen toegepast worden, bij ondernemingen
ter droogmaking van waterplassen of uitgeveende polders, op eenc uitgebreide schaal, om
den gebrekkigen waterstaat van polders te verbeteren, of om door het invoeren van ge
regelde stelsels van irrigatien of inundalicn eene nog ongekende welvaart aan zoo vele
velden te verzekeren, welke tot nu toe als buiten de cultuur te beschouwen zijn.

Hier boven heb ik reeds te kennen gegeven, dat er tot nu toe zeer weinige reglstrcck-
sche onderzoekingen ten opziglc van het werktuig te Dreumel hebben plaats gehad; de
gronden, waarop de bevondene voordeclige uitkomsten aldaar berusten, waren algemeen
nog te zeer onbekend, om nu reeds eenc algemeene belangstelling te kunnen doen ver
wachten, en ik sluit dus dit verslag met den wensch, dat hetzelve aanleiding moge
geven, tot het doen van nadere onderzoekingen aldaar, hetgeen volgens mijne innige over
tuiging zal leiden tot verdere toepassing van het bovengemelde stelsel, en daardoor lot
bevordering van de welvaart in een uilgestrckt gedeelte van hel vaderland.
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