TIJDSCHRIFT
VAN

HET

KONINKLIJK INSTITUUT
VAN

INGENIEURS,
ILTea.erlaaa.a.scli-Izid.ië.

NOTULEN DER VERGADERINGEN, VERHANDELINGEN ENZ.

INSTITUUTSJAAR

1897—1898.

Batavia
1898.

i pï

n o xj r>.

TIJDSCHRIFT 1897-1898.

NOTULEN DER VERGADERINGEN.
Notulen der Vergadering gehouden op 5 November 1597 .
Bijlag A. Over Stortdammen in leidingen
Bijlage B. Toepassing van waterkracht voor het transport van materialen
Notulen der Algemeene Vergadering op 24 Mei 1898.
Bijlage A. Algemeen verslag liet rellende den toestand
en de werkzaamheden van de Afdeeliug
Nederlandsen Indië van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs van 1 April 1897
tot Uit. Maart IS9S
Bijlage B. Verslag van den Penningmeester over het
tijdvak loopende van 1 April 1897 tot

Balans
Bijlage I».

Winst- en Verliesrekening van de Afdeeling Nederlandsch-ludié van liet Koninklijk
Instituut, van Ingenieurs van 1 April 1597
tot 81 Maart 1898

Mededeeling
M'liroel'palen

over

1

I
X Ii I
XX

het draagvermogen

Bijlage E.
Bijlage F.

Voordracht over het Petroleumgasgloeilicht
Systeem: //Washington."
Herinnering aan wijlen Ingenieur T. J.

\X\l

XXV I I I
XXXI

Stieltjes

\

Naamlijst der leden op 1 üctober IS9S

VERHANDELINGEN.
\\l

XXII

Uit 0 . Maart 1898

Bijlage C.

Bladz,

Bladz.

XXIV
XXIV

van

XXV

Verslag omtrent het bakken van steen (waalformaat)
voor den bouw der steenovens der machinale
tichelkerken in de Solo-vallei
De hronwatervooraicning van het militair etablissement
te Tjitnahi
Over den aanleg van hellende goten in irrigatieleidingen.
Tets over den afvoer over brcede overlaten

1
5

30
35

BOEKAANKONDIGINGEN.
Leerboek der toegepaste mechanica door A.
van Hbmeet

('.

('.

O.

4°
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1897 DES AVONDS TEN 9 URE IN HET LOKAAL
DER VeREENIGING OP HET WATERLOOPLEIN.

VEMBER

eenige oogenblikken wenscht bezig te houden over /rhet transport eeren van materialen met behulp van waterkracht."
Ook deze voordracht is hier achter afgedrukt als bijlage B.
Over het gesprokene wenscht niemand in discussie te treden,
waarop de voorzitter ook dezen spreker bedankt voor het mede-

Aanwezig zijn: van het bestuur de ITeeren K. H. J. Spanjaard
voorzitter, J. Nuhout van der Veen vicepresident, A. P. gedeelde.
Melchior, penningmeester, het lid L. J. C. van Es en J. J.
Wegens het vergevorderde uur wordt de aangekondigde medeStieltjes Secretaris, terwijl de leden G. P. A. Kenaud en A. A.
deeling van het lid A. P. Melchior, over draagkracht van
van Heven van hun afwezen hebben kennis gegeven; voorts de schroefpalen tot de volgende vergadering uitgesteld.
leden: .1. P J. H. Alsdobf, Th. F, A. Delprat, "W. Elenbaas,
Niets meer aan de orde zijnde, en daar geen der leden iets
E. A. C. E. von Essen, W. F. Heskes, J. Homan van der Hkide, meer heeft op te merken in het belang der Afdeeling wordt
T. M. G. Keuleyajs, E. E. Scherius, en W. Sciieuer.
deze vergadering ten 12'/g ure door den voorzitter gesloten.
Nadat de voorzitter de vergadering geopend en de aanwezigen
■welkom geheeten heeft, deelt hij mede dat de notulen der vorige
vergadering reeds zijn afgedrukt in het aan de leden onlangs toegeBijlage .%.
zonden tijdschrift der atdeeling, zoodat nadere voorlezing daarvan
onnoodig wordt geacht.
Over Stortdammen in leidingen
De president deelt daarop mede dat bij gelegenheid van het
50 jarig bestaan van het Kon. Inst. v. Ing. op 31 Augustus
Met genoegen heb ik gevolg gegeven aan de uitnoodijl. dcor het bestuur per telegram een gelukwensen en betuiging ging van het Bestuur omeene voordracht te houden
van sympathie aan het bestuur van het Instituut in Nederland
over stortdammen in luidingeD, een onderwerp dat zeker
is overgebracht en dat daarop den volgenden dag een telegram
niet geheel van actualiteit ontbloot is.
van dankbetuiging is ontvangen.
Wat ik thans aangaande dat onderwerp onder Uwe
De Heer J. E. de Meijier stelde sedert het bestuur in kennis
met de hulde die hem op dien gedenkwaardigen dag bij monde aandacht wenschte brengen is niet een wetenschappelijke
verhandeling in den meer exacten zin van het woord,
van den Heer Conkad was gebracht, en waardoor hij mocht ontwaren dat de afdeeling Nederlandsch-Indiö in het bijzonder, behoorlijk doorspekt met integralen en formules. Maar
doch overigens het werk van alle Ingenieurs en technici in het zijn alleen eenige beschouwingen, opmerkingen en
Nederlandsch Oost Indie steeds op de belangstelling en waardeering ervaringen waartoe de vierjarige observatie van een bevan het Kon. Inst. van Ingenieurs in Nederland kan blijven langrijk aantal stortdammen van verschillende constructie
rekenen.
mij aanleiding heeft gegeven.
De voorzitter leest in extenso het daarover handelend schrijven
En ik hoop daarbij niet te veel van uw geduld te zullen
van dien exprrsident der afdeeling voor.
vergen.
De op de vorige algemeene vergadering benoemde verificatieHet ligt voor de hand dat den Ilollandschen ingenieur
commissie beeft reeds de haar opgedragen taak verricht, hetgeen
van
huis uit nagenoeg geen noties worden bijgebracht
daardoor is kunnen blijken dat de Kekening Courant, de Balans
omtrent
kunstwerken die ten doel hebben het water naar
en het verslag van den Penningmeester, over het afgeloopen
beneden
te voeren zooals stortdammen, want men is in
boekjaar reeds zijn afgedrukt in het laatst verschenen afdeelingstijdschrift.
ons polderland te veel in beslag genomen en bezwaard door
De voorzitter bedankt daarom de Heeren Th. M. G. Kkülemans de moeilijkheden verbonden aan het opvoeren van het
en L. .1. C. van Es voor de door hen daaraan besteeden arbeid.
water, om veel aandacht te hebben voor het weinig voorHet woord wordt nu verleend aan het lid J. Homan van der komende geval dat het naar beneden gevoerd moet worden.
Ilr ii)i'. tot het houden van eene voordracht over het aangekondigde Het spreekt dan ook van zelf dat, toen ik in 1892 in
onderwerp: /rStortdammen in leidingen' 1
Pekalongan bij de irrigatie opnemingen geplaatst werd, ik
Deze belangrijke lezing, welke onderbroken wordt door het
daar, wat betreft stortdammen en dergelijke kunstwerken,
houden van eene korte pauze, is in haar geheel hierachter als
werd opgevoed in de alleen zaligmakende leer der stortbijlage A afgedrukt.
Daar geen der leden, na het einde der voordracht, nog nadere bakken.
Ik kwam echter van lieverlee tot eenigszins andere
inlichtingen verlangt, noch bemerkingen heeft, bedankt de voorzitter spreker voor de intressante mededeelingen om daarna het inzichten, nadat ik in 1894 naar Buitenzorg was overge■woord te verkenen aan het lid A. Snethxage, die de leden plaatst, en belast met het toezicht op de zoogenaamde
.
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Gouvernements Waterleidingen in de Residentie Bataoia.
In die leidingen komon nl. een groot aantal stortdammen
voor van zeer verschillende constructie, zoodat ze een
ruime gelegenheid geven tot onderlinge vergelijkingen

Behalve bij de prise d'eau ontvangt ook de Westerslokkan nog water door middel van twee toevoerleidingen.
Het aantal aftappingen bedraagt 64.
De leiding der eerste aftapping, de Tjidepiet, verdient
daaromtrent.
afzonderlijke vermelding omdat deze door het GouverneHet zij mij vergund om in 't kort enkele bijzonderheden ment wordt onderhouden en de daarin liccrende kunstaangaande genoemde leidingen te releveeren, omdat dit werken later ter sprake zullen komen.
Het Westmoassondebiet der Wes ter slokkan is ongeveer
tot verduidelijking van het later volgende zal kunnen
strekken, en waarschijnlijk het meerendeel der heeren 12 a 14 M per secunde, de bandjir afvoer bedroeg, n ibij
daarmee niet bekend zal zijn.
de prise d'eau, vroeger tot 70 M B per secunle.
De bedoelde waterleidingen bestaan uit de Oosterslokkan,
Thans zijn echter tijdelijke sehotbalkatsluitingen aangeWesterslokkan
en
bracht
en met het bouwen van een inlaatsluis is een aande
de Tjiballokleiding.
De Oosterslokkan ontleent het water aan de Tjiliwong, vang gemaakt, zooiat de leiding weldra bandjirvrij zal zijn.
Voor de loozing van het bindj ir water dieneu twee
ongeveer 5 paal boven Buitenzorg en loopt oostwaarts
van de Tjiliwong-rivier, grootendeels langs den grooten overlaten.
Met het graven van het bovenstroomsche gedeelte der
postweg, door de hoofdplaats Meester-Cornelis naar de
Westerslokkan, dat door den Kegant van Buitenzorg op
Soenter rivier bij Bataoia.
Behalve aan de prise d'eau wordt de leiding nog gevoed initatief der Regeering is aangelegd, is begonnen in 17t57.
door twee toevoerleidingen.
Het doel was oorspronkelijk om voor middel van eene
ontDe langs de leiding gelegen particuliere landen
aftapping uit de Tjisedanie te voorzien in het gebrek aan
kenen daaraan hun bevloeiïngs water door middel van 34 water dac in de Tjiliwong was ontstaan, doordat het water
uit die rivier werd afgetapt in de Oosterslokkan. De
aftapsluisjes.
Het westmoessondebiet der leiding bedraagt ongeveer leiding heeft echter later deze bestemming verloren en is
10 a 12 M s. per secunde.
een irrigatie-leiding geworden die dient tot beyloeiinii
De prise d'eau is open, zoodat in het bovenstroomsche
van de aangelegen particuliere landen.
voorkomen
van
ongeveer
Alleen een overlaat bij Kedoeng Badak, die loost op de
gedeelte bandjirafvoeren kunnen
s
secunde.
50 M per
Tjiliwong, herinnert nog aan de oude bestemming.
De leiding is door, en ten bate van de eigenaren en de
Het gedeelte der leiding noordwaarts van den overlaat
bevolking der betrokken particuliere landen aangelegd.
bij Kedoeng Badak en de vertakkingen zijn successievelijk
Met het graven van deze leiding is in 1739 begonnen, aangelegd tusschen 1835 en 18t54, door de eigenaren en
de bevolking der belanghebbende particuliere landen, met
en zij is voltooid in 1753.
Het doel was oorspronkelijk meer om een waterweg eenige geldelijke hulp van het Gouvernement
tusschen Buitenzorg en Batavia tot stand te brengen, dan
De bemoeienis van de Regeering wat de Westerslokkan
wel bevloeiing; dat doel zag men spoedig in te moeten betreft, dagteekent van 1843 en had het bouwen van een
opgeven wegens het groote verval.
reeks gemetselde dammen ten gevolge, ten behoeve van de
Reeds in 1754 begon de Regeering zich met het beheer aftappingen en de overlaten Thans zijn er ia t geheel
der Oosterslokkan te bemoeien en stelde voor het toezicht 47 stortdammen in de leiding met bijbehporen. De
een compagniesdienaar aan.
meeste zijn door de landeigenaren gebouwd en een geAan de bemoeiingen der Regeering en de tegenstrijdige deelte daarvan is reeds meer dan 50 jaren oud.
belangen der verschillende particuliere landeigenaren is het
De Tjiballok-Uidmg, die uit het begin dezer eeuw dagte wijten, dat reeds in het begin dezer eeuw op het maken teekent, heeft slechts een debiet van Va a D/ s "VP. per
van gemetselde dammen en aftappingen in de Oosterslokkan secunde en dient hoofdzakelijk voor het leveren van spoelwerd aangedrongen.
water voor de hoofdplaats Buitenzorg on verder voor beDientengevolge bevinden zich thans een 18 tal stort- vloeiing van een paar particuliere landen en van het Goudammen in de leiding, die grootendeels door de landvermcntsland Bloeboe.
eigenaren gebouwd zijn en waarvan verscheidene nog uit
Deze leiding heeft een open mond. De bandjirafvoer
dateeren
of
1844
toen reeds bestonden en dus meer dan kan dientengevolge tot 13 M s , per secunde bedragen.
een halve eeuw oud zijn.
In de leiding liggen een 15 tal gemetselde stortdammen
De Westerslokkan ontleent het water ongeveer 1 paal en overlaten die allen nog van reeenten datum zijn.
boven Buitenzorg aan de Tjisedanie-v'iviev en loopt westOver 't algemeen hebben de bedoelde leidingen een
waarts van de l'jüiwong-Tiv'wv en meestal zeer nabij den groot verval en dus groote stroomsnelheid bij geringa
spoorweg Batavia-Buitenzorg naar Tjitajam en verder met waterdiepte.
drie vertakkingen: de westertak naar Simplicitas, de oosterDe kunstwerken zijn alle onevenredig groot voor het
tak naar Pondok Tjina en de middentak naar Pegansaan normale debiet, wegens den vrijen toegang van het banbij Weltevreden.
djirwater.
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(rekkelijke kosten van aanleg en onderhoud zijn dan ook
de voornaamste criteiia voor de beoordeeling der verschillende typen en constructien.
De constructie die de voorgangers van de tegenwoordige
landeigenaren toepasten bij het bouwen dezer dammen is
te curieus om niet vermeld te worden.
De kunstwerken dienden in nagenoeg alle gevallen ter
vervanging van reeds vroeger bestaan hebbende dammen
van tijdelijke materialen of van hout.
Terloops zij eerst nog vermeld dat de leidingen, tengevolge van de regeling der waterverdeeling tusschen de
verschillende landen, bij gedeelten gedurende enkele maanden
De stortdammen in de Buitenzorgsche leidingen zijn te
van het jaar droog liggen, waardoor de bouw der kunstrangschikken in drie afzonderlijke typen, uitmakende kathewerken zeer vergemakkelijkt werd.
gorien: namelijk:
Men begon met even boverstrooms van den ouden dam
l e hellende stortvlakken met sprong
een sleuf te graven voor den voetmuur van den te maken
2 e gebogen storthellingon, met stortvloeren en
dam.
3e stortdammen met stortbakken.
Deze muur, die meermalen van den aanvang af een
Ik stel mij voor, de vóór- en nadeelen dezer drie typen
hoogte van bij do 3 M. boven den bodem had, maakte
en eenige variatien en bijzonderheden ervan achtereenmen
doorgaans slechts één steen dik in enkele gevolgens te bespreken om dan ten slotte mijne gevolgvallen anderhalve steen. (Van riviersteen maakte men,
trekkingen in 't kort te resumeeien.
zooals bekend is, in dien tijd voor metselwerk nog geen
De hellende stortvlakken met sprong zijn het oudst van gebruik wat erg kenteekentnd is voor de Hollanders met
de drie typen van kunstwerken.
hun vaderlandschen baksteen).
De ontgraving werd zoo mogelijk te lood of onder zeer
de
komen
ze
Buitenzorgpcbe
leidingen
ten
van
getale
In
kleine helling uitgevoerd, en de muur dan tegen de ont40 voor en dagteekeiun allen tusschen 1843 en 1878.
De g< dachte die san dit soort dammen ten grondslag ligt, graving aangebouwd, eveneens te lood of eenigszins achter
komt duidelijk uit bij den in fig. 1 Plaat IV als kaïakteristiek over hellend.
type aangegeven dam vsn Tandjong Oost in de OosterslokVervolgens werd de bovenschermmuur van den dam
Tcan. Het heeft blijkbaar in de bedoeling van den ontwerper gebouwd.
Deze reikt doorgaans niet meer dan 1a l 1 M. diep
gelegen het water op het hellende vlak een zoodanige
snelheid en richting te geven, dat het met een sprong, beneden den bodem van het bovenpand en is meestal slechts
als een vrije straal, op een zoo groot mogelijken afstand één steen dik. Zoomogelijk werd de bovenschermmuur evenvan den voet van het kunstwerk in het benedenpand der eens met den achterkant vlak tegen de loodrechte ontleiding terecht komt teneinde zoodoende het kunstwerk graving aangebouwd.
De bovenvleugelmuren werden ook meestal hoogstens
tegen ontgonding te vrijwaren.
De kenmerkende eigenschap van deze soert kunstwerken, ongeveer 1 M. diep beneden den bodem van het bovenin tegenstelling met de beide andere, is in de eerste plaats, pand gefundeerd.
dat m<t de uitwerking van het neerstortende water in het
De fundeering der leimuren werd volgens de helling
benedenpand alleen rekening wordt gehouden in verband van het stortvlak aangelegd en niet dieper dan een halve
met de veiligheid van het kunstwerk, terwijl bij de beide meter ongeveer daar beneden.
andere typen het beschermen van den bodem van het
De boyenvleugel- en de leimuren zijn in de meeste
benedenpand tegen den invloed van het neerstortende gevallen ook niet meer dan één steen en hoogstens anderwater zeer bepfald in de bedoeling ligt.
halve dik, niettegenstaande de hoogte meermalen 2h.2 1/2
Dit onderscheid dient bij de beoordeeling van de werking M. bedraagt.
der kunstwerken wel in het oog gehouden te worden.
Benedenvleugelmuren werden er in den regel aan het
het
van
kunstwerk
de verschillende typen van damniet gemaakt.
Bij
vergelijken
men moet trouwens in de eerste plaats in aanmerking
De storthelling eindelijk werd volgens het verlangde
genomen worden dat elke stortdam door het teweegbrengen profil afgegraven en vervolgens afgedekt met een halfsteens
van opstuwing de oorzaak is van eene ophooping van rollaag. Bij enkelen eenigszins royaal gebouwde dammen
arbeidsvermogen, dat in den vorm van arbeidsvermogen komt het voor, dat er nog een plattelaag onder de rollaag
van beweging naar het lagere pand van den waterloop wordt ligt; doch bij een paar kleine dammen heeft men in plaats
overgebracht.
van een rollaag alleen maar een plattelaag aangebracht.
De mindere of meerdere schade waarmede het absorAl het muurwerk is in kalkmortel opgemetseld en was
beeren van dit arbeidsvermogen gepaard gaat, en de be- oorspronkelijk ook daarmee bepleisterd.
Dit komt echter den stortdammen in zooverre ten goede
dat ze gewoonlijk bij een veel geringer debiet werken,
dan het maximum waarvoor ze ontworpen zijn.
De 3 hoofdleidingen, met hare vertakkingen, overlaten,
toevoerleidingen en vele kunstwerken worden door het
Gouvernement onderhouden. De f tortdammen en verdere
kunstwerken, die uitsluitend dienen voor de aftappingen
der particuliere landen worden echter door de belanghebbenden gebouwd en onderhouden.
Na deze kleine uitweiding kom ik op het eigenlijke onderwerp, de stortdammen, terug.
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Later is veelal een pleisterlaag van portlandcement dus eigenlijk door de hoogte en den vorm van de stortspecie aangebracht, vooral op de stortlielling.
helling en de dikte van den waterstraal en
ten 2°. door de hoogte van de kruin van den voetBij den overlaatdam te Empang, in een rivierarm van
de Ijisedanie bij de prise d'eau van de Westerslokkan heeft muur boven den waterspiegel van het benedenpand.
men, in plaats van eene rollaag, voor den vloer van het
De vraag in welke verhouding het beschikbare verval
hellend vlak eene laai; metselwerk van riviersteen gebruikt verdeeld moet worden tusschen het stortvlak en den voetvan ongeveer 20 cm. dikte.
muur en wat bij een gegeven waterstaai de voordeeligste
Deze dam is vermoedelijk omsteeks 1850 gebouwd en vorm is voor de stortlielling, om een grooten sprong te
heeft zich goed gehouden. De dam heeft een kruinslengte krijgen, leent zich zeer interessant voor eene behandeling
van 38.25 M. en een verval van ± 3.50 M. Hot water langs analytischen weg. Zooals ik reeds in den aanvang
kan tot 1.50 M. boven de kruin rijzen.
heb y-ezegd is het echter mijne bedoeling niet U daar
Verscheidene van de op de aangegeven wijze van baksteen dezen avond mede lastig te vallen.
gebouwde dammen hebben een verval tusschen het boven
Van eene voor alle gevallen geldige vaste verhouding
en benedenpand van 6 a 7 M. bij een gewoon debiet der kan natuurlijk geen sprake zijn omdat o. a. bij waterleidiüg van 8 tot 12 M per secunde gedurende 6 a 9 stralen van verschillende dikte en bij verschillende soorten
maanden van het jaar en met bandjirstanden van 20 tot metselwerk de wrijving een onevenredigen invloed op de
40 M per secunde.
eemiddelde snelheid van het afstroomende water uitoefent.
Als men bedenkt dat vele van deze dammen reeds meer
Bij het bepalen van de kruinlengte van een dam of
dan een halve eeuw oud zijn en zich steeds goed hebben m. a. w. van de dikte van den waterstraal zal hiermede
gehouden, niettegenstaande de uiterst lichte constructie en rekening gehouden dienen te worden; want van den invloed
het lang niet altijd bijzonder zorgvuldige onderhoud door die de wrijving op het stortvlak heeft op de gemiddelde
de landeigenaren, dan komt men m. i. van zelf tot de snelheid van den straal hangt de grootte van den sprong
conclusie dat het type volstrekt niet zoo afkeuringswaardig natuurlijk grootendeels af.
is als men wel eens gemeend schijnt te hebben.
Ter bepaling der gedachten kan ik het volgende medeDe wijze waarop het water zich over dit type van deelen omtrent de bedoelde verhoudingen bij de door mij
dammen beweegt is in fig. 1 en 2 Plaat IV schematisch waargenomen storthellingen met sprong in de Buitenzorgvoorgesteld.
sche leidingen.
De snelheid wordt op de stortlielling steeds grooter (en
Bij verscheidene stortdammen die een verval tusschen
straal
de
dunner) totdat, bij
de
tegenhelling de richting het boven en benedenpand hebben tot 6 a 7 M. en een
het
den
wordt gewijzigd met
oog op
sprong.
waterstraal ter dikte van gewoonlijk 0.50 a 0.60 M., is
Buiten het kunstwerk beschrijft het water eene parabode valhoogte ongeveer gelijk verdeeld tusschen de stortliellische baan, waarbij de straal steeds grooter afmetingen ling en de hoogte van den voetmuur en deze dammen
aanneemt, wegens de ongelijke snelheid der verschillende voldoen zeer goed.
lagen. Daar de snelheid echter nog vermeerdert tijdens
Bij een aantal andere dammen is de voetmuur in verden vrijen val moet het toenemen der afmetingen van den houding veel minder hoog en deze geven veel minder
straal noodwendig met het verlies van den compacten gunstige uitkomsten zooals nader zal worden uiteengezet.
vorm gepaard gaan. Dientengevolge komt de straal dan
Met de dikte van den straal wordt bedoeld de hoogte
ook als een regen van zeer groote druppels in het be- van den waterspiegel in het bovenpand boven de kruin
nedenpand terecht.
van den dam.
Gaan we nu na, welke voor deze soort stortdammen
De sprong bedraagt bij de eerstgenoemde dammen, gede gunstigste omstandigheden en de beste vorm en conrekend van af den voettnuur tot aan het midden van den
dan
dat
wat
blijkt,
structie zijn
bij stortdammen met neerkomenden straal, ongeveer 6 a 8 M •
stortbakken juist zoon groot bezwaar is, namelijk een groot
Ik merk hierbij nog op, dat het in den aard der zaak
verval, bij deze soort dammen een dringende vereischte li"-t dat bij een straal van beduidende dikte en een ilink
is voor de goede werking en het in stand blijven van het verval door eene kleine tegenhelling de sprong vergroot
kunstwerk.
wordt; doch bij een kleine straal kan de snelheid door de
De eerste voorwaarde voor het in stand blijven van tegenhelling allicht te veel gebroken worden, zoo dat het
het kunstwerk is dat de voetmuur niet door den neerstorwater dan bijna zonder sprong vlak aan den voet van
tenden waterstraal ontgrond en in gevaar gebracht wordt. den dam terecht komt.
Om dit te voorkomen is het in de eerste plaats noodig
De omstandigheid dat de straal klein is, doet echter in
dat de neervallende straal op een zoo groot mogelijken dit geval het gevaar voor ontgrondmg van den voetrauur
afstand van den voetmuur in het benedenpand te recht komt. grootendeels te niet.
Deze afstand wordt bepaald door twee factoren namelijk:
Op de plaats waar de straal neerkomt vormt zich in 't
ten I°. door de snelheid en de richting van den wateralgemeen natuurlijk een kuil in den boden van het bestraal op het oogenblik dat deze de stortlielling verlaat nedenpand.
3.
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Die kuil strekt zich stroomop- en stroomafwaarts en in elk geval moest kunnen uithouden; want de dammen
ook in de richting naar de oevers over eenigen afstand waren reeds ongeveer 50 jaar oud, toen de bakken werden
uit en vermindert van het midden uit naar alle richtingen gemaakt en het ligt dus voor de hand, dat de kuilen wel
in diepte. De uitsehuring is in stroomafwaartsche richting reeds zoo diep waren geworden, dat een soort van evenveel sterker dan stroomopwaarts.
wichtstoestand tusschen de vastheid van den bodem en
Dit wordt alleszins verklaard door de richting der hede werking van het water tot stand gekomen was. En
weging van het neerstortende water.
toch bleken de stortvloeren der bakken spoedig ernstig
De bodem van de leiding vertoont stroomopwaarts bij beschadigd te zijn. Dit kan, voor zoover ik heb kunnen
de goed werkende dammen eene helling van niet minder nagaan, nergens anders aan geweten worden, dan aan de
dan 1 op H 4 M. wanneer de straal dus op 3 a 4 M. omstandigheid, dat men tegelijk met het bouwen van den bak
van den voet neerkomt kan eene uitsehuring van 1 M. de uiteinden der leimuren van evenwijdige wangstukken had
voorzien, terwijl voordien de uiteinden der leimuren daarhet kunstwerk zelve niet schaden.
De grootste diepte die ik bij deze kuilen heb gemeten entegen spreidend waren; en tevens de tegenhelling van
is 3.60 M. beneden de normale bodemlijn der leiding op de stortvlakken had verminderd.
De reden daarvoor was natuurlijk dat men anders de
18 M. afstand van den dam.
Dit geval doet zich voor bij den dam van Tjimangis bak breeder en langer zou hebben moeten maken en hot
gevolg ervan is geweest dat de straal (die in zijn ouden
in de Oosterslokkan (fig. 2) Pi. IV.
de
dammen
meeste
echter
de
toestand
de bodem der leidino- niet beduidend meer aangrootste
diepte
Bij
bedraagt
van den kuil niet meer dan 2 a 2 l / 2 M. beneden den getast zou hebben) nu in meer compacten vorm neerkomt
en den vloer van den bak voortdurend beschadigt, ofschoon
normalen bodem.
bestaat
De bodem van de leidingen in Buitenzorg
bedeze dieper ligt.
neden de dammen uit zeer vasten rooden kleigrond en in
De constructie van stortdammen met sprong gecom.
bineerd met stortbakken kan int algemeen niet aanbevolen
sommige gevallen uit zachte wadas.
Bij de dammen met de reeds genoemde goede verhouworden, hoofdzakelijk ook omdat de stortdam met sprong
was
aan
den
voet
dam
afmetingen
van den
daardoor zijne bijzondere geschiktheid voor leidingen die
dingen en
de bodemdiepte ongeveer gelijk aan, of niet meer dan aan uitsehuring onderhevig zijn verliest. Bij den dam van
O.GO M. grooter dan de normale bodemdiepte van het het krankzinnigen Gesticht (fig. 15 Plaat VI en van Lio
benedenpand.
en Djambattan Serong (fig 3 en 4) Plaat IV en V blijk l
Dat de uitdieping van den bodem ter plaatse van den dit zeer sprekend
neervallenden straal niet veel verder gaat, moet voor een
Uit het voorafgaande meen ik te mogen concludeeren,
dat
liet type stortdammen met sprong op zich zelf volstrekt
deel
worden
aan
de
dat
de
geweten
groot
omstandigheid,
straal ten gevolge van het verschil in snelheid, tusschen niet afkeurenswaardig geacht moet worden, mits de afde hoogere en de lagere waterdeelen van het profil bij metingen gunstig gekozen zijn en in de eerste plaats het
het verlaten van de storthelling, niet als een compacte verval voldoende is en de bodem uit vasten grond bestaat.
massa neerkomt, zooals bij de stortdammen met stortbakken
Men veronderstelle nu echter niet dat ik daarom ook
het geval is, maar op den weg die vrij vallend wordt de door de landeigenaren van tempo doelo2 gevolgde conafgelegd eene verspreiding ondergaat, zoadat hij eigenlijk structie als navolgenswaardig zou will >n aanprijzen.
meer in den vorm van een groot aantal afzonderlijke groote
Er zijn trouwens ook wel dammen met sprong van meer
waterbellen neerkomt.
soliede constructie uitgevoerd o. a. in 1879 een dam in
Door een tegenhelling wordt deze spreiding sterk bede Tjidepietleiding voor het Krankzinnigen Gesticht te
vorderd .
Buitenzorg.
Van den invloed der spreiding van den straal heb ik
Het zal echter iedereen bij den eersten oogopslag opeen paar interessante voorbeelden gezien.
vallen, dat deze soort stortdammen, ook bij een soliede
Bij verscheidene van de storthellingen met sprong die constructie, een minimum hoeveelheid metselwerk vereischen
eenigszins ontgrond 'waren heeft men n. 1. sedert 1886 vergeleken bij de andere typen en dus zeer weinig koststortbakken aangebracht waarin de straal wordt opge. baar zijn
vangen.
Bij een paar globale ramingen daaromtrent bedroegen
Van de meeste dezer stortbakken is de bovenkant van de kosten slechts ongeveer 50% van een kunstwerk met
den gemetselden vloer dieper aangelegd dan de uitgespoelde stortbakken
kuil in den bodem van de leiding, waarin ze gebouwd
Dit voordeel van de stortdammen met sprong is zeker niet
zijn.
gering te schatten.
De dam van Djambattan Serong (fig. 3) en van Lio
De nadeelen aan dit soort stortdam verbonden zijn
(fig. 4) Platen IV en V in den westertak der westerslok- hoofdzakelijk:
kan zijn hiervan een paar sprekende voorbeelden.
het gevaar voor ontgronden van den voetmuur
ten l e
Men zou verwachten dat de vloer van zoo n bak het en de beneden vleugels.
.

.

.
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het ontslaan van een komvormige uitschuring
in den bodem der leiding die zich ook tot aan den bovenkant van de taluds doet gevoelen.
Wat het eerste bezwaar betreft, dat voorkomt men in
alle gevallen waarin het type met recht wordt toegepast
door den voetmuur en de vleugels een paar M. diep beneden de normale bodemlijn te fundeeren en door een
goede vei houding tusschen de hoogte van den voetmuur
en de storthelling te kiezen.
Wanneer de dam ontgrond is, hetzij wegens onvoldoende fur deering, hetzij ten gevolge van eene algemeene
uitdieping van den bodem van het benedenpand, dan heeft
men bij dit type van stortdam een gemakkelijke en weinig
kostbare wijze om het gevaar te coupeeren, namelijk door
langs den voetmuur en de vleugels tijdig een gemetselden
koffer aan te brengen.
De constructie en de werking van het kunstwerk blijft
daardoor geheel onaangeroerd.
In leidingen waarvan de bodem over de geheele lengte
aan voortgaande uitschuring onderhevig is, zijn deze soort
dammen daarom de aangewezen constructie, wegens de
gemakkelijke en weinig kostbare wijze waarmede de dam
tegen de nadeelige gevolgen van de uitschuring beveiligd
kan worden, zonder dat de goede werking daardoor eenigszins wordt benadeeld.
Alen heeft daartoe zooals reeds is opgemerkt slechts
een koffer langs den voetmuur en een gedeelte der vleugels
aan te brengen en eventueel de vleugels een weinig te
verlengen.
Deze operatie kan herhaald worden zoo dikwijls de uitschui'ing der leiding dat noodig maakt; want men blijft
daarbij steeds in het kader van het kunstwerk omdat dit
in werking en strekking geen eigenlijke verandering ondergaat
Dit laatste is niet meer het geval wanneer men als
voorziening tegen ontgronding een stortbak aar.brergt,
zooals dikwijls is gedaan, want als de leiding dan noc
verder uitschuurt en er dus beneden den stortbak weer een
val ontstaat heeft men niet meer een aangewezen eenvoudig
en weinig kostbaar middel om het kunstwerk aan de veranderde omstandigheden aan te passen.
Voor het overige kosten de dammen met sprong in
het algemeen weinig aan onderhoud.
De beschadigingen bestaan hoofdzakelijk alleen in eenige
uitslijting, door het water, of beschadiging, door mee gevoerde rolsteenen, van het pleisterwerk op de veegen van
het hellend vlak.
De gevallen van ernstige ontgronding van den voetmuur,
-welke ik bij stortdammen met sprong heb waargenomen,
zijn alle daaraan te wijten, dat de hoogte van den bovenkant van den voetmuur boven den waterspiegel van het
benedenpand niet voldoende is voor het ontstaan van een
flinken sprong; altijd voor zoover ten minste doorgaande
uitschuring van het benedenpand niet de oorzaak ervan was.
Bij verscheidene dammen ligt de bovenkant van den
.

.

in leidingen.

niet meer dan 0.50 boven den waterspiegel van
het benedenpand en soms daarmede bijna gelijk.
Het water komt dan met groote snelheid onmiddelijk aan
den voet van den dam in het benedenpand en veroorzaakt
daar eene zeer snelle beweging hoofdzakelijk in de lengte
richting van de leiding.
Het ligt derhalve voor de hand dat eene sterke uitschuring
van den bodem, over vrij groote lengte, daarvan liet gevolg
moet zijn
en die uitschuring bereikt reeds vlak bij den
voet van den dam eene groote diepte en veroorzaakt dus
in sterke mate gevaar voor het kunstwerk.
De uitspoeling vlak aan den voet van den dam bedraagt
tot 2.50 en 3.00 M., dat is weinig minder dan de
grootste waargenomen diepte van de komvormige uitschuring bij dammen met een flinken sprong.
De dam van Tjüanykap (fig. 5) Plaat V is hiervan
een der vele voorbeelden.
Het zijn de veel voorkomende dusdanige, weinig oordeelkundige toepassingen ervan, die de stortdammen met sprong
bij velen in discrediet gebracht hebben.
Het is opmerkelijk, dat de komvormige verbreeding van
het benedenpand zich bij de laatst bedoelde constructie
in veel sterker mate voordoet, dan bij de dammen met een
Hinken sprong; terwijl de uitdieping van den bodem ook
niet geringer is en, zooals hiervoor vermeld, veel ongunstiger vorm aanneemt.
De komvormige verbreeding die bij stortdammen met
hoogen sprong gewoonlijk slechts enkele meters aan weerskanten bedraagt, neemt bij een lagen sprong dikwijls
enorme afmetingen aan, zooals bijvoorbeeld bij dun dam
van Tjüüitan (fig. 6 Plaat IV).
Dit is trouwens volkomen verklaarbaar. Het doel toch
dat bij eiken stortdam, zooveel mogelijk bereikt moet worden is om het arbeidsvermogen dat door de neerstortende
watermassa wordt vertegenwoordigd te absorbeeren, en wel
op zoodanige wijze, dat daardoor het minst mogelijk nadeel
aan het kunstwerk en de leiding wordt te weeg gebracht.
Het kunstwerk is het meest belangrijk en het kostbaarste onderdeel en zal dus in de eerste plaats beveiligd
voetmuur

moeten worden.

Op de storthelling zelf veroorzaakt het water weinig
schade, maar nadat het de storthelling heeft verlaten kan
het tot ontgronding van het kunstwerk aanleiding geven.
De oorzaken waardoor het arbeidsvermogen van den
neervallenden straal wordt geabsorbeerd, nadat de straal de
helling heeft verlaten zijn
a. de weerstand van de lucht op den neerstortenden
:

straal.
b. de wrijving tusschen de waterdeeltjes van den neerstortenden straal onderling en met de watermassa van het
benedenpand.
e. de wrijving van het water langs den bodem en de
wanden van bet benedenpand, en
ei de snelheid waarmee het water wegstroomt in het
benedenpand.
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De beide laatste factoren geven de schadelijke werkingHet streven moet dus zijn die zoodanig te regelen dat
het te wees brengen van nadeel wordt voorkomen.
In de eerste plaats kan men daartoe trachten de beide
eerste factoren zooveel mogelijk te vergrooten.
Om de weerstand van de lucht zoo groot mogelijk te
doen zijn moet het aan de lucht blootgestelde oppervlak
zoo groot mogelijk zijn, dus moet de straal zooveel mogelijk
gespreid worden.
Dit nu is bij de stortdammen met een Hinken sprong
wel, doch bij de later genoemde variëteit niet liet geval,
omdat de straal daarbij na een zeer korte baan, en dus
nog in compacten toestand, reeds den waterspiegel van
het benedenpand bereikt.
Om zooveel mogelijk botsing en wrijving van de neerkomende waterdeelen onderling te veroorzaken is ongelijke
richting van de beweging der waterdeelen, dus eveneens
spreiding van den straal in de eerste plaats noodig.
Teneinde de wrijving tusschen de massa van den neerkomenden straal en de watermassa in het benedenpand
voor eene bepaalde waterhoeveelheid zoo groot mogelijk te
doen zijn, moeten de afzonderlijke massadeelen die ten opzichte van elkaar in beweging zijn, zoo klein mogelijk zijn.
De watermassa van het benedenpand moet dus door den
neerkomenden straal niet zoodanig worden aangedaan, dat
het grootste gedeelte ervan eene beweging krijgt als een
stroom, waarvan de onlerdeelen wat richting en grootte
betreft, ongeveer denzelfde beweging hebben; maar de beweging die in de watermassa van het benedenpand ontstaat, moet klaarb'ijselijk zoo ongelijk mogelijk zijn, wat
richting en grootte betreft, voor zoo klein mogelijke afzonderlijke onderdeelen van de aangedane watermassa.
Dan zal er groote wrijving ontstaan tusschen de deeltjes
onderling, over de gehecle massa.
Bij een flink gespreide straal, zooals bij dammen met
een grooten sprong voorkomt, is dit laatste zeker in veel
sterkere mate het geval dan wanneer e;n compacte straal
in bijna horizontale richting de oppervlakte van het benedenpand bereikt, zooals bij dammen met een zeer kleinen
sprong bet geval is.
In het laatste geval ontstaat een snelle horizontale beweging met groote draaikolken of verticale wielingen in
het benedenpand, waaraan groote massa's gelijkmatig
deelnemen. In het eerste geval ontstaat een soort borrellende en bruisende beweging die aan de oppervlakte
zeer erg lijkt; doch de snelheid der waterdoelen neemt,
zoowel in horizontale als in verticale richting spoedig
zeer sterk af, door de onderlinge botsing en wrijving der
kleine bewegende massadeelen.
Het nadeel, dat in het benedenpand kan worden aangericht, is afhankelijk van de snelheid die het water heeft
in 't algemeen, ofschoon meer bijzonder ter plaatse waar
het met den bodem en de wanden in aanraking komt.
Om bij een gegeven straal het nadeel geringer te maken
moet met dus de snelheid verminderen, en dit kan ge-
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schieden, door de watermassa, die door den neerkomenden
straal wordt aangedaan te vergrooten, hetgeen langs natuurlijken weg wordt verkregen door de verbreeding en
de verdieping die de kom, waarin het water neerkomt,
ondergaat.
De snelheid van wegstrooming in het benedenpand wordt
n.tuurlijk in 't algemeen beheerscht door de snelheid deiwatermassa in de kom en zal dus wanneer de laatste niet
te groot is ook gering worden.
JNa verloop van tijd zal de kom die beneden de stortdammen met sprong ontstaat een zoodanige diepte, lengte
en breedte bereiken, dat er een soort even wichtstoestand
is gevormd tusschen den weerstand van den bodem en de
aanvallende kracht van het water (altijd natuurlijk wanneer de bodem van het benedenpand niet aan doorgaande
uitschuring onderhevig is); en dan zou men de kom zonder
bezwaar een geciviliseerd aanzien kunnen geren.
Dat overigens zoon kotnvormige verbreeding, zooals bij
de stortdammen met sprong uit den aard der zaak noodwendig moet ontstaan, opzich zelf zoo heel erg niet is,
(wanneer er tenminste geen gebouwen of wegen enz. door
badreigd worden), zal men mij gaarne toestemmen; al
strijdt ook het idee van zoo 1 onregelmatige rustieke kom
wel eenigszins met het gevoel voor mooie vlakke of hoekige
taludjes en geometrischs lijntjes, waardoor de welopgevoede Ingenieur de verontwaardiging van het artistenvolk
in zoo hooge mate weet op te wekken.
Het verlies aan bouwgrond dat met het ontstaan van
een kom gepaard gaat, is van te weinig beteekenis om
een ernstig bezwaar tegen de .stortdammen met sprong te
Dd grootste kom, die bij de Buitenzorgsche leizijn
dingen voorkomt, bij den dam van Tjililitan (fig. G Plaat
IV) in de Oosterslokkan, heeft nog maar eene oppervlakte
van ± GOO M meer dan de normale leiding gehad zou
)!

2.

hebben.

Tegen ƒ 1000.— per bouw is dat een waarde van
ƒ 80.—
Hieruit volgt direct de conclusie dat het niet gemotiveerd zou zijn om voor het behoud van enkele honderden
M grond een kunstwerk van veel kostbaarder constructie
±

2.

bezigen.
Een niet te ontkennen bezwaar van de stortdammen
met sprong ligt eindelijk nog daarin, dat bij wisselende
waterstanden de straal zoo gering van dikte kan worden
(bij laag water), dat zich geen voldoende sprong meer kan
ontwikkelen en het water dus op geringen afstand van
den voetmuur in het benedenpand neerkomt.
Wanneer de neerstortende waterhoeveelheid gering is,
dan is echter de invloed ervan op den bodem niet zoo
erg te vreezen en dan oefent de waterlaag boven den
bodem van het benedenpand bovendien eene naar verhouding veel grooter beschermende werking uit tegen
het verder aantasten van den bodem, zoodra reeds eenige
uitschuring aan den voet van den dam is ontstaan;
en indien de dam goed gefundeerd is, kan het laatste
te
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ronder bezwaar toegelaten worden. Eene tijdelijke vergrooting van de afgevoerde waterhoeveelheid kan bij de
stortdammen met sprong geen bezwaar opleveren, want
de snelheid en dus ook de sprong en de spreiding wordt
met de dikte* van den straal ook grooter, en door verhooging van den waterspiegel in het benedenpand vermeerdert ook de watermassa in de kom waarop het arbeidsvermogen van den neerstortenden straal wordt overgebracht
Bij blijvende vergrooting van de overstortende hoeveelheid zou zich op den duur natuurlijk een anderen evenwichtstoestand vormen, tusschen de samenhang van den
bodem en de werking van het water en meerdere uitschuring ontstaan.
Ook in leidingen waarin bandjir voorkomt zijn de stortdammen met sprong derhalve zeer op hunne plaats.

in

leidingen.

Het water krijgt bij het algemeene type stortdam met
stortvloer (fig. 7) op het gebogen (veelal ojiefvormig) stortvlak een zeer groote snelheid, die op het stortvlak in
horizontale richting geleid wordt.
De grootte en de richting der snelheid op het stortvlak
zijn over de geheelo in compacten vorm neerkomende
massa vrij gelijkmatig.
De hoofdfactor, waardoor het arbeidsvermogen van het
neerstortende water geabsorbeerd kan worden nadat het devloer bereikt heeft, en vóórdat het de vloer verlaat, is
hier de weerstand van het water op den stortvloer.
De weerstand ondervonden van de lucht en de weerstanden tusschen de deelen van den bewegenden straal onderling
zijn hier uit den aard der zaak zeer gering, omdat de straal
zeer compact is en de beweging van alle waterdeelen nagenoeg gelijk gelicht en weinig verschillen.le is in snelheid.
De weerstand van den stortvloer werkt alléén direct
op de benedenste waterlaag en bij een waterstraal van
eenigszins beduidende dikte is de uitwerking in het geheel
niet van dien aard, dat daardoor de snelheid beduidend,
laat staan genoegzaam, gebroken wordt; want de vloor
bestaat uit vlak metselwerk en is bovendien meestal bedekt met een uiterst glad plantaardig aanzetsel.
Het verdient natuurlijk in geen geval aanbeveling de
stortvloer een benedenstrooms gerichte helling te geven,
zooals wel eens gedaan is, want in plaats te verminderen
zou de snelheid van het water op het stortvlak dan allicht
nog kunnen toenemen n. 1. zoodra het verval van den
stortvloer meer invloed heeft dan de weerstand.
Wanneer -de oppervlakte van het metselwerk weinig
effen is, heett dat uit den aard der zaak een gunstigen

Wat het tweede type van stortdammen n. 1. de gebostortvlakken met stortvloeren betreft, zal ik korter
zijn dan bij het eerste type.
Er komen in de Buitenzorgsche leidingen een achttal
stortdammen met stortvloeren voor, die alle zijn gebouwd
tusschen 1870 en 1886.
De dam van Mantarrena in de Westerslokkan (fig. 7
Plaat IV) kan als de meest algemeene vorm van het type
aangemerkt worden.
Zij zijn, voor zoover dit is na te gaan, zoodanig ontworpen dat de bovenkant van den stortvloer gelijk met
of iets hooger dan de bodem van het benedenpand werd
aangelegd. Een in 't oog springende eigenschap van deze
constructie voor den stortvloer is, dat de fundeering op
betrekkelijk geringe diepte komt te liggen.
Daardoor krijgt ook de dam slechts betrekkelijk geinvloed, op de uitstroomingssnelheid, doch-is daarentegen
ringe afmetingen.
het metselwerk in grooter mate blootgesteld aan beschaEen kunstwerk van dit type zal dus voor een zelfde diging door den aanval van het water.
verval en debiet minder kostbaar worden dan een stortHet afstroomende water verlaat derhalve met groote
dam met stortbak, als men tenminste bescheiden eischen snelheid het kunstwerk. De bodem van de leiding aan
stelt, wat de lengte van den stortvloer betreft.
den voet van den vloer wordt daardoor aangetast en uitWanneer men do beweging van het water over het gediept, en omdat de snelheid vlak bij den vloer natuurlijk
kunstwerk nagaat komt men direct tot de schaduwzijden, nog het grootst is, is de uitdieping meestal in de onmiddeldie aan het type als zoodanig, verbonden zijn, n. 1.
lijke nabijheid van-den vloer ook het grootst. Zeer gunstig
e
het
sterk
bodem
l
der leiding steken hier tegen af de omstandigheden bij de stortdamuitspoelen van den
beneden den vloer door de groote snelheid waarmede het men met flinken sprong; want daar vormt zich de grootste
water het kunstwerk verlaat.
uitdieping op eenigen afstand, van den voet van het
2e het beschadigd geraken van de vloeren door het kunstwerk.
neerstortende water.
Eene diep gefundeerde koffer ter voorkoming van ontEen paar eigenaardige varianten van het algemeene gronding van den vloer is bij de stortvloeren dan ook
type der stortdammen met stortvloer zijn de dammen van onontbeerlijk.
Peboearan (fig. 9) in de Westerslokkan en van Salemba
Het blijkt dus dat door de aanwezigheid van den stortvloer de eigenlijke dam wel is waar tegen de uitschurende
(fig. 8) in de Oosterslokkan (Plaat V).
Niettegenstaande het geringe verval blijkt de eerste dam werking van het water wordt beveiligd; doch het euvel
eene vrij sterke uitschuring te vertooncn.
wordt niet opgeheven; het verplaatst zich alh:en naar het
De tweede dam is na een 8 jarig bestaan opgeruimd einde van den stortvloer.
De gemetselde stortvloer en ook het
moeten worden.
Bij de stortdammen met stortvloer zal zich, evenals bij
de
en
daardoor
de
leimuren
stortdammen met sprong, wanneer de uitschuring lang
weggeslagen
stortebed zijn geheel
dat
niet
been de voetmuur zoodanig ontgrond
de dam
genoeg doorgaat, eindelijk een soort evenwichtstoestand
vormen tusschen de vastheid van den bodem benedenstrooms
houden kon worden.
gen

.
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van het kunstwerk en de uitschurende werking van het
water, want bij toenemende diepte der uitschuring vermeerdert voortdurend de watermassa waarop het arbeidsvermogen van het van den vloer afstroomende water wordt
overgebracht en zal dus in 't algemeen de snelheid die
eraan wordt medegedeeld moeten verminderen en eindelijk
niet grooter blijven dan de bodem, zonder verder uit te

schuren, verdragen kan.
De groote en gelijk gerichte snelheid van de compact
toestroomende watermassa heeft ook nog in een ander
opzicht eene nadeelige werking.
Beneden den stortvloer ontstaan n. 1. zoodra de leiding
eenigszins is uitgeschuurd groote draaikolken die de vorming van een breede kom veroorzaken, evenals het geval
is bij de stortdammen met zeer lagen sprong (die trouwens
eenigszins een overgang zijn van het eerste tot het tweede
type).
Een ander nadeel verbon den aan de stortdammen met
stortvloeren is nog dat bij algemeene uitschuring van het
bed der leiding het kunstwerk steeds in ongunstiger conditie komt terwijl het type geen gelegenheid aanbiedt om
door eenvoudige verbeteringen, zoo als een koffer bij de
stortdammen met sprong, voor de veranderde omstandigheden te pas gemaakt te worden. De kunstwerken verliezen in de laatst bedoelde omstandigheden daarentegen
hun eigenlijk karakter hoe langer hoe meer. Want terwijl

bij stortdammen met sprong uitschuring van het benedenpand in den aard der constructie ligt, is het daarentegen
bij stortdammen met stortvloeren —en ook bij stortbakken
integendeel de bedoeling den bodem der leiding
te vrijwaren.
uitschuring
tegen
Heeft er dus toch uitschuring plaats, dan beantwoorden
de kunstwerken in dat opzicht niet aan hunne bestemming.
Het tweede hoofdbezwaar, dat zich o. a. bij twee der dammen met stortvloeren in sterke mate heeft voorgedaan is
dat de gemetselde vloer aan den voet van den dam uitspoelt.
In fig. 7 Plaat IV is de beschadiging aan den dam van
Manlarena, ontstaan in 1894, aangegeven. Een geheel
gelijksoortige beschadiging ontstond in 1895 aan den dam
bij de Koode brug. Het profiel van deze beide dammen
was zoodanig, dat het benedengedeelte zeer steil afliep
waardoor bij eenigszins hoogen waterstand de waterstraal
op den stortvloer neerkwam zonder het beneden gedeelte
van het profiel der dammen aan te raken.
De uitwerking van de, zoodoende vrijvallende, straal op
den stortvloer is naar" het mij voorkomt de oorzaak geweest, dat er gaten in het metselwerk ontstonden. De
beschadigingen kunnen niet door afgevoerde boomstammen
of riviersteenen zijn veroorzaakt, omdat geen van beide
in de leiding voorkomen ter plaatse van de dammen.
Beide dammen zijn een paar jaar geleden hersteld en
daarbij is het profiel aan den voet wat flauwer hellend
gemaakt op de wijze als in fig. 7 is aangegeven.
De dammen hebben zich tot dusverre na de herstelling
goed gehouden.
—
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IX

Dat voor de herstelling uitsluitend portlandcement specie
1 op 2 is gebezigd is daarop zeker van grooten
invloed geweest. Het oude metselwerk was van rivierHet gevaar voor beschadiging van
steen in basterd specie.
den
voet
van
den vloer aan
den dam door de werking van
vrij neerstortend water kan natuurlijk, ten minste bij een
nieuw werk. gemakkelijk voorkomen worden, door het
profiel van den dam zoodanig te kiezen dat de straal steeds
den dam blijft aanraken. De baan die de onderkant van
den vrijvallenden straal zou volgen moet daartoe binnen het
profiel van den dam vallen waardoor botsing van den straal
met het metselwerk wordt voorkomen.
Tevens ligt het
voor de hand dat het aanbeveling verdient de overgang
van den dam in den stortvloer zoo geleidelijk mogelijk te
maken, teneinde min of meer plotselinge richtingsverandering van den straal te voorkomen; want daardoor wordt
in sterke mate aanval van het water op het metselwerk
van

teweeggebracht.
Dit vraagstuk kan bij benadering heel aardig analijtisch
opgesteld worden, waarover ik nu echter niet nader zal
uitwijden. Het bezwaar, dat gelegen is in de te groote
uitstroomingssnelheid zou o. a. opgeheven kunnen worden
door de stortvloer zoodanig te verlengen, dat de snelheid
aan het einde ervan niet grooter blijft dan men kan toelaten met het oog op den bodem der leiding.
Doch daar de stortvloer slechts een geiïnge weerstand
oplevert, zou de vloer zulk een enorme lengte krijgen, dat
het voornaamste voordeel aan het type stortdam met stortvloer verbonden nl. de geringe kosten, daardoor geheel
verloren gaat.

Eene andere oplossing van het vraagstuk, hoe de snelheid van uitstrooming te verminderen, kan worden verkregen door nog binnen de grenzen van het kunstwerk
de snelheid op eene grootere watermassa over te brengen,
en dit doel kan men bereiken door de stortvloer breeder
te maken of dieper te leggen.
Het neerkomende water kan dan niet meer ongehinderd,
als een doorgaande compacte straal, het kunstwerk verlaten,
maar vermengt zich op den stortvloer met eene grootere
watermassa van het benedenpand.
De beweging wordt
daarop overgebracht, waardoor de gemiddelde snelheid der
uitstrooming vermindert.
Met het water van het benedenpand wordt hier bedoeld
het water dat niet meer direct aan de bewjging van den
neervallenden straal deelneemt.
Tusschen het punt waar het water den hellenden dam
verlaat en het punt waar het in het benedenpand zijne normale snelheid heeft aangenomen, bevindt zich eene watermassa die door gelijke aan- en afvoer steeds dezelfde grootte
behoudt. Door wrijving van de waterdeelen onderling en
op de wanden en den bodem moet in deze massa het
ontwikkelde arbeidsvermogen van beweging van het neerstortende water geabsorbeerd worden.
Hoe grooter uu deze massa is, in verhouding tot de
wegstroomendo hoeveelheid, des te minder groot zal de
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snelheid zijn die er door het neerstortende water aan wordt beteren en spreiding van den straal te bewerken heb ik
medegedeeld en des te eerder zal dus de normale snelheid toen op den stortvloer een houten stootdorpel aangebracht,
bereikt worden.
bestaande uit een djattiebalk van 20 bij 25 cM. die op
van
de
watermassa
binnen
het
Door het vergrooten
zijn plat op den vloer ligt en in de leimuren bevestigd
't
kunstwerk moet dus, in algemeen gesproken, de snelheid is. De balk ligt ongeveer juist op het punt waar de
straal, nadat hij langs de helling van den dam als een
van uitstrooming verminderen.
Maar, daar het water als een compacte straal op den compacte massa de vloer heeft bereikt, een horizontale
stortvloer aankomt, wordt ook de grootere watermassa richting heeft gekregen.
Ik was op dit idee gekomen door het waarnemen van
van het benedenpand op den stortvloer in groote massa
deelen gelijkmatig aangedaan.
den invloed, die de beschadiging van twee stortvloeren, aan
Het gevolg daarvan is dat er in verhouding veel minder den voet van den dam, op de afstrooming van het water
botsing en wrijving van de waterdeelen onderling voorkomt bleken te hebben.
De uitwerking was bepaald verrassend. De straal bleek
dan het geval zou zijn wanneer de onderling bewegende
massadeelen kleiner en de bswegingen meer ongelijk gegeheel in zijn horizontale richting gestuit te worden, en
richt waren.
daar hem tusschen den balk, den vloer en het neerko,
Er ontstaat daarom door de beweging van de grootere mende water geen andere uitweg overblijft, spat de straalwatermassa op den. stortvloer niet die mate van absorbtie met een waaiervormige spreiding, naar boven, tot 0.55
van arbeidsvermogen als zou kunnen ontstaan wanneer a 0.60 M. boven den waterspiegel van het benedenpand uit.
Het ligt voor de hand dat hierbij eene groote absorbtie
de straal meer verspreid neerkwam; want dan zouden
van arbeidsvermogen plaatst vindt;
juist wel een grooter aantal kleinere massadeelen, beweeerstens door het uiteen spatten in verschillende richgingen in verschillende richting krijgen.
In het vorige jaar is het mij vergund geweest een tingen en met sterke spreiding j
stortdam met stortvloer te bouwen waarbij ik het vraagten tweede door de richting tegengesteld aan de zwaarte
stuk van de verspreiding van den straal op eene zeer kracht, die aan het water wordt gegeven;
bevredigende wijze meen opgelost te hebben.
ten derde wegens de wrijving bij het doordringen met
10
Bedoelde stortdam (tig.
Plaat V) ligt in de Tjidespreiding van eene waterlaag van 1.50 M. hoogte.
De uitstrooming van het water is nu zoo kalm (er blijft
pietleiding, de eerste secundaire leiding der westerslokkan,
en dient ter beveiliging van eene brug N°. 20 die dreigde natuurlijk altijd eenige beweging en gedraai bij voorkomen)
te ontgronden.
Hij kwam in de plaats van een dam van dat eene steenbezetting onder talud van 1 op 1 van getijdelijke materialen.
wone rolsfeenen, met afmetingen van niet meer dan ±
Het debiet der leiding is gewoonlijk ± 4 M per se- 0.25 M., benedenstrooms van den dam geen beschadiging
8 M stijgen. De kruincunde en kan bij bandjir tot
heeft ondergaan nadat de dam 7 maanden gewerkt heeft;
den
en
dam is 6.50 M.
de hoogte van den en wie ooit met stortdammen te maken heeft gehad weet
lengte van
waterstraal (hoogte van den waterspiegel van het bovenwat dat zeggen wil.
De steenbezetting is thans tot op het niveau van het
pand boven de kruin van den dam) is gewoonlijk -f 0.60
M; de lengte van den dam is 3.40 M. en van den vloer benedenpand met gras begroeid.
De dam is heel kort na de voltooiing in gebruik ge4 M.
Om de beweging van het neerkomende water binnen nomen en na 7 maanden gewerkt te hebben was er geene
het kunstwerk op eene grootere watermassa over te brengen, andere beschadiging aan ontstaan, dan dat een paar d.m3
is de bovenkant van den vloer op 0.60 M. beneden den pleisterwerk van den vloer wat was uitgespoeld.
normalen bodem van het benedenpand aangelegd. (Tusschen
De dam en de vloer zijn afgedekt met een laag porthaakjes zij opgemerkt dat de bodem van het benedenpand landcement beton van 10 cM. dikte en afgepleisterd.
Het metselwerk en de betonlaag zijn trouwens niet direct
door een lager gelegen permanenten dam tegen verdere
uitschuring is beveiligd). De gewone waterdiepte in het aan botsingen met den straal bloot gesteld, doch alleen aan
benedenpand is 0.90 M. zoodat er dus op den stortvloer druk, ook bij den stootdorpel.
0.60 + 0.90
1.50 M. water staat.
De botsing wordt opgevangen door den djattiehouten
Toen de dam voltooid en het water toegelaten was bleek stootdorpel, die dus van een daarop berekend elastisch
de uitstrooming zeer gunstig af te steken bij wat werd materiaal is.
waargenomen bij andere kunstwerken in dezelfde omstanDe bodem der leiding die langzaam oploopend was uitdigheden; doch de beweging van de watermassa op den gegraven (onder 1 op 10 ongeveer) vertoonde na 7 maanden
stortvloer was nog te veel gelijk gericht, zoodat de snelheid, niet de geringste sporen van uitschuring, de patjolslagen
die het water bij het verlaten van den stortvloer nog bewaren er nog op zichtbaar.
hield, te groot was om het resultaat bevredigend te kunnen
Het is op het eerste gezicht eenigszins vreemd dat een
noemen.
balk ter hoogte van 0.20 M. voldoende is, om de waterTeneinde te trachten de werking van den dam te verstraal geheel te breken; doch wanneer men bedenkt dat
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de overstortende straal, die een hoogte heeft van 0.60 M.
boven de kruin van den dam, door de toename van de
snelheid, op het niveau van het benedenpand nog slechts
eene dikte heeft van niet meer dan 0.20 M, dan verklaart
zich dat alleszins.
Op die wijze toegepast komt het mij voor, dat de stortdammen met stortvloeren, behalve dat ze weinig kostbaar
zijn, ook het voordeel van eene kalme uitstrooming hebben en bovendien weinig aan beschadiging onderhevig
zullen zijn.
Bij valhoogten van 1 tot 3 M. en in leidingen die niet aan
doorgaande uitschuring onderhevig zijn schijnen ze mij
toe wel aanbeveling te verdienen mits ook de waterstraal
niet te dik is. Eene dikte van meer dan 1.00 M. of
1.20 M. zou mij niet wenschelijk toelijken.
Het doel dat met de stortdammen met stortvloer wordt
beoood n. 1. het beveiligen van het benedenpand tegen
uitschuring, door de snelheid zich binnen het kunstwerk
genoegzaam te doen uitputten, blijkt bij deze constructie
in elk geval in voldoende mate bereikt te zijn.
Ter beoordeeling van de kalme wijze waarop het water
wegstroomt van den stortvloer van den dam bij de brug
N°. 20 vergelijke men de figuren A. B. C. en D. Dit
zijn reproductien van moment fotografien van de vier dammen in de Tjidepietleiding waarvan in fig. 17, 15, 10 en 11
Plaat VII, VI en V de teekeningen zijn aangegeven.
Tijd opnamen zooals men gewoonlijk van kunstwerken
neemt zouden voor het beoogde doel niet, geschikt zijn.
Het kunstwerk wordt dan wel beter afgeteekend doch
van de beweging van het water is op het beeld niets te zien.
De fotografien zijn op den zelfden dag genomen en de
afgevoerde hoeveelheid water is voor de '1 dammen, op
enkele tientallen liters per secunde na, dezelfde.
Ter beoordeeling van het verschil in uitstrooming bij den
stortdam met stortvloer en stootdorpel en stortdammen met
stortbak vergelijke men vooraf de dam bij brug N°. 20
(fig. C') met den dam van iïoekamandie (fig. A).
De eerste dam heeft eene kruinlengte van 6.50 M. bij
eene valhoogte van 1.60 M. en de laatste bij eene iets
kleinere kruinlengte (5.50 M.) een verval van slechts half
zoo groot (3.80 M).
Bij het eerste kunstwerk is de waterspiegel beneden den
stortvloer nagenoeg effen en vertoonen zich daarin alleen
enkele niet snelle draaiende bewegingen.
Bij den tweeden dam daarentegen is het water beneden
het kunstwerk tot op meer dan een 10 tal M. afstand in
sterke golvende en snel draaiende beweging die eene komvormige verbreeding in het benedenpand heeft doen ontstaan en tengevolge waarvan de steenbezetting langs de
oevers telkens met bamboe en bebadaks versterkt moet
worden.
De werking van den stortvloer met stootdorpel steekt
hiertegen klaarblijkelijk op de meest gunstige wijze af.
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Al de dammen van dat type in de Buitenzorgsche leidingen zijn gebouwd in of na 1886. De ervaring met
deze stortdammen reikt hier dus nog slechts over een
tijdvak van even 10 jaar doch het zij verre dat deze in
alle opzichte ten gunste van het type is uitgevallen.
Er komen in de Buitenzorgsche leidingen een 32 tal
kunstwerken van dit type voor en bovendien nog een 10 tal
stortbakken in combinatie met storthellingen met sprong.
Zooals reeds bij de stortdammen met stortvloeren is
opgemerkt, is het ook bij de stortbakken (in tegenstelling
met de stortdammen met sprong) de bedoeling om de beweging van het neerstortende water binnen de grenzen
van het kunstwerk zoodanig uit te putten, dat er geen
nadeelige werking meer op den natuurlijken bodem en de
wanden van het benedenpand wordt uitgeoefend.
Dit doel blijkt echter moeielijk te bpreiken te zijn.
Men schijnt de verwachting gekoesterd te hebben, dat
de neerstortende straal zich in het water, dat zich in den
bak bevindt (zoogenaamd waterkussen) zou verliezen en
verspreiden en als eene gelijkmatige kalme stroom zou
wegvloeien.
Dit is echter volstrekt niet het geval, ten minste bij
de diepte-afmetingen (V/ 2 a 2 M.) die gewoonlijk aan de
bakken voor leidingen als hierbedoeld gegeven worden.
De straal stort met eene, in hoofdzaak verticaal gerichte
snelheid, als eene compacte massa naar beneden en baant
zich door het water, dat zich in den bak bevindt, een weg
naar den bodem van den bak, op soortgelijke wijze als de
straal zich door de lucht een weg baant.
Plet onderscheid ligt hoofdzakelijk daarin, dat de straal
in het water als middenstof natuurlijk een grootere weerstand ondervindt dan in de lucht. Door den tegendruk
van het water in den bak ondergaat de straal, zoodra de
waterspiegel van het benedenpand bereikt is, geene versnelling meer tengevolge van de zwaartekracht.
Door den weerstand, die de straal in het water van den
bak ondervindt, ontstaat dus eene vertragende beweging.
Doch bij een eenigszins beduidende valhoogte wordt
de verkregen snelheid van den straal spoedig zoo groot,
dat de beweging door den weerstand van het water op verre
na niet uitgeput raakt, vóór de bodem van den bak bereikt
is; tenzij men den bak eene zoodanige diepte zou willen
geven als praktisch o. a. met het oog op de kosten niet
bereikbaar is.
Dat de straal werkelijk den bodem van den bak als
een compacte massa met groote snelheid bereikt, kan men
waarnemen, aan de wijze waarop deze door den vloer
wordt teruggekaatst en het water in den bak in beweging
brengt; en ook langs meer directe weg kan men zich
daarvan overtuigen.
Bij een eenigszins beduidende waterhoeveelheid en valhoogte is het natuurlijk niet mogelijk om door duiken in
loco de kracht en richting van den straal na te gaan.
Maar wanneer men bijvoorbeeld een lange dunne hanteerAls derde algemeen type blijven nu nog de stortdammen bare bamboe neemt en houdt het eene uiteinde daarvan
met stortbakken ter beschouwing over.
boven water in den neerstortenden straal dan wordt dat met
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groote snelheid naar beneden gevoerd tot het met kracht
tegen den vloer van den bak aanstoot zooals men duidelijk
kon waarnemen als men het andere uiteinde in de hand
houdt.
Ook kan men een flesch nemen, die zoover (bijvoorbeeld
met zand of water) gevuld is dat ze ongeveer in het water
zweeft en bindt aan den hals daarvan een lang dun touw.
Als men de flesch in den vallenden straal werpt en laat
meegaan, dan zal men doorgaans alleen de hals aan het
touwtje weer ophalen, omdat de flesch op den vloer van
den bak is stuk geslagen.
Met een gekurkte leege flesch lukt het niet, omdat die
door zijn drijfvermogen don vloer meestal niet of met te
weinig snelheid bereikt.
Teneinde mij nog meer direct te overtuigen van de
wijze waarop de straal neerkomt en een aanschouwelijke
voorstelling te krijgen van de beweging van het water in
de stortbakken, heb ik indertijd een model van een gekoppelde stortdam met stortbakken laten maken op 1/10
van de ware grootte en waarvan de zijwanden (leimuren)
uit glasplaten bestonden.
Dat een dergelijk model op kleine schaal de toestand
vrij goed moet weergeven valt direct daaruit af te leiden
dat het arbeidsvermogen van den vallenden straal, en de
wrijvingsarbeid van den straal in het water van den stortbak beide evenredig zijn, met de eerste macht der lengte
afmetingen en dus de verhouding bij een model op kleine
schaal in dit opzicht dezelfde blijft.
Alleen is het arbeidsvermogen van den straal afhankelijk
van de massa d. i. van de doorsnede, daarentegen de wrijvinösarbeid van den omtrek van den straal, doch hierdoor
doet zich de toestand bij het model op kleine schaal
gunstiger voor, dan in de werkelijkheid het geval zal zijn.
Het blijkt nu bij het model dat de straal wel degelijk
met kracht en als een compacte massa op den bodem van
den stortbak (bij eene diepte van iyg a 2 M.) terecht
komt en daarop wordt teruggekaatst.
De teruggekaatste straal spat op den vloer uiteen,
in verschillende richtingen doch zoodanig, dat het grootste
gedeelte in stroomafwaartsche richting nog als een vrij

in

leidingen.

Tengevolge van den compacten toestand van den neerstortenden straal en doordat het grootste gedeelte ervan
in denzelfden toestand op den vloer weer wordt terug
gekaatst wordt de beweging niet genoeg gelijkmatig over
de «reheele watermassa in den stortbak verdeeld en de
snelheid wordt dus niet gelijkmatig verminderd.
Bovendien heeft de compacte toestand van den straal
tengevolge dat de beweging niet genoeg in verschillende
richtingen op kleine massadeelen wordt overgebracht en
daardoor wordt het arbeidsvermogen niet door botsing en
wrijving in de watermassa in zoodanige mate geabsorbeerd
als wel het geval zou kunnen zijn.
Dat door de wrijving der waterdeelen onderling werkelijk
veel arbeidsvermogen geabsorbeerd wordt behoeft geen
betoog, doch breng ik terloops even het proeftoestel voor
de bepaling van mechanisch equivalent der warmte in
herinnering.
Het wegstroomende water zal natuurlijk eene temperatuursverhooging hebben ondergaan, ofschoon te klein om
waargenomen te worden.
Het uitstroomende water, dat als een golf met groote
snelheid over den benedendrempel heenschiet, schuurt bij
de meeste stortbakken den bodem van de leiding vlak bij
den benedendrempel sterk uit.
Er ontstaat zoodoende door de uitschuring van het
benedenpand een kleine tweede stortbak beneden het

kunstwerk.
Met een zeer groot aantal der stortdammen met stortbakken in de Buitonzorgsche leidingen is dit het geval
o. a. bij de dammen van Paroemj Banteng (fjg. ] 1), en
Rambaj (fig. 12) in de Oosterslokkan en Kedoeng Badak
(fig. 13) in de Westerslokkan op de wijze zooals in de
teekeningen is aangegeven; doch bij enkele dammen heeft
ook de algemeene uitschuring van den bodem van het
benedenpand tot het feit bijgedragen o. a. bij de dammen
van Tjüendek (fig 14) Plaat VI en van het krankzinnigen
gesticht (fig. 15) in de Tjidepietleiding.
Tevens tast het uitstroomende water de oevers benedenstrooms aan en veroorzaakt eene komvormige verbreeding
van de leiding beneden de kunstwerken evenals bij een
compacte massa weer naar boven schiet en met groote stortdam met sprong het geval is.
snelheid, als een golf over den benedendorpel van den
Steenbezettingen (van rolsteenen) blijken tegen deze
komt,
het
terecht
met
eene
benedenpand
bak in
beweging werking van het water niet bestand te zijn.
die in vrij sterke mate beneden waar ts gericht is.
De omstandigheid, dat bij de stortbakken veelal oever
De aanwezigheid van den benedendorpel, waardoor het en bodem voorzieningen van metselwerk aangebracht woruitstroomingsprofiel vrij plotseling sterk verkleind wordt, den wijst er op zich zelf reeds voldoende op dat het met
brengt eene opstuwing in den bak te weeg en vermeerdert de uitstrooming niet zoo gesteld is, als gewenscht zou
daardoor nog de snelheid, maar vooral de gelijkheid van worden.
de richting der beweging van de uitstroomende waterSlechts bij enkele stortbak ken heeft zich geen of slechts
massa.
weinig uitschuring van den bodem bij den benedendrempel
Door den benedendorpel wordt de beweging van het voorgedaan.
water in horizontale richting belemmerd en wordt botsing
De dammen van Soekasarie (fig. 16) in de Tjibaüok en
veroorzaakt; doch de verticale golving wordt er door bevan Soekamandi in de Tjidepietleiding (fig. 17) Plaat VI
vorderd en die blijkt voor den bodem niet minder te en VII zijn hiervan voorbeelden.
vreezen te zijn dan eene horizontale strooming.
Afgezien van den invloed van een bijzonder harden of

Fig. A.

Tig. B.

c
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Bijlage

A.

Over Stortdammen

XIII

in leidingen.

liggen dan de normale bodemlijn vau het beneden
kenmerken zich de dammen, waarbij geen of weinig uit- pand, zelfs wanneer dit ten koste van de diepte van den
schuring voorkomt uit een constructief oogpunt daardoor, stortbak moet geschieden.
Hoeveel de kruin dieper moet liggen zal vaii de algedat de bovenkant van den benedendrempel beduidend
afmetingen van het kunstwerk afhangen. Doch
normale
van
meene
bodem
de leiding
dieper is aanlegd dan de
deze
voor
dammen als boven besproken schijnt 0.60 M. wel
omstandigheid juist den
en het schijnt mij toe dat aan
gunstigen toestand van den bodem toegeschreven moet een minimum te zijn.
Wanneer de dorpel diep genoeg is aangelegd (en dit is
worden. Dit is trouwens zeer verklaarbaar; want het
doorstroomingsprofiel boven den drempel wordt daardoor natuurlijk een zaak van voelen en tasten en ervaring) dan
grooter en de snelheid van uitstrooming moet dus in 't ontstaat er in den bodem der leiding beneden den dam
algemeen verminderen. Tevens Wordt de beweging bij een tegenhelling en wordt het nat profiel der leiding
grootere massa stroomafwaarts langzamerhand kleiner.
het verlaten van het kunstwerk
Er komt dan een soort evenwichtstoestand tot stand
water van het benedcnpand overgebracht.
De overtollige schadelijke snelheid moet daardoor veel tussehen de vermindering van het profiel der leiding bespoediger voldoende uitgeput raken, dan het geval zou neden den dam en de afname van de overtollige beweging
zijn wanneer de leiding het normale profiel reeds krijgt in verband met de vastheid van den bodem.
vlak beneden den dam.
Het ligt in mijne bedoeling te gelegenertijd een voorstel
den
bak
de
wordt
door
te
doen om bij verscheidene dammen in de Buitenzorgsche
Ook
waterstand in
er hooger
en
die zich in de besproken omstandigheden beden
straal
leidingen
de meerdere wrijving van
door het water in den
de
benedendorpels gedeeltelijk af te breken, en
bak zal de beweging verminderen. Doch de waterdiepte vinden,
tevens den bodem en de oevers bij te werken met een
in den bak blijkt van minder invloed te zijn dan de ligging
van den bovenkant van den benedendrempel ten opzichte tegenhclling
van den bodem der leiding; want de uitspjeling bij de
Wordt dat niet gedaan dan schiet er op den duur niet
benedendrempel doet zich voor bij bikken met eene diepte veel anders over, dan de kunstwerken door het maken van
een tweeden stortbak of door zeer lange oever en bodem
van 2 M., zoogoed als bij bakken van gjringer diepte.
die
waarvan
de
Maar bij
bakken
benedendrempel 0.70 voorzieningen van metselwerk in meer blijvenden toestand
a 1.20 M. dieper ligt dan den normalen bodem van het te brengen.
Het eerste is zeer kostbaar; en ook het laatste. Bobenedenpand doet het geval zich in gewone omstandigheden
niet voor.
vendien komt jmen met gemetselde oever- en bodemvoorIn hetgeen omtrent de terugkaatsing van het water op zieningen niet veel verder, of eigenlijk veel te ver; want
den vloer is gezegd vindt dit eene voldoende verklaring. daar deze altijd een regelmatiger en kleiner profiel en
De uitschuring heeft zich o. a. niet meer voorgedaan meestal een gladder oppervlak hebben dan de natuurlijke
in de beide laatste jaren bij den dam van Ratoedjaja (fig. uitgespoelde bodem, leveren zij voor het wegstroomende
water minder weerstand op, en wordt de aangedane water18) Plaat VII in de Westerslokkan die een verval van ongeveer 5 M. en een bak van slechts 1 M. diepte heeft massa van het benedenpand kleiner. Het water zal dus
bij eene lengte van 5.50 M. en waarvan de bovenkant zijn snelheid langer behouden dan op den natuurlijken
van den bcnedendorpel thans 0.75 M. onder de normale bodem; en als men de lengte die oorspronkelijk was aanbodemlijn van het benedenpand ligt.
getast voorzien heeft, zal dientengevolge benedenwaarts
Deze bak was oorspronkelijk 1.50 M. diep; doch de van de bemetseling weer eene nieuwe uitspoeling ontstaan.
Elk gedeelte oever- en bodemvoorziening dat is aangelegd
kruin van den benedendorpel sloeg tot 2 maal toe over
eene hoogte 0.50 M. a 0.60 M. weg. Toen heb ik hem maakt dus weer het aanleggen van een nieuw gedeelte
voor de derde keer niet meer laten opmetselen maar alleen noodzakelijk, tot zoolang, dat de invloed van den minderen
volgens het gebleven profiel een weinig bijgewerkt en dit weerstand die de bodem- en oevervoorziening oplevert,
heeft zich nu twee jaar lang goed gehouden.
zich niet merkbaar meer doet gevoelen.
De uitspoeling van 4en bodem die ontstaan is toen de
Bij den dam van Tjüüitan (fig. 6 Plaat IV) in de
1.50
M. hoog was, is selert de drempel Oosterslokkan met hellend vlak zonder sprong heeft een
drempel nog
lager is, niet verder voortgegaan.
bekleedingsmuur langs een der oevers successivelijk reeds
Uit het voorafgaande blijkt dat de stortdammen met een lengte van 40 M. gekregen. Zoo erg zal het nu bij
stortbakken, wat betreft de uitspoeling van den bodem van de stortbakkcn gewoonlijk wel niet worden maar oorzaak
het benedenpand slechts in geringe mate gunstig afsteken en gevolg blijven toch in beide gevallen dezelfde.
bij de stortdammen met stortvloeren.
De stortdammen met bakken zijn op zich zelven, in
Uit het hetgeen met betrekking tot deze omstandigheid vergelijking met de beide andere typen reeds zeer kostbare
is opgemerkt geloof ik in elk geval te kunnen conclukunstwerken door de diepte van aanleg en de betrekkelijk
deeren, dat het eene eerste vereischte is, teneinde bij een groote hoeveelheid metselwerk en door de noodzakelijkheid
stortbak tot een eenigszins blijvenden toestand te geraken, der bovengenoemde appendices ervan worden ze nog des
dat de kruin van den benedendrempel beduidend dieper te kostbaarder.
een bijzonder lossen bodem (zooals

aangeaarden grond)

moet

.

-

mw*.

Ti

__,

j

nut*
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En een ander hoofdbezwaar bij de stortbakken is dat
de neerstortende straal, bij groote valhoogte, het metselwerk van den bak aantast.
Dit is bij een groot aantal bakken in de Buitenzorgsche
leidingen het geval geweest,.
De beschadigingen kwamen het meest en het ergst
voor aan den vloer; doch ook aan de leimuren en aan
den benedendorpel.
Bij al de stortdammen met stortbakken waarvan het verval 3.5 tot 5 M. bedraagt kwamen de beschadigingen
voor; bij die met een verval bij de SM. in zeer sterke mate.
In fig. 18 Plaat VII is de beschadiging aangegeven aan
den vloer van den dam van liatoedjaja voorgekomen in
1895, die een der ergste was en in fig. 16 Plaat VI de
beschadiging aan de vloeren van den dam van Soeleasarie.
Op de plaats waar de straal op den vloer neerkomt
waren gaten ontstaan, tot 0.60 a 0.90 M. diepte en 1
k l J /2 M. breedte over de geheele breedte van den bak.
Het onderste gedeelte van de leimuren aansluitende aan
het beschadigde gedeelte van den vloer, raakte bij de meeste
dammen eveneens in mindere of meerdere mate beschadigd.
Dat de beschadiging van den vloer werkelijk op de plaats
was waar de straal gewoonlijk neerkomt, kan duidelijk
worden nagegaan aan de donkere kleur van het pleisterwerk waarmee de baan van den straal zich afteekent op de
leimuren. De gaten in de vloeren waren bij eenige stortbakken het grootst op een geringen afstand (0.50 a, 0.80
M.) van den ltimuur. Het heeft mij toegeschenen dat
dit geweten moet worden aan de uitgemetselde wangen
van de leimuren op de kruin van den stortmuur, die juist
bij deze dammen (vergelijk fig. 10 Plaat V) voorkomen:
want waar deze wangen niet zijn was meermalen de beschadiging het grootst vlak aan den voet van de leimuren,
ter plaatse waar de straal neerkomt. Waar de wangen wel
voorkomen, was ook de beschadiging van de leimuren
zelve veel geringer.
Blijkbaar is dit feit daaraan te wijten, dat tengevolge
van de wangen de straal nabij de leimuren dikker is
dan in het midden.
Behalve op de reeds genoemde plaats, was de kruin van
den benedendrempel in verscheidene gevallen sterk beschadigd.
Bij twee stortbakken was de benedendrempel in het
midden ter hoogte van meer dan 1 / 2 M., en aan de einden
tot een hoogte van bijna 1 M. weggeslagen.
De hoeken van de leimnren die aansluiten aan den bovenkant van den benedendorpel waren ook beschadigd,
zoodanig dat er een stuk metselwerk was uitgespoeld ongeveer in den vorm van een onregelmatig viervlak met
een hoogte van 1 tot 1.50 M. en een diepte van 0.60
■

tot 1.50 M.

De oorzaak van de laatst bedoelde beschadigingen kan
m. i. uitsluitend gezocht worden in de groote snelheid
waarmede het op den bodem van den bak teruggekaatste
water tegen den bovenkant van den benedendrempel en
de leimuren aankomt.

in

leidingen.

De vloeren der stortbakken en ook de leitnuren en benedendorpels zijn opgemetseld van riviersteen in zoogenaamde
basterdspecie en gepleisterd met portlandcement specie.
De specie is steeds zeer goed verhard zoodat het metselwerk ontegenzeggelijk van goede kwaliteit genoemd mag
worden.

De benedendrempels zijn bovendien afgedekt met een
dekstuk van portlandcement beton en ook op den vloer
van den dam van liatoedjaja was eene 10 cM. dikke laag
portlandcementbeton van 1 op 2 op 5 aangebracht.
Voor de herstelling van de beschadigingen is uitsluitend
gebruik gemaakt van metselwerk van riviersteen in portlandcement specie van 1 op 2 en waaronder water gewerkt
moest worden van beton van 1 op 2 op 4.
Bij sommige bakken kwamen n. 1. bij het leegscheppen
in enkele uitgespoelde gedeelten wellen voor (vergelijk fig.
16), die het dichtmetselen beletten.
Het metselwerk in portlandcement specie en de beton
bleken, toen de bakken na een jaar weer drooggelegd
werden, beter weerstand te hebben geboden, dan het oorspronkelijke metselwerk doch in de meeste gevallen waren
de bakken toch nog weer beduidend beschadigd. Vooral
bij den dam van Ratoedjaja blijft de toestand steeds zeer
ongunstig.
De aanwezigheid van rolsteenen in de bakken is wel als
oorzaak van de beschadigingen genoemd; maar in de
meeste beschadigde bakken in de Buitenzorgsche leidingen
kwamen deze niet voor.
En waar ze wel voorkomen hadden zo aan den voet
van den benedendorpel en soms ook aan den voet van den
stortmuur kuilen in het pleisterwerk uitgeschuurd, doch
het is m. i. bijvoorbeeld bezwaarlijk aan te nemen dat de
rolsteenen die blijkbaar niet door het uit den bak wegstroomende water meegevoerd konden worden, de oorzaak zouden
kunnen zijn van het wegslaan van de kruin van den
benedendorpel. Want indien de door het water in beweging gebrachte rolsteenen ook de kruin van de benedendorpel soms bereikt mogen hebben (wat zeer onwaarschijnlijk is) dan moet dit toch met zeer geringe snelheid
geweest zijn, anders waren ze wel met het water meegevoerd.
En bij geringe snelheid bestaat er geen gevaar voor
;

beschadiging.
De beschadigingen op do plaats waar de straal neerkomt
kunnen in de Buitenzorgsche leidingen eveneens niet door
rolsteenen veroorzaakt zijn, want de steenen waren steeds,
op een paar uitzonderingen na (de dammen van Tjiboeloe
en van Tadjoer) van den beneden stroomschen kant in

den bak gekomen.
Bovenstrooms van de dammen bevinden zich óf in 't
geheel geen rolsteenen in de leidingen, of wel er bevindt
zich bovenstrooms nog een verscheidene Meters diepe kuil
in de leiding, die ontstaan is door de opdamming, en wel
steeds in diepte afneemt doch nog lang niet geheel opgevuld is geraakt.
De steenen die in de bakken voorkwamen waren bij alle
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uitzonderingen na, afkomstig van de
steenbezettingen benedenstrooms van de kunstwerken, die
voortdurend aan beschadigingen onderhevig zijn, bij alle
stortdammen met stortbakken, uitgezonderd alleen een paar
met zeer kleine valhoogte en zeer dunne straal.
Het komt mij overigens voor, dat de aanwezigheid, van
tijd tot tijd, van eenige rolsteenen in de stortbakken zoo"n
groot bezwaar niet is; want men heeft toch altijd personeel, dat met de bewaking of bediening der kunstwerken
belast, is; en het leverde in Buitenzorg geen groote moeilijkheden op om de steenen een paar maal par week met
een soort baggerbeugel uit de bakken te laten verwijderen.
Dit is trouwens ook noodig bij bakken waarin door het
water in 't geheel geen steenen gevoerd kunnen worden,
omdat er dikwijls door kwajongens moedwillig steenen
worden ingeworpen.
Om de rolsteenen met het wegstroomende water te doen
meegaan heeft de Ingenieur Grinwis Plaat een stortdam
ontworpen (fig. 19 Plaat VII) waarbij de voet van den
stortmuur en de voet van den benedendrempel zoodanig
afgerond zijn opgemetseld dat de stortbak in de lengte richting den vorm van een kom heeft gekregen.
Het doel, de steenen met het water te doen meegaan
zal op die wijze wel bereikt worden; doch de overige bezwaren bij de stortbakken nl. groote kostbaarheid, beschadiging van den vloer door het neervallende water en te
groote snelheid van uitstrooming worden door deze constructie niet opgeheven.
Het schijnt mij toe dat het water juist met zeer groote
gelijk gerichte snelheid zal moeten uitstroomen, omdat de
watermassa, waarop de beweging wordt overgebracht, niet
bijzuiider groot is en er door de afgeronde vormen, niets
is wat de vrij compact neerstortende straal in zijne beweging tegenhoudt of de gelijkmatigheid ervan breekt.
De ontwerper heeft hierop trouwens gerekend door het
kunstwerk met eene gemetselde vloer- en bodemvoorziening te verlengen, die echter volgens het normale profiel
van het bencdenpand is aangelegd en waarin de leimuren
en de vloer geleidelijk overgaan. De eisch, dat de rolsteenen
uit den bak zullen meegevoerd worden sluit trouwens
kalme uitstrooming wel eenigszins uit.
De door de beweging aangedane watermassa binnen het
kunstwerk (bak en oeverbemetseling) is bij d'ze constructie
betrekkelijk klein, in vergelijking van de lengte en daar
het metselwerk van den bodem en de wanden uit den
aard der constructie geen groote weerstanden oplevert,
kan naar het mij voorkomt bezwaarlijk verwacht worden
dat de overmatige beweging spoedig uitgeput zal zijn.
Het is derhalve te verwachten dat de oever- en bodem
bemetselingen bij deze constructie vrij lang zullen moeten
worden, hetgeen dit type zeer kostbaar zal maken.
Bij stortdammen met sprong en met stortvloer heeft
men uit den aard der constructie weinig last van de
meegevoerde rolsteenen.
Ze veroorzaken alleen van tijd tot tijd eenige beschadigingen van het pleisterwerk of voegwerk.
twee

;
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Zooals reeds gezegd kwamen de beschadigingen die
blijkbaar aan de werking van den neervallenden straal te
wijten zijn, voornamelijk voor bij dammen met een valhoogte van 3.5 M. of meer. Bij een straal ter dikte van
0.50 M. (d. i. de hoogte van den waterspiegel van
het bovenpand boven de kruin van den dam) waren de
beschadigingen reeds niet onbeduidend doch bij een straal
van 0.60 a 080 M. werden deze zeer ernstig.
M. i. kan dus bij waterhoeveelheden als hier bedoeld
n.l. 5 tot 15 M 8 per secunde, gerust worden aangenomen,
ook bij gebruik van beton of metselwerk in portlandceraent
specie, dat een straal van 0.60 M. hoogte en een verval
van 3.50 M. als de maxima beschouwd moeten worden
die men zonder veel bezwaar kan toepassen.
Bij hoogere waterstanden is de beschadiging natuurlijk
nog eerder te vreezen dan bij de betrekkelijk lage waterstanden in de Buitenzorgsche leidingen. Van den Ingenieur
Bertel vernam ik o. a. dat de vloeren der bakken van
een stortdam met twee trappen van de Gentengwerken,
die slechts een verval van 1.70 voor elke trap heeft,
beduidend beschadigd zijn geraakt.
De waterhoogte boven de kruin is bij die dam echter
1.50 M. en daaraan zal naar het schijnt wel de beschadiging geweten moeten worden.
Bij grooter valhoogte of dikker waterstraal zal men er
derhalve wel toe moeten overgaan den bodem en de wanden
der bakken met een bekleeding van blokken goede natuurlijke steenen te voorzien.
De beschadiging hangt echter niet alleen van de groote
valhoogte en van de dikte van den straal af; ook de omstandigheid dat de straal in compacten toestand en met
gelijke en gelijk gerichte snelheid der waterdeelen tegen
den vloer aanbotst is van grooten invloed. Dit valt
duidelijk af te leiden uit het feit dat bij gekoppelde stortbakken de bovenste stortbak meestal het ergst beschadigd
is, afgezien van de beschadigingen door rolsteenen, die
om reeds vermelde redenen alleen bij de benedenste bakken
voorkomen.
De straal valt van het bovenpand in compacten toestand
in de eerste bak en is daarin in sterke beweging. Het
water dat over den beneden drempel van de eerste bak
stort vormt door die beweging niet een compacten straal,
maar wordt, terwijl de massadeelen verschillend gerichte
snelheden hebben, bij gudsen en golven naar beneden
geworpen.

De terugkaatsing van den onregelmatigen straal op den
vloer van den lageren bak geschiedt daardoor niet in hoofdzaak in éene richting n.l. stroomafwaarts; maar meer
verspreid en de beweging van het water in den bak is veel
meer over kleine massadeelen verdeeld en ongelijk gericht.
Een en ander heeft tengevolge dat het water veel kalmer
uitstroomt uit de laagste bak van een gekoppelden stortdam, dan uit een enkele stortbak met dezelfde valhoogte,
straaldikte enz. als de laatste trap van den gekoppelden dam.
Op het eerste gericht zou men zeggen dat het omgekeerde het geval moet zijn, omdat het water in de lagere
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tak nog met eene grootere snelheid, afkomstig van den
eersten val, behept is; doch het blijkt dat het grootere
verlies aan arbeidsvermogen ten gevolge van de meer
verdeelde beweging daartegen ruimschoots opweegt.
De gunstige invloed van den onregelmatigen toestand
van den straal op de beschadiging en de kalme uitstrooming is zeer opvallend bij de observatie van gekoppelde
stortdammen en wijst er op dat daarnaar gestreefd moet
worden bij het ontwerpen van stortdammen in 't algemeen.
Gekoppelde dammen, zullen derhalve de voorkiur verdienen ook wanneer wegens de valhoogte met een enkelen
dam volstaan zou kunnen worden. Door middel van een
kleine vóór-val of trap lijkt het mij toe dat het doel het
breken van den straal reeds voor een belangrijk deel bereikt zru kunnen worden.
Bij bestaande dammen van niet zeer groote afmetingen
bleek een stevig houten roosterwcrk, waarop de vrijvallende
straal ter halver hoogte wordt opgevangen, groote verbetering in dien zin te weeg te brengen.
Het voornemen bestaat om dit op grooter schaal toe te
passen bij den dam van Batoedjaja (fig. 18 Plaat VII) die
zich zooals is medegedeeld in bijzonder ongunstigen toe.
stand bevindt.
Men nadert op die wijze tot de in latere jaren meermalen voor stortdammen toegepaste trapvormige constructie
bestaande uit een aantal kleine vlakke treden waarop de
straal telkens gebroken wordt.
Bij gekoppelde dammen zal het overigens met het oog
op de beschadiging van den bak dikwijls overweging verdienen om de bovenste val minder hoog te nemen dan
de volgende wegens den meer compacten toestand van den
eersten straal ofschoon in verband met de uitstrooming eer
het omgekeerde gewenscht zou zijn.
In dezelfde richting kan men ook werken door de spreiding van den straal te bevorderen.
Men kan dit doen door de leimuren op de kruin van
den dam van divergeerende wangstukken te voorzien.
Het best zou mij zeer sterke afronding toelijken. De
straal op de kruin wordt daardoor dunner en de waterdeelen krijgen een verschillende richting. Dit moet zeker
beter werken dan eene even groote verlenging van de kruin,
omdat in 't laatste geval de straal in zijn geheel gelijk

in
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De straal wordt zoodoende veel dunner en de beweging
in den bak moet uit den aard der zaak meer ongelijk

gericht zijn en dus door botsing en wrijving spoediger
worden uitgeput dan bij de gewone constructie.
In de laatste jaren zijn van het type stortdam met bak,
behalve de reeds vermelde, nog verschillende andere gewijzigde constructies uitgevoerd waaromtrent nog enkele
opmerkingen in verband met de voorafgegane beschouwingen.
Door den Ingenieur li.eken is een stortdam ontworpen
(fig. 21 Plaat VII) waarlij de benedendrempel geheel is
weggelaten, en die alleen uit een stortmuur met vleugels
en leimuren en een stortvloer bestaat, waaraan, met eene
tegenhelling, eene oever- en bodembemetseling aansluit.
Om e<n groot profiel bij de uitstrooming uit den bak
en eene groote watermassa binnen het kunstwerk te
krijgen en beschadiging van den drempel te voorkomen is
dit zeker eene zeer effectieve en aanbevelenswaardige
constructie.
Doch het is dunkt mij te verwachten dat eerst op vrij
grooten afstand stroomafwaarts de beweging voldoende
uitgeput zal geraken, wegens de groote regelmatigheid
van het profiel door de bemetseling, en wegens het ontbreken van elke directe dwarsstroomsche hindernis tegen
de gelijkmatige voortplanting van de beweging stroomafwaarts, zooals de benedendrempel bij stortlakken.
De bodem- en oeverbemetseling zal derhalve naar het
schijnt ook bij deze constructie nog wel vrij lang, en
daardoor het kunstwerk in verhouding vrij duur worden,
afgezien van de bijzondere zwaarte van den stortmuur
die natuurlijk niet inherent is aan de constructie.
De tot stand van den stortvloer wordt door het weglaten van den benedendrempel overigens niet ongunstiger,
want de waterhoogte op den vloer is afhankelijk van den
normalen waterstand in het benedenpand der leiding en
die ondergaat geen verandering.
Wanneer er rolstcenen in de leiding voorkomen zullen
die bij deze constructie allicht op den vloer of wel aan den
voet van den stortmuur kunnen blijven liggen en zullen

dus kunstmatig verwijderd moeten worden.
Eene constructie die eenige overeenkomst heeft met die
van den Ingenieur IICKEH heb ik indertijd in Pekalongan
zien toepassen, voor een verval van 1.30 bij een watergericht blijft.
diepte van 1. b 0 M. Deze dam (fig. 22 Plaat VII) bestaat
De leimuren zullen bierbij echter noodzakelijk meer alleen uit een stortmuur met vleugels en eene bodemaangetast worden doch in elk geval op minder directe en taludbemetseling benedenstrooms ter lengte van 10 M.,
wijze dan anders de vloer. Eventueele beschadigingen
aangelegd volgens het normale beloop en de normale boaan de leimuren zullen bovendien eerder zichtbaar zijn, demdiepte van de leiding. Van den Ingenieur BERTEL
wat een groot voordeel is.
die het kunstwerk heeft gebouwd vernam ik onlangs dat
Een zeer e ff'ectieve constructie om de spreiding van den het werk zich goed houdt, doch dat benedenwaarts ervan
straal te bewerken heeft men in Lritsch-Indië toegepast, uitspoeling van den bodem plaats vindt, over eene lengte
die daarin bestaat dat benedenstrooms aan den stortmuur van
10 M. en daarbeneden eene kleine ophooging van
een console-vormige nok wordt uitgemetseld, waarvan de den bodem is ontstaan.
Dit wijst er m. i. wel op dat het aanbeveling verdient
bovenkant gelijk komt met den kruin van den stortmuur
De neerstortende waterstraal krijgt daardoor ongeveer de ook bij deze constructie de vlcer dieper aan te leggen dan
de normale bodemlijn.
vorm van een halve kegelmantel.
±
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Deze vorm van stortdam zou het voordeel hebben weinig
kostbaar te zijn, wanneer niet voor de oever- en bodembemetseling eene groote lengte noodig was, wat noodwendig hot geval moet zijn omdat er noch eene groote
massa, noch eenigerlei buitengewone weerstand is om de
overtollige snelheid spoedig uit te putten.
Een overgang tusschen deze constructie en de gewone
stortdammen met stortbakken vormen de stortdammen
met stortbakken waarvan de leimuren niet verticaal maar
volgens het beloop van het bencdenpand der leiding zijn
gebouwd, hetgeen in eenige gevallen minder kostbaar
blijkt dan verticale leimuren.
De watermassa binnen het kunstwerk-is mj hellende
leimuren belangrijk gtooter, en dat is in elk geval een
beduidend voordeel.
Om de bezwaren die zich bij de stortdammen voordoen
te ontgaan heeft men ook eene constructie toegepast die
aan de syphons herinnert (fig. 20 Plaat VII). Het kunstwerk bestaat n.l. uit een boven- en een benedenpand,
afgescheiden door een keermuur waarin nabij den vloer
een of meer openingen zijn uitgespaard. De grootte van
die openingen wordt zoodanig geregeld dat het verval
tusschen het boven- en benedenpand gelijk is aan de drukhoogte die de waterhoeveelheid noodig heeft om door de
openingen geperst te worden. Het uit de openingen
stroomende water zal met eene zeer gelijkgerichte beweging
tegen den benedendorpel aanboisen.
De straal wordt daartegen teruggekaatst en gebroken
en verdeelt zich dientengevolge over de watermassa van
het benedenpand van het kunstwerk.
Door groote afmetingen en diepte aan het benedenpand
van het kunstwerk te geven kan men zoodoende natuurlijk
eene kalme uitstrooming verkrijgen doch bij een beduidend
debiet en verval zullen deze soort werken zeker bijzonder
kostbaar worden.
Ze zullen derhalve wel alleen voor kleine debieten en
valhoogten in aanmerking kunnen komen, ofschoon in dat
geval ook de andere minder gecompliceerde kunstwerken
geene overwegende bezwaren opleveren.
Ook kunnen zich dunkt mij allicht dezeltde bezwaren
als bij de syphons n.l. opstopping bij deze constructie
;

voordoen.
De voorafgegane
rende meen ik met

beschouwingen in het kort resumeebetrekking tot de stortdammen in 't

algemeen tot de navolgende conclusiën te moeten komen:
I°. De stortdammen met sprong zijn volstrekt niet
verwerpelijk mils toegepast bij groote valhoogte, in goeden
grond (wat trouwens altijd moet samen gaan), en wanneer de sprong voldoende groot wordt genomen en ze zijn
weinig kostbaar in aanleg en in onderhoud.
Bij leidingen die aan doorgaande uitschuring onderhevig zijn, zijn ze bepaald de aangewezen constructie, omdat
ze gemakkelijk aan de veranderde omstandigheden te pas
gemaakt kunnen worden, en om die reden, verdient liet
maken van stortbakken bij storthellingen met sprong geen
aanbeveling.
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Bij onvoldoenden sprong vindt sterke uitschuring en
ontgronding van den voetmuur plaats.
2 e De stortdammen met stortbakken of stortvloeren
dienen zooveel mogelijk zoo ingericht te zijn, dat de beweging van het neervallende water binnen de grenzen van
liet kunstwerk (de bodem- en oeverbemetselingen inbegrepen) zoodanig wordt uitgeput dat de bodem der leiding
tegen de overblijvende snelheid van
bestand
is, en daartoe moet de beweging van het water binnen
het kunstwerk over eene zoo groot mogelijke massa overgebracht en zoo ongelijkmatig mogelijk gericht zijn en de
wanden en bodem moeten door ruwheid en door hindernissen een zoo groot mogelijken weerstand aan de beweging
van het water geven; waarbij echter het weerstandsvermogen van het materiaal der kunstwerken in het oog moet
worden gehouden.
3 e De stortdammen met stortvloeren waarvan de dam
eene zoodanige helling heeft dat de neerstortende waterstraal er steeds aan blijft raken en waarvan de bovenkant
van den stortvloer beduidend lager is aangelegd dan de
normale bodem van het benedenpand voldoen goed en zijn
weinig kostbaar.
Het aanbrengen van een stootdorpel op den stortvloer
om de straal te breken verdient bij deze dammen aan
.

.

beveling.

Hij stortvloeren die niet dieper aangelegd zijn dan de bodem van het benedenpand heeft sterke uitschurinc plaats.
4e De stortdammen met stortbakken waarvan de straal
meer dan O.GO M. hoog en de valhoogte meer dan 3.50
M. bedraagt voldoen minder goed, omdat de gebruikelijke
materialen dan niet meer
de werking van het water
bestand zijn en het benedenpand aan uitspoeling onderhevig is; tenzij misschien wanneer men gebruik maakt
van eene bekleeding van natuurlijke steen, en eene zeer
lange oever- en bodemvoorziening aanbrengt.
Het is wenschelijk dat de kruin van de benelendorpels
der stortbakken beduidend dieper wordt aan<rele"d, dan
de normale bodemdiepte van het benedenpand, ter voorkoming van uitschuring, en eveneens is spreiding of breking van den straal door middel van divergeerende wangen
of van een vóór-val of een rooster bij stortbakken wenschelijk met het oog op beschadiging van het kunstwerk
en kalme uitstrooming.
De verschillende genoemde variatiën van het type stortdam met stortbak schijnen geen van alle als een bepaald
en in elk opzicht afdoende verbetering beschouwd te
kunnen worden, vooral omdat voorliet verkrijgen van een
blijvenden toestand öf de kunstwerken zelve of de oeveren bodembemetselingen eene zoodanige lengte moeten
hebben en zoo diep aangelegd moeten worden, dat de
kunstwerken onevenredig kostbaar zullen zijn.
En hiermede M. M. H. H. heb ik gezegd en dank ik U
voor het welwillend gehoor.
.
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Bij het zoeken naar geschikte staalkabels werd bij
dezelfde afmetingen groot verschil van qualiteit en lenigToepassing van waterkracht voor het transport heid aangetroffen en bleek het zeer moeilijk te
zijn een
van Materialen.
persoon te vinden die het lasschen van staalkabels verstaat.
De vervaardigde lasch werd beproefd op 1200 Kg. en
Enkele maanden geleden werden er bij de lijn Bataria- vertoonde daarbij nog geen hinderlijke vormsverandering.
Buitenzorg een tweetal ontwerpen opgemaakt voor het
De kabel werd geschat op eene breukbelasting van
transport van materialen met behulp van waterkracht; 2400 Kg., terwijl de kabel
(afgezien van schokken) tot
het eerste voor transport van kalisteen en grint van de eene spanning van
120 Kg. belast wordt.
Tjiliwong nabij Tjileboet over eene lengte van 120 Meter
met een hoogteverschil van 20 Meter en het tweede
Ankers.
voor transport van goederen tusschen de onderneming
Bij een kabelbreuk zouden de vrij loopende lowrys
Tjiomas en de goederenloods der Ned.- Ind. Spoorweg
met
eene sneiheid van 50 a, 60 kilometer per uur het
Mij. op het emplacement Buitenzorg over eene lengte
eindpunt
bij de rivier bereiken. Om dit te voorkomen
van y6O Meter met een hoogteverschil van 14 Meter.
is tusschen den trekhaak der lowrys en het losse katrol,
LOWRYSPOOR TE TJILEBOET. Zie Plaat l.
waarover de kabel is ingeschoren, een anker aangebracht,
dat gelicht wordt wanneer er spanning in de kabels is en
Te Tjileboet wordt beschikt over eene belangrijke hoeveelneervalt, wanneer de kabel breekt.
heid water, welke nabij kilometer 49 door den spoorwegdijk
Waterleiding.
gevoerd wordt op eene diepte van 4 Meter onder koprail.
Een zinkput met overlaat en schuif in het tallud van
Voor watertoevoer kan jaarlijks van 15 September tot
den spoorweg geeft gelegenheid het water in de verlangde
Maart beschikt worden over eene aftapping Oostelijk
15
hoeveelheid door eene gemetselde leiding naar het eindpnnt
den Westerslokkan (zie Plaat I) en verder gedurende
van het lowryspoor te brengen '■ waar de toevoer weder van
het geheele jaar over eene aftapping der molenleiding Wesdoor eene schuif geregeld wordt.
telijk van den slokkan waarin het water opgestuwd wordt.
Waterlowry.
Wordt de laatstgenoemde aftapping gebruikt, dan moet
het water door eene gemetselde leiding gevoerd worden en
Bij dit eindpunt wordt het water afgetapt in een waterb.ik
over de Westerslokkan gebracht worden door eena buis
bevestigd op een lowry, die op het 80 Meter lange lowrywijd 10 cM. welke over 20 M. vrij draagt en gewapend
spoor (met eene helling van 1/6) kan dalen tot aan de rivier.
is met een dubbel hangwerk waarvan de steunpunten op
Door een bodemklep kan de inhoud van den waterbak 6,5 Meter afstand li<i<:en.
1200 Liter) geledigd worden.
(
De buis weegt ± 12 Kg per M l en gevuld met
water
20 Kg. per M
Steen enlowry.
Bijlage R.

+

+

.

+

.

Op een daarnaast evenwijdig aangelegd lowryspoor, lang
120 Meter kan een baklowry nabij de rivier met steenen
gevuld worden en over eene helling van 1/6 tot nabij
den spoorweg ± 1.50 Meter boven het terrein opgevoerd
worden. De lowry heeft een lossen bodem diagonaalsgewijze aangebracht en een zijschot draaibaar om een
horizontale as.
Het lossen van deze lowrij geschiedt daardoor automatisch.
Staalkabel.

Een staalkabel, dik 9 mM. en lang ± 320 Meter, is
zoo ingeschoren met behulp van losse en vaste katrollen,
dat de snelheid en dus ook de afgelegde weg van de steenen
lowrj' de helft grooter is dan van den waterlowry en deze
laatste hetzij gevuld of leeg 11/,1l /, maal zwaarder weegt

Bediening

De indienststelling van het lowryspoor had plaats in
het begin van October, de werking is zeer geleidelijk en

eenvoudig.
Door opening van een schuif loopt de waterbak vol
gelijktijdig wordt de steenenlowry gevuld.
Eene kleine kracht is dan voldoende om het systeem
in beweging te zetten.
De waterwagen wordt nabij de rivier door een boderaklep geledigd en de steenen worden nabij den spoorweg
automatisch gelost.
Aanvankelijk waren voor de heen en weergaande beweging 6 minuten noodig, doch geleidelijk zal deze tijd
;

wel tot 4 minuten dalen.
Capaciteit.

dan de gevulde of leege steenenlowry.
Kabellaseh.

De in den handel voorkomende kabels zijn 215 Meter
lang zoodat het noodig was 2 kabels te lasschen.

Rekent men, dat elke lading 800 Kg.
1/2 M bedraagt en dat 12 maal per uur zulk een lading vervoerd
wordt, dan kan per uur 6 M of in een werkdag van 10
uur 60 M kalisteen of grint vervoerd werden.
=

3.

3.

3.
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LOSSENDE SPOORWEGWAGENS.

Eene soortgelijke automatische lossing wordt ook toegepast op de spoorwegwagens.
De wagens waarmede het grint per spoorweg vervoerd
wordt zijn pas sedert enkele maanden in dienst en zijn
van hellende bodems en klepschotten voorzien (zie Plaat II.)
De omstandigheid, dat een deel van het materieel zoowel voor vervoer van hout, als voor baksteen, grint enz.
moet dienst doen, gaf aanleiding tot hot ontwerpen van
de op Plaat II voorgestelde constructie, die aan alle
wagens met rongen
of losse schotten kan worden aangebracht.
Bodem.

Een tweede, losse, dakvormige bodem dient als glijdvlak voor het materiaal.
Klepschotten.

Elke zijwand is voorzien van 4 klepschotten, welke door
klauwen op een as bevestigd tegen den lossen bodem aangedrukt worden.

transport

enz.

XIX

Steunpunten

De steunpunten (zie onderaan rechts op plaat II) zijn vau
hout of ijzer geconstrueerd en dragen de loopkabels terwijl
de trekkabel (zonder einde) door losse schijven, aan het
juk bevestigd, geleid wordt.
Trekkabel

Aan de uiteinden is de trekkabel (een staalkabel van
9 mM. dikte) geslagen over horizontale schijven van 2
Meter middellijn, waarvan de schijf in de rijstpelmolen
hare beweging van het bestaande waterrad ontvangt.
De gemiddelde snelheid van den trekkabel is 1,5 meter
per seconde.
Loopkabels.

De stalen loopkabels dik 31 mM. voor de beladen
transporteurs en 25 mM. voor de ledige transporteurs zijn
nabij de goederenloods ingemetseld en nabij de rijstpelmolen
door zware gewichten gespannen.
Transporteurs

Beweging.

De tweewielige transporteurs zijn geschikt om er open
Beweegt de remmer met een hefboom deze assen, dan of overdekte kipbakken aan te hangen en kunnen in stellen
draaien alle klauwen 90° om, vrij van de kleppen en zal gebruikt worden voor het vervoer van lange voorwerpen.
Zij zijn voorzien van klemkoppelingen, welke door het
het grint door eigen druk tegen de hangende kleppen
van den trekkabel tusschen 2 platen eene kopklemmen
langs de stortplanken tot buiten het tallud vallen.
peling van de transporteur met den trekkabel teweeg
Proeven.
brengen.
Het loskoppelen der trausporteurs geschiedt automatisch
Proeven met deze wagens genomen betreffende het lossen doordat de kruk van de klemkoppeling
op de gewenschte
in stilstand en gedurende het rijden gaven bijzonder gunstige
plaats tegen een pal stuit en daardoor 90° omgedraaid
uitkomsten.
wordt, waardoor de trekkabel vrij komt van de klemDe besparing aan losloon bedraagt ± ƒ0,50 per wagenkoppeling.
lading en de besparing aan tijd bedraagt zooveel, dat op
Elke transporteur kan een netto gewicht van ± 250
een traject van 50 kilometer deze wagens tweemaal per Kg.
vervoeren.
dag geladen en gelost kunnen tegenover de gewone wagens
eenmaal.

Hangrails.

Kosten.

De kosten om een gewone wagen van klepschotten en
losse dakvormige bodem te voorzien zijn ongeveer/500.—
per voertuig.

Op de plaats van afzending en in het ontvanggebouwtje zijn hangrails aangebracht, waarover de transporteurs
met de hand bewogen worden.
De hangrails zijn gebogen en aan hun uiteinden voor
aansluiting met de twee loopkabels hol uitgeschaafd.
Bediening.

TRANSPORTKABEL TJIOMA.S-BUITENZORG.
Zie Plaat 111.

Voor het transport van de onderneming 'J'jiornas naar
het station Buitenzorg werd een dubbele transportkabel
rustende op steunpunten
54 M. van elkander verwij±.

derd ontworpen.
De eindpunten zijn eenerzijds de rijstpelmolen op het
land Tjiomas en anderzijds de goederenloods der Ned. Ind.
Spoorweg-M", op het emplacement Buitenzorg.

Wordt een transporteur nabij de rijstpelmolen beladen,
dan wordt deze met de hand tot aan den loopkabel
geschoven en aan den trekkabel gekoppeld.
Bij aankomst aan de goederenloods wordt de transporteur automatisch ontkoppeld en uit de hand geschoven
tot aan het stort vlak (dat naar een open wagen of naar
de benedenverdieping van het ontvanggebouw gericht
kan worden).
Na lediging wordt de transporteur doorgeschoven naar
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den tweeden loopkabel en aldaar aan het terugkeerende
einde van den trekkabel gekoppeld.
Bij de gekozen steunpuntafstand van 54 Meter kan
na elke

54
—r-

1

•

=36 seconden een transporteur geêxpedieerd

V

worden.
Capaciteit.

na

Een transporteur vervoert 250 Kg. netto last en kan
1/2 uur weder beschikbaar zijn op het station van

afzending.
In een werkdag van 10 uren kan men dus met een
5 ton vervoeren.
transporteur 10 X 2 X 250 Kg.
het
half
waarin
de transporteur in
uur,
Gedurende
beweging is, kan elke 36 seconden een transporteur geex=

pedieerd worden d.i.

-30 X 60

Q;

—

=50 transporteurs.

Wanneer men 50 transporteurs in werking stelde, zou
250
de capaciteit van deze inrichting bedragen 50 X 5
van
10
uren.
ton in een werkdag
=

Kosten.
Een zeer hooge raming der kosten geelt een eindbedrag
van f 12000 waarvan een belang) ijk deel noodig is voor
inrichting van de gebouwtjes voor verzending en aankomst

der goederen.
Het is nog onbeslist of dit ontwerp al of niet zal worden uitgevoerd.

Notulen der algemeene vergadering gehouden op Dinsdag
24 Mei 1898 des avonds ten 9 vee in het lokaal
DER YeREENIGTNG OP lILT WATEBLOO PLEIN.

Tegenwoordig zijn: E. H. J. Spanjaard, president, A. P.
en E. J. C. van Es leden van bet bestuur en J. J.
Stieltjes Secretaris; de gewone leden: J. P. J. H. Alsdorf,
S. W. Eecking, E. A. C. E. von Essen, .T. C. H. Eischer,
J. Homan van dek Heide, 8. E. J. Onkin, J. J. E. Eaat,
Th. A. M. Huns, L. 11. Slinkebs en E. P. O. D. 'Wijnmalen
en de eandidaat leden D. de Jongh Hzn. en C. H. W. Liück.
De president opent de vergadering en verzoekt voorlezing van
de notulen welke daarna worden gearresteerd.
Hetzelfde geschiedt met het Jaarverslag van den Secretaris en
van den penningmeester, welke behalve de winst- en verliesrekening en de balans worden voorgelezen.
De voorzitter noodigt de leden L. H. Slinkers en E. P. O.
D. Wijnmalen uit, zich in commissie te vereenigen tot het
verineeren van de rekening en verantwoording en de boeken
van den penningmeester.
Beide heeren verklaren zich hiertoe bereid.
Aan de orde is nu de verkiezing van een bestuurslid wegens
het periodieke aftreden van het lid G. P. A. Eenaud, welke
zich niet herkiesbaar stelt.
De uitslag is dat worden uitgebracht 14 stemmen waaronder
1 van onwaarde en waarvan de Heer Th. A. M. Euijs 4 stemmen op zich vereenigde, de Heer E. P. O. D. Wijnmalen 3.
Melchior,

het transport
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J. J. A. Muller en L. H. Slinkebs ieder 2 en twee heeren
ieder een stem zoodal de lieer RüIJS gekozen is.
De/.e ter vergadering aanwezig, verklaart de benoeming aan
te nemen.
Het woord wordt alsnu gegeven aan den Heer A. P. Melchior
tot het houden der aangekondigde mededeeling over de draagkracht van schroefpalen.
Deze voordracht ia in haai geheel als bijlage 1) hierachter
afgedrukt.
Na liet eindigen der voordracht merkt het lid Runs op. dat
hem in zijne praktijk de bevestiging van de berekening van den
Heer Melciiiok gebleken is; bij de belasting- van sehroefpalen
voor de steigerwerken aan de Ëmmahaven, zakten deze palen
o]> een zeker oogenblik plotseling, terwijl het naderhand bleek
dal dan telkens de schroefbladen gebroken waren.
Ook het lid von Essen had bij een brug te Pekalongan deze
zelfde ondervinding opgedaan.
Naar aanleiding van een rraagvan hel lid van Es. licht de lieer
Melchioh hol;- nader loc dat bij de steigerwerken ie Be/awan
bet instellen van een dergelijke berekening, niet noodig was
gebleken omdat d : de draagkracht van den schroefpaal niet
beheerschl werd door de sterkte van het schroefblad, maar uitsluitend door de draagkracht van den ondergrond welke daar
zeer slap was.
De voorzitter betuigt den spreker dank voor de interessante
11.
mededeeling en yerleenl daarna hel woord aan den lieer
\\.
Ltkck welke de leden Benige oogenblikken wenscht bezig
te houden met het demonstreeren van het petroleumgasgloeilicht,
Systeem Washington, en het geven van denoodigetoelichtingen
daaromtrent.
Na hel houden van deze voordracht welke hierachter als
bijlage E is afgedrukt, beantwoordt spreker nog enkele tot hem
door eenige leden gerichte vragen en steh daarbij bekend dal
de wrbrandiiigsprodueteii van de lamp in hel vertrek komen
dat de leiding aan geen afslijt ing hoegenaamd onderhevig is en
evenmin voor verstopt raken van die leidingen behoeft gevreesd
te w orden.
In de daarna gehouden pauze wordt de iv het lokaal aanwezige lamp en hare ondci'dcelen nader door de leden in oogenschonw genomen.
Na een rust van ongeveer een half uur heropent de voorzitter
de vergadering door zelf het woord te nemen en eenige oogenblikken te wijden aan eene ..herinnering aan wijlen den Ingenieur T. .1. Stieltjes".
Deze voordracht (zie bijlage F hierachter) welke met belangstelling wordt aangehoord geelt geen aanleiding tot nadere ragen
of' opmerkingen van de leden.
Vóór het sluiten der vergadering omspint zich nog eene gedachtcnwisseling omtrent het kort geleden uit Nederland ontvangen concept Reglement voor het te hervormen Koninklijk
Instituut van Ingenieurs. Enkele leden zijn van oordeel dat
dezerzijds verzet moet «orden aangeteekend tegen de wijze waarop
zonder de voorkennis van de afdeeling in enkele opzichten over
de toekomst van de afdeeling beslist wordt, anderen ineenendat
correspondentie dezerzijds weinig zou helpen omdat waarschijnlijk
de beslissing zal zijn gevallen voordal een schrijven uit Indiü
Nederland kan bereikt hebben; de meesten raden echter aan
eene afwachtende houding aan te nemen.
Hiertoe wordt besloten.
Nieis meer aan de orde zijnde en daar niemand meer iets heeft
op te merken in het belang van de afdeeling, sluit de voorzitter de vergadering.
('.

\

Bijlage

A.

Algemeen

Bijlage j%.

verslag

betreffende

XXI

enz.

in de gelegenheid te zijn het

verdere

gedeelte der brug te

monteeren.

Na een en ander in oogensebottw genomen te hebben en na
zich
met een koelen dronk verfrischt te hebben werd de rivier
zaamheden VAN DE AFDEELING
NeDEHLAN DSCH INDIK
in
overgestoken om de fundeeringsput van een nog
roeibootjes
van het Koninklijk Instituut van Lngenieuhs
in
zijnden
pijler op den rechteroever te bekijken
aanbouw
van 1 Apkil 1897 tot I'lto. Maart 1898.
terwijl de meesten ook nog gebruik maakten van de gelegenheid
om langs de reeds tot Krawang doorgetrokken spoorweg zich
I. Bestuur.
op een overdekte zandwegen te laten voortduwen om ook het
nieuwe eindpunt der lijn niet een bezoek te vereeren.
Kort uu de afsluiting van het vorige jaarverslag rag de Heer
Tegen half een was het gezelschap weder te Batavia terug.
.1. E. de Meijier, welke gedurende vier achtereenvolgende
Dat deze excursie in den smaak der deelnemers viel is reeds
jaren niet onvertnoeiden ijver de belangen van de Afdeeling als daaruit op te maken dat gedurende dien tocht het plan rijpte
voorzitter behartigde, zich wegens aanstaand vertrek naar Europa tot het spoedig maken van een tournee van twee dagen naar
genoodzaakt als zoodanig af te treden.
de werkplaatsen der Staatsspoorwegen te Bandong.
In de vergadering van 21 Mei 18'J7 werd als zijn opvolger
Deze tocht werd tevens benut tot het brengen van een bezoek
gekozen de Vice-president de lieer II. II. .1. Spanjaard, terwijl aan het militaire etablissement te Tjimahi dat gedeeltelijk nog
de Heer J. Nuhout van der Veen in diens plaats tot Vicein aanbouw is.
van Es de
presidenl werd benoemd en met den Heer 1,. J.
Ook gedurende dezen tocht konden de deelnemers dank zij de
ontstane vacature in Int bestuur werd aangevuld.
welwillende hul]) van de leden J. Schippers en A. Sneïhlage,
Overigens hadden in liet bestuur in dit verslagjaar geene chefs van exploitatie van de Westerlijnen der Staatsspoorwegen
inutatiën plaats.
op Jara en van de lijn Batavia-Buitenzorg der Ned. Indische
spoorweg Maatschappij in een extratrein plaats nemen.
II. Leden.
De eerste dag 20 Februari 1S9S werd uitsluitend voor de
heenreis gebruikt daar men eerst te 2 n 3 aldaar aankomende
weinig tijd meer voor andere doeleinden dan het nemen van een
Het aantal leden bedroeg op 1 April 1898 volgens de leden160
153
1897.
1
lijst
tegen
op
April
kijkje van de plaats Bandong bad.
Zeven Heeren in lndië woonachtig riepen de tussehenkomst der
De inmiddels reeds gearriveerde deelnemers van de Oostzijde
Afdeeling in om lid te worden van liet Koninklijk Instituut van van Bandong en enkele der reeds op eigen gelegenheid naar
Ingenieurs.
Bandong vertrokken leden uit de Preonger vereenigden zich
's avonds op een extra muziekuitvoering van het Italiaansch
III. Financien.
Quintet in het SocieteitSgeboUW Braga.
De tweede dag reeds 's morgens vroeg verzamelde men zich
Blijkens de balans bedraagt het kapitaal der afdeeling op 1 in de werkplaatsen der Staatsspoorwegen, waar men tot ruim
April 1898 / 11717.70 5 tegen ƒ 11262.60 op 1 April 1897 half tien verbleef om daarna de tocht naar Tjimahi te aanvaarden.
Hier had men slechts ruim één uur oponthoud zoodat niet
zijnde alzoo eene vermeerdering van / 4-iJÖ . 10 5.
het geheele etablissement bezichtigd kon worden en men zich
dan ook slechts tot een bezoek aan de hospitalen met ap en
IV. Vergaderingen en Excursien.
dependentics bepaalde.
Het vertrek aldaar was op ll. u 3 vastgesteld en het verdere
Op 21 Mei en 5 Xovember 1897 werden vergaderingen gegedeelte van den dag werd aan de thuisreis besteed daar men
boaden.
eerst te 6 uur wederom te Weltevreden terug was.
Reeds op een der vergaderingen in liet vorige jaar werd er
door een der leden de aandacht op gevestigd dat in de nabijheid
V. Bibliotheek.
van /talaria een grootsch kunstwerk namelijk de bouw van een
spoorwegbrug over de Tjitaroem in den spoorweg van Bativia naar
De bibliotheek werd wederom uitgebreid met verschillende
Araieang van de Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij onder
werken
uitgegeven door vereenigingen waarmede de afdeeling
handen zon «orden genomen.
van edita wisselt.
liet lid A. A. van Heurn. administrateur van genoemde Mijstelde den leilcn en hunne dames op 13 Januari 1898 in de
VI. Tijdschrift.
gelegenheid op èene gemakkelijke wijze dat kunstwerk te gaan
bezichtigen door het welwillend beschikbaar stellen van een
Het tijdschrift 1896-1897 verscheen in het begin van Sepextratrein.
tember
1897.
Het kleine dertigtal personen dat van deze uitnoodiging geDe notulen der eerste ouder !Y genoemde vergadering, werden
bruik maakte werd in ruim een uur tijds naar het toenmalige
daarin reeds afgedrukt.
eindpunt der lijn, Kedoeng GedeJi. gebracht waar reeds uit de
verte het donker gekleurde ijzerwerk van de gedeeltelijk reeds
Be President,
opgestelde brug tegen de heldere lucht afstekende, zichtbaar was.
J. SPANJAABD
R.
II.
Het landboofd op den linkeroever en een tweetal pijlers was
Be
Secretaris,
reeds geheel gereed en de brug reeds gedeeltelijk op die pijlers
vooruit geschoven om wegens de beperkte lengte der werkkamer
.1. STIELTJES.
Algemeen Vekslag

dek toestakden de werk-

betreffende

('.

(.'.

*

.(.
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Een bedrag van / 500.— bleef bij de Factorij der Nederlandsohe Handelmaatschappij gedeponeerd; in de Bataviasche
Spaarbank was op Uit. Maart belegd een som van ƒ1927.76.
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van

oveh

vet

tot
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enz.

tijdvak

Maart 1898.

Rente.

Uit deals bjjlage overgelegde Winst-en verliesrekening blijkt,
kapitaal der Vereeniging, in tegenstelling mei de beide
voorgaande jaren, is toegenomen en wel me'1 ƒ 155.105 zoodat
het op Uit. Maart bedroeg ƒ 11717.70 5.
Dit gunstig resultaat is eensdeels toe te schrijven aan de
vermeerdering van het ledental (over 1897-98 zijn 165 leden
contributie verschuldigd geworden tenen 156 leden over 18»697) en er bestaat reden om te verwachten, dat deze vermeerdering niet van geheel voorbijgaanden aard zal zijn en ten tweede aan den geringen omvang van het laatst verschenen al'declings-tijdsohrift.

Van de gekweekte rente ad / 300.66 werd / 215.—genoten
op de pandbrieven. l)c op 1 November 1897 vervallen coupon van den uitgeloter pandbrief bleek waardeloos te zijn.
liet op de balans voorkomend bedrag van A 105.
is ongeveer
liet 5/6 gedeelte van ie waarde der op L Mei 1898 vervallende coupons, vermeerderd met de reeds verschenen, maar
nog niet geïnde rente van liet deposito bij de Factorij.

dat het

,

Contributie.

Volgens het voorgaand Verslag was aan contributie over
Hiervan is
250.— ontvangen
1895-96 nog te innen ƒ 275.
ten
name
van
een
wegens
achterstalligen ƒ 25.
afgeschreven
heid in de betaling der contributie van de ledenlijst afgevoerd lid.
Volgens datzelfde Verslag was over 1896-97 nog te innen
een bedrag van ƒ 990
hetwelk moet worden verhoogd mei
ƒ 30.— mailsurplus van 6 leden, die van 1 April tol Uit. Junj
1897 zich bij de U'dceliug hebben aangesloten, zoodat in het
moest worden ontvangen.
geheel ƒ 1020.
geïnd en/25. —afgeschreven ten name
Hiervan werd ,/ 795.
van het bovenbedoelde lid, zoodat een bedrag van ƒ200 nog
moet worden ontvangen en op de balans is gebracht.
Over 1897-9S is verschuldigd geworden:
door 132 gewone leden
a / 25 ƒ 3300.—
285.
19 buitengewone leden
15
5
70.—
14 leden mailsurplus..

—

TsWwtheek

mrvbilair.

is voor betzelfde bedrag als verleden jaar öp de
gebracht. Meeschreven zijn de uitgaven, welke gedaan
zijn voor onderhoud en vernieuwing van liet meubilair, in het
bijzonder van de lampen.

Dil

hoofd

balans

Verkoop

/

—

en

van

tijdschriften:

—

De verkoop van door de Afdeeling uitgegeven drukwerken.
leverde eene bate van ƒ 50.5u op. Een bedrag van/21. het
welk nog moet worden geïnd, is op de balans gebracht.
—

—,

—

—

Gedenkboek 50 jarig beslaan.
De op de balans gebrachte som van f 125.— is het bedrag,
van verschillende leden nog moet worden ontvangen
voor 85 onlangs toegezonden exemplaren van het Gedenkboek.
De Instituutskas in Nederland is reeds mei dit bedrag gecred iteerd.
hetwelk

Vergaderingen

en

lokaal.

—

„

,,

„

,,

,,

„

„

„

te zanien
en ƒ25.

ƒ 3055.
is weder afgeschre—

Hiervan is ontvangen ƒ2620.
moet worden geïnd en op de balans
ven, zoodal nog ƒ 1010.
—

—

—

is gebracht.

Onder alle bovengenoemde sommen zijn niet begrepen de
bedragen, die ten behoeve van de Instituutskas in Nederland
hier zijn of moeten worden geïnd, wel de contributies, die in
Nederland ten behoeve van de kas der Al'deeliuir zijn of moeten worden voldaan.
Door één lid is van de contributie over 1898-99 ƒ 20.
vooruit betaald. Dit bedrag is aan de eredilzijde op de balans
gebracht.
—

Entree.

Door 2 leden is ƒ 10.— entree verschuldigd, voor welk bedrag de Instituutskas in Nederland reeds is gecrediteerd.

JJeposito

en

effecten.

Tegen het einde der maand Maart werd bekend, dat weder
een aandeel van ƒ 1000.
in de Rotterdamsche Hypotheekbank
is uitgeloot. Dit aandeel kon vóór 1 April niet te gelde
wordeu gemaakt, maar is a. pari in plaats van tegen den koers
—

gebracht, hetgeen weder eene
°/ 0 op de balans
van ÏOI
schade van ƒ 12.50 veroorzaakte.

Onder dit hoofd is geboekt een bedrag van ƒ 020.35, hetwelk slechts ongeveer
30,
hooger is dan de uitgaaf ten vorigen jare, niettegenstaande, dat voor de excursies naar Krawang en naar Bandoencj uit de Instituutskas is betaald ƒ 02.25
en f 44.— Dit is een gevolg van de omstandigheid, dal bet
ereenigingslokaal Van al' November eenmaal 's maands tegen
ƒ 15.— per avond is verhuurd geworden aan de Geneeskundige
Vereeniging in Nederlandsch-Indië.
is de hol;
Met op de balans uitgetrokken bedrag van / I 15.
huishuur
over
de
December
1897
Maart
verschuldigde
maanden
1898, verminderd mei de nog te innen huur voor 3 avonden.
/

—

\

—

—

Frankeer-

en expedi'ie-konlen.

Onder dit hoofd werd uitgegeven ƒ422.85 5 zijnde meer dan
gewoonlijk, hetgeen een gevolg is van de uitgaven voor de
verzending van lui Gedenkboek.
Evenals in vorige jaren is een bedrag van ƒ 200. gereserveerd voor UOg te betalen lïankcerkosten.
,

—

AfderVuigdijdschrift.
Voor het Udceliimstijdsehriït 1896-97 is uitgegeven ƒ 348.60
uitmakende met de uitgaai in hel vorige boekjaar een totaal
van f 419.80.
Voor het Afdeelingstijdschrift 1897-98 zijn nog geen uitgaven gedaan.
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Diverse uitgaven.
De

diverse uitgaven

zijn

voornamelijk tengevolge

hooier

kosten

geweest dan gewoonlijk

emballage enz.
Gedenkboek en van <fe verzending van ren telegram
Baad van Bestuur op 31 Augustus 1397.
\an

van

van
aan

het
den

Instüuutskas in Nederland.

den Penningmeester enz.

regel een voordeelig saldo aanwezig was. Dit is liet gevolg
hiervan, dat eerst in Maari de rekening der Afdeeling is gedebiteerd geworden met ƒ 450.— voor 90 exemplaren van liet
Gedenkboek.
Aasaa.

Het Kassaldo bedroeg

Aan de Instüuutskas in Nederland werden overgemaakt 2
wissels te /.amen groot 2100.—
De rekening-courant wees op Ultimo Maait een saldo aan
ten nadeele van de Afdeeling irroot ƒ 376.55 r terwijl in den
/

',
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ƒ 399.25.

Batavia,

31 Maart 1898.
De Penningmeester,
A. P. Melchiok.

Bijlage C.

KöMMtïJJk INSTITUUT VA\ INGENIEURS.
Afdeeling Nederlandsch-Indiè,

1 April 1897 tot 31 Maart 1898.
WINST- EN VERLIESREKENING.

Debet.

Contributie aandeel instituutskas in Nederland

.

Afgeschreven op Contributie-rekening 1895-96..
n

«

ti

ii

1896-97.

ii

ii

ii

ii

1897-98..

»

w

"

bibliotheek

ii

de waarde van één uitgeloot aan-

en

meubilair

deel in de Botterdamsche Hypotheekbank

...

Vergaderingen en lokaal
Frankeer- en expeditiekosten

Afdeelingstijdschrift 1896-97
Diverse uitgaven

ƒ

1873.

—

Herziening Contributie-rekening 1896-97

25.—

Contributie-rekening 1897-98

25.—

Rente-rekening

//

25.—

Verkoop

»

3S.90

«

12 50

•

620.35

»

"

'/

422.25''

»

348.60

»

Credit.

van

»

n

afdeelingstjjdschriften

30.—

ƒ

3655.—
300.66

56.50

»

191.45

Voordeelij;- saldo overgebracht op de kapitaalrekening

//

\

455 105
.

ƒ

4042.16

/

4042.16

BALANS.
Aan

deposito

en

effecten-rekening

n

bibliotheek en meubilair

v

rente-rekening

w

Contributie-rekening 1896-97

»

»

u

ii

"

/

1897-98

•..

n

verkoop

"

rekening "Gedenkboek 50-jarig Instaan"..

van

afdeelingstgdschriften

//

ii

entree-rekening

i

kassa

•..

ii

//

«

u
*

/

Gezien en aceoord bevonden:
De Commissie van

L LI.

verificatie,

SLINKEES,

R. P. O.

T).

WIJNMALEN.

10009.01
250.
105.

—

—

200.—
1010.

—

21.
425.
10.

Per kapitaal-rekening

ƒ

"

instituutekas in Nederland

n

vergaderingen en lokaal

*

frankeer- en expeditiekosten

'/

11717 . 70 5

„

„

contributie-rekening 1898-99

*

S76.55 6

115.—
SS08-.

„

—

20.—

—

—

—

399.25

12429.26

ƒ 12-129 26

BATAVIA, 31 Maart 1898.

Jie Penningmeester,

A. I. MKLCHIOR.
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heeft zich hier zoo dikwijls voorgedaan, dat er alle aanleiding
bestaat om naar eene andere verklaring te zoeken.

Bijlage ■>.
Mededeeling

het draagvermogen

over

het draagvermogen

van

schroefpalen.

Met toestemming van den administrateur der Bataviasche Ooster-spoorwegmantschappij, ons medelid den heer
A. A. van Heurn, wensch ik eene korte mededeeling
te doen naar aanleiding van de ondervinding, welke door
die Maatschappij bij het gebruik van schroefpalen is
opgedaan.
De brug over de Tjitaroem in den spoorweg van KedongGedeh naar Krawang, welke brug door de leden bij de
excursie van 13 Januari jl. is bezocht geworden, heeft
behalve 2 kleine overspanningen tot aansluiting aan de
aardebaan 3 overspanningen van 58 M. welke worden
gedragen door 2 landpijlers en 2 stroompijlers.
Volgens het oorspronkelijk ontwerp zouden die pijlers
worden samengesteld uit schroefpalen van nagenoeg dezelfde constructie als bij het Departement der Burgerlijke
Openbare Werken gebruikelijk is.
De palen waren dus massieve, getrokken ijzeren staven;
zij waren dik 14 c. M. en niet, zooals die uit 's lands
voorraad 12,7 c, M. De schroefbladen waren van gegoten
ijzer en hadden een middellijn van 1.20 M.
Bij tot het maximum belaste brug zou één schroefpaal
hoogstens hebben te dragen 26.4 ton; denkt men zich
dit gewicht gelijkmatig verdeeld over de oppervlakte van
een cirkel van 1.20 M. middellijn, dan vindt men voor
de belasting per c. M s 2,33 K. G.
De boringen hadden een gunstigen indruk gegeven van
de geaardheid van den bodem, zoodat gemeend werd, dat
de bovenbedoelde belasting zonder bezwaar kan worden
toegelaten.
Bij proef belastingen der palen werden evenwel groote
teleurstellingen ondervonden. Toen het bovengenoemde
gewicht—waarbij geenerlei zekerheids-coefficient in rekening
is gebracht
ter nauwernood of zelfs bij lange na niet
was bereikt, vertoonden zich zulke zakkingen, dat. het
draagvermogen bleek zeer beslist te zijn overschreden.
Er is dan ook besloten de schroefpaal-constructies te
vervangen door steenen pijlers.
Hierover zal ik niet uitwijden; het punt, waarop ik
heden avond speciaal de aandacht wensch te vestigen is
het volgende.
.

—

De middellijn van het schroefblad is, zooals reeds is
meegedeeld 1.20 M., de middellijn der kern 24 c. M,
de ijzerdikte van het blad bij de kern 5 c. M., nabij den
rand 2,5 M. Is het nu denkbaar, dat de paal met de
kern door het blad is heengedrukt, terwijl dit laatste intact
bleef? Het ijzer moet dan, indiende verbreking zoo dicht
mogelijk bij de kern heeft plaatst gehad, zijn afgeschoven
volgens een cijlindervlak van 24 c. M. middellijn en 5 c. M.
hoogte, waarvan de oppervlakte is 377 c. M
Bij eene belasting der paal met 26.4 ton en aannemende, dat hiervan zelfs geen klein gestelte door de kern
direct op den bodem wordt overgebracht, bedraagt de afschuivende kracht 70 Kg. per c. M
Dit bedrag is zoo laag, dat aan eene zoodanige afschuiving wel niet valt te denken. Stelt man zich voor, dat
de afschuiving plaats had op grooteren afstand van de
kern, dus volgens een cijlindervlak van grootere middellijn
maar kleinere hoogte, dan zou zooals een onderzoek leert
de kracht per c. M*. nog kleiner zijn geweest.
Het is dus niet denkbaar, dat de breuk door afschuiving
zal hebben plaats gehad
De vraag wordt nu nog gesteld of het denkbaar is, dat
het schroefblad zelve door de daarop werkende krachten
zal zijn gebroken en het antwoord op deze vraag zal geheel anders luiden.
Een breuk van het schroefblad tengevolge van doorbuigende krachten kan alleen plaats hebben ongeveer
volgens een rechte lijn.
Nemen we aan, dat die lijn een raaklijn AB aan de
kern is, zooals in figuur. 2 Plaat VIII is aangegeven. De
omstandigheid, dat het blad niet is een aaneengesloten
vlak, maar een schroefvlak wordt buiten rekening gelaten.
Het ciikelsegment van 48 c.M. pijl heeft eene opperDe reactie van den grond tegen
vlakte van 4224 c.M2
de onderzijde van het blad bedraagt bij eene totale belasting van 26.4 ton ongeveer 2.33 KG. per c. M 2,
voor het geheele segment 9860 KG.
Het zwaartepunt van het segment ligt op een afstand
van 20 c.M. van de koorde.
Dus is het moment der uitwendige krachten, hetwelk
een breuk volgens het aangenomen breukvlak zou kunnen veroorzaken :
2.

2.

.

M

=

20

X

9860

=

197200.

Het traagheidsmoment der doorsnede AB blijkt te
zijn 647; de afstand van de uiterste vezel tot de neuW
259.
trale as is 2,5 c.M; dus is de waarde van e

Bij het verwijderen der belast geweest zijnde schroefpalen bleek, dat de schroefbladen meerendeels waren gebroken. De kern werd met de paal boven gebracht,
W
maar het eigenlijke schroefblad was verdwenen.
Uit de formule M.
X T. volgt nu voor de
Ik kan mij voorstellen, dat tijdens het indraaien van
een schroefpaal een steen of—wat onder de gegeven spanning per c.M 2
761. KG.
T.
Deze trekspanning van 761 KG. per c.M 2 overtreft
een stuk hout
omstandigheden waarschijnlijker zou zijn
in het schroefblad beklemd raakt en werkende als een zeer ver het voor gegoten ijzer toe te laten maximum,
wig dit doet breken. Maar dit breken der schroefbladen waarvoor veelal 250 KG. wordt opgegeven.
—

=

—

=

.

—

=
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Bij het heerschen van zulk een spanning is de zekerheidscoefricient zoo laag, dat ongetwijfeld een klein gebrek in
het ijzer zooals een fijn scheurtje of een kleine gietgal of
eene eenigszins beteekenende gietspanning, voldoende moet
zijn om een breuk te doen intreden. Is eenmaal een
breuk volgens de lijn AB ontstaan, dan wordt de druk
per c.M 2 tegen het ondervlak van het overgebleven deel
van het blad belangrijk grooter. De waarschijnlijkheid
van het intreden van een tweede breuk volgens de lijn
CD is dan veel grooter dan die, waaronder eerst de
breuk volgens AB plaats had. Daarop zal dadelijk
een derde breuk volgens eene lijn EF volgen en daarmede is de kern geheel van het blad ontdaan.
De omstandigheid, dat het blad niet is aaneengesloten,
maar een schroefvlak vormt, in hoofdzaak daarop neerkomende, dat het volgens een straal is doorgesneden,
maakt de zaak niet beter. Want eene lijn AB, volgens
welke -het onder de reeds vermelde omstandigheden zou
kunnen breken, is altijd aan te wijzen en misschien is er
dit hangt van de juiste gedaante van het schroefblad
nog
wel een lijn te vinden, die de ligging van eene nog meer
gevaarlijke doorsnede aangeeft.
.

—

—

enz.

had men de dikte moeten opvoeren tot 86 m. M. bij de
kern en 43 m. M. bij den rand. Ik vrees echter, dat er
dan gevaarlijke gietspanningen zouden kunnen optreden,
bovendien zou het indraaien dan moeielijker gaan en zou
het schroefblad nog zwaarder en dus ook onhandelbaarder
worden. Het gewicht, hetwelk nu reeds 525 KG. bedroeg, zou dan zijn toegenomeu tot ongeveer 710 KG.
Bovenstaande beschouwingen kunnen ook worden toegepast op de schroefbladen uit den voorraad van het
Departement der Burgerlijke Openbare Werken. Dan
heeft men niet te bepalen, welke dikte in een zeker geval
aan het schroefblad moet moet worden gegeven; deze
afmettingen zijn van te voren vastgesteld en er moet
worden nagegaan welke belasting van het schroefblad mag
worden toegelaten.
Bij de bladen van 0.90 M. middellijn, is de middellijn
der kern 23 c.M., de dikte van hot schroefblad bij de
kern is 5 c.M. bij den rand 1.9 c- M.
Hieruit wordt
voor de waarde van

W

bij een doorsnede AB gevonden

175 dus is «je grootste toe te laten waarde van het moment
175 X 250
43750.
De afstand van het zwaartepunt van het seo-ment tot
de lijn AB is 13.9 c.M., dus de grootste toe telaten
3003 KG.
belasting op het segment 43750: 13.9
De oppervlakte van het segment is 2158-c. M*., die
van het geheele schroefblad 6362 c.M 2
De grootste toe te laten belasting van het schroefblad
2
is dus
X 3003 KG. 8853 KG. of rond 8.9 ton.
;

=

Uit het voorgaande volgt, dat een schroefblad als het
hier bedoelde ongeschikt is om met een gewicht van 26.4
ton te worden belast, onverschillig hoe groot het draao-vermogen van den bodem is. Want het geval, dat de
bodem zoo vast is, dat alleen de kern van het schroefblad bijkans voldoende is om het gewicht te dragen moet
buiten beschouwing blijven; dan is zulk een groot schroefblad geheel overbodig en zou ook niet kunnen worden
ingedraaid.
De afmetingen waren hoogstwaarschijnlijk niet door berekening vastgesteld; zij zijn zoo gekozen als het schroefblad als gietstuk beschouwd, praktisch gewenscht voorkwam.
Het geheel verkreeg op die wijze een gewicht, die het
behoorlijk vervoerbaar maakte; aan de mogelijkheid, dat
het blad tengevolge van de reactie van den grond zou
kunnen breken, is vermoedelijk niet. gedacht. Ook ik
had
toen ik mijne berekeningen
ik moet het erkennen
ging instellen, een resultaat als het verkivgene niet verwacht, en bij het ontwerpen van de schroefbladen van den
steiger te Belawan, waarvan de afmetingen nagenoeg
overeenkomen met die van de Tjitareom-brug en waarover
ik op deze plaats eenige mededeeliugen deed in de vergadering van 7 December 1893, zijn dergelijke berekeningen
achterwege gebleven. Maar dit had daar, omdat de grond
zoo slap is, geen ernstige gevolgen. Het werkelijk draagvermogen van den bodem was hoogstens 1.79 KG. per
c.M 2
de toegelaten belasting is natuurlijk veel lager
zoodat de spanning in het gietijzer ver verwijderd blijft van
die, welke met een reactie van den grond van 2.33 KG.
per c.M2 overeenkomt.
Om bij eene belasting met 26.4 ton de trekspanning niet tot boven de 250 KG. per c. M*. te doen stijgen
—

—

=

l™

=

2108

De druk op den bodem is dan 1.39 KG. per c.M'.
Dit bedrag is betrekkelijk laag en meermalen zal men
dus, geen rekening houdend met de uitkomsten van bovenstaande becijfering, een schroefblad van 90 c. M. met
veel meer dan 9 ton durven belasten.
Uit de gehouden beschouwingen volgt, dat zich werkelijk
gevallen kunnen voordoen, waarin de grens van de belasting die veilig op een schroefpaal kan worden toegelaten,
niet wordt bepaald door het draagvermogen van den
bodem, maar door de sterkte van het schroefblad, indien
hieraan de gebruikelijke afmetingen zijn gegeven.
Dit resultaat schijnt mij toe niet van praktisch belang
ontbloot

te

zijn.

Bijlage l£
Voordracht over het PétboleüMGASGLoeilichï Systeem: „Washington."

.,

.

den heer S. L. Hutzer, oud-hoofdingenieur
van het Stoomwezen in Ned.-Indiö, werd onlangs de
aandacht, der U"geering in Nederland, gevestigd op het,
eerst kort geleden uitgevonden, petroleumgasgloeilicht,
systeem: „Washington."
Door
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Nadat in Nederland, door bevoegde personen, zeer goed
mende
11.1 cent kost, geeft dit voor
geslaagde proeven waren genomen met petroleumgasgloeilicht welke dienden tot het maken eener vergelijking tus1,11 cent.
0,1 liter
schen de waarde van bedoeld licht en dat wat verkregen
wordt uit steenkolengas en door electriciteit, besloot de
Uit bovenstaande berekening volgt, dat de verbruiksMinister van Koloniën eene installatie, systeem: Washington, aan te koopen en den Chef van den dienst der kosten van het petroleumgasgloeilicht slechts circa één
Opiumregie toe te zenden, ten einde te doen nagaan of vierde gedeelte bedragen van die van petroleum en één
het petroleumgasgloeilicht gebruikt kan worden voor de twaalfde van die van gasgloeilicht.
Deze buitengewoon gunstige resultaten in aanmerking
verlichting van terreinen, groote gebouwen enz., in hoofdof ik het petroleumzaak op plaatsen waar noch gas, noch electrisch licht genomen, is de vraag gewettigd
„Washington",
wensen aan tegasgloeilicht, systeem:
aanwezig is.
wenden
der
aanstaande
opiumfabriek
tot verlichting
en
Don 2en Maart j.l. ontving ik de opdracht, met de
er toe geleid hebben
mij
niet,
zoo
welke
overwegingen
te
te
nemen en na
gaan of
toegezonden installatie, proeven
het meergenoemde petroleumgasgloeilicht gebruikt zou het electrische te verkiezen.
Breedvoerig rapporteerde ik hierover aan de Regeering.
kunnen worden voor de in aanbouw zijnde opiumfabriek
De beschouwingen, in dat rapport neergelegd, vallen
wanneer deze gereed is; terwijl voorts van mijne hand
uit
ten gunste eener electrische installatie, niet omiat het
een rapport verlangd werd waarin de voor- en nadeelen
licht
hiervan zooveel beter aan het doel zou Voldoen
van het systeem Washington worden uiteengezet.
dan
dat
der Washingtonlampen, maar alleen omdat de
Gedurende
3 maanden heb ik de nieuwe lichtbron
werktuigen,
in du aanstaande opiumfabriek, electrisch
beproefd en het bleek mij dat zij niet alleen in alle opzichten zeer goed voldoet, maar zelfs verre te verkiezen gedreven zullen worden. Daar nu die beweegkracht
grooter zal zijn dan voor de machinerieën benoodigd is
is boven gas- en petroleumlicht.
omdat deze nimmer alle gelijktijdig in werking zullen
De grondslagen waarop het Systeem berust; de inkan gemakkelijk, en zonder kosten, gedurende de
zijn
richting der lampen, reservoirs, enz: zal zoo dadelijk door
werkuren
eene electromotorenbatterij geladen worden, welke
mij behandeld worden. Vóór dien wilde ik echter even
het
licht
levert
dat 's nachts benoodigd is voor het bewaeen vergelijkend overzicht geven der verbruikskosten van
——
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petroleumgasgloeilicht,

steenkolengasgloeilicht en petro-

leumlicht .
le.

Een lamp
systeem: Washington —met eene
lichtsterkte van 1000 NK. verbruikt per uur 0.25
liter petroleum. Stellen wij den inhoud van een
kist dezer brandstof op 3G liter en den prijs op ƒ4.
dan zou een lamp van bovengenoemd systeem
36
met een lichtkracht van 1000 NK.
of 36 X
—

—

——

U. Jtó

4

144 uren gevoed kunnen worden voor den

=s

prijs van ƒ 4.— wat aan verbruikskosten een som
geeft van :
~%

=

144

ƒ
per 1000 NK. per uur;
J 0.023 l
'

of 100 NK. als eenheid aannemende

ƒ 0 0028
2e.

——-—

10

=

0,28 cent.

Gasgloeilicht -van een sterkte van 60 NK. verbruikt per uur 0.1 M- gas. De prijs van het
gas op ƒ 0.20 p. M 3 stellende, krijgen wij de
volgende vergelijking:
60: 100

3e.

=

/'

'

=

2: x of x

=

=

3,3 cent.

Eene gewone, goed brandende, petroleum lamp
verbruikt per uur 0,1 liter petroleum, bij eene
lichtsterkte van 100 NK. Daar nu een liter petroleum— den prijs eener kist op ƒ 4.— aanne-

ken van de fabriek.
Ten slotte volge hier eene beschrijving van de inrichting

der Washingtonlampen, zooals die te lezen is in eene, te
's Giavenhage uitgegeven, ongeteekende, brochure, welke
descriptie in alle opzichten helder en juist is, waarom ik
haar ongewijzigd overneem, (zie Plaat VIII).

„In een geheel gesloten reservoir van sterk plaatijzer,
dat desverkiezende buiten het gebouw kan worden geplaatst,
wordt uit een daarnaast geplaatst reservoir, dat alleen voor
het vullen dienst doet, door middel van eene kleine pomp,
in den vorm van eene gewone vélocipède-luchtpo.np, maar
iets grooter, de petroleum gepompt, waarbij de lucht in
het reservoir, boven de olie, tot op omstreeks 5 Atmospheren wordt samengeperst.
Het reservoir is van boven voorzien van een kleine
manometer om de drukking der lucht en van een indicateur
of vlotter om de hoeveelheid petroleum, die (nog) in het
reservoir aanwezig is, aan te geven en verder van eene
kleine kraan of afsluiter om de hootd- (petroleum) leiding
geheel te kunnen afsluiten.
In het kleine reservoir is eane draadzeef aangebracht,
terwijl de stijgbuis in het reservoir met boomwol is gevuld,
zoodat de petroleum voldoende van stof en vuil gezuiverd
wordt voordat zij in de leiding komt.
Dit laatste is noodig omdat die hoofdleiding, zelfs voor
een vrij groot aantal lampen, niet meer dan drie milliinwendige diameter heeft, terwijl de zijleidingen,
die naar de lampen voeren, van binnen slechts een millimeter middellijn hebben.
meter
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Deze buisleidingen worden in lengten tot 100 meter
Den 13 den Maart 1861 ving hij het daartoe noodige
op Java aan, en bleef daarmede bezig
dus
alleen
de
verterrein-onderzoek
zijleidingen
geleverd en behoeven
bij
stuk
in
de
tot
1863 uit zijne betrekking werd onthij
Augustus
bindingen, waarvoor
noodige T stukken in een
geleverd en op eenvoudige wijze gesoldeerd worden, zoodat slagen
van lekkage geen sprake kan zijn.
Een levensbericht is allerminst mijn doel, doch wel om
De buisleiding is geheel van getrokken roodkoper, zeer
sterk en buigzaam en kan even netjes en gemakkelijk kortelijk de denkbeelden door Stieltjes aangegeven in
1861—1863, te toetsen aan den tegenwoordigen stand van
worden aangebracht als bijv: de geleiding van eene gewone electrische schel.
het transportwezen op Java in het algemeen, en van de
De olie komt, bij het openen van het kraantje, onder krachtigste werktuigen daartoe, de spoor- en tramwegen
eene drukking van omstreeks 5 Atmospheren door de in het bijzonder.
Aan deze toch is in den loop der jaren zeer zeker den
leiding in de lampen' en wordt daarin, door de eigenaardige
doch zeer eenvoudige inrichting der lamp, in gas omgezet voorrang toegekend, boven het op enkele plaatsen mogeen met lucht vermengd. Dit mengsel stroomt naar de lijke watervervoer, van de verbetering waarvan zooals
branders, waar het ontvlamt en de gloeikousjes tot gloei- hier nader zal blijken, Stieltjes, de bekende „oud
hitte brengt, waardoor deze op de bekende wijze licht soldaat", zich zooveel voorstelde.
-

.

uitstralen.
Door de eigenaardige inrichting der lamp en de voorafgaande vermenging met de juist noodige hoeveelheid
lucht, is de verbranding van het petroleurogasgloeilicht
volkomen en zulk eene intense hitte wordt voortgebracht
dat het materiaal der speciaal daarvoor vervaardigde kousjes
zijn maximum licht uitstraalt.
Daar voor het omzetten der petroleum in gas eenige
warmte noodig is, die bij het branden der lamp, door den
brander zelf geleverd wordt, moet, vóór het ontsteken, de
lamp eerst op andere wijze worden verwarmd.
Dit geschiedt op de volgende wijze:
In een klein kommetje bij de branders ligt een draad
van asbest, waarop bij het ontsteken der lamp met een
klein handspuitje, in den vorm van de bekende oliekannetjes
voor velocipèdes, maar iets grooter, een paar straaltjes
spiritus gespoten worden.
Deze spiritus wordt aangestoken en zoodra de vlam
daarvan vermindert, wordt door een kraantje de toevoer
der petroleum naar de lamp geopend en onmiddellijk
brandt de lamp op hare volle sterkte".

Bijlage F.

De aan hem gedane opdracht: „een onderzoek naar den
„toestand van het transportwezen op Java en naar de
„middelen om het te verbeteren" was van uiterst wijde
strekking. Immers omvatte zij zoowel het vervoer te
land als te water, en alle mogelijke wijzen van vervoer
op de zeer verschillende land- en waterwegen.

Voorzeker heeft de bekwame man zich daarvan vooraf
rekenschap gegeven, en zich een programma voorgesteld,
dat o. a. tot een algemeen spoorwegplan zou hebben geleid
zooals thans voor Java bij Gouvernements Besluit van
12 October 1893 No. 31 werd vastgesteld waartoe hij
allereerst de eischen der verdediging in aanmerking nam.
Hij wenschte te onderzoeken of Staats dan wel particuliere
aanleg van spoorwegen aangewezen was, of de spoorwegen
allen voor stoomvervoer moesten worden ingericht, en zoo
niet, op welke banen dan andere beweegkracht was toe
te passen, waar en in welke mate de aanleg van kanalen
de voorkeur verdiende, terwijl hij voorts meer bijzonder
zijn aandacht meende te moeten vestigen op de richting,
die aan den eersten spoorweg op Midden-Java moest gegeven worden.
—

Hoe gewichtig dit laatste punt ook moge geweest zijndaar men in dien eersten aan te leggen spoorweg de baan'
Het zal wel niemand verwonderen dat spreker, in
breker voor vele volgende lijnen mocht zien, het was een
September 1861 op de Delftsche Academie gekomen, détailpunt,
en nu is het ten hoogste te betreuren, dat de
in 1864 op de Polytechnische school overgegaan, en reeds
omstandigheden, door Regeering en algemeen belang drintoen bestemd om na voleinding der studie voor Civiel
gend geoordeeld, Stieltjes hebben genoopt cm aan dat
Ingenieur, benoemd te worden tot Adspirant-ingenieur bij onderdeel van
zijn programma zooveel tijd en arbeidsden waterstaat in Nederlandsch-Indië, reeds als student kracht te wijden, dat
de andere algemeene beginselen zijner
een levendig belang stelde in hetgeen van af 1860 vooropdracht, bij den zoo beperkten duur zijner commissie,
viel in den werkkring van den ingenieur T. J. Stieltjes,
daaronder noodwendig moesten lijden.
die bij Koninklijk Besluit van 11 Juni 1860, No. 42,
benoemd werd tot adviseur voor technische zaken bij het
Zooals bekend, was bij het optreden op Java van den
Ministerie van Koloniën, en aan wien bij Koninklijk Besluit ingenieur Stieltjes eene concessie
aanvraag hangende
van gelijken datum No. 43 werd opgedragen eene commisvan de H. H. Poolman, Fraser, Kol en Ament besie, die ongeveer 3 jaar zou duren, om een onderzoek in treffende een spoorweg in Midden-Java, eene verbinding
te stellen naar den toestand van het transportwezen op
beoogende van Semarang langs Goeboek, Poerwodadi en
Java en naar de middelen, om het te verbeteren.
van daar zuidwaarts via Ngesrep met Solo en Djokja
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door de aanvragers als vlaktelijn, d. w. z. met hellingen
kleiner dan

gewenscht.

aan

wijlen
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lenging toe naai- het sedert zoo belangrijk toegenomen
Magelang, van waar mede Djokja kon worden bereikt.

Hoewel Stieltjes dus een groot, misschien zelfs een te
Ondanks alle onmiddellijk noodzakelijke wijzigingen, af- groot gedeelte van zijn arbeidskracht aan de verbinding
wijkingen en verbeteringen in de richting aangebracht, kon Semarang-Djokja wijdde, verloor hij toch de vervoerszaken
d> zo voorgenomen lijn niet in den geest van Stieltjes elders geenszins uit het oog. Met name vestigde hij zijn
aandacht op de met oordeel door den heer Maarschalk
vallen.
de
man
van
zich
gekozen lijn van Batavia naar Buitenzorg, in hoofdstrekImmers begon hij,
positieve inzichten,
te
dat
noch
loodrecht
deze lijn,
rekenschap
geven
op de king zooveel mogelijk op een rug tussschen 2 evenwijdig
kust, in welk geval zij als zuivere afvoeilijn ware te loopende rivieren aangelegd, en door Stieltjes in dit
beschouwen, noch als eene verbinding van later te bouwen opzicht als model geciteerd.
verschillende belangrijke afvoerlijnen, of havens, evenwijdig
Hij vermeende dat stoomspoorwegvervoer zich aanvanaan de kust liep, terwijl zij mede der verdediging niet kelijk zoo moeten bepalen tot:
ten goede kon komen.
I°. Ba tavia-Buitenzorg.
——

Semarang- Oenarang-Salatkja-Djokja.
Soerabaja-Malang.
Ook de verbindingen van Batavia met de Preanger
nam hij in studie.
Uit de lijn Batavia-Buitenzorg moest langs Tji Lengsi
en Tjibaroessa eene lijn, aanvankelijk door paarden of
stieren bediend, door het dal der Tji Behet en langs Tjikendi naar de Tjiandjoersche vlakte loopen, van daar in
hoofdstrekking den bestaanden weg, (maar dan eens links
dan eens rechts slingerende) volgen, en te Bandoeng o*
'Jjitjalengka eindigen. Deze weg zou een steil hellend
vlak, verscheidene hellingen van 1 op 50, bochten met
kleine stralen en één tunnel van weinige honderde meters
lengte vorderen met eenige groote bruggen. Dit is geen
fraai tracé; maar de andere richting, hetzij tusschen Salak
en Gedeh door, hetzij langs Tjikao naar Tji Padalarang,
zijn zooveel slechter, dat de lijn langs de Tji Behet (door
den Luitenant Kolonel de Seijpf opgespoord) toch de
voorkeur verdient. Tusschen Tjikao en Tji Padalarang
toch, over circa 50 K. M. lengte, vindt men herhaalde
klimmingen en dalingen en eene bijna doorloopende helling van 1 op 31.
Eene lijn van Tegal naar Tjilatjap, en eene van Soerabaija naar Kediri zouden bij gebrek aan vervoer, naar
zijne meening de exploitatie kosten zeker niet goed maken, waarin de toekomst hem, althans voor laatstgenoemde
baan, niet in het gelijk heeft gesteld.
Mede verleende hij zijn steun aan de waterwegen. Warm
voorstander van den aanleg van irrigatiewerken, beval
hij die aan, terwijl het hem niet ontging dat in vele
vlakten, o. a. langs de Serang en Tanggoelangin in
Demak en Grobogan, langs de vaart evenwijdig aan den
weg naar Demak, alsmede langs de beneden Toentang enz.
reeds tegen een lager tarief goederenvervoer plaats vond,
dan door een spoorweg gevorderd zou worden.
Hij kwam tot het besluit: dat overal waar de aanleg
van waterwegen, vooral in verband met bevloeiing, mogelijk
is, geen spoorweg, die duurder is en hooger vracht eischt,
moet aangelegd worden.
Dus voor de vlakten: Kanalen; voor de bergen:
spoorwegen, dit was naar zijn inzicht hetgeen de aard van
het eiland Java vorderde.
2e
3 C'.
.

Tevens werd het te verwachten verkeer door hem nagegaan, mitsgaders de vermoedelijke aanlegkoster, en door
ai deze studiën, die hij ook met zijne ambtenaren Henket,
van Gendt, Koorda van Eijsinga, van Doorn en
anderen volbracht, werden door hem de vaste beginselen
regelen en vormen voor spoorwegaanleg op Java aangegeven
.

Leidden hem nu deze onderzoekingen aldra tot een min
gunstig oordeel over de aangevraagde concessie, hij meende
iets beters in de plaats te kunnen geven, zoowel in zijne
Oostelijke berglijn van Semarang over Kedoeng Djati,
Bepaking en Banijak (tusschen Bojolali en Solo gelegen)
naar Djokja, en ten tweede, in zijne Westelijke berglijn,
van Semarang over Oenarang, Merak Matti, Ambarawa,
Salatiga en Bojolali naar Djokja, waarbij een zijtak kon
worden aangelegd van Djatianom naar Soerakarta.
Beide waren berglijnen, en hierop bleef hij staan; hij
wenschte geen gefingeerde vlaktelijn, waar te voorzien
was, dat men zich daaraan bij de uitvoering niet zou
kunnen houden.
Vooral is het te betreuren dat in die dagen de Westelijke berglijn, ongeveer 35 K. M. korter dan de lijn
van de concessie-aanvragers, niet de voorkeur heeft
mogen erlangen, hetgeen o. a. daaraan moet worden geweten dat Solo dan niet langs korten afstand van uit

Semarang werd bereikt.
Bovendien moet hier worden opgemerkt dat Stieltjfs
de lijn Djatianom naar Solo wel gemakkelijk, maar weinig
noodig oordeelde, wanneer de bevaarbaarheid der Solorivier en Denteng in verband met het Progokanaal,
waarover hieronder nader, tot stand kwam.
Doch al vereenigde de Wetgevende Macht zich niet
met de inzichten van Stieltjes, allerminst was zijn arbeid
verloren, want eerstens is daarvan voor zoover zijn Oostelijke berglijn, bij den aanleg der Nederlandsen Indische
lijn met groot voordeel partij getrokken, terwijl voor de
toekomst de aandacht voor goed op de "W estelijke berglijn gevestigd werd. Deze toch is niet alleen eene zeer
goede verbinding van Semarang met Djokja, maar zij liet
ook van uit Merakmaüi in Zuidelijke richting eene ver-

:
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Dit deed hem het oog slaan op de -Sofo-rivier als afvoerweg, vooral van djatihout. Wel is die afvoer bij enkele
voorkomende zware bandjirs onmogelijk, doch dit geldt
slechts voor eenige weinige dagen in den Westmoesson
en achtte Stieltjes gebrek aan water in den Oostmoesson
veel belangrijker, waarom hij daarin wenschte te voorzien,
door nabij Bligo, tusschen Magetang en Djokja water aan
de Progo te ontnemen en dit middels een kanaal oostwaarts
op langs Brambanan, en daarna in Noord Oostelijke
richting naar West Soekawati te brengen, alwaar reservoirs
zouden worden aangelegd, waaruit het water in de Solorivier zou kunnen vloeien.
Werden aldus op de boven «So/o-rivier en de Kali
Denkeng en een paar zijtakken, reservoirs aangelegd, dan
kon men naar Stieltjes, bij voorbeeld bij 72 uren aanvoer
s
a 20 M
per seconde, gedurende 12 uren 120 M B naar
de <So/o-rivier voeren, om deze 2 maal 's weeks bevaarbaar
te maken.
liet 27 K.M. lange aan voerkanaal van Bligo tot Brambanan zou voor 30 M aanvoer moeten ingericht zijn;
5 M zouden hiervan in Djokja zelf kunnen worden gebruikt ter bevloeiing, terwijl 5 M. zouden vormen; eerst
een bijna horizontaal kanaalpand tot Bangak, om van
daar, als kleiner bevloeiingskanaal met grooter verhang,
tot bevloeiing van Soekawati noordwaarts te worden geleid.
Tegen dit denkbeeld waren vooral de bezwaren in die
dagen, dat het werk over zooveel schijven zou loopen,
dat de voltooiing er van' niet te voorzien was; men meende
.

.

3.

3.

dat spoorwegen spoediger tot het doel zoudon voeren, en
het daarvan te verwachten profijt met meer zekerheid
vooraf te beoordeelen was, waarin men, naar bescheiden
meening van ondergeteekende, geen ongelijk had. Dit
plan zal dan ook op de voorgestelde wijze, wel nimmer
tot uitvoering komen.
Ook op de havens en reeden werd door Stieltjes gelet
bij zijne studiën.
Als plaatsen, waar men toenmaals diepte voor groote
schepen vlak onder den wal vond, waren:
l e Anjer en Poeloe-Merak (even benoorden Anjer) in
.

Straat Soenda.
De hoek bewesten en tegenover Onrust.
3e Grissee in Straat Madoera hem niet ontgaan.
Het is dan ook aan geen twijfel onderhevig dat ware
door een onverwacht ontslag uit zijne betrekking, zijne
commissie in Augustus 1863 niet plotseling afgebroken,
Stieltjes een verslag en voorstellen zou hebben geleverd
welke als één geheel, volkomen afgewerkt, de allergrootste
waarde voor het transportwezen van geheel Java zouden
hebben gehad, en reeds toen tot een definitief spoorwegplan voor dit rijke eiland zouden hebben geleid.
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Daarmede zou stellig voorkomen zijn geworden het
bezwaar van den tegenwoordigen toestand, waarin de trams
langs en evenwijdig met Java's Noordkust een bezwaar
zullen blijken voor het tot stand komen van eene snelle
spoorwegverbinding tusschen de 3 hoofdplaatsen van Java,
welke in de toekomst eene behoefte zal blijken.
Bemoedigend is het, dat de railverbindingen Djokja
Magelang (thans nagenoeg voltooid) en Magelang—Ambarawa dan wel Magelang Merak Matti Oenarang
Semarang, thans in het vooruitzicht zijn. Men is daarmede op den goeden
evenals met het van Solo uitbrengen van eene verbinding naar Bojolali en van daar
in noordelijke richting, welke door de sedert geheel veranderde omstandigheden aan geheel andere voorwaarden
dan vroeger heeft te voldoen.
Verder zijn de bestaande Staatslijnen Soerabaja Solo en
Djokja Buitazorg vooreerst als de verzekering van het
verroer langs de stamlijn van Java, en als de door Stibltj BS
wenschelijk geachte verbinding van verschillende afvoerbanen, hare zijtakken te beschouwen terwijl de Staatslijnen
ten Oosten van Soerabaja de ontwikkeling van Jai'a's
oostelijk einde verzekeren en eindelijk de BantamA\\n het
uiterste westelijk gedeelte van dat eiland zullen bedienen.
Ook brengen belangrijke tramverbindingen op verscheidene plaatsen het binnenland meer en meer in verbinding
met stamlijn, havens en hoofdplaatsen, meer dan nog een
tiental jaren geleden was te voorzien.
Waar we vooral Stieltjes dankbaar voor hebben te
wezen, het werd reeds hier voren vermeld, zijn de belangrijke studiën die hij nvt zijne ingenieurs van bestaande
toestanden ook op economisch gebied, heeft gemaakt.
Het Amerikaansche stelsel van spoorwegbouw „om
„onbekende en arme landstreken van spoorwegen te voordien" was volgens hem hier op Java in zijn dagen niet
op zijn plaats; hij wist dat spoorwegen den rijkdom niet
scheppen, maar dien ontwikkelen waar zij hem vinden;
zij helpen de omstandigheden waaraan handel en nijverheid hun oorsprong en hun ontwikkeling te danken hebben; zij vervangen die omstandigheden niet.
En nemen wij dan ten slotte in aanmerking de betrekkelijk gebrekkige instrumenten voor opneming, waarvoor
Stieltjes en zijne bier genoemde ambtenaren konden
besebikken, dan stijgt onze bewondering voor hetgeen
door hen in korten tijd verricht is, ten top, en verdient
de zoo kundige en bekwame leidsman der zoo verschillende
opnamen en onderzoekingen aan hem toevertrouwd, voor
de hier door hem geleverd arbeid voorzeker een eereplaats
onder de Indische Ingenieurs!
Ik heb gezegd.
—

—

—

—

—

—
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VERSLAG
omtrent het bakken van steen (waalformaat) voor den bouw der steenovens
der machinale tichelwerken in de SOLO-vallei.

Voor den bouw der ovens voor een machinaal tichelAlleen dat wat door de zeef gaat wordt gebruikt. Het
werk in de Solo-vallei zijn benoodigd ongeveer D/2 milgrove op de zeef blijvende zand wordt als metselzand
lioen steenen.
gebezigd.
Voor dit alles wordt betaald voor de specie, waarvan
Er zullen 2 zulke tichelwerken worden opgericht: een
te Nyloewak, en een te Doerek, respectievelijk in de zesde,
1000 steunen waalvorm gemaakt kunnen worden, /0.955,
en in de tiende sectie der Werken in de Solo-vallei.
waarbij is inbegrepen de kosten van vervoer van de specie
Tot het verkrijgen van deze 3 millioen bakstcenen zijn
naar de kleimölen.
Hieraan werken dagelijks ongeveer 40 arbeiders.
te Nyloewak en te Doerek in het werk gebracht veldDe kleimölen is een ijzeren of bouten cyünder al dan
tichelwerken, waarvan het bedrijf hieronder wordt beniet met vaste messen, waarin een verticaal gestelde as
schreven.
draait.
wordt,
bestaat
De klei, die te Ngloewak verwerkt
uit:
Aan die as zijn eveneens vaste messen bevestigd.
kiezelzuur
52.35 / De specie wordt tusschen die scbuin geplaatste messen
aluinaarde
22.52
gemalen en naar beneden gedrukt.
10.55
Voor de beweging van de molen is noodig eene locoijzeroxyde
2.39
mobile van 10 P. K.
kalk
Locomobile en kleimölen zijn opgesteld in de loods d.
magnesia
1.45
9.72
Alvorens in de molen te worden gebracht wordt de
gloeiverlies
n-st (alkaliën enz.)
1.02
specie nog eens uit de band omgewerkt en bevocbtigd.
Dit kost per 1000 steenen ƒ 0.18% waarvan ƒ 0.06
Die te Doerek uit:
voor bet halen van het water.
'
kiezelzuur
Er werken hieraan 8 koelies.
42.84
14.38
De onder uit de molen te voorschijn komende gemalen
aluinaarde
4.84
klei wordt afgesneden en op hoopen gesteld in den overijzeroxyde
kalk
16.98
dekten gang c. Dit kost per 1000 steenen / 0.39.
werken hieraan 17 koelies.
Er
1.64
magnesia
18.76
De
gloeiverlies
bediening van de locomobile kost aan stoommandoer,
stoker
0.56
en waterhalen per dag ƒ 2.47 aan arb* idsloon;
rest (alkaliën)
ƒ 0.30 aan smeermiddelen en 880 KG. djatiebrandhout,
Beide kleisoorten zijn te vet en moeten met zand uit hetgeen per 1000 steenen komt op
f 0.46 5 Er werken
de Solorivier verschraald worden.
hieraan een machinist, een stoker en 3 koelies voor aanvoer van water en brandhout.
De hierbij gevoegde situatie is die van het veldtichelDe gemalen klei wordt in kluiten gebracht naar de 3
werk te Doerek. Plaat IX.
De klei wordt uit de sawah gegraven en aangevoerd steenpersen, die opgesteld zijn in de loods b. Met de
drie persen worden gemiddeld per dag 13000 steenen
roet de railbaan bij i., waarbij de bovenste laag als onbruikbaar wordt weggevoerd. Het zand wordt aangevoerd gevormd en geperst. Enkele malen is de dagelijksche
met het werkspoor naar de droogplaats k.
productie 15000 steenen.
De kleimölen kan dit even bijhouden.
Klei en zand worden in lagen op rothoopen aangebracht;
de dikte der lagen verschillend naarmate de wenschelijk
Aan de steenpers is een groote hefboom A., die de
klei in de vormen drukt. (Zie bijgevoegde teekening 1: 20,
geachte menging van klei met zand.
De klei wordt op de rothoop fijn gescherfd en met lengteaanzicht. Plaat X).
water begoten. Het zand wordt te voren gezift door eene
Elke vorm bevat 2 steenen. Voor elke pers zijn 15
2
de
zeef met 144 mazen per cM
vormen benoodigd, benevens zes stuks in reserve. Üe
hetgeen geschiedt in
werkloods g., nadat het eerst in de zon is gedroogd. vormen zijn van binnen met zink bekleed, hebben een
:
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lossen bodem en zijn binnenwerks gemeten voor eiken
steen, groot 250 X 123 X 63 mM.
De lange pershefboom wordt door 3 koelies bediend.
Een koelie licht de hefboom op. Twee koelies gaan aan
den hefboom hangen, om te persen. De druk op de klei
kan gesteld worden op 2.3 KG. per vierkante centimeter.
Het vormen en persen van deze steenen geschiedt met
deze toestellen op de volgende wijze:
De hefboom A. wordt opgelicht. Op de vormtafel B.
worden drie ledige vormen geplaatst, aan elkander sluitend derwijze, dat ze stuiten tegen den boven den vorm
uitstekenden pal C. (Zie boven-aanzicht), die met den
handel D. bewogen wordt. De eerste vorm staat dan
tegen den pal C. en de derde vorm staat juist midden
onder den trechter E.
Daarop wordt boven in den trechter geworpen eene
kluit klei ruim voldoende voor 2 steenen. De hefboom
A. wordt nedergedrukt door 2 koelies, die aan de bootnen
van den hefboom gaan hangen en de klei wordt in de
vormen geperst.
Daarna wordt de hefboom A. weder opgelicht en met
een houten vork opgelicht gehouden.
De geleiders F. die door den handel G. op- en neergaande kunnen worden bewogen, rusten op den gevulden
vorm.
De geleiders F. worden nu door den handel G. losgemaakt, door ze op te lichten. De handel H. stond inmiddels links en niet rechts, zooals op de teekening lengteaanzicht is aangeduid.
Het blok I. staat dus achter tegen den derden vorm
aan, zoodat de drie vormen zijn opgesloten tusschen den
pal C. en het blok I.
De handel II. wordt nu van links naar rechts bewogen. Daardoor snijdt de metaaldraad, die tusschen de
vleugelmoeren K. is gespannen, de overtollige klei van
den gevulden vorm we<r en het blok I. komt in den

stand, waarin het op de teekening is aangeduid. Tusschen
het blok I en de zooeven gevulde derde vorm wordt nu
een vierde ledige vorm geschoven.
De geleiders F. worden door den handel G. neergelaten, de handel H. naar links bewogen nadat de pal C.
door den handel D. geheel onder de vormtafel is gebracht.
Het blok I. brengt dan de vierde vorm op de plaats
zooeven ingenomen door den derden vorm en de eerste
vorm komt vrij, om te worden weggenomen en de tweede
vorm komt op de plaats van den eerste.
Als al deze manipulatièn nog eens herhaald zijn, komt
de derde vorm, thans geheel met geperste klei gevuld,
tegen den pal C. te staan. Dan wordt de handel L.
bewogen, die 2 houten pallen M. boven de vormtafel brengt
(zie bovenaanzicht) en daardoor de losse bodems van de
vormen met de daarop gevormde geperste steenen vrij
maakt. De vorm zelf wordt bij dien druk naar boven
vastgehouden door de ijzeren haken N. (zie lengte-aanzicht,
boven-aanzicht en eind-aanzicht.)
De bodems met de steenen worden weggenomen en de

van steen enz.

aldus geledigde vorm weder weggeschoven door de volgende vormen, thans alle regelmatig gevuld en afgesneden.
De persen zijn gemaakt van djatiehout met uitzondering
van den door een hoekijzer versterkten hefboom A, die
van waliekoekoen is vervaardio-rl.
Voor het brengen van de klei naar de pers; voor het
wegruimen en naar den molen terugbrengen van de boven
de vormen afgesneden klei; voor het aanbrengen der ledige
steenvormen het brengen van de klei in de vormen het
persen met den langen hefboom; het afsnijden van de
overtollige klei; het wegnemen der gevormde steenen en
het op de tafel plaatsen; het wegbrengen der geledigde
vormen; het schoonwasschen en het zanden der vormen,
zijn noodig bij de drie steenpersen een ambachtsbaas, drie
mandoers, en 2o koelies; de laatste gedeeltelijk vrouwen
of jongmaatjes. Per 1000 steenen zijn hiervan de kosten
;

/'

:

1.87.

De steenen worden naar de drooghagen (droogloodsen
a.) gebracht en daar op rakken gesteld. Plaat IX.
Ze worden eenige malen omgekeerd en daarna in de nadrooglouds e. gestapeld.
Dit vervoer geschiedt deels met draagbaar spoorwegmaterieel. Van af het oogenblik, dat de steenen de pers
verlaten tot op het moment, dat ze droog genoeg zijn,
om in den oven gestapild te worden, verloopen van 10
tot 25 dagen, afhankelijk van de weersgesteldheid.
Het snelürogen wordt zooveel mogelijk vermeden door
het met kleppen sluiten van de hagen en loodsen. De
verschroeiende oostewinden echter, die in deze streken
dagen achtereen oveiwegend heerschen doen het drogen
dikwijls ongewenscht snel gaan.
De steen is droog genoeg, wanneer met den nagel gekrast, de kras wit van kleur is.
Het in de hagen brengen; het omkeeren der steenen;
het in de loodsen stapelen en het brengen van de drooge
steenen naar den oven kost per 1000 stuks ƒ 0.73.
Daaraan werken in doorsnede 4 mannen en 10 vrouwen.
De steenen worden gestapeld in een veldoven volgens
de aanwijzingen van den heer J. A. van der KJOOE8,
leeraar aan de Polytechnische school te Delft, omschreven
11
De veldovens
in „Het bouwen in overzeesche gewesten.
smeerbladen
en
zijn echter aan alle zijden afgesloten met
in
ng.
56
zandbladen, zoo als voor permanente ovens
van bovengenoemd boekwerk is aangeduid.
Ook zijn de vuurhaarden meer permanent gemaakt en
van ijzeren kleppen voorzien, om ze telkens op nieuw
weder voor een volgenden veldoven te kunnen bezigen.
De klapperhouten ovenloods f. biedt ruimte aan voor 5
veldovens.
Een oven bevat tot 160.000 steenen. De kosten van
het gereedmaken van het terrein; het met zand ophoogen
van den vloer; het instapelen van 1 GO. 000 steenen het aanbrengen van de deklagen, van de zandkist en van de schoren,
zijn van een oven ƒ 200, of per 1000 steenen / 1.25.
Er werken daaraan een metsela irsbaas, 12 metselaars en
55 koelies; de laatste deels vrouwen en jongmaatjes.
;
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Bovenbedoelde aanwijzingen van den Heer van dek
Kloes waren hoofdzakelijk de volgende:
Men maakt voor liet bouwen van een veldoven daartoe
een zooveel mogelijk droge watervrije en vaste plek gereed.
De bodem wordt vooraf' flink aangestampt en met reeds
gebakken steenen of steenstukken bevloerd. Aan den
oven wordt eene breedte van 4 a 5 Meter gegeven.
De lengte is betrekkelijk onverschillig en afhankelijk van
de hoeveelheid steenen, die men in een veldoven tegel ijkertijd wil branden. Gewoonlijk rekent men op vijf of
zes vuurkanalen.
De hoogte bedraagt 30 tot 40 lagen steen op zijn kant.
Plaat X.
De opbouw van den oven heeft terrasgewijze in drie
of meer trappen plaats, van het midden uit beginnende
ten einde van den aanvang af' te kunnen zorgen voor
eene geregelde valling.
De steenen worden op hun kant
gesteld in doorgaande tassen of bladen van een steen
dikte met de langste zijden van den steen dwars op de
richting der wanden, behalve aan de einden der tassen,
die overdwars worden gestapeld, zooals op Plaat X is
aangegeven.
Lik der tassen

of bladen van een steendikte moet
inklinken en daarom nergens in elkaar

vrij kunnen
grijpen.
In de andere richting wordt de valling verkregen door
in het midden een of meer tassen te doen verloopen door
de steenen naar boven heen telkens meer schrank te zetten.
In de dammen tusschen de vuurgangen wordt de onderste
laag schrank gezet met eenige tusschenruimte, ten einde
de lucht onder den geheelen oven toegang te verschaffen.
Het bovenvlak van den oven wordt afgedekt met twee
lagen gebakken steenen op hun kant en eene laag plat
en daarover, als niet onder een loods wordt gestookt,
eene laag losse aarde of zaagsel, welke laatste laag worde
verwijderd, als het 'droogstoken (zie hierachter) is af'geloopen.
De zijvlakken worden dichtgesmeerd met klei (smeerblad) en daartegen aangebracht een zandkist en een goed
geschoord buitenblad, zooals op de teekening is aangegeven.
De vloer van de vuurgangen bestaat uit een roosterwerk
van gebakken steen, waaronder de noodige ruimte wordt
gespaard voor toegang van de lucht.
Bij het stoken met djatie-hout worden geen langere
stukken dan van 0.50 Meter gebezigd en er voor gezorgd
goed droog hout te gebruiken. Daartoe wordt dit hout
zoo lang mogelijk te voren gebracht in de nabijheid der
ovens, onder de stookloods, waar het gelegenheid heeft al
zijn waterdeelen door de uitstralende warmte der ovens
te verliezen.
De ovens moeten zeer regelmatig gestookt worden,
waartoe de mondgaten der vuurgangen worden afgesloten
met losse ijzeren platen (zie Plaat X).
Zoodra de veldoven is afgebouwd wordt met stoken
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begonnenj in den beginne echter met uiterst kleine

vuren
en met geheel geopende vuurgangen ten einde de steenen
droog te stoken. De steenen zijn gewoonlijk na tien
dagen stokens droog, hetgeen kenbaar is aan het niet
meer ontwijken van den witten waterdamp boven uit den
oven. Eerst wanneer de steenen geheel droog zijn, wordt
het vuur sterker aangezet en in de monden regelmatig
in gloed gehouden. Door het regelmatig openen en sluiten van de ijzeren kleppen voor de uitgebouwde vuurmoiiden wordt de geheele oven gelijkmatig in gloed gebracht en gehouden en bij felle wind zelfs er voor gezorgd,
dat bij het openen der ijveren kleppen geen val winden in
de vuurgangen kunnen dringen, waartoe verplaatsbare
schotten naast de vuurmondeu boven den wind worden

opgesteld.
Wanneer door het alzoo heet stoken het vuur geheel
boven in den oven is doorgedrongen, hetgeen gewoonlijk
weder na tien dagen heetstuken het geval is, wordt het
vuur nog meer aangewakkerd ten einde de steenen tot
zakken te brengen en gaar te stoken. Daarbij moet
vooral gezorgd worden, dat de kanten van den oven altijd
voor blijven. Men kan het zakken van den oven in de
door het vuur hel verlichte vuurgangen zien; omdat de
sluitsteenen dan los laten (zie de teekening).
Het gaar stoken of doen krimpen der steenen (zakken
van den oven) duurt gemiddeld weer tien dagen.
Het bakken duurt derhalve 30 da>ien.
Na afloop daarvan, als de steenen dus gaar zijn, wordt
de geheele oven zorgvuldig gesloten en koelt af. Ka 10
tot 12 dagen kan de oven gesloopt worden, zoodat zes
weken na den aanvang van het branden de steenen gereed zijn, om te worden verwerkt.
Van de 1000 stuks in de pers gevormde steenen
levert de oven 870 stuks jjoed gevormde doorbakken
steenen op, die voetstoots uit den tas weggenomen ÖS) 1/*
KG. per vierkante centimeter weerstand tegen verbrijzeling
aanboden.
Bij het stoken zijn werkzaam verdeeld in dag- en nachtploegen 2 brandmeesters, 4 stokers en 3 koelies voor het
hout kloven en zand aanvullen.
De kosten zijn per 1000 steenen ƒ 0.G9, terwijl aan
zulk een oven gedurende de 30 branddagen verstookt
wordt 108.000 KG. droog djatiebrandhout per 1000 KG.
kostende f 3.70.
De oven wordt na de afkoeling uitgestapeld en de steetien
in tassen gebracht. De zandkist en de schoren worden
weder verwijderd, de mondsteenen en gebroken steenen
zooveel noodig opgeruimd en de grondslag gereed gemaakt, om daarop een nieuwe veldoven te bouwen.
Dit kost per 1000 steenen ƒ 0.37 1 en geschiedt geheel
bij aanneming. Er werken gewoonlijk dagelijks aan dit
onderdeel 20 arbeiders, waar * an een deel vrouwen en jong-

maatjes.
De kosten van 1000 stuks steenen zijn derhalve:

4

klei- en zandaanvoer
klei- en zand verwerken
bediening kleimolen
klei optassen
steenen persen
steenen drogen

oven bouwen

steenbakken
brandhout
optassen der steenen

Vekslag omtrekt
/
„

„

het bakken

0.95 3
0.18 5
0.46 5

„0.39
„1.87
,0.73
1.25
„0.69
„2.50
0.37 5
„

„

f 9.41

geeft 870 steenen op de tassen, derhalve per 1000 bruikbare steenen / 10.80.
Met de installatie te Ngloewak werden ruim l l /3 millioen steenen verkregen.
Met dat steenbakken in veldovens werd tevens bepaald
in welke verhouding vette klei met magere aarde of zand
moest worden gemengd om de hardste steenen te verkrijgen.
De uit verschillende mengsels gebakken steenen werden
telkens beproefd op hun weerstand tegen verbrijzeling in
het door den Luitenant-ingenieur de Voogt daartoe
getransformeerde toestel van Michaki.es.
De kosten van den bouw van het etablissement, aan

van steen enz.

loodsen, overdekkingen van ovens, aanmaak van kleimolens,
overbrengvverk, monteeren enz. voor deze 11/,l 1/, millioen
steenen

zijn geweest

ƒ 1450

De persen hebben gekost inclusief de vormen
met de daaraan verrichte herstellingen
De locomobile, de rails en de wagens uit den
voorraad der werk<n afgeschreven voor een
bedrag van
Aan Europeesch toezicht is betaald over 7
maanden
.

.

„

„

„

500

300
1050

ƒ 3300
Zoodat nog per 1000 stuks steen moet worden bijgeteld
f 2.20, en de 1000 stuks steenen in hardheid overeenkomende met die, welke bij den bouw der vestingwerken
te Ambarawa zijn vervaardigd (vide verhandelingen Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1851—1852, bl. 59),
hebben gekost ongeveer ƒ 13.—

Bodjosegoro, 10 Juni 1898.
De Chej der Werken en Opnemingen
aan de Solo rivier,
J. H. PIERSOtf.

IIE lOlfflWlfll VAN Hïï MILITAIR MMiffl TE TJIMAHL
met 4 platen.

De voorziening in drink-, spijs-, wasch-, bad- en schrobmilitaire vestiging, wijkt zeer af van die
voor eene stad. Door de aan vaste uren gebonden dienstregeling, verdeelt het gebruik van het water zich geheel
anders over het etmaal dan bij eene stedelijke inrichting;
de onderlinge ligging van de gebouwen maakt dat het
buizennet eene eigenaardige in het algemeen minder regelmatig vertakte vorm bekomt dan elders het geval is;
het gebruik van water voor industrieele doeleinden is
buiten gesloten enz.
De gebruikelijke wijze van berekenen van een drinkwaternet is op al die gronden niet van toepassing.
Door ondergeteekende werd ook opgemaakt, het avantproject voor de voorziening met bronwater van het nog
in aanbouw zijnde militaire etablissement te Tjimahi, welk
avant-project, met eenige kleine afwijkingen bij het nu
tot uitvoering gekomen werk zelve gevolgd werd.
In de volgende bladzijden wordt hier en daar verkort
de Nota van toelichting met enkele schetsen van
meergenoemd voor-ontwerp weergegeven.
water van eene

—

—

Inleiding en omvang van het project.
De voorziening in drink-, spijs-, bad-, wasch- en schrobwater van het militair etablissement te Tjimahi, geschiedt
voorloopig door middel van putten.
Bij het maken van de ontwerpen der verschillende militaire inlichtingen stond echter op den voorgrond, dat
deze putten slechts als noodhulp moesten beschouwd worden en dat eene betere watervoorziening zoude worden
tot stand gebracht, zoodra de daarvoor noodige gegevens,
door langdurig verblijf van technisch personeel ter plaatse
konden verkregen worden en door het meer en detail
uitwerken van de ontwerpen van sommige gebouwen, de
juiste behoefte van water kon worden vastgesteld.
De nu te beschrijven watervoorziening beoogt, het water
van eenige bronnen binnen het onmiddellijk bereik te
brengen van de bewoners en gebruikers der militaire inrichtingen
Er is bij dit ontwerp gelet, zoowel op de kampementen
ca. voor het Infanterie-garnizoen, als op de uitbreiding
daarvan met het korps Genietroepen en 3 batterijen Artillerie, terwijl later nog eventueel naar Tjimahi over te
brengen militaire inrichtingen, als:
.

de Infanterie schietschool en
de Gevveermakersschool
aan de waterleidingen kunnen worden aangesloten.
§

I.

Benoodigde hoeveelheid water.

Gerekend zal worden op al het water dat benoodigd
zal kunnen wezen, met uitzondering van dat voor de
doorspoeling der riolen, voor welk doel reeds eene afzonderlijke voorziening is tot stand gebracht.

Eenheidscijfers.
Voor een volwassen persoon wordt een verbruik van
75 L. per etmaal aangenomen; zijnde dit hetzelfde cijfer

dat o. a. bij de bronwatervoorziening voor het hospitaal
Magelang tot grondslag van de berekeningen diende.
Opgemerkt wordt, dat de bronwatervoorziening van
genoemd hospitaal nimmer tot eenige klacht heeft aanleiding gegeven, en dat steeds voor zieken meer water wordt
gebruikt dan voor gezonden, zoodat a, priori kan gezegd
worden dat, ook bij gezonden, op dezelfde hoeveelheid
rekenende, men zeker is voldoende water en zelfs meer
dan dat te zullen verstrekken.
Het verbruik van het water in militaire inrichtingen is
onmogelijk te vergelyken met dat in Europeesche steden.
In de eerste plaats toch is de lengte van het buizennet
daar zeer veel grooter en derhalve het verlies door lekkage
beduidend meer (de laatste onderzoekingen over dit punt
gedaan, hebben het belang er van aangetoond), en in dn
tweede en voornaamste plaats is het waterverbruik in
militaire kampementen aan eene betere controle onderworpen. Het doelloos laten openstaan van kranen, leidt tot
zeer beduidende waterverspilling, de invoering van watermeters, waardoor de inwoners tot betalen van het werkelijk verbruikte water werden gedwongen, gaf eene besparing van 25 % en meer in het dagelijks per hoofd te
verstrekken quantum.
Eindelijk wordt in Europa een niet onaanzienlijk deel
van het water voor industrieele doeleinden aangewend.
Ook met het oog op het bovenstaande hebben de opgaven van hygiënisten, voor zoo ver zij Europeesche
toestanden betreffen, voor ons doel geen waarde, waarbij
niet uit het oog mag verloren worden, dat in Amerika

te
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reeds stemmen opgaan die het verbruik per hoofd op slechts
30—40 L. per etmaal willen bepalen, terwijl in Europa
men globaal genomen tusschen de 100 en 200 L. eischt.
In de Gesundheits Ingenieur 1898 N°. 12 pag. 194 en
195 vindt men opgaven voor Zweden waarvan vele op een
kleiner verbruik wijzen.
Voor het werkelijk verbruik in de tropen geeft Parkes,
(A manual of practical hygiëne Bth8 th edition pag. 34),
te Caleutta
16G L.
te Madras (1887)
81
te Madras (1888)
72
Parkes becijfert (pag. 34 a. v.) het voor zieken benoodigde
quantum op:
229 L. per etmaal.
171
Van deze getallen moet echter worden afgetrokken:
wat uitgetrokken is voor de doorspoeling der privaten
a.
t. w.: 45—67.5 L.
b. wat te veel is uitgetrokken voor badwater.
Parkes geeft op 81—90 L.
Uitvoerige proeven te Magelang genomen hebben
bewezen dat eene hoeveelheid van dooreen 35 L. per
persoon zeker nog aanzienlijk te hoog is ten minste
in bergklimaten. Veiligheidshalve op dit cijfer tekenende wordt de vermindering uit dezen hoofde:
(81-35)
4G ot (90-35) =55 L;
c.
wat te veel is uitgetrokken voor reinigen van fournituren en kleederen.
„

„

—

van tiet

militair

enz.

Op bluschwater voor brand behoeft niet gerekend te
worden, daar de zuigslang der brandspuiten allervvege in
de open spoelriolen kan worden gelegd.

Totale benoodigde hoeveelheid water.
Voor de toekomstige garnizoens-sterkte met inbegrip
geëvacucerden van Land- en Zeemacht, welke
te
Soekaboemi en Sindangluja worden verpleegd doch
thans
voor wie plaats is in het hospitaal te Tjimahi, kan gerekend worden op:
103 officieren
3716 onderofficieren en minderen en
337 paarden.
Op absenten wordt bij het vaststellen van de totaal
benoodigde hoeveelheid niet gelet. De meesten van de als
zoodanig bij de Korpsen te boekstaanden zullen in het
hospitaal worden verpleegd.
Een officier wordt voor C personen in rekening gebracht.
(Voor de gezinnen der gehuwden en bedienden^
liet aantal vrouwen en kinderen van de onderofficieren
en minderen wordt op 30 % der formatie-sterkte aangevan de

nomen.

Dit cijfer is gebaseerd op eene over de jaren 1890/91
aangehouden statistiek voor het garnizoen te Magelang.
De totaal benoodigde hoeveelheid water wordt dan:
voor de officieren
Daarvoor neemt Parkes aan:
103 X G
4G.350 M».
X 0.075
22.5—27 L., doch rekent daarbij op het in de
voor de minderen
hospipitalen aanwezig zijn van eene wasscherij gelijk
278.700
371 G X 0 075
voor de vrouwen en kinderen
in Europa gebruikelijk. Waar het wasschen zooals
bier buiten het hospitaal geschiedt, kan men veilig het
83 610
371 G X 0.3 X 0.075
voor schoonmaken van eetservies en utensilièn benooen voor de paaiden
digde, (het z. g. scbrobwater is afzonderlijk uitgetrok337 X 0.072
24.264
ken), tot 5 L. per hoofd terugbrengen, bedragende,
Te zamen 432.924 M s .
dan de vermindering: 17.5—22 L.
bij voor spreeiwater enz.
De totale vermindering is dan:
en ter afronding + 5%
22 076
45 +46 + 17.5= 108.5 of
144.5
geeft Totaal 455.000 Ms
67.5+ 55 +22
blijvende dan het verbruik :
zijnde d'ze hoeveelheid zeer zeker ruim berekend.
62.5 of
171
108.5
229
144.5
84.5
§2. Beschikbare hoeveelheid water.
of gemiddeld 73.5 L.
Resumeerende wordt aangenomen, dat een quantum van
De bronnen welke zijn opgespoord op en om het mili75 L. per hoofd en per etmaal voor deze militaire inrichtair terrein, door verschillende Commissies welke over
ting mag ondersteld worden zeer ruim te wezen.
Tjimahi als plaats voor de militaire vestiging in de Preanger
Per paard of muildier wordt gerekend op 72 L het Regentschappen gerapporteerd hebben, zijn aangegeven op
hoogste daarvoor gevonden getal. (Parkes pag. 33 a. v.)
de Plaat XI met enkele die bij nader terreinonderzock
werden aangetroffen.
Voor algemeene doeleinden als besproeien van wegen
De verschillende debietsmetingen aan eonige van die
e. d. g. zal eene zekere reserve worden gemaakt.
bronnen verricht zijn verzameld in den onderstaanden tabel.
=

=

=
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Tabel I.

Tabel aangevende het debiet van eenige bronnen in den omtrek van het militaire
etablissement te Tjimahi.
1.

3.

2.

4.

6.

5.

7.

8.

I

10.

9

11.

12.

I
o

N

—

a

J.&

<ü
"

O

a

a 'f.
6 a

"5

Toelichtingen.

—

-
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DEBIETSMET NGEN EN WANNEER VERRICHT.
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h4^
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■S

g

■K

o

8 Juli

20 Oct.
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1896.

22 Oet.

26 , an.

1396.

18 17.

.g S S 53 -9 Sla g .-g 53
PU
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�4^
ö

fep.

w
Alle peilen herleid

+

60

SC.

In

13.80 80

48

1

23.87

I

23.78

>i

20.70

102 147

(50

86

40

58

40

58

30

43

30

43

78 112 104 150

92

132

179 258

151

217

108 110 158

97

140

70

42 216 150 216

tlla 24.30

II*.

tot

21.91

38

:il/ 21.26
'T

24.25

75

23.58
105 156

ni

170 245

120 173

166 239

170 245

0

.

XII

4.20

100

144

100

144

Totaal der bronnen:
I, If, III (a, b,

Idem

I,

[[,

lil (a,

A\

C en

D

b, A), C, D en VII

7Jimalii-poil

(T. P.)
De Romcinscke cijfers in kolom 1 benevens de cijfers Si en
05
94 Sn, komen overeen
met die in de verse Uillende rapporten over
Tjimahi uitgebracht.
188 271
De bronnen lila en
IIIó zijn van gemetselde bakken voorzien.
De bronnen 6'en D
liggen in de steile
wand tusschen II Ia en
97 140 UU, uit welken wand
nog tal van kleine
wateradereu vloeien,
die niet afzonderlijk
187 269 kunnen gemeten worden
108 156 111 158
Bron VII bestaat uit
7 verschillende op de
plaat aangeduid met
de letters K t/m Q,
daarvan is Q, verreweg
de belangrijkste, (bet
peil van deze bronnen
varieert van -|- 30.19
tot + 31.72).

436

566

489

505

609

805

734

932

DE
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Bij het bepalen van de keuze der bronnen die zouden
benut worden, stond op den voorgrond dat, zoo mogelijk
slechts die zouden genomen worden, waarvan het water
zonder oppompen naar het militaire etablissement kan geleid worden,
alle te laag gelegene (1) konden derhalve
buiten beschouwing blijven. Het hoogste gedeelte van het
militaire etablissement heeft een terreinpeil van globaal
-j- 15.00; bij de algemeene helling van de omringende
terreinen van N. O. —Z. W. moesten derhalve in N. O.
richting de te benutten bronnen gelegen zijn. Verder
moest de hoofdaanvoerleiding niet te diep in het terrein
worden gelegd.
Even ten "Westen van de brug over de 7)ïma/«'-rivier
in den grooten postweg, stijgt het terrein vrij plotseling
7 —B M', welke terreinverheffing zich over de geheele
districts-hoofdplaats uitbreidt dalende het terrein dan weder
in Zuid-Westelijke richting. Om nu zeer diep ingegraven
buisleidingen te ontgaan moest de aanvoerleiding deze
terreinverhooging vermijden. Als van zelve waren dus de
bronnen, ontspringende in de wanden van het ravijn van
de 2)ïma/a-rivier in de eerste plaats als prise d'eau aangewezen ; de hoofdaanvoerleiding kan dan tot op het militaire terrein dit ravijn volgen.
De aan de bronnen verrichte debietsmetingen voerden
tot het besluit dat die gemerkt I, 11, 11 la, D, C, IIL-1
en 1116, te zamen, voldoende water leveren, zij liggen alle
hoog genoeg.
Van de zijde van het plaatselijk bestuur bestond geen
bezwaar tegen he benutten van die bronnen, blijvende voor
de Inlandsche bevolking voldoende water beschikbaar.
Het water uit de bronnen I, 11, 111 en VII is in Maart
1893 chemisch onderzocht en geschikt bevonden voor
drinkwater.
Ten aanzien van deze bronnen wordt nog het volgende
bekend gesteld.
Door een der vroegere rapporteurs werd o. a. aangevoerd:
„In het algemeen wordt omtrent de opgenomen bronnen
„aangeteekend, dat ze grootendeels door den bodem ge„filtreerd sawah-water opleveren, terwijl ze gedeeltelijk ook
„weder voor voeding van de sawah's benut worden.
„Volgens zeggen van de omwoners drogen ze echter
„nimmer uit. Het zal echter zaak wezen dit na te gaan
„wanneer de sawah's niet bevloeid zijn zooals thans wel
„het geval is met de boven de bronnen gelegen sawah's.
Bij nader onderzoek is bevonden dat het al of niet bevloeid zijn van de sawah's, boven de bronnen geen invloed
op het debiet er van heeft. Gedurende de maanden Mei
tot September 1896 waren de meeste sawah's bij de bronnen droog, daarentegen van November 1896 tot Januari
1897 meest alle bevloeid, het debiet houdt daarmede geen
verband, men vindt toch van October 1896 tot Januari
1897, bij bion I eene daling van c« 30 % bij de bronnen
11, lila en 1116 eene stijging van ca 17 %, bij de bron—

,

(1)

Alle

peilen zijn herleid

tot 0

Tjima/ii-Fc'A.

non 111 A, C en D daling noch stijging en bij de bronnen
VII eene stijging van slechts 10 %.
Nog sterker wordt de negatieve invloed van de bevloeiïng
der sawah's, op de bronnen bewezen, door de waarnemingen van de bron XII. De sawah's in den omtrek
daarvan zijn bij den aanvang van den kampementsbouw
(in Mei 1894) drooggelegd, en toch heeft deze bron een
zeer constant debiet gehouden (in Augustus 1893 144 M
in Juli 189 G 144 M», in October 1896 156 M 3 en in
Januari 1897 158 M 3).
Door deze waarnemingen wordt de invloed der bevloeiingen op de bronnen zeker in twijfel gesteld en daarmede
op andere herkomst van het water gewezen.
De regenval heeft mede slechts een ondergeschikten invloed op het debiet.
Vergelijkt men b. v. de waarnemingen van Juli 1896
met die van October 1896, gedurende welk tijdverloop in
het geheel geen regen is gevallen dan kan eenc daling
13 %, terwijl de regens in
geconstateerd worden van
November en December 1896 slechts eene rijzing van nog
geen 3 % gaven.
Dit zeer regelmatig debiet wijst er op, dat het water
dat door de bronnen geleverd wordt, afkomstig moet wezen
van hooier gelegen streken; dat het over eene zeer
groote uitgestrektheid terrein is gevallen en na zeer langzame filtratie door den bodem als kwellen weder aan het
daglicht treedt. Als gevolg van deze herkomst kan aangenomen worden dat het water geene pathogene microorganismen zal bevatten. Een speciaal bacteriologisch
onderzoek er van heeft niet ph.ats gevonden; neemt men
echter in aanmerking dat men zich in Europa met eene
filtreering van ongezuiverd rivierwater door eene 1.50—
1.80 M' dikke zandlaag tevreden stelt, dan kan worden
beweerd, dat dit bronwater aan zuiverheid niets te wen3,

+

schen overlaat.

Zooals uit de in § 1 gegeven berekening volgt zoude
per etmaal hoogstens 455 M 3 water noodig wezen.
Het geringste geconstateerde debiet van de bronnen I,
H, lila, \\\b, lILI, C en D te zamen is 436 M (waarneming September 1895).
Vergelijkt men echter dit cijfer met de andere (566,
489 en 505), zoo is het zeer waarschijnlijk dat er eene
fout in schuilt, daar het toch veel lager is dan de meer
overeenstemmende andere drie waarnemingen.
Afgescheiden echter hiervan moet in het oog worden
!

gehouden:
l e dat het berekende verbruikscijfer, van 455 M s zeer
.

2e

zeker te hoog is en
dat tusschen de bronnen 111.4 en lIIó, zich nog
tal van kleine water-aderen bevinden die zullen worden opgevangen; doch die zich aan debietswaarne-

.

minsen onttrekken.
Op grond hiervan kan worden aangenomen dat door de
bronnon even genoemd (I, 11, lila, Ulb, UIA, C en D)
voldoende in de hehoefte van het militaire etablissement
kan voorzien worden.
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nog een deel van het er door geleverde water
ter beschikking van de omwonende bevolking wezen, die
daarenboven van de andere omliggende bronnen kan blijven

Steeds zal

gebruik maken.
§

3. Algemeene inrichting van de watervoorziening.

De laagst gelegen bron te weten UIA (referte plaat XI)
wordt verzameld in een reservoir V, dat tevens het water
van de talrijke bij deze bron ontspringende kleine wateraderen opneemt.
De overige te benutten bronnen III6, C, D, lila, II
en I worden ieder afzonderlijk door een klein gemetseld
reservoir omgeven, welke middels eene buisleiding hun
water loozen in het reservoir V.
Van dat laatste stroomt liet water door de algemeene
aanvoerleiding naar het gemetseld verdeelreservoir R op
het kampementsterrein gelegen ongeveer op het hoogste
punt er van.
Door het maken van dit hoogreservoir behoeft de algemeene aanvoerleiding slechts groot genoeg te wezen om
het gemiddeld per secunde benoodigde water door te voeren,
terwijl die leiding anders voor het maximum verbruik moest
berekend worden.
Het verdeel reservoir R wordt niet ongeveer in het
zwaartepunt van het verbruik geplaatst; omdat bij de zeer
gelijkmatige helling die het terrein heeft (in de richting
Z. W.) met zulk eene plaatsing niet gepaard
N. O.
zoude gaan, de daarmede in vlakke terreinen te verkrijgen
kleinere afmetingen voor de verdeelleidingen.
Ten zuiden van de spoorbaan wordt een tweede verdeel
reservoir C gemaakt, te voeden uit het reservoir lï, van
waaruit het Hospitaal en de daar gelegen officierswoningen
worden voorzien.
liet maximum verbruik in het Hospitaal is door de vele
aftappingen aanzienlijk hooger dan het gemiddelde gebruik,
zoodat het bouwen van dit reservoir tot aanmerkelijk besparing in de wijdte der aanvoerleiding naar het hospitaal
zal leiden, kunnende daarbij dit reservoir C gedurende de
nachturen worden gevuld (van 8 uur n. m. tot 5 uur
v. m.), zoodat de aanvoerleiding er heen ook voor andere
doeleinden kan benut worden.
Meerdere reservoiis in de kampementen worden niet
gemaakt, het maximum verbruik per secunde wijkt daarin
niet zooveel af van het gemiddelde verbruik, terwijl men
toch voor de verdeelleidingen "de afmetingen der buizen
niet on'eperkt kan verminderen; omdat de nauwe buizen
bij geringe aangroeiïng betrekkelijk meer wrijvingsverlies
geven dan die van wijdere afmeting
Uit de reservoirs R en C wordt het water door buisleidingen naar de verbruiksplaatsen geleid.
Bij de waschplaatsen in de troepenkampementen zijn nog
kleine verzamelreservoirijes gemaakt.
—

van

het militair

en tz.

9

metselde reservoirs waarvan dat om de bron III.4 tevens
als verzamelreservoir dienst doet. De juiste situatie der
bronnen is aangegeven op de teekening Plaat XII zijnde
daarop tevens de constructie van het reservoir V geschetst.
Om te voorkomen dat de omtrek der bronnen verontzooals het dichtreinigd wordt en om kwade praktijken
metselen er van, wat reeds eenmaal bij een der grootste
bronnen heeft plaats gehad, doch zonder nadeelige gevolte voorkomen, zal het de bronnen omgevende terrein
gen
worden onteigend. De grenzen dier onteigening zijn op de
Plaat XII aangewezen. Eenmaal Gouvernements domein
geworden, zal een eind zijn gemaakt aan het zoogenaamde
verhuren van de onmiddellijke omgeving der bronnen aan
den Chineeschen eigenaar van de tapioca meelfabriek of aan
inlanders die in zijn plaats optreden, en zal het onmogelijk
worden door het graven van putten, maken van aftappingen en dergelijke het debiet van de bronnen te benadeelen.
Alle reservoirs worden overdekt om verontreiniging van
het water te voorkomen door invloeien van, aan de oppervlakte in de onmiddellijke nabijheid en tegen ravijnwandi n
gevallen water, en tegen het baden er in dat anders zeker
zal plaats vinden.
Tot toetreding van lucht in de reservoirs wordt een
gedeelte van den voormuur van openingen voorzien, welke
echter met het oog op invliegen van vogels door ijzergaas
gesloten worden.
Er is verder gerekend op overlcoppijpen, zoodanig geconstrueerd dat er door heen geene voorwerpen in de reservoirs kunnen gebracht worden, en op spuibuizen om
van tijd tot tijd het reservoir te kunnen schoonmaken.
De overlooppij pen monden uit boven gemetselde vloeren
welke van een afvoergoot zijn voorzien, een en ander om
verontreiniging bij het baden, dat de inlanders daar ter
plaatse zullen doen, tegen te gaan.
De buizen die het water in de reservoirs voeren monden
uit boven den hoogsten waterstand, die welke het water
moeten afleiden naar andere reservoirs op c* 20
M.
boven den bodem.
In het reservoir V wordt een ijzeren luik aangebracht
om in het reservoir af te dalen; de afdekking is in den
ravijnwand doorgetrokken en naar buiten hellend aangelegd.
Bij de bronreservoirs is verder op eene woning voor
eenen waker gerekend.
—

—

c.

§

5.

Wijze van berekening van het buizennet en de
reservoirs.

Voor de berekening der watervoorziening wordt den
volgenden weg ingeslagen.

In de eerste plaats wordt vastgesteld welke aftappingen
aan het buizennet zullen gemaakt worden, en welk debiet
aan elke aftapping wordt verlangd.
Daarna wordt bepaald in verband met het gebruik dat
§ 4
Voorzieningen aan de bronnen.
van het water gemaakt wordt, aan welke en hoeveel
Het water van de bronnen wordt opgevangen in ge- kranen gelijktijdig water moet kunnen ontleend worden,

De
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waaruit dan onmiddellijk volgt op hoeveel Liter per se- alzoo totaal 6405 L. De nuttige inhoud van den waterbak
cunde de verschillende takken van het buizennet moeten in de voor die compagnie bestemde badkamer is 3024 L.
berekend worden.
Bij het bepalen van dit cijfer is aangenomen dat de beneverband
denste, 0.20 M' hooge, watcrlaag niet voor badenden
Uit het peil van de aftappingen kunnen dan, in
met het drukhoogteverlies in de buizen, worden bepaald beschikbaar is.
de minimum peilen in de reservoirs; terwijl eindelijk uit
Neemt men echter in aanmerking dat blijkens in het
de zoo verkregen maten voor het reservoir E, in verband jaar 1891 te Magelang genomen proeven (zie pag. G) het
met de door de bronnen bepaalde peilen van het reservoir getal van 35 L. badwater per man zeker te hoog is, zoo
V, de algemeene aanvoerleiding kan berekend worden.
kan veilig ondersteld worden dat, indien de waterbak per
etmaal tweemaal wordt gevuld als wanneer 2 X 3024
§ 6.
Waar en tot welke hoeveelheid het_ water wordt G048 L. beschikbaar zal wezen, in stede van de zoo even
genoemde 6405 L., in de behoefte aan badwater voldoende
beschikbaar gesteld.
zal voorzien wezen. Bij een debiet van 0.5L. per 1" zal
on o l
De wijze waarop het water zal worden beschikbaar
6048 secunden of
2 maal per
dag de kraan O.o
dus
J
gesteld, hangt af van het doel waarvoor het bestemd is
1 u. 40' moeten openstaan.
en den aard van de militaire gebouwen of inrichtingen
waarin het zal worden afgetapt.
Van de troepenbadkamers wordt het meeste gebruik geIn ondervolgende beschrijving zullen worden aangegeven maakt des morgens vroeg en des middags tusschen 3 en 4
de verschillende aftappingen van het buizennet, wordende uur. Het bijvullen behoort derhalve te geschieden, des
bij elk van deze tevens bekend gesteld, welk debiet van namiddags tusschen 4 en 6 uur en des namiddags tusde kranen bij de verdere berekeningen wordt aangenomen. schen 12 en 2 uur, zijnde deze uren dan tevens die, waarop
minder water voor andere doeleinden wordt afgetapt.
Voor de onderofficieren zijn beschikbaar behalve de door
I. Een Infanterie kampement voor I Bataljon,
slechts enkele personen te gebruiken badkamers voor den
Brinkwater wordt verstrekt aan 3 hydranten, waaraan kleinen staf, 4 dergelijke vertrekken voor de bij den cointevens het schrobwater wordt ontleend, benevens het pagniën ingedeelden.
water dat voor spijsbereiding in de vrouwenloodsen zal
Bij een Amboir.ecsch bataljon bedraagt het aantal onderLiter
water
moet
0.5
hydrant
Elk
worden.
gebezigd
officieren dat daarin moet baden 64. (De Inlandsche onter
inhoud
1"
kunnen
(Een
draagwaterton
geven.
derofficieren bij de andere bataljons baden gewoonlijk in
per
70 L. wordt dan in 140" gevuld wat voldoende is)_ dezelfde vertrekken als de minderen). Er zal dus beschikvan
Aangezien door een ieder en op elk uur van het etmaal, baar moeten wezen:
water aan de hydranten moet kunnen worden afgetapt,
64 X 35
2240 Liter badwater.
moet eene voorzorgsmaatregel worden genomen om te
De nuttige inhoud der bakken in de vier badkamers
voorkomen dat bij betrekkelijk dicht bij de waterreservoirs hooger bedoeld bedraagt te zanten 3500 Liter. Zij zullen
gelegen hydranten door de overmaat van druk die het derhalve slechts eenmaal per etmaal moeten bijgevuld
water daar heeft, meer wordt afgetapt dan de in de beworden.
rekening in te voeren 0.5 L.
Opgemerkt wordt dat bij het voor den troep benoodigdc
Dit geschiedt door vóór elk hydrant in de secundaire quantum 4 X
24192 L. dat voor de onderof tertiaire leiding in te schakelen eene tusschenkraan
2240
officieren ad
L. veilig buiten beschouwing kan worwaarvan de sleutel onder berusting van den Plaatselijken den gelaten.
Geniechef blijft, en welke kraan voor het in gebruik geven
Voor de vrouwen zijn aanwezig 2 badkamers; waarvan
van de waterleiding, empirisch zoo goed mogelijk gesteld de bakken te zamen kunnen bevatten 3072 L. water.
wordt. Deze voorziening is eenvoudiger dan het toepassen De ondervinding elders, o. a. to Magelang heeft geleerd
van uitloopkranen van verschillende wijdte.
dat men voor vrouwen nooit genoeg water kan geven.
Badwater wordt in de gemetselde bakken van de badEen des morgens ten 5 uur gevulde bak is een half uur
kamers afgetapt door kranen gevende 0.5 L. per secunde. later ledig. Waar in de kampementen te Tjimahi de
Bij het bepalen van dit debiet moet in overweging worden vrouwenloodsen niet onder een dak gebouwd zijn met de
genomen den tijd noodig voor het vullen van die waterbadkamers
gelijk o. a. te Magelang en Buitenzorg het
bakken.
zal deze waterverspilling wel wat minder wegeval is
In de eerste plaats beschouwende die voor korporaals zen; maar toch zijn berekeningen over dit onderdeel geheel
en minderen zoo wordt opgemerkt dat bij eene sterkte van misplaatst.
183 man, (een Europeesche compagnie zijnde de talrijkste
De badkamers voor vrouwen zullen tweemaal per dag
1 badvertrek voor sirambaden gebruik moet aangevuld worden, terwijl het dan verder aan de politie
welke
maken en met buiten rekening laten van absenten om in de kampementen wordt overgelaten, tegen al te grove
steeds in het nadeel der watervoorziening te rekenen), misbruiken te waken.
noodig is per etmaal 35 L. badwater per man (zie pag. G)
Waschwater. De in de accessoires aanwezige wasch=
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bekkens (9 per compagnie) dienen zoowel om do manschappen in de gelegenheid te stellen gelaat en handen
te wasschen, als tot reinigen van lijfgoeduren.
Een debiet van 0.25 L. per 1" en per. waschbekken
komt voldoende voor. Van deze waschbekkens zal het
meeste gebruik worden gemaakt, 's morgens van 5—6
door degene, die het baden op dat vroege uur in het
koele klimaat afschrikt en verder gedurende de morgenuren tot den middag voor het wasschen van kleederen,
een en ander alzoo op tijdstippen dat de badwaterbakken
niet behoeven gevuld te worden, (wat van 12—2 en van
4—6 uur geschiedt).
Op water tot bereidiiuj van de spijzen voor den troep
behoeft in de Infanterie kampementen niet gerekend te
worden; aangezien voor de 2'/3 Bataljon Infanterie bezetting worden gebouwd keukens, tot gereedmaken van
al het eten.

Op bijzondere inrichtingen voor het leveren van water
voor brandblussching behoeft niet te worden gerekend.
De zuigbuis van de brandspuiten kan overal in de spoelriolen gelegd worden, welke door het in werpen van een
paar zoden of gevulde zandzakken kunnen worden opgestopt, (laatstgemclde voorwerpen zijn bij de nu in gebruik
zijnde brandspuiten reeds voor dat doel verstrekt).

2,

Een kampement voor

l/

a

Bataljon Infanterie,

De watervoorziening daarvoor is overeenkomstig die
van een kampement voor een compleet Bataljon.

3.

(')

Kampement voor het Korps Genietroepen.

Voor zooveel het troepenlogies betreft valt hieromtrent
niets bijzonders op te merken.
Aangezien in dit kampement eene keuken wordt gebouwd wordt voor het verkrijgen van water voor spijsbereiding, schoonmaken van spijzen enz. in iedere spoelplaats eene kraan geplaatst, hoog genoeg om er eene
draagwaterton onder te plaatsen. Het debiet dezer kranen
wordt gesteld op 0.75 L. per 1" daar in de keukens
veel water benoodigd is. (Gekookt zal moeten worden
voor eene menage van 178 Europeanen en eene van 288
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4.

Kampement voor de 3 Batterijen Artillerie.

De watervoorziening voor het personeel is geheel gelijk
aan de hooger beschrevene voor het Korps Genietroepen.
Het water noodig voor de rij- en trekdieren wordt
verkregen, door boven elke der zes gemetselde drinkbakken eene kraan te maken, van een debiet van 0.5 L.
derhalve totaal 6 stuks.
Het totaal aantal bij den troep aanwezige paarden en
trekdieren bedraagt 28G.
Kekent men dat bij iedere drenking een paard 10 L.
gebruikt,

4
(—

0

van een groote stalemmer) dan zal noodig

wezen 2860 L. dat alzoo in

-

—-

6X0-3
minuten kan worden afgetapt.

=

953" of bijna 16

Voor het in de stallen te bezigen water voor het
reinigen van de dieren en van de stallen zelve wordt bij
ieder stalgebouw 1 hydrant h. 0.5 L. per 1" geplaatst.
Bij de aflfuitloodsen moet water kunnen worden afgetapt
voor schoonmaken van de voertuigen, daarom wordt bij
iedere loods een hydrant van 0.5 L. debiet geplaatst.
Afzonderlijk moet voorzien worden in de behoefte bij
de stallen voor zieke paarden. Men rekent daarvoor op:
a. in iedere ziekenstal eene aftapping tot het geven van
douches; te stellen op 0.3 L. per 1" (conform de
regen- en straalbaden in het hospitaal zie pag. 13);
b. eene kraan ad 0.25 L. in de operatiekamer;
c. voor het drinkwater voor personeel en diei'en, voor
waschwater voor de dieren en schrobwater 1 hydrant
ad 0.5 L;
d. 3 kranen van 0 5 L. voor de badkamers van het
personeel (1 voor den onderofficier, 1 voor de minderen allen Inlanders en 1 voor de vrouwen);
e. 4 kranen a 0.25 boven evenveel waschbekkens voor
het personeel.

5.

Militaire Gevangenis.

Hiervoor is de watervoorziening geheel overeenkomstig
die voor het kampement voor het Korps Genietroepen.
6,

Hoofdwacht,

Inlanders, zijnde ondersteld dat .het detachement te Atjeh
In de hoofdwacht, tevens bestemd voor de cachot- en
weder bij het Korps is teruggekeerd).
het garnizoen, worden geplaatst
In hetzelfde gebouw als evenbedoeld, komt de keuken provoostarrestanten van
voor het drinkwater als om
2
zoowel
bestemd
hydranten
voor de onderofficiers-menage, waarin ook eene kraan met
arrestanten gelegenheid te geven zich te reinigen.
de
een debiet van 0.5 L. per 1".
Bij de magazijnen op het exercitieterrein voor het
7. Centrale keukens.
Korps Genietroepen wordt een hydrant geplaatst om
gedurende de oefeningen aldaar water beschikbaar te
Voor de spijsbereiding ten dienste der Infanterie korpsen
hebben.
zullen worden gebonwd:
een keuken voor eene menage van 549 Europeanen,
(1) Noot. Dit en het onder 4 te bebondelen kamnement voor de Areen idem voor 486 Amboineezen,
tillerie, zal later aan de leidingen worden aangesloten, als tot don bouw
een idem voor 696 Inlanders.
er van zal worden overgegann. De lioofdleidingen zijn berekend alsof de/.e
De beide eerstgenoemde gebouwen bekomen ieder een
kampementen reeds aanwezig waren.

Dl.
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debiet van
0.75 L., het laatste gebouw een zelfde spoelplaats met
2 kranen als voren en daarenboven een kleinere waarin
nog eene kraan.
Te zamen 7 kranen ad 0.75 L. maakt 5.25 L. per 1".
Daarenboven zullen ter vulling van de ketels van de te
plaatsen Senkingskookfomuizen boven deze, later kranen
worden aangebracht, welke echter om de manipulaties met
de keteldeksels niet te hinderen met beweegbare armen
worden ingeschakeld.
Voor de onderofficiersmenages (3 in getal) worden, in
een gebouw vereenigd, 3 keukens gemaakt, in elk waarvan
eene kraan ad 0.5 L.
Totaal 1.5 L. of voor het geheele complex der keukengebouwen 5.25 -f- 1.5 6.75 L. per 1".
De kranen boven de fornuizen slechts een paar maal
per etmaal gebruikt wordende kunnen bij de berekeningen
verder buiten beschouwing blijven.
van een

=

Op volbaden (ligbaden).
Een volbad in een bouten- of zinken badkuip eiscbt
ongeveer 240 —270 L. water.
Het geven van die baden moet, onder toezicht van den
badmeester, op bepaalde uren geschieden, en mag met het
oog op den geregelden gang van den dienst niet te veel
tijd in beslag nemen.
Voor het toedienen van een koud bad moet deze hoeveelheid van 270 L. derhalve spoedig worden afgetapt,
reden waarom het debiet van de kraan boven de kuip op
0.75 L. per 1" wordt gesteld, kunnende dan in 360" of
6' de kuip worden gevuld. Stelt men 3' voor het doen
leegloopen van de kuip zoo kan ongeveer 10 minuten nadat
een persoon het bad heeft verlaten een ander worden toegediend
In dezelfde kuip waarin de koude volbaden worden gegeven moeten ook de lauwe en warme baden worden geappliceerd.
Een warm bad heeft eene temperatuur van 38° C ( 1 )
aannemende dat het niet verhitte water eene temperatuur
van 20° C heeft, wordt de hoeveelheid water uit de naast
de badkamers gelegen warmwaterketel toe te voeren in de
onderstelling dat dit eene uitstroomingstemperatuur van
90° heefr, berekend uit de vergelijking:
270 X 38
x X 9° + ( 27 <>
*) 20
waaruit de gezochte hoeveelheid water
69.4 rond 70 Liter.
x
De afmetingen van de ketels waai in hot water verhit
wordt (zijn reeds geplaatst) zijn 0.GO in diameter, bij 0 90
hoogte, gevende eene nuttige inhoud van:
2e

.

.

)

8,
a.

Hospitaal.

Voor de ziehen.

Het voor drinkwater benoodigde voor de zieken wordt
afgetapt in elk paviljoen, aan het hydrant dat in de
spoelplaats voor het servies zal geplaatst worden, (debiet
0.5 L. per 1"). Mede wordt aan dit hydrant ontleend het
op de zalen benoodigd water voor de bedlegerige zieken
tot reiniging, dat tot geven van zitbaden in de zalen en
dergelijken benevens waschwater voor het servies en sclirobwater.

zieken die hun bed kunnen verlaten wordt gelegenheid gegeven zich gelaat en handen te waschen aan
waschbekkens, opgesteld in daarvoor aan de paviljoens aangebouwde vertrekken. Ter paviljoen voor lijders 3e en 4e
Afdeeling is voor de 44 zieken op 5 waschbekkens gerekend, boven elk waarvan een kraantje met een debiet van
0.25 L.
Voor de lijders 2e Afdeeling wordt eene gelijke voorziening getreffen, (per paviljoen voor 18 resp. 16 zieken
4 waschbekkens) in de paviljoens voor lijders l e Afdeeling
en in de vrouwenzalen komen geene waschbekkens of
spoelplaatsen voor bet servies; het in die gebouwen te
gebruiken water moet worden afgetapt uit de kranen in de
spoelplaatsen der accessoires er van.
Voor badwater moet gerekend worden:
l e Op gewone sirambaden, boven de bakken waarvan
voor eiken bak op eene kraan van 0.5 L. debiet
wordt gerekend.
Bij de onzekerheid omtrent het aantal zieken dat dagelijks zal baden zijn voor het benoodigde quantum water
geene berekeningen te maken, evenmin voor den daarmede
zamenhangenden tijd voor bijvullen (in verband met de
grootte) van de waterbakken. De voor Tjimahi ontworpen
inrichting in deze komt overeen met die voor het hospitaal
te Magelang welke aldaar goed voldoet.
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In eiken ketel kan dus in eens voor drie baden water
worden verhit.
Alleen voor de lijders 3e en 4e Afdeeling zijn 4 dergelijke ketels voorhanden, en daarenboven 1 voor de lijders
le en 2° Afdeeling en 1 voor de vrouwen, te zamen 6
ketels waaruit 18 baden kunnen verstrekt worden.
Blijkens een indertijd over het hospitaal l e klasse te
Magelang uitgebracht rapport, bedroeg het maximum aantal
warme laden op een dag gegeven 12.
Uit het vorenstaande volgt dat bijvullen van de ketels
in het hospitaal te Tjimahi slechts zelden zal behoeven
plaats te hebben, zoodat eene kraan voor de vulling er
van met een debiet van 0.5 L. per 1" voldoende is en
dat de aftapkraan voor het warme water op een debiet
van 0.3 L. kan berekend worden, zijnde dan de tijden voor
het toevoeren van het warme water ad
veer ögelijk
aan die voor het koude water
J

3e

.

Op stortbaden en wel als regen
baden.

(1) Noot. Dkuex. Das Krantenban and
pagina SIS waar wordt opgegeven 2S=— 30" A'

—

70
t—s
0.3

=

233" on«e°

~'

0.75

=

266".

(douche) of straal-

die Kaserne der Zukunft
35°—38° C.

=

De

Deze worden in hetzelfde vertrek gegeven als waarin
de kuip voor de volbaden staat, (in de accessoires voor de
vrouwen is daarin ook de bak voor sirambaden).
Het straalbad wordt gegeven door aan een uitlooppijp
niet conisch einde eene caoutchoucslans: met mondstuk te
schuiven, het regenbad door eene gewone gietertrechter.
Daar slechts een van beide baden tegelijk wordt toegediend,
worden de beide aftappingen hiervoor door ééne kraan met
hefboom gesloten.
Voor een regenbad is noodig 40 L. water, dat in ongeveer 2y2 minuut moet kunnen uitstroomen ( 1), een debiet van de kraan er voor van

van

bronavatervoorziening

-40
=

rond 0.3 L. per

4e
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In het apotheekgebouw.
Kranen van 0.25 L. debiet.
1 in de werkkamer,
2 in het laboratorium,
1 in de zuurkamer,
1 in de spoelplaats
en eene kraan van 0.5 L. debiet in de tisanerie.
se.5 e In het accessoire gebouw D van het front gebouw:
1 kraan van 0.5 L. debiet tot het vullen van den
waterbak in de badkamer voor de officieren van
de wacht.
1 kraan van 0.25 L. debiet in de spoelplaats.
6e In de sectiekamer.
Kranen van 0.25 L.
2 in de eigenlijke sectiekamer.
1 in het vertrek voor microscopische onderzoekingen.
Wanneer later de stal bij de sectiekamer wordt
gebouwd zal daarin nog eene kraan van 0.5 L.
debiet worden geplaatst.
e
7
In het desinfectiesebouw:
Eene kraan van 0.5 L. debiet voor het vullen van
den oven.
Be.8 e In de inrichting voor besmettelijke zieken.
Deze verkrijgt eene van de overige aftappingen
geheel geisoleerde leiding, conform met wat dienaangaande voor het Hospitaal te Magelang werd geéischt
en tot stand gebracht, nemende die leiding zijn oorsprong in hetzelfde contra-reservoir als waaruit het
overige gedeelte van het hospitaal voorzien zal worden.
In elk paviljoen dat geheel wordt afgewerkt en
in die waarvan de voetstukken worden gemetseld:
eene kraan van 0.5 L. debiet, in den uitbouw van
het paviljoen bestemd tot plaatsen van de badkuip
tot het vullen van deze.
Totaal 8 kranen.
Bij het weinige gebruik dat hier van baden zal
gemaakt worden kan het vullen der badkuipen veilig
wat langer duren dan in het eigenlijke hospitaal en
alzoo het debiet der kraan boven die kuip instede
van als daar op 0.75 op 0.5 L. worden aangenomen.
In elk der afdaken (waschplaatsen voor servies)
een hydrant van 0.5 L. dienende tevens voor drinkwater van het bedieningspersoneel.
Te zamen 3 hydranten, in iedere afdeeling een.
In de accessoires voor het personeel.
1 kraan van 0.5 L debiet voor het vullen van den
badwaterbak en
1 idem voor het vullen van den warmwatcrketel in
de keuken.
Eventueel meer water in de keuken noodig wordt door
aftapping uit dien ketel verkregen.
.

.

.

1" is derhalve voldoende.
Ook voor een straalbad is dit genoeg.
b.

Voor het personeel.

De watervoorziening voor het hospitaalpersoneel komt
geheel overeen met die vcor een Infanteriekampement.
Het drink- en schrobwater krijgen zij uit een hydrant,
hun eten wordt bereid in de algemeene keuken.
Voor de dwangarbeiders wordt op het pleintje voor hunne
kazerne een hvdrant geplaatst waaraan zij zich ook zullen
moeten baden.
c.

Voor den algemeenen

dienst.

Behalve op het boven aangegevene moet voor den algemeenen dienst in het hospitaal nog op de volgende aftappingen gerekend worden.
l e In elk der beide speelplaatsen van de groote keuken
2 kranen van 0.75 L. debiet, totaal 4 X 0.75
3 L.
Boven de fornuizen beweegbare aftappingen als bij
de troepenkampementen.
Na de uitbreiding van het hospitaal tot een der
l e klasse zal in dit gebouw gekookt moeten worden
.

=

voor:

525 zieken (2 e 3° en 4" Afdeeling)
218 man hospitaalpersoneel.
,

t. z.

2".

3°.

743 hoofden,

ruime watertoevoer is derhalve noodig.
In de keuken voor de lijders l e Afdeeling.
In elk der 2 spoelplaatsen eene kraan met een
debiet van 0.5 L. per 1".
In het frontgebouw:
Kranen van 0.25 L. debiet:
1 in de kamer voor het steriliseeren van instrumenten
en verbandmiddelen,
.

2 in de groote operatiekamer,
1 in de -verbandkamer (tevens bestemd voor kleine

operaties).
1 in de zaal voor de geneeskundige commissie, waarin
tevens kleine onderzoekingen aan sputa, urine e. d. g.

geschieden.
Noot.

Gesundheits-Ingenieur 1359 No. 3.

.

.

9. Officierswoningen.
Voor elke officierswoning, waaronder ook te begrijpen
woningen voor onderluitenants, voor adjudanten-onderof-

De
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ficier kwartiermeesters, magazijnmeesters, en dergelijken
wordt ontworpen:
1 kraan van 0.5 L. debiet voor het vullen van den
waterbak in de badkamers,
1 idem a 0.25 L. debiet in elke waterkamer voor huishoudwater. In woningen waar deze waterkamer ontbreekt komt deze kraan in de galerij der bijgebouwen,
(buiten de keuken om waterverspilling tegen te gaan).

10.

Cantine.

Wel is

waar is de cantine geen militair gebouw; maar
het wordt toch uitsluitend voor gebruik door militairen

opgericht.
Er is daarom op gerekend dat ook deze inrichting van
water wordt voorzien en wel door:
1 hydrant a 0.5 L. voor algemeene doeleinden,
1 kraan van 0.25 L. in de voorgalerij van het drankenmagazijn waar ook de fleschen worden gespoeld.
Aangezien de cantine nog niet is gebouwd, wordt slechts
een uitloospijp van 2" gesloten met een sluitdop, in het
dichtbij gelegen hoofd verdeelreservoir li aangebracht.
§

7,

Bepaling van de aftappingen waaraan gelijktijdig
water moet kunnen uitstroomen.

Bij het bepalen van de kranen waaraan gelijktijdig water
kunnen worden afgetapt, dient op den voorgrond te
staan dat nu voldoende water beschikbaar is, dit ook op
practische wijze aan de gebruikers moet ten dienste staan.
Het strookt bij voorbeeld niet met eene goede watervoorziening dat, als in een der kampementen water wordt afgetapt, zulks in een lager gelegen kampement niet mogelijk
is, evenmin als het toegelaten kan worden dat, als men
een of twee hydranten in een zelfde kampement opent het
derde daarin gelegen geen water geeft of dat bij het vullen
van badkamers de hydranten niet loopea enz. enz. alle
welke euvels door steller dezes te Magelang in 1891 werden geconstateerd, en die hun uitsluitende oorzaak hadden
in te geringe afmetingen van de buisleidingen.
Tegen overdrijving in deze moet echter evenzeer worden
gewaakt.
Nimmer wordt aan alle kranen gelijktijdig water ontleend, ook sommige van dezelfde soort, bij voorbeeld van
badkamers en waschbekkens staan nooit alle gelijktijdig open.
Ondervolgend zal worden aangegeven welke kranen ondersteld kunnen worden tegelijk open te staan, volgende
dan daaruit voor welk vermogen de hoofdleidingen moeten
berekend worden.
Als grondslag voor de beschouwingen dient, dat de watervoorziening in elk kampement of militaire inrichting
moet kunnen geschieden onafhankelijk van wat in een
ander onderdeel van het militair etablissement te dien
aanzien plaats vindt, en dat in elk kampement enz. zooveel
kranen tegelijk moeten kunnen openstaan als voor eene
doelmatige verstrekking van het water vereischt wordt.
moet

van

het militair

I.

enz.

In een Infanteriekampement voor I Bataljon.

De 3

hydranten moeten onder alle omstandigheden water
1.5 L.
geven. Daarvoor alzoo te rekenen op 3 X 0.5
per 1".
Opgemerkt wordt, dat gedurende de nachturen (van 8 u.
n. m tot 5 u. v. m.) zeer weinig water er aan ontleend
wordt.
Verder moeten de troepenbadkamers (4 in getal) op bepaald<3 uren en wel tusschen 12 u. —2 u. n. m. en 4
u. —G u. n. m. worden bijgevuld (vide § 6 pag. 10).
Voor elke vulling is zooals daar berekend 1 u. 40'
noodig. Om dit dus te doen afloopen in de daarvoor gestelde tijden, moeten de 4 kranen daarin gelijktijdig kunnen openstaan, daarvoor alzoo te rekenen 4 X 0.5
2 L.
per 1".
De badkamers voor onderofficieren en vrouwen kunnen
dan op andere uren gevuld worden, daarvoor is slechts
zeer weinig water noodig.
De waschbekkens zullen het meest gebruikt worden van
5—6 u. v. m. en verder gedurende de morgenuren tot
12 u. voor reinigen van kleederen. Per kampement zijn
beschikbaar 30 kraantjes. Aangezien deze, die op een
debiet van 0.25 L. zijn uitgetrokken het water aftappen
dat anders voor vullen van de badkamers wordt gebezigd,
zoo kunnen er steeds 8 (of 22%) tegelijk openstaan, wat
voldoende voorkomt.
Ten einde voldoende waschwater te gelijk te kunnen
aftappen, worden reservoirtjes aan de einden der bijgebouwen gebouwd, met een inhoud van 4 M 3 bij de bijgebouwen voor 2 compignièn en van 2 M 3 bij de bijgebouwen
voor 1 compagie.
Kesumeerende te rekenen per Infanterie kampement op :
3.5 L. per 1"
1.5 + 2
als maximum verbruik.
Met voordacht is buiten beschouwing gelaten het des
nachts vullen van de troepenbadkamers.
De ervaring dienaangaande te Magelang opgedaan, lokt
niet uit tot herhalen van dezen maatregel. Het bleek daar
toch dat noch bestraffing noch hooge loonen in staat waren,
de zucht tot slapen bij het inlandsch werkvolk, dat de
kranen moest bedienen, tegen te gaan. Voortdurende controle door Europeesche werklieden was noodig om ten
minste al te grove misstanden te beletten.
Het meest voorkomende geval was dat de inlander na
een kraan geopend te hebben, in of bij de badkamer ging
liggen slapen, waarvan het gevolg was dat de bakken
overliepen en andere niet gevuld werden.
te
Niet alleen dat zoo het doel niet bereikt werd
het over dag beschikbaar hebben van drinkwater
aan de hydranten, die niet liepen als de badkamers gevuld
werden
maar men kreeg zelfs bij het dure nachtwerk
onvoldoende badwater.
Nog wordt opgemerkt dat het boven berekende benoodigde ad 3.5 L, alleen geldt voor het geval het geheele
=

=

=

—

weten:

—
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kampement uit ééne hoofdleiding wordt gevoed (zie Plaat kan derhalve voor beide troepengedeelten gelijk worden
XII figuur 1). Is het ter gelijkmatiger belasting van aangenomen alzoo (zie pag. 14) 3.5 L. waarbij nu nog
de hoofdleidingen noodig de aftappingen in een zelfde kampement aan twee daarvan te ontleenen b. v. (fig. 2) zoo
moet voor dit kampement op 4 L. per 1" worden gerekend.

2.

Een kampement voor

l/

2

Bataljon Infanterie.

voegen voor de keukens conform die van het Korps
te zamen 5.5 L.
Zooals op pag. 11 werd bekend gesteld, zal het drinkwater voor de paarden uit 6 kranen van 0.5 L. in
10 minuten worden afgetapt; bij de stallen komen 3
hydranten ad 0.5 L. te zamen 9 X 0.5
4.5 L. het
komt voldoende voor op eene aftapping van 3 L. per 1"
voor beide onderdeden te zamen te rekenen.
Voor de affuitloodsen komen 3 hydranten a 0.5 L.
te

Genietroepen 2 Liter,

De beide hydranten zullen steeds water moeten geven
1 L,
waarvoor te rekenen: 2 X 0.5
De vulling der 2 waterbakkcn voor de troepenbadkamers zal 2 maal per etmaal telkens gedurende 1 u. 25'
daar somtijds groote hoeveelheden te gelijk
moeten plaats hebben, daarvoor dus aan te nemen conform Aangezien
noodig zijn moeten deze onafhankelijk van elkander kunnen
sub 1: 2 X 0.5
1 L. te zamen 2 Liter.
dus voor het volle bedrag in rekening
De leiding in dit kampement moet later kunnen worden loopen; zij worden
uitgebreid voor het logies van de Infanterie schietsehool gebracht.
De inrichting voor het verplegen van zieke paarden veren het personeel aan onderofficieren en minderen van de
hare eigene toevoerleiding die voorzien moet behalve
krijgt
geweermakerschool (zie pag, 5).
ad 0.5 L. de verschillende op pac. 11
een
hydrant
Voor een hydrant bij de daarvoor te bouwen kazerne
kranen
voor douches, badkamers enz. Bij het
genoemde
en voor de badkamers dier militairen te zamen nog bij te
aantal personen waarvoor water moet beschikbaar
gering
voegen 1 L. alzoo totaal te rekenen op 3 L.
wezen (vermoedelijk hoogstens 20) komt het voldoende voor
De hoofdleiding en een gedeelte der secundaire leiding,
wanneer behalve het hydrant nog op 1 L. per 1" gerezal in eens op dia uitbreiding moeten worden aangelegd.
kend wordt (voor 4 douches te gelijk of 2 badkamers)
alzoo te zamen 0.5 + 1
1.5 L.
3. Kampement voor het Korps Genietroepen.
=

=

=

=

Het kampement voor dit Korps heeft geringere opper5. Militaire Gevangenis.
vlakte dan dat voor een Infanterie Bataljon, er in kan
In de gevangenis komen 3 hydranten waarvoor te remet 2 hydranten worden volstaan, met bijtelling van
het hydrant op het oefenings-terrein derhalve voor die te kenen 3 X 0.5 ■ 1.5 L.
Verder voor de beide keukens (die elk slechts voor
rekenen op 3 X 0.5
1.5 L. water.
100
menschen dienen) bij te voegen 2 kranen ad 0.5 L.
De troepenbadkamers zijn 6 in getal, 3 voor Europeanen
totaal
1 Liter.
ieder voor 66 man en 3 voor Inlanders ieder voor 96 man,
De
badkamers kunnen, bij gelijktijdig rullen uit 2
terwijl die voor een Infanterie compagnie tot voor 183 man
moeten dienen, het zal derhalve voldoende wezen als men kranen in 3 uur per etmaal voldoende water bekomen,
1 L.
aanneemt dat behalve de hydranten, aan 3 kranen voor ook daarvoor dus bij te tellen 2 X 0.5
Alles
bijeen
L.
3.5
kunnnende
dan
de
kleine
badkamers
water
kan
te
badbakkcn
worden ontleend alzoo
zamen
voor
het
kader,
toezichthebbend
deskundig
en
benevens
3 Liter waarbij te voegen voor de
1.5+ 3X0.5
de
voldoende
worden
waschplaatsen
tusschentijds
voorzien.
kranen in de keukens (zie pag. 11) 2 X 0.75 -f- 0.5
2 of allen bijeen 5 Liter.
L.
6, Hoofdwacht.
voor
3
Kampement
batterijen
4.
de
Artillerie.
De beide daarin geplaatste hydranten zullen steeds
Hier dient eene scheiding gemaakt te worden tusschen moeten kunnen loopen, alzoo in rekening te brengen 2 X
het water noodig voor het personeel en dat voor de rij- 0.5
1 L.
en trekdieren en voor het schoonhouden der voertuigen.
Het personeel der Artillerie telt vermoedelijk met in7. Centrale keukens.
begrip van de kader- en hoefsmidschool aan korporaals en
De hierin boven de spoelplaatsen geplaatste kranen
minderen volgens de nog vast te stellen nieuwe formatie.
zullen
steeds water moeten kunnen geven, alzoo uit te
290 Europeanen en
trekken voor 7 X 0.75 +3X0.5
6.75 L. (zie
307 Inlanders
pag. 12).
597 hoofden
Opgemerkt wordt dat het meeste water in de keukens
terwijl een Amboineeesch bataljon sterk is:
gebruikt zal worden des voormiddags tusschen 2 en 5 uur,
188 Europeanen en
tusschen 11 u. v. m. en 1 u. n. m. en van 4—5 u.
486 Amboineezen
n. m., en zulks in verband met de tijdstippen van liet
Totaal
674 hoofden.
gereedmaken van de spijzen.
De minimum hoeveelheid beschikbaar te stellen water
Het zal natuurlijk nimmer gebeuren dat al die kranen
+

=

=

=

=
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Aangenomen mag worden dat Vs gedeelte hiervan of
5 L. per 1" ruim in de behoefte zal voorzien.
rond
zijn.
dient men niet zuinig
Voor het officierskampement B. ten zuiden van de
8. Hospitaal.
Spoorbaan is de leiding veel meer vertakt.
Ondersteld werden de volgende maxima:
meer
dan
de
watervoorziening
deze
nadert
inrichting
voor 2
woningen te zamen 1
In
L.
in de hooger beschrevene eene in een Europeesche stad.
»>»*••'
Het groote aantal kranen (ruim 170 behalve die in de
3
inrichting voor besmettelijke zieken) en hunne gelijkmatige
14 en 1G
verdeeling over het geheele terrein geven aanleiding tot
!0. Cantine.
een meer regelmatig gebruik van het water.
Deze wordt voor 3/4 L. in rekening gebracht.
Bij de zeer uiteenloopende doelen waarvoor de kranen
dienen, is het onmogelijk eene onderstelling te maken over
§ 8.
Te bezigen formules voor de berekening van het
het al dan niet gelijktijdig gebruiken er van. Voor de
buizennet, algemeene grondslagen der berekening.
watervoorziening van het hospitaal te Magelang heeft men
voor
het
zich dan ook vergenoegd met eene schatting
Bij de berekening van het buizennet zal gebezigd worden
maximum verbruik per secunde en nam aan dat per 1" de formule voor het drukhoogteverlies van Dupuit luidende;
hoogstens 10.5 L. zou worden afgetapt behalve wat in de
'
inrichting voor besmettelijke zieken wordt gebezigd.
In de practijk is gebleken dat deze onderstelling dicht waarin
genoeg bij de waarheid is geweest, de watervoorziening in I het gezochte drukhoogteverlies,
dat hospitaal is ruim en de buisleidingen zijn niet over- Q de hoeveelheid doorstroomend water,
de lengte van de beschouwde buisleiding, en
dadig groot (de wijdste hebben 0.10 M. middellijn).
l
Hoewel nu niet te ontkennen is dat de onderlinge lig- d de middellijn van de buisleiding.
ging der gebouwen, en de daarmede samenhangende verDeze formule komt onder andere voor in de „Hütte"
niet
invloed
de
op
zonder
zijn
deeling van het buizennet
14e uitgave pag. 143. De in dat vademecum bekend
verschillende
deelen
van
het
hoeveelheden water die in de
gestelde mededeeling, dat voor buizen van middelbare afte
Tjimahi meting deze formule overeenkomt met die van Darcy met
net zullen worden afgetapt en het hospitaal
een meer ineengedrongen plaatsing van de gebouwen heeft eene zekerheidscoëfficiënt van 1.5 moet echter als onjuist
als dat te Magelang, bij een overeenkomend aantal lijders worden verworpen.
Dit blijkt wanneer men de grondformule nagaat waarvan
(is maximum te Magelang 524 tegen 537 te Tjimahi), zoo
het
door
aan
andere
de
practijk
wordt bij gebrek
gegevens
zoowel Darcy als Dupuit bij hunne berekeningen beginnen.
Deze grondformule luidt
aangewezen cijfer van 10.5 L. in maximum ook voor
Jjimahi toegepast. De details der verdeeling over de
h
x
[Eütte pag. 185 en 191).
takken van het net zullen later worden behandeld.
d 2g
Voor de inrichting voor lijders aan besmettelijke ziekten waarin : h
het gezochte drukhoogteverlies
is gerekend op 3 hydranten in de afdaken van wascheene coëfficiënt
plaatsen en verder op kranen voor baden enz. Bij het
de snelheid van het doorstroomend water
v
gering gebruik dat hier van water zal gemaakt worden
g r= de versnelling van de zwaartekracht
daar toch de zieken niet zelve aan de kranen mogen kod en l als vroeger
is het voldoende op een maximum debiet van nu neemt Darcy verder aan dat
men
1.5 L, te rekenen.
+

gedurende langen tijd te gelijk openstaan, maar hier vooral
met water te
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Officierslogies.

derhalve afhankelijk van <£•
0.03025
terwijl Dupuit 7\ constant aanneemt en wel
0.1, en d =z 0.05 wordt X volgens Darcy
Dit is aan verschillende takken van de leidingen aanvoor d
respectievelijk 0.0249G8 en
gesloten
0.030046,
Naarmate meer woningen hun water van denzelfden tak
ontleenen zal het maximum verbruik per 1" veel minder derhalve geenszins
1-5 X Darcy
X Dupuit
snel stijgen dan het getal dier huizen.
Het kampement A telt:
Het blijkt derhalve dat bij de formule van Dupuit nog
eene zekerheidscoëfficiönt moet ingevoerd worden, evenals
3 woningen voor hoofdofficieren
30
subaltern officieren
bij alle andere gebruikelijke.
Die coëfficiënt wordt naarmate van de ruwheid van de
terwijl nog 8 woningen voor onderluitenants aan dezelfde
leiding gelegen zijn. Daarvoor is uitgetrokken:
wanden der buizen en de min of meerdere zuiverheid van
41 X °-75
30.75 Liter water.
h°t water van I—2 gesteld.
=

.

~
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De wanden van de buizen zullen door indompelen in
warme teer en daarna uitbranden zeer glad worden gemaakt en het water kan tot de zeer zuivere worden gerekend
Blijkens de plaats gehad hebbende chemische onderzoekingen was al het water geheel helder en bijna zonder
bezinksel (volkomen klaarheid werd geconstateerd benevens zeer gering grof bezinksel) wat wijst op de afwezigheid van algen en andere lage plantaardige organismen
welke de aanzetting in de buizen te weeg brengen.
Verder zijn er slechts weinig vaste bestanddeelen in aanwezig. De proeven gaven voer de verschillende bronnen aan vaste bestanddeelen per Liter in milligram
respectievelijk 116, 108, 80 en 100 terwijl men als norma
voor goed drinkwater vindt opgegeven 500 milligram.
(Zie Leiimann. Die methoden der practischen Hygiëne
1890 pag. 239).
Het water in kwestie is derhalve arm aan chemische
verbindingen; wordende verder door het bij uitgloeiïng
van het verdampingsresidu geheel wit blijven daarvan
nader de afwegelijk bij alle bronnen werd bevonden
zigheid van organische stoffen aangetoond.
Op grond van deze overwegingen wordt de in de berekeningen in te voeren zekerheidscoëfficiënt bepaald op:

van het

welke van gelijke vorm is als de formule (1) en op hetzelfde geval betrekking heeft.
Stelt men nu verder

1,1.1
A
-4
z
3 t 2n T Cn8
1 _L X

.

—

—

1.25

De formule
\-20) d 5
verandert
door deze restrictie in
(zie pag. 1G)

r

=

1
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enz.

militair

—

=

a en
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zoo zal met inachtneming van de hooger besproken veiligheidscoëfficiënt van 1.25 de formule (3) de in de berekeningen te bezigen vorm aannemen van

H'

(4)

=

1.25

iü £_

Voor het geval dat g
v5

H'

( )
'

=

=

j a Q» +2bQq+ g* |

o is gaat deze formule over in

1.25

400 D"

Wanneer in een zelfde gebouw verschillende aftappingen
aanwezig zijn, zooals in de badblokken der Infanteriekampementen worden daarvoor geene detail berekeningen
gedaan.
Al die aftappingen ontleenen hun water aan eene 2" wijde
buis die aan het hoofdnet aansluit, het geringe drukhoogteverlies in die buis en in de zeer korte buizen naar
de kranen wordt bij de overigens ruime onderstelling buiten beschouwing gelaten, en aangenomen dat eene kraan
waarvoor de benoodigde drukhoogte wordt berekend rechtstreeks aan liet buizennet is aangesloten, door de secundaire leiding die van het hoofdnet naar het gebouw leidt.
Zooals reeds bij de algemeene beschrijving der water-

(2 >

voorziening werd bekend gesteld is het buizennet zooveel

welke het gezochte drukboogteverlies geeft.
Voor de berekening van het hoofdnet in officierskampementen zal eene andere formule worden gebezigd te
weten die van von Lueger.
(zie Die Wasserversorgung der Stadte door O. von
Lueger pag. 105/107) luidende.

mogelijk gesloten circuleerend ontworpen; er in zullende
noodige kranen of afsluiters worden geplaatst om gedeelten
trouwens
der leiding buiten gebruik te stellen voor het
van reparatie.
vrij zeldzame geval
Toch zal met deze omstandigheid geene rekening worden
gehouden bij de bepaling van de afmetingen van het buiMen
zennet; maar elke tak afzonderlijk worden berekend.
zal zoodoende eerder tot te groote dan tot te kleine buizen
aangevende het totale drukhoogtevcrlits H in eene lei- komen; daar toch als
wat in den regel het geval zal
D waarin op n wezen
ding ter lengte L en van eene wijdte
het net een geheel uitmaakt veel meer aftapop onderling gelijke afstanden gelegen punten eene hoeveelpingen op dat net komen dan op elke tak afzonderlijk
er op hetheid van
Liter water wordt afgetapt terwijl de leiding en hoe meer kranen op een net hoe minder
zellde oogenblik open zullen staan, als men het geheele
aan het einde nog q Liter water moet leveren.
net beschouwt.
Men nadert zoo hoe langer hoe meer de watervoorzieDe coëfficiënt
is'hier gelijk-—r conform de formule (1)
ning in Europeesche steden waar voor de berekening der
van Dupuit, voor het geval Q
o gaat toch de formule (3) buiswijdte bij de zeer talrijke aftappingen het maximum
over in
verbruik per uur gelijkmatig over dat uur verdeeld als
hoeveelheid per 1" wordt aangenomen.
benoodigde
q» £
H
—

—

—

=

—

—

*

=

=
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Noot.

In

*

deze formule is de drukfout verbeterd.

•«•(t A)
+

hetgeen blijkens bet 2c verbeterblad moet luiden:

Er is gedrukt

De berekeningen zullen niet verder worden uitgestrekt
dan absoluut noodig is.
Het is toch duidelijk dat als (zie fig. 3 Plaat XIII)
de kraan a loopen kan, ook de kraan b water zal geven
mits slechts de leiding c d voldoende capaciteit heeft om
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de totaal benoodigde hoeveelheid voor beide kranen dus
1 L aan te roeren.
0.5 -f 0.5
Slechts de ongunstigst gelegen kranen
zoowel wat
hoogteligging
als afstand tot de reservoirs betreft
zullen
Do
in beschouwing worden genomen en de verkregen uitkomsten zooveel noodig worden getoetst aan de mogelijkheid
van aftapping op andere punten.
=

—

—

O

O

Voor

de secundaire leidingen worden geen kleinere
buizen dan van 2" wijdte toegepast, de nauwere worden
uitsluitend voor verdeelleidingen in de gebouwen bestemd.
Lange leidingen van minder dan 2" middellijn geven
steeds te groote drukhoogteverliezen, terwijl eene kleine
en 1" reeds zooveel
aangroeiïng in die buizen van l
invloed heeft door de betrekkelijk groote profielsvernauwing dat ook daardoor zeer hooge zekerheidscoëfficié'nten
noodig zouden worden.
Bij het bepalen van de afmetingen der buisleidingen
zullen ook de kosten een punt van overweging uitmaken.
Gegoten ijzeren buizen kosten in onze mngazijnen ±
/ 0.10 per K. G.
Kleinere buizen zullen dan per strekkende M 1 lengte
komen op:
die van 0.090 M. per M 1
f2.—
„1.82
0.030
±
0.070
L_52
±
0.060
„1.32
±
0.050
„1.05
0.040
± „0.»7.
Gegoten ijzeren buizen van deze afmetingen zijn in den
handel verkrijgbaar (zie Hütte pag. 49G).
De prijs van gasbuizen is in de prijslijst van Geniegoederen alleen vcor de soorten van 2" en 2 1 /.," vastgesteld
op ƒ 0.90 en ƒ 1.G5 per M (die van 3" komen dan
op/ 2.41).
Uit vergelijking van de onderstreepte cijfers blijkt nu
dat gegoten buizen van 0.0G0 en meer middellijn aanzienlijk goedkooper zijn dan de getrokkene van overeen+

+
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„
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„

„
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„

„

„

„

„
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„

„

„

„

komstige afmetingen.

Op grond van dien zullen geene grootere gasbuizen dan
van 2" worden toegepast, doch alsdan gegoten, ijzeren
pijpen worden genomen.
Steeds zullen voor de buizen afmetingen worden genomen, als in den handel verkrijgbaar; terwijl te veel vei'schillende buissoorten zullen vermeden worden.

De berekening geschiedt natuurlijker wijze stroomopwaarts.

Eerst wordt het buizennet ten zuiden van de Spoorbaan,
dat uit het reservoir C wordt gevoed, in beschouwing
genomen, daarna dat reservoir C, vervolgens de leidingen
tusschen do reservoirs C en R, het reservoir R en ten
slotte de algemeene aanvocrleiding.

van

het militair

Plaat XIII eene schets gegeven; voor de toelichting waarvan naar de Legenda daarop verwezen wordt.
De plaats van het reservoir C is gekozen ongeveer in
het centrum van verbruik; op het hospitaalterrein en
zoodanig dat het niet het uitzicht van gebouwen belemmert.
De leidingen zijn geteekend behalve die in de inrichting
voor besmettelijke zieken waarover nader afzonderlijk zal
gehandeld worden.
Van het buizennet in het officiers-kampement B zullen
voorloopig slechts worden aangelegd de takken Cab,bd
en b e, de overige naar gelang de uitbreiding van dat
kampement zulks vordert.
Bij het bepalen van de wijdte der buisleidingen is aangenomen dat de theoretische gemiddelde snelheid van het
water zooveel mogelijk gelijk moet blijven.
Absoluut is aan deze eisch niet te voldoen daar men
dan tot zeer ongebruikelijke maten voor de buizen zoude
komen.
Voor de toe te laten snelheid in de buizen vindt men
opgegeven (zie Ileusimjer von Waldegg Handbueh der
Ingenieurwissenschaften l c uitgave deel 3 pag. 147)
1.4 M'; in de verschillende takken de snelheid
0.5
berekenende komt men tot het resultaat dat zij varieert
tusschen 0.50 en 0.90; alzoo binnen de gestelde grenzen
alleen in de buizen van 2" waar slechts 0.5 L. water
door behoeft te stroomen wordt een weinig geringer snelheid gevonden, welk bezwaar niet te ontgaan is, daar
gelijk reeds vroeger gezegd deze buiswijdte vcor secundaire
leidingen een minimummaat is.
Allereerst wordt nu in beschouwing genomen de buisleiding in het hospitaal.
—

;

Buisleiding in het hospitaal.
Uitgaande van het vroeger bekend gestelde maximum
verbruik in het hospitaal ad 10.5 L. per 1" (zie pag. 1G)
is dit verbruik, zooals zulks het meest waarschijnlijk voorkwam, over verschillende takken der buisleiding verdeeld,
het maximum debiet der takken is op de teekening aangegeven.
Bij de bepaling van de afmetingen der takken van het
net in het hospitaal, worden de verschillende aftappingen
in die takken buiten beschouwing gelaten en derhalve
gerekend dat bijvoorbeeld de tak h i over zijn geheele
lengte 2 L. moet doorvoeren.
De kleine aftappingen in de zalen liggen te onregelmatig verspreid en zijn van te ongelijke waarde om er
rekening mede te houden. Men verkrijgt zoo de hoogte
voor het reservoir wat grooter dan noodig is. Bij de
geheele onderstelling over het verbruik in het hospitaal
die op raming berust is dit zeker geen nadeel.
Voorloopige berekening deed zien, dat de ongunstigst gewelke dus het peil in het waterreservoir
leen aftapping
bepralt is die voor de stortbaden in het bijgebouw Oi.
Aannemende dat in dat gebouw 2 stortbaden te gelijk
worden genomen moet er
—

—

§

9,

Buizennet ten Zuiden van de Spoorbaan.

Van het buizennet ten Zuiden van de Spoorbaan is op

enz.
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tak hydrant <? lengte 97, i,

water, per secunde kunnen worden afgetapt (zie pag. 13
waar per stortbad 0.3 L. water per 1" is berekend).

gf

r55,

=

A 2 -4d 2

1.25

cd

\2O/

(zie pag. 17)
wordt dan het drukboogteverlies in do leiding Oi m, eb a C
als volgt bepaald:
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2.23.

Bij de bovenstaande en de nog verder te maken berekeningen wordt aangeteekend, dat steeds slechts het resultaat gegeven wordt van de verschillende voor een zelfde
doel gedane becijferingen.
Getracht is vooreerst geene overmatig wijde buizen te
gebruiken om de kosten niet op te drijven, en in de tweede
plaats om geene buitensporig hooge reservoirs te maken.
Van hoeveel invloed reeds eene geringe vernauwing der
buizen is, moge blijken uit het feit dat als men in bovengenoemde tak m c de buis slechts l c. M. minder diameter
geeft bet drukhoogte verlies er in stijgt van 1.27 M'tot
2.47 on als men in de tak a C tot de naast kleinere
handelsmaat van buizen teruggaat dus van 0.15 M' tot
0.125, het drukhoogteverlies stijgt van 0.65 tot 1.62;
eene globale berekening toont aan, dat wat dan aan buisleidingen bespaard wordt minder is dan de meerdere kosten
verbonden aan hooger optrekken van het reservoir.
Alsnu zal moeten onderzocht worden, of bet reservoir
met een waterpeil van -{- 2.23 ook voor andere ongunstig
gelegen aftappingen voldoet.
Het verste van het reservoir afgelegen is de hydrant
in het bannelingen-kwartier met een peil van
4.75.
De benoodigde drukhoogte daarvoor berekenende vindt
—

men:

(*)

Noot.

Uit dit geringe verlies vaa 4 c.M. bljjkt dat het vrij wel
1 of 2 stortbaden tegelijk geeft.

is men

„
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0.0015 2

x

0.51,,
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als vroeger (zie bezijden)
idem
idem
idem
idem

„

„

„

=

0.67„

=0.21
=0.61

„

0.65

„

=

„

=4.92
ïizl
4.75 zoodat het waterliet peil van de aftapping is
peil in het reservoir voor deze aftapping zoude moeten
„

„

0.55 zoodat bet
Het peil van de aftapping in 0 3 is
0.55 -j- 2.78 =-f
waterpeil in het reservoir moet wezen

onverschillig

a C

„

=

wezen —4.75 + 4.92
-f 0.17.
Uit de berekening voor de aftapping ö 1 volgde een
peil van + 2.23 er is dus 2 M' drukhoogte meer dan
voor den tak hydrant C noodig is
Deze overmaat van drukhoogte zoude er toe nopen de
buisleidingen e d en d e wat nauwer te maken. Door de
buis e d terug te brengen van 0.06 op 2" en d c van
0.08 op 0.07 zoude eene meerdere drukhoogte van 1.73
noodig worden, het reservoir C zoude dan nog met een
waterpeil van -f- 2.23 voldoende wezen. Toch is deze
vermindering nagelaten met het oog op bet groot aantal
badkamers in de gebouwen R U en X en bet hydrant
voor het personeel, waardoor allicht tijdelijk in de takken
e d en d c meer water zal moeten doorstroomen dan verondersteld is, zoodat dan bij buizen die slechts even voldoende zijn, gevaar zoude bestaan, dat niet de verlangde
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hoeveelheid kan worden afgetapt.
Verder is een van de ongunstig gelegen kranen die voor
de stortbaden in gebouw R op
4.00.
Weder aannemende dat 2 stortbaden tegelijk worden
genomen is het drukhoogte verlies in de leiding R C.
—

takßHengte
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vroeger (zie boven) =0.21

idem
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„

=0.61
=0.65

"

„

„
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5.34
I
Het peil van de aftapping is
400 zoodat het waterpeil
4.00 -f- 5.34
in het reservoir zoude moeten wezen
-)1.34.
Het is reeds vastgesteld op -f- 2.23 zoodat het ook voor
deze aftapping voldoende is.
In deze leiding zoude slechts een van de buizen tot eene
naastliggende kleinere afmeting kunnen worden terugge2 i
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bracht, hetgeen om reeds hooger vermelde redenen wordt
nagelaten.
Eindelijk moet de leiding naar de inrichting voor besmettelijke zieken worden nagegaan.
Aan deze wordt ook aangesloten de kraan tot vulling
der desinfectie-oven. Hygiënische bezwaren kunnen hier
niet tegen wezen; terwijl deze vrij hoog gelegen kraan
zoude bijdragen tot noodelooze belasting vooral van den
tak n k der leidingen.
Het buizennet in de besmettelijke ziekeninrichting is
op Plaat XIH fig. 4 schematisch voorgesteld, zijnde daarbij
tevens gelet op de eventueele uitbreiding dezer inrichting.
De lengte der verschillende deelen van de buisleiding
die van af het punt / steeds 2" wijdte heeft, bedraagt:
c f
30 M'
=

ba

=■

bc

=

cd
de

30
12
44
60

=

=■

„

VAN HET MILITAIR ENZ.

alzoo wijder dan te Magelang gebezigde van 0.10 M',
welk hospitaal aan de berekeningen ten grondslag heeft
gelegen, zulks wordt veroorzaakt door de omstandigheid
dat het hoofdreservoir aldaar zoo is gelegen dat er twee
hoofdtakken aan ontspringen terwijl te TjimaJri de tak C a b
al het water moet doorvoeren, zoodat zij noodzakelijk van
grooter afmeting moet wezen. Verplaatsing van het reservoir C in Westelijke richting kan in deze geene bezuiniging
geven, aangezien dan weder de leidingen naar het officierskampement B grooter afmetingen verkrijgen, terwijl zooals
later zal blijken de watervoorziening van dat kampement
uit het nu ontworpen reservoir slechts even mogelijk is.
Onderzocht moet nog worden of dit reservoir ook kan
voorzien in de behoefte voor de officierswoningen ten Zuiden
van de spoorbaan.
Leidingen in het officierskampement B.

„

Deze leidingen zijn mede op de Plaat XIII ingeschetst;

„

er is daarbij ondersteld dat het geheele officierskampement
zal worden gebouwd, wordende echter voorloopig alleen de
takken C a b e, met de zijtak b d aangelegd, echter
zoodanig dat zij ook het water kunnen aanvoeren voor de
uitbreiding van het net in Zuidelijke richting. Het zal
noodzakelijk wezen reeds nu de hoofdaan voerleiding Ca be
aan te leggen geschikt voor latere uitbreiding van het

„

30
bg
Uit deze afmetingen volgt in verband met de peilen
der aftappingen dat de kraan a de ongunstigst gelegene is.
In verband met het geringe gebruik dat hier van
water gemaakt zal worden komt een maximum debiet van
1.5 L. voldoende voor, de desinfectieoven gebruikt nog
0.5 L. zoodat de aanvoerleiding op 2 L. moet berekend
kampement.
worden.
Maakt men ze nu kleiner dan komen er noodeloos dubHet drukhoogteverlies van de kraan a tot het reservoir
bele kosten.
C is nu als volgt:
Bij de bepaling der waarschijnlijke grootste hoeveelheden
water,
die door de verschillende takken van de buislei0.0005*
30
tak a 4 lengte 30 M' i.
1.25 —j^—- X ,——-.=
0.06 M' dingen moeten stroomen en die op de teekeningen zijn
5
400
Ü.0a2
3
aangegeven werden gevolgd de grondslagen van pag. lü
12
0.001
12, i
bc
0
0
t =1.8B—iöö-X ÖTÖ5r* ==0 10
dezer nota.
30
Voorloopig onderzoek deed zien dat de ongunstigst ge0.0015 2
0 Cf
0
30 0 „=l.25i55 -X OFrf =0.56, legen aftapping was die voor de hoofdofficierswoning met
445
0.002 3
de kraan bij g op het peil van
S?.8ö en dat dan zelfs
* 45
*°
=3 31<
1 25 -^Uö- X
lM^
nog de tak g f instede van op 2" wijdte moest genomen
worden met een diameter van 0.06 M', daar anders het
=4.03//
2 i
I
reservoir C voor die eene aftapping c" 0.80 M' hooger
Het peil van de aftapping is gelegen op
4.50 zoodat zoude moeten worden.
het waterpeil in het reservoir zoude moeten wezen
Bij de berekening van het drukhoogteverlies in den
_4.50 + 4.03
—0.47.
tak c b waaraan 8 op gelijke afstanden gelegen en gelijke
Dat peil is reeds vastgesteld op -f- 2.23 er is dus een hoeveelheden eisehende aftappingen komen zal gebruik
overmaat van drukhoogte voorhanden van 2.70 M'. Dit worden gemaakt van de formule (zie pag. 17).
kan echter niet leiden tot vermindering van de doorsnede
der aanvoerleiding f C; maakt men deze toch in plaats
van 0.07 slechts 0.06 M' wijd, dan wordt de hooger waarin nu:
berekende i, 7.15 alzoo 7.15
2G0.
3.31
3.84 M' meer
L
0.002
terwijl slechts 2.70 M'overmaat van drukhoogte aanwezig
Q
8.
n
is.
Resumeerende kan worden vastgesteld dat het waterpeil
0.0075
q
1
in het reservoir C voor den dienst in het hospitaal op
+ 2.23 voldoende is.
400
Voor de leidingen in het hospitaal zijn gevonden voor
D uit beproeving gevonden r= 0.125 wordende
een klein deel buizen van 0.125 en 0.15 M' diameter, daarbij dan nog de zekerheidscoëfficiënt 1.25 ingevoerd.
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1101 X 0.075
82.575 M 3
bij voor reserve 7.425
substitie dier cijfers
geeft rond 90.— M
jg
1.25 H
1.99 M.
Om niet in zeer onsierlijke vormen te vervallen
wat
De gelieele tak C a b e f g geeft dan een drukboogte bij dit geheel vrijstaand reservoir moet vermeden worden
verlies van:
wordt de bruikbare waterhoogte er in aangenomen op 2 M.
Later
zal worden nagegaan of deze onderstelling ten
0.81 M'
tak g f lengte 90 M' i, 1.25
opzichte van de waterhoogte in het reservoir C nog moet
58
'»
1.12,, gewijzigd worden.
„fe
ÖW
De binnenwerkscbe wijdte van het reservoir wordt dan
260
„e b
1.99
i 3 =: zie boven
bepaald door de vergelijking
ir d 2 90
=0.73
„ba
160
i 4 = 1.25
4
2
waaruit
„aC
90

Met verwaarloozing

°

van den term

—

6 n s2
s

=

vindt men dan na

„
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=
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1-25-^öö-X
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„
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1.25^^X^=0.39,,
5.04

2 i
I
Het peil der aftapping is gelegen op
2.85 zoodat
het waterpeil in bet reservoir C moet wezen
+ 2.19.
2.85 + 5.04
Voor bet net in het hospitaal moet dit peil op+ 2.23
bepaald worden, bet reservoir is derhalve voor deze aftapping ook voldoende.
Nader zijn onderzocht de aftappingen bij e, ien d, welke
leiden tot een waterpeil in het reservoir van resp:
=

=

d

„

§

=

7.57

11. Buizennet ten Noorden van de Spoorbaan.

—

—

=

i

+

.1 6Ï

0.68
1.36
Het peil van het reservoir ad + 2.23 blijkt dus ook
voor het officierskampement B te voldoen, doch zal bij de
latere uitbreiding van dat net aan den tak g h eene wijdte
van 0.06 M' moeten gegeven worden.
Als resultaat van deze berekeningen wordt het laagste
2.23.
peil van aftapping in bet reservoir C gesteld op
Mocht eventueel later besloten worden, de geweermakerschool naar Tjimahi over te brengen dan kan deze ook uit bet
reservoir C worden voorzien. Het waarschijnlijk emplacement van die inrichting is op de teekening aangegeven.
i
d

+

+

+

§

10. Reservoir C.

Dit reservoir moet het water kunnen bevatten voor het
hospitaal en de officierswoningen ten Zuiden van de spoorbaan alzoo voor de volgende personen:
zieken en geëvacueerden
537
e
(gerekend op het hospitaal l klasse)
218
hospitaal personeel
(idem)
vrouwen en kinderen bij idem
te rekenen circa 30 %
64
bewoners van 47 woningen voor officieren en
rechthebbenden op woningen 5 e klasse; per huis te
rekenen op 6 personen
282
.

Totaal 1101.
Aangezien dit reservoir slechts eenmaal per etmaal kan
gevuld worden moet er eene waterberging in wezen van
ten minste 75 L. per hoofd of:

Dit net is op de Plaat. XIV in teekening gebracht.
De ligging van de gebouwen is aangenomen als voorkomende op bet voltooiïngsplan van het Militaire etablissement.

De 4 hoofdtakken van bet buizennet worden gelegd zoo
dicht mogelijk langs de gebouwen c.g. hydranten waar
het water zal moeten worden üfgetapt. Door deze regeling
worden secundaire leidingen tot het strict noodige teruggebracht, en wordt derhalve het peil van het water in het
reservoir R minder hoog gevonden, daar de hoofdtakken,
toch steeds dezelfde hoeveelheden zullen moeten aanvoeren
Bij de bepaling van de hoeveelheden water die door de
verschillende deelen van het buizennet moeten stroomen,
is uitgegaan van de grondslagen nedergelegd in § 7 dezer
nota, met in achtneming van hetoppag: 15 aangevoerde
omtrent het ontleenen van water voor één kampement
aan meer dan eene hoofdaanvoerleiding.
De leiding is zooveel mogelijk gesloten circuleerend
ontworpen.
Bij de beschouwing van de teekening valt bet op dat de
hoeveelheden water die bij reservoir K door de hoofdtakken
moeten worden afgevoerd bedragen:
voor den tak I
9. en 5 L.
„

„

„

„

„

„

lil
IV

12.75
15. o

„

„

Eene meer regelmatige verdeeling is niet mogelijk, men
dan in nog meer hoofdtakken en in vele secundaire
leidingen vervallen, welke nu alleen in den tak IV noodig
zijn. De verdeeling van het water is bij dit buizennet
veel juister vast te stellen dan bij dat ten Zuiden van de
spoorbaan, omdat het aantal aftappingen in verhouding tot
de lengte van het net aanzienlijk geringer is, en de wijze
van gebruik dier aftappingen veel minder uiteenloopt, dan
bij het laatstgenoemde.
Uitgaande van den eisch dat de theoretische snelheid
in de buizen zoo min mogelijk moet afwisselen, werd door
voorloopige berekening gevonden, dat bij behoud van
zou
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Het peil van de aftapping bij g is + 2.45, dit zoude
dus tot een waterpeil in den toren voeren van 11.81
-f- 2.45
14.2 G of aanzienlijk lager dan het vroeger
De ongunsti-st gelegen aftapping blijkt
door approxigevondene van + 17.20.
te zijn die in hot bijgebouw
Onderzoekende of soms een gedeelte van den tak I bomatieve schatting verkregen
Het
verlies
strooms van het punt e kleiner afmeting zou kunnen verdrukhoogte
y 1 van het Artilleriekampement.
krijgen zoo wordt bij behoud van de maten gevonden:
in de leiding II in den tak g x 11 wordt dan:
le voor de aftapping bij de aff'uitloods mj een druk8
0.001 2
°7 M
x
lengte BM' n I.BS
tak y,
hoo«te verlies van:
m

handelsmaten

voor de verschillende takken, de afmetingen
van de buizen moeten wezen als op de teekening aangegeven.
De verdere berekening is nu als volgt:
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I
=3.33
2 i
de
aftapping op -}- 13.86 een waterpeil
of bij een peil van
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Het peil van de aftapping in gl is -f- 13.80 zoodat
het waterpeil in het reservoir R moet wezen
3.46
13.80
-f 17.2G.
Alsnu moet worden nagegaan of bij de gekozen afmetingen van het buizennet dit waterpeil voldoende zal wezen.
De takken achtereenvolgend in beschouwing nemende
vindt men voor:
den tak I:
voor het gedeelte g f e geldt weder de formule (5 van
pag. 17 te weten:
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Het vervolg der leiding naar de gewone formule berekenende wordt sevonden:
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Deze kleine tak is bij
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voorbij den drinkbak
slechts 0.5 L. behoeft
afgevoerd te worden
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Noot. Opmerking verdient dat voor D
0.07 If, stijgt tot 16.20
M' wat bij een peil van de aftapping g op -f- 2.45 reeds tot een hooger
dan Let vroeger genoemde waterpeil van + 17.26 zou Uiden.
=

„

=1.48
15.67 een water-

of bij een peil van de aftapping op
peil van 1.48 -f 15.67 + 17.15.
Verkleining van de afmetingen der buizen blijkt dus niet
uitvoerbaar, daar slechts een overmaat van drukhoogte van
0.07 of
17.19
17.26
17.15
0.11 beschikbaar is.
17.26
Een onderzoek naar de andere aftappingen geeft lagere
waterpeilen dan de nu gevondene.
Dit onderzoek behoeft niet voor alle punten te worden
ingesteld, er blijkt bijvoorbeeld onmiddelijk dat de hydrant
bij den stal lx ook zal loopen daar toch het verschil in
peil tusschen de kraan L en lx bedraagt 1.20 en het
drukhoogteverlies in den tak b e die er tusschen ligt
slechts 0.62 M' is (i. i van de voorgaande berekeningen)
zoodat voor het gedeelte d e tot aan de splitsing voor Z,
nog overblijft 0.58 M' terwijl het geheele drukhoogte
verlies in d e slechts 0.54 bedraagt.
Alleen moet nu nog worden nagegaan hoeveel drukhoogte benoodigd is voor het vullen van het contra reservoir
C in het hospitaal.
Aannemende dat het benoodigde water alleen door den
tak I wordt aangevoerd, zoo moet, aangezien het reservoir
5 u.
C in 9 uur gevuld moet worden (van 8 u. n. m
90
v. m.) en de hoeveelheid totaal (zie pag. 21 )
Ms
bedraagt, per 1" worden aangevoerd.
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Het drukhoogteverlies wordt dan
inden tak Cl, lengte 280 M'
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Het hoogste waterpeil in het reservoir C is (zie pag. 21)
voorloopig vastgesteld op -}- 4.23, het laagste tot nu toe
bepaalde in het reservoir K is -j- 17.26.
Vcor den tak e E blijft dus beschikbaar
17.2 G — (4.23 + 11.66) 1.37.
liet daarin benoodigde drukhoogteverlies laat zich wan-
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berekening 0.07 M'
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192
„eb
comformij vorige berekening 1.11
„ba conform berekening op pag. 22
0.60
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„

„

2.79

„

„

Si
I
8.84
of bij een peil van de aftapping van-f- 7.40 een waterhoogte in den toren van 8.84 -f 7.40
16.24;
zoodat bij het peil van -f- 17.26 de aftapping in E 1
neer slechts
M 3 of 0.00277 M 3 water door de 0.10 gelijk is, blijkende tevens dat de buizen niet kleiner kun360
nen worden genomen, daar toch bijaldien in het gedeelte
en 0.125 M' wijde buizen stroomt, niet juist berekenen d c de wijdte op 0.08 wordt gesteld, het drukhoogteverlies
daar de snelheid van het doorstroomende water minder dan stijgt tot 1.72 M', alzoo 1.16 M'meer terwijl slechts een
0.40 M' bedraagt en derhalve de formules onbetrouwbare overmaat van 1.02 voorhanden is.
In den tak e dde
uitkomsten geven, wordende het drukhoogteverlies te middelllijn op 0.07 nemende wordt gevonden
i 3 = 7.23
te hoog gevonden. De berekeningen toch volgens de foralzoo 3.52 M' meer.
mules uitvoerende vindt men voor:
Nog nagaande de aftapping E 1 in het kampement voor
den tak e d -f d c 0.21 M'
het 6 e Bataljon Infanterie vindt men een drukhoogtever0.21
cii
n
lies van:
tak E g lengte BM' i a conform vorige berekening 0.07 M'
0.42
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mo-

„
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=

te zamen

„

alzoo belangrijk minder dan hetgeen beschikbaar is, te
1.40 M.
Uit deze berekening volgt tevens dat het peil van het
reservoir C op + 4.23 behouden kan blijven.

„

gf „196

„

weten

Op grond van het vorenstaande mag besloten worden
dat de tak I bij de gegeven afmeting der buizen en een
minimum waterpeil in het reservoir R van-}- 17.26 voldoende zal wezen.
tak 11.
Zooals op pag. 22 berekend is het de aftapping in
het bijgebouw g v die de hoogte van het reservoir R deed
bepalen op -f- 17.26. Voor het deel tot het bijgebouw
g 3 in het Artilleriekampement moet dus alleen onderzocht
worden of bij de gekozen afmeting der buizen het drukhoogteverlies kleiner is dan het verschil in peil tusschen
de aftappingen g en g.,.
Men vindt dan voor:
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terwijl het verschil in peil tusschen de aftappingen E 1 in
het 6 e en 15c Bataljon bedraagt 4 00 M' alzoo aanzienlijk
meer.

De leiding g ƒ kan echter niet van kleinere afmetingen
genomen worden, daar ook voorzien moet wezen in het
geval dat deze bij defecten van den tak I voor de vulling van het hospitaalreservoir C moet dienen.
Neemt men toch het stuk g ƒ slechts 0.06 M' wijd
dan vindt men bijaldien per 1"

M 3 water

moet door-

de volgende drukhoogteverliezen in den tak CR
langs de leiding II
tak Ch
3.59
h i
1.07
stroomen

„

192

ölssr

0.07 M'

„

i 3 = I.2s^xi^

=

1.1 l

„

i

f

6.64

„

11.30
zoodat bij de waterpeilen in den toren C van -}-4:.23
I
=1.18
2 i
in R van -f- 17.26 slechts beschikbaar blijft voor den tak
Het verschil in peil tusschen de beide aftappingen is fR ter lengte van 780 M'eene drukhoogte van 17.26
2.50 M', de leiding is derhalve voldoende en kan niet (4.23 -f- 11.30)= 1.73, wat zeker niet voldoende is
kleiner worden genomen, daar, ingeval het stuk b e slechts aangezien in den tak e d alleen reeds een drukhoogte
eene wijdte van O.IQ bekomt i„ stijgt tot 3.38 M', alzoo verlies van
aanzienlijk meer dan het beschikbare verschil van 2. 50 M.
Voor de aftapping E 1 in het kampement voor het 15e
Bataljon lufanterie wordt een drukhoogteverlies gevonwordt gevonden; zoodat slechts 0.28 M' overschiet voor
den van:
588 M' leiding.
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„
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bkoswatervookzieking

Bij eene buiswijdte van 0.07 voor het stuk g f wordt
voor het stuk i f in stede van
6.64 gevonden i
3.08 zoodat er dan een overschot aan beschikbare drukhoogte is van 3.56 M' (6.64
3.08) zeker voldoende
voor de nog niet berekende 588 M' buis e R, daar toch
voor eene 337 M' lange leiding in den tak I (stuk e R)
voor dit geval slechts eene benoodigde drukhoogte van

van

overgebracht

5.96

drukhoogteverliezen in
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miutaiu enz.

het

ƒg
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i7

=

22

i9

=

=

1.84

-

2.70

4.54
4.54
Best voor den tak a'
1.42
wat zeker genoeg isDaar verder bijvoorbeeld het peil van de aftapping in
de hoofdwacht is + 9.30, alzoo 2.00 M' minder dan in
a', terwijl het drukhoogteverlies slechts meer wordt:
ic
1.20
/ e
e d
0.45
'h

0.42 M' werd geconstateerd (zie pag. 23).
Kesumeerende kan voor den tak II besloten worden
conform tak I, dat de buisleidingen van de op de teekening gegeven wijdte voldoende zullen wezen; het peil
van het water in den toren R werd reeds voor dezen tak
bepaald op + 17.26.
tak lil.
te zamen 1.65
Bij dezen tak zal in de eerste plaats de aftapping bij kan ook ongetwijfeld daar water worden verkregen.
de centrale keukens in beschouwing moeten worden geAlleen moet nog de hooggelegen attapping in het bijnomen, daar te dier plaatse veel water wordt gebruikt.
gebouw a van het kampement voor het korps Genietroepen
Kiest men de keuken B dan wordt het drukhoogte worden berekend; men vindt voor het drukhoogteverlies
verlies B R als volgt gevonden:
tot aan het reservoir:
o
16 M' i,
0.97 M' tak h i lengte 40 M' i,
tak Ba lengte
1.25
X— j-jU
X
b
1.25
08 M
4UO
0.07°
ÖÖS2»
46
40
n -0-00525-,
0.001 2
ac „.$
40
„ab1
1.25° 33
40
hg
= 1.25 -4ÖÖ~ X ÓTÖST S=
0-X-ö^? =l.2l„
0.00875*
88
2 70
g R conform vorige berekening i,
88 „,8 I.2S—
„bc
ÜQ-XöW= 2.11
3.n
s i
i
„,,
0.97
100,,
Het peil van de aftapping is + 14.09, zoodat een peil
in het reservoir R wordt gevonden van 3.11 —J— 14.09
42
„„0.01025*
0.45
+ 17.20, alzoo lager dan het reeds
„de
vastgestelde van +
42 „Ij 1.25
17.26. (Het hydrant tevens aan deze leiding aangesloten,
=m)
X
zal van dê badkamers in de gebouwen a en o' geen merk,/
102,, i c
bare overlast ondervinden, daar die badkamers bestemd zijn
130
0.011751.84,, voor de kleine staf en alzoo zeer weinig water gebruiken).
130
„fy
7 =1.25-3Ö5-X
Om ook desnoods deze leiding te kunnen gebruiken voor
het vullen van het reservoir C is het gedeelte stoomafwaaits van de keukens op 0.07 M' middellijn genomen.
S i
=10.75
I
Bij de voor een gedeelte zelfs wijdere doch nimmer nauwere
De aftapping is gelegen op het peil +0.14 zoodat bet leidingen
in den tak 111 dan in den tak II; gevoegd bij
water in het reservoir R een peil moet hebben van 0.14 +
de geringe lengte behoeft geen afzonderlijke berekening
10.75
+ 16.89.
voor het vullen van het reservoir C' te worden ingesteld.
Het reeds vastgestelde peil is -\- 17.26, dit is dus volBesloten kan dus worden dat ook de tak 111 voldoende
doende, terwijl tevens blijkt dat de afmetingen van de capaciteit heeft.
buisleidingen niet kleiner kunnen genomen worden, aantak IV.
gezien het overgaan op de naast kleinere handelsmaat
Een der ongunstigst gelegen aftappingen blijkt hier te
aanmerkelijk grootere drukhoogteverliezen medebrengt,
zijn die in de keuken van het Korps Genietroepen; voor
dan het beschikbare overschot van
het drukhoogteverlies van daar tot het reservoir R vindt
17.26
16.89
0.37 M'
men:
Uit bovenstaande berekening kan dadelijk worden afge0 00242
1.38 M'
leid dat de badkamers a, a' in het Artilleriekampement tak h b lengte 42 M' i x 1.25 ~*-X
400
0.052"
en die in de blokken B en B 1 der Infanteriekampementen
0.015 2
144
1 o
door de leidingen kunnen voorzien worden.
144
„ba
133
Jg I.25—jÖQ-X
Men vindt bijvoorbeeld voor blok a' met een peil
47
,„0.0155*
°- 4 '
aR
47
X
van + 11.30:
I.2s—ïöÓ~
"ÖÏs«'
Peil reservoir R
.17.20
Si-I
=3.18
11.30
aftapping
Het peil van de aftapping is
13.65, zij geeft dus een
beschikbaar 5.96
gaat at:
waterpeil van 3.18+ 13.05
—(- 16.83.
Dit reservoir
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De

bronwatervoorziening

met oen peil van -f- 17.2 G is dus voldoende, kunnende
echter de buizen niet van kleinere afmeting worden genomen.
Verder in beschouwing nemende de veraf gelegen aftappingen in de inrichting voor verpleging van zieke dieren,
vindt men voor het drukhoogteverlies van het punt S
tot het reservoir R:

tak S r lengte 20 M' ij
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gevende bij een peil van de aftapping op + 9.32 een
van 7.87-j- 9.32 =:+ 17.19,
terwijl dit reeds is vastgesteld op -f- 17.26 wat alzoo
voldoende is; blijkende tevens dat de buizen niet kleiner
kunnen genomen worden daar het overschot slechts 0.07
M' bedraagt.
90
0 000 r > 2
De hooger gelegen aftapping in blok Q kan buiten be1.25 ~££- X
0.04 M'
400
0.052a
schouwing blijven, men heeft daar toch aan meerder noo2
dige drukhooote:
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te zamen 0.78.
of 0.27 M' meer dan het meerder noodige bedraagt.
Bij het nagaan van de peilen van de overige aftappingen in den tak IV blijkt, dat verdere berekeningen
overbodig zijn.
Ter wille van d■; mogelijkheid om het reservoir C ook
door deze leiding te kunnen vullen is de leiding benedenstrooms van het punt Q weder 0.07 M' wijd genomen.
Ook voor dit reservoir behoeven geene berekeningen te
worden ingesteld daar de tak IV steeds wijder en van
ongeveer gelijke lengte is als de tak II welke voldoende
is gebleken.
Resumeerende kan ook voor den tak IV worden besloten dat zij voor de behoefte zal voldoen bij het vastgestelde minimum peil in het reservoir R op -)- 17.26.
Het is niet van belang ontbloot na te gaan, welke minimum peilen door de verschillende ongunstigst gelegen
aftappingen noodig werden bevonden; geconstateerd werd:
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deze tak is geplitst
in 2 deelen doch bij
de geringe lengte
geheel op het debiet van 0.003 M 3
berekend.
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gevende bij een peil van de aftapping op -f- 9, een
waterpeil in het reservoir R van 7.47 -f- 9 =+ 16.47,
alzoo minder dan 17.26, terwijl tevens het geringe over0.79 M' er op wijst dat
16.47
schot" van 17.26
worden
kunnen
genomen.
geen kleinere buizen
Nog moeten de aftappingen in de gevangenis worden
nagegaan; blijkende de ongunstigst gelegene te wezen die
in het badblok O met een peil van + 9.32.
Op de teekening stellen de tusschen haakjes geplaatste
debietcijfei s voor, die welke noodig zijn als de badblokken 0 en N gevuld worden, de overige hebben betrekking
op het vullen van de blokken D en £; men vindt nu
voor het drukhoogteverlies 0 R bij gebruik van de hoogste
debietcijfers:
tak Ot lengte 40 M' i 1
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Uit dit overzicht blijkt dat de gevonden hoogste peilen
voor de takken 11, I, 111 en IVzijn + 17.26, + 17.19,
-f- 17.20 en -f- 17.19. Zij vertoonen dus bijna geene
verschillen en er mag dus besloten worden, dat de gekozen
waterverdeelinj* over de verschillende takken van het buizennet inderdaad de voordeeligst mogelijke is, daar meerdere belasting van een tak noodwendig tot een hooger
reservoir of tot wijdere buizen zou voeren.
Verder volgt uit de teekening, dat de buiswijdten in de
verschillende takken ook weinig uiteenloopen, vooral wat
de nabij het reservoir gelegen gedeelten aangaat. Alleen
de tak IV eischt wat wijdere buizen daar deze de eenigste
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Teneinde de verdere afmetingen van het reservoir te
is die belangrijke secundaire leidingen heeft, er is derhalve
ook uit een oogpunt van kosten de gunstigst denkbare kunnen vaststellen, zal eerst worden nagegaan hoeveel de
watervoorraad er in zal moeten wezen, en tot welk peil
toestand aanwezig.
het kan cevuld worden om aanvoer van het water uit de
§ 12.
Reservoir R en Hoofdaanvocrleiding.
bronnen zonder oppompen mogelijk te maken.
Tot het bepalen van de waterberging van het reservoir
In de vorige §§ is het laagste waterpeil in het reservoir
dient de onderstaande Tabel.
R bepaald op + 17.2(5.

TABEL aangevende de hoeveelheden water welke vermoedelijk in maximum per uur zullen
verbruikt en de voorraad die in het reservoir R aanwezig moet zijn.
"
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IS. 9
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18.9
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18.9
IS.9

18.9
IS.9
IS.9
IS.9
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27
31
29
38
8

IS. 9

2
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18.9
18.9

10

10

10
10

10
10
10
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1.4 M 3. in kolom 12.

18.9
IS.9

41

10

tot

18.9

18.9
18.9
18.9

18.9

18.9
18.9

4- 8.9 4- 8.9
4- 8.9 4- 17.8
4- 2.9 4- 20.7
4- 2.9 4- 23.6
+
7.9 4- 31.5
•f- 2.9 4- 34.-1
2.1 4- 32.2
—

—

3.1

0.1
1.1
12.1
7.1
-f- 0.9
22.1

4-29.2

4- 29.1
4- 25.4- 12.9
-t- 5.8
4- 6.7
15.4
8.1
23.5
35.6
12.1
10.1
45.7
19.1
61.8
53.9
4- 10.9
16.9
37.428.1
4- 8.9
19.2
4- 8.9
10.3
8.9
41.4
4- 8.9
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

453.6

tiende deelen van kubieke meters, van
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Ten

.

opzichte van de kolommen 2, 3 en 4 wordt noc

aangeteekend dat gerekend is, op globaal
35
15
5

badwater

L.

L. spijswater

L. waschwater.
Het aantal hoofden waarop te rekenen valt is (zie pag. G
militairen
3716
vrouwen en kinderen 30/ó 1114
Totaal 4630
zoodat daaruit volgt een gebruik van:
4830 x 0.035
badwater
169.05 rond 170 M s
75
4830 X 0.015
72.45
spijswater
25
waschwater 4830 x 0.005
24.15
Hoe dit verbruik zich over de verschillende uren van
het etmaal zal verdeden is zoo goed mogelijk geschat,
met in achtneming van de diensturen van de troepen,
de uren van spijsbereiding in de keukens, die van het
vullen der troepenbadkamers en zoo voort.
In kolom b' is ook het water voor de paarden begrepen.
Het is duidelijk dat het maximum verbruik per uur
aanzienlijk geringer zal wezen, dan hetgeen men vindt
door het geraamde maximum verbruik per secunde (waarop
de takken der verdeelleidingen zijn berekend) tot dat per
=

=

„

„

=

uur te

het militair

enz.
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terwijl de inhoud

Uit het geschatte verbruik van het water over de verschillende uren van het etmaal verdeeld, is afgeleid hoeveel
de absolute voorraad op het einde van ieder uur zal be-

dragen

vax

„

„

herleiden.

Er werd aangenomen:
voor den tak I
»

»

v

*■'■

van het reservoir op 120 werd vastgesteld.
Om nu de hoofdaan voerleiding te bepalen, wordt opgemerkt dat het peil in het verzamelreservoir V ten
hoogste -f- 22 zal kunnen bedragen. Dit peil wordt niet
bepaald door de tegenwoordige aftapping van de laagst
gelegen bron op -f- 21.26, doch door de hoogte ligging
van de watervoerende laag waaruit deze bron ontspringt.
Door nauwkeurig terreinonderzoek is bevonden, dat het
water in het om die bron te metselen reservoir V niet
hooger dan tot het peil van -f- 22.00 kan worden opgestuwd. Aangezien de bronnen meer water geven dan
verbruikt wordt kan, daar de hoofdaanvoerleiding onafgebroken werkt, wordt aangenomen dat steeds dit waterpeil in het reservoir V aanwezig zal wezen daar het immer
zal overloopen.
De afmetingen aan de hoofdaanvoerleiding te geven
worden bepaald door de gewone formule voor het drukhoogte verlies.

«

™™

=

l

925

—

Meter

men vindt dan voor

M'
2.63
Voor deze doorsnede van de leiding wordt gevonden
eene snelheid van het water er in van
d
H

=

0.125

=

9.5 L.
"•

-wm w O

TT

d"

waaruit

„

0.43
V
toe te laten is daar deze buisleiding voortduwelke
nog
ii
rend water doorvoert.
Totaal 48.75
Het hoogste peil van het water in het reservoir R kan
of 175.5 Al 3 por uur, terwijl het hoogst geraamde verbruik derhalve wezen
slechts 41 en 38 M s bedraagt, dat is op de tijden als de
+ 22.00
2.63
-f- 19.37.
Het laagste waterpeil van het reservoir R is (zie pag.
troepenbadkamers gevuld worden.
25) bepaald op -j- 17.26, de nuttige waterhoogte er in
Uit kolom 12 van de tabel zoude volgen, dat er een wa- kan dus wezen
tervoorraad zal moeten wezen van: 64.8 -{- 34.4
99.2
19.37
17.26
2.11 M'
de
bere(*);
wegens het onzekere van
M 8 rond 100 M 3
De gunstigste vorm voor het reservoir zal wezen een
keningen van de tabel op eenige reserve rekenende komt zeshoek (kleinste omtrek bij grootste inhoud); kunnende
een reservoir van 120 M s nuttige inhoud voldoende voor. dan tevens eenige architectonische vorm aan het reservoir
Het is dan van gelijke grootte als die in Europa worgegeven worden.
den gebouwd, te weten met een inhoud van
Y3 van
1- M' waarDe inhoud van het grondvlak moet wezen
het per etmaal benoodigde; wat voor het vullen van het
wordt
contra reservoir C gedurende de nachturen gebruikt
uit volgt voor de lengte van eene zijde (Hütte tabel pablijft hierbij buiten beschouwing, zoodat dan het 1/ 3 van gina 53).
het dagquantum bedraagt
120
/
.
R
«L-zi? ± 122
V 2.11 x 2.598
o
waaruit R
4.69 M.
„

„

»

»

„

111

12.75
15.15
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„
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=

=
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+
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(*)
Noot. Men moet Jan "bij ongeveer ledig reservoir dit vóór bet eerst
'a avonds ten 0 uur
openen en te gelijk de kooi'daanvoerleiding in werking

stellen.

(*)
Noot. De
(zie pag. 0).

per etmaal door

te voeren hoeveelheid water is 455 M

3
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Het tegenwoordige peil van de bron is -f 23.87, zoodat
het einde van de aanvoerleiding zou kunnen gelegen zijn
op 23.87—1.08 =-f 22.19. Het peil van het water
in het reservoir is -f- 22.00; de leiding kan dus 0.19 M'
§ 13.
Leidingen bij de bronnen.
boven het water uitmonden.
Uit vergelijking van de drukhoogteverliezen in de verDe leidingen welke het water van de verschillende
schillende
takken, met de peilen van de bronnen blijkt,
bronnen naar het verzamelreservoir V moeten brengen
dat
deze
alle
zullen kunnen loopen en dat ook voor de
zijn op de Plaat XII fig. 1 geteekend.
peil van -+- 22.50 op sleclits 22 M' van
bron
III&
een
bij
Zooals reeds in § 2 werd gezegd zijn bij de bronnen tal
reservoir
het
V gelegen eene 2" wijde buisleiding volvan kleine waterloopen, alle uit de watervoerende laag ontis.
springende. Waar deze van belang zijn worden zij met de er doende
Het tracé van de aanvoerleiding naar V is zoodanig
dichtst bij gelegen bron in kleine reservoirs vereenigd.
dat eene terreinverheffing (met een peil van
ontworpen
De berekening van de verbindingsleiding tusschen die
+
vermeden wordt, om diepe ingraving van de
31.74)
reservoirs en het verzamelreservoir V is derhalve min of
te voorkomen.
buisleiding
meer globaal, daar de door te voeren hoeveelheid water
niet juist kan worden vastgesteld.
§ 14.
Eventueele uitbreiding van de watervoorziening.
De totaal per secunde in maximum benoodigde hoeveelReeds op pag. 5 werd er de aandacht op gevestigd
heid water is oninn
0.00527 Ms of 5.27 L. rper secunde.
86400
dat de kazerne voor de eventueel op te richten Infanterie
In verband met de waarnemingen vermeld in de tabel schietschool aan het buizennet zal kunnen worden
op pag. 7 en met het feit dat ook de kleine wateraderen sloten.
benut worden, kan worden aangenomen dat uit de reserWorden voor de bij die inrichting in te deelen officieren
voirs bij de bronnen lllb, C, D, lila, II en I ten hoogste woningen gebouwd op het emplacement C (zie Plaat XI)
0.0 L. per 1" behoeft afgetapt te worden, de bron 111 A dan kunnen deze door verlenging van de buisleiding van
met de er bij gelegen waterloopen (die alle wordenophet officierskampement B water bekomen, de tak b e van
gevangen) moet dan 1.6 L. geven. Alle reservoirs zullen het buizennet daarvan (zie Plaat XIII) is er op berekend
dan steeds overloopen. In de 2" wijde buizen die de kleine aan het einde nog 7.5 L. te moeten doorvoeren; dit was
reservoirs met de buisleiding verbinden, worden kranen noodig omdat bij e de leiding zich in twee takken splitst
en aan iedere tak een klein aantal huizen is aangesloten,
geplaatst waarmede de atvoer zal geregeld worden.
De in fig. 1 Plaat XII) bijgeschreven peilen van de wcrdt echter het aantal woningen beneden het punt e van
bronnen zijn die van de tegenwoordig bestaande bamboes 34 op 40 gebracht, dan is het quantum van 7.5 L. op
die tot aftapping dienen. Zooals reeds bij de beschrijving het punt e zeker nog ruim voldoende, en benedenwaarts
van de hoofdaanvoerleiding (pag. 27 werd vermeld, wordt van het punt k helt het terrein genoegzaam om, met eene
het waterpeil in de reservoirs niet door die uitloopopebuisleiding van gewone afmetingen te kunnen volstaan.
ningen doch door de hoogte ligging van de watervoerende
§ 15. Kosten.
laag bepaald. Die laag ligt overal hooger dan de aftappingen. Zoo zal de bron lllb zonder bezwaar op een peil
De kosten van de geheele voorziening werden in de
van -J- 22.50 kunnen gebracht worden en kunnen de
reservoirs van de overige ook veilig op een hooger peil begrooting van het werk geraamd op totaal ± ƒ 06.000.
(met inbegrip van de magazijnsgoederen), benevens
worden geconstrueerd.
Voor het drukhoogteverlies in de leiding I V wordt ƒ 2500.— voor onteigeningskosten.
dan gevonden (met toepassing van de gewone formule
De vorm van het reservoir wordt dan ongeveer als in

tig. 5 Plaat XIII geschetst.
Plet reservoir wordt gemetseld en overdekt.
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Bij de uitvoering van het werk werden enkele kleine
wijzigingen in het voor-ontwerp gebracht waarmede reeds
in het bovenstaande rekening werd gehouden.
Behalve deze moest nog eene verandering van meer
ingrijpenden aard worden ingevoerd, zij betrof de afmetingen van sommige takken der buisleidingen. Het werk
voorkomende in het werkplan voor 1898 moet in dat jaar
voltooid worden, daarom was het noodig zooveel mogelijk
gebruik te maken van in ludiê in voorraad zijnde of gemakkelijk aan te maken buizen en hulpstukken. Voor
sommige doelen der leidingen werden dus wijdere, voor
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andere een weinig nauwere buizen genomen; nadat door meer genoemde kampementen toch tot stand komen, de
berekening onderzocht was of de verschillen in drukhoogte aansluiting aan de bronwatervoorziening te kunnen bewerkverliezen elkander genoegzaam compenseerden.
stelligen, terwijl de reservoirs en alle leidingen worden
van
het avant-project, de gemaakt alsof die kampementen reeds aanwezig waren.
Eindelijk was, na opmaking
bouw van de kampementen voor de Artillerie en voor het
Deze wijzigingen hebben op het voor-ontwerp als zooKorps Genietroepen zoo twijfelachtig geworden, dat het
danig
geen invloed, en zijn derhalve buiten beschouwing
geraden voorkwam ook rekening te houden met de mogelaten.
gelijkheid dat zij in het geheel niet zouden opgericht worden. Daarom werden de bronnen I en II niet als prise
Weltevreden, September 1898.
d'eau benut, en bleef de leiding naar de inrichting voor
verpleging van zieke paarden achterwege. In alle hoofdJ. C. H. FISCHEJR,
leidingen zijn echter de hulpstukken aangebracht om als
L. K. I. v. 1.

OVER DEN AANLEG VAN HELLENDE GOTEN IN IHRHiITIEEEIIHNGEN.

Stortdammen met één enkelen loodrechten val worden
zelden voor grootere valhoogten ontworpen dan tot 4 a 5
Meter. De afmetingen van de muren en den stortbak
worden bij dergelijke storthoogten reeds zoo groot, dat het
voordeeliger uitkomt den val te verdeelen, en of een gekoppelden stortdam te bouwen, waarbij het water achtereenvolgens in twee stortbakken wordt opgevangen, óf,
indien de terreinsgesteldheid daartoe aanleiding geeft, twee
afzonderlijke stortdammen te bouwen, onderling door een
leidinggedeelte gescheiden. Zelfs bij gebruik van zeer
diepe en breede stortbakken bestaat bij belangrijke valhoogten het gevaar, dat de vloer door de kracht van het
neervallende water wordt aangetast, en het geheele samenstel aan de door den val opgewekte trillingen en schokken
geen voldoenden weerstand vermag te bieden.
Zeer groote valhoogten worden door gekoppelde stortdammen op gemakkelijke wijze overwonnen. De totale
valhoogte wordt daartoe in kleinere vallen, elk van b. v.
4 M. hoogte verdeeld, en even zoovele enkele stortdammen
als het ware achter elkander gesteld. De drempel van
den stortbak van den boyensten dam vormt de kruin van
den stortmuur van den volgenden dam; op die wijze is
de te overwinnen valhoogte nagenoeg onbegrensd.
Intusschen zijn aan het gebruik van gekoppelde hooge
stortdammen groote bezwaren verbonden, zoowel bij den
aanleg als tijdens de exploitatie. Een volstrekt vereischte
is een zeer vaste en homogene grondsoort, zoodat het
geheele damlichaam in de nagenoeg te lood ontgraven
fundeeringsputten, liefst zonder aanstamping, wordt opgetrokken en de aanaarding bijna geheel achterwege kan
blijven. Tegen achterloopschheid dient angstvallig te worden gewaakt, weshalve de keermuren, met name die van
den boyensten dam, voldoende ver moeten worden ingekast.
vY il men de bakken aan hun doel doen beantwoorden,
zoodat het water uit den eenen bak dicht achter den stortmuur van den volgenden dam omlaag valt, dan dienen
die bakken voldoende lang te zijn, eene voorwaarde, die
vaak, wellicht uit een zuinigheidsoogpunt, over het hoofd
wordt gezien. Zoo zijn o. a. in de residentie Banjoemas
eenige hooge gekoppelde stortdammen uitgevoerd, waarbij
het water niet regelmatig alle bakken doorloopt, doch van
den eersten in den derden, van daaruit in den vijfden bak
valt om ten slotte als een bruisende kokende watermassa
den benedenvloer te bereiken. Het gevolg daarvan is dat
de in werking zijnde bakken veel te lijden hebben, de
vloeren vaak herstelling behoeven en het onderhoud lastig

en kostbaar is. Bovendien is de beweging in het benedenpand zoo hevig, dat sterke bodem- en taludbemetselingen over groote lengte vereischt worden om verdere

aantasting te voorkomen.
Een ander nadeel der gekoppelde stortdammen bestaat
in de groote hoeveelheid metselwerk, ook dan, wanneer
men de breedte en diepte der tusschenbakken zoo zuinig
mogelijk ontwerpt. Hieronder zullen daaromtrent eenige
cijfers worden gegeven.
Al deze nadeelen worden grootendeels opgeheven dooiden aanleg van hellende goten, waarvan in hoofde dezes
sprake is, en waarvan hieronder eenige toepassingen zullen
worden beschreven. Voor zoover aan steller dezes bekend
is, komen de goten buiten de residenties Baqelen en
Banjoemas nog weinig voor. Aldaar werden de meeste
sinds 1891 aangelegd door de Irrigatie Afdeeling Serajoe.
Wel vindt men bij sommige irrigatiewei-ken bemetselde
leidinggedeelten, onder hellingen van 10 tot 15 op 1, over
afstanden van verscheidene honderden meters, doch met
de uitvoering dezer werken werd vaak een geheel ander
doel beoogd en kunnen zij niet geacht worden in de plaats
te treden van gekoppelde hooge stortdammen.
Terwijl er
b. v. goten in Banjoemas zijn aangelegd onder een helling van 1 op 1, terwijl de snelheid, waarmede het water
beneden in den ontvangbak stroomt, bijna 20 Meter per
secunde kan bedragen, heeft men bij de goten der Pategoeansche irrigatiewerken de voorwaarde gesteld, dat de
snelheid niet grooter mocht worden dan 2.25 M. per
secunde. Belangrijke hoogteverschillen van meer dan 20
M. zijn aldaar op deze wijze overwonnen, dat de hellende
goot onderbroken wordt door een reeks stortdammen, elk
met een kleine valhoogte, en slechts bestemd om de snelheid van het water in de goot, die bij het begin van den
stortdam 2.25 M. bedraagt, te vernietigen.
Aan deze goten werd in verband daarmede aanvankelijk
een halfcirkelvormig, later een kwartcirkelvormig profil
gegeven om door verkleining yan de waarde van den
hydraulischen straal K ook zoo lang mogelijk een geringe
snelheid te behouden. De ondervinding sinds een 8 tal
jaren bij de goten der Irrigatie Afdeeling Serajoe opgedaan,
heeft overtuigend aangetoond dat straffeloos zeer groote
snelheden mogen worden toegelaten en het onderhoud der
goten

weinig

bezwarend

is.

Nog zij vermeld, dat bemetselde leidinggedeelten onder
hellingen, veelal overeenkomende met die van het te volgen
terrein, ook daar voorkomen, waar de grondslag poreus
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is en lekken gevreesd worden. In den regel wordt de
snelheid van het water dan niet zoo groot, dat een stortbak aan het einde der goot vereischt wordt, zoodat èn
constructie èn functie dezer goten eene geheel andere is
als die, welke hieronder nader beschreven worden.
De goten N°. 1 en X°. 2 (Plaat XV) komen in constructie vrij wel met elkander overeen.
Goot N°. 1 is in 1891 gebouwd in de leiding Gerdoe,
eene secundaire aftapping der Moengkoeng -\e\Amg, afdeeling Ledoh, residentie Bagelen. Het normaal-, in den regel
ook het maximumdebiet bedraagt ongeveer 1 M het
hoogteverschil is 11 M.. terwijl de goothelling, overeenkomende met die van het terrein G.3 op 1 bedraagt.
Goot X°. 2, aangelegd in 1893, komt voor in de aftapping D der Siwoebe-\eid\ng, afdeeling Bandjarnegara,
residentie Banjoemas, Het normaaldebiet is slechts 0.85
M het hoogteverschil G.BO M, en de gemiddelde goot3,

3,

helling 6.G op 1.
Beide goten beantwoorden aan de hoofdvoorwaarde eener
rationeele gootconstructie, doordat het water wordt opgevangen in een afzonderlijken bak, die door betrekkelijk
kleine openingen in een of meer der zijwanden met het
benedenpand in verbinding staat. Een fout der constructie
is nochtans deze, dat de drempel der hellende goot hoog er
ligt dan het waterniveau in den bak, zoodat de aankomende waterstraal boven in de watermassa valt, waarvan
zeer heftige woelingen binnen den bak het gevolg zijn.
Bij goot 1 zijn die woelingen zóó hevig, dat de afdekking
van het muurwerk, aanvankelijk opgetrokken tot + 33G. 30
één M. verhoogd moest worden en zelfs nu nog spat het
water er soms boven uit. Indien de openingen in den
zijwand verstopt mochten raken, stroomt het water over
een overlaat ter breedte van 1 M., die in de verhooging
is uitgespaard. Intusschen heeft die overlaat tot heden
geen dienst gedaan.
De muur van den bak der goot N°. 2 is hoog genoeg
de woelingen zijn minder hevig dan in de andere goot,
hetgeen toe te schrijven is aan de geringere valhoogte en
het kleiner debiet. Op zichzelf hinderen die woelingen
weinig, mits het water maar rustig uittreedt. Toch geven
zij aanleiding tot meer metselwerk en een kostbaar onderhoud, daar het pleisterwerk vaak herstelling vordert.
Zoowel bij goot 1 als bij goot 2 treedt bet water vrij
rustig uit. Over korten afstand zijn talud- en bodembemctselingen aangebracht, waar beneden geenerlei woeling
of aantasting der oevers meer te vreezen is. Vooral bij
een ruim gevulden bak met meer dan normaaldebiet,
stroomt het water zeer kalm uit, omdat de openingen
dan geheel onder water zijn en het water als uit een
syphon opborrelt.
Zoowel deze als de andere hierna te beschrijven goten
zijn uit gewoon metselwerk van riviersteen in basterdspecie
7
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opgetrokken.
De drempel der goot 2 is uit portlandcementbeton samengesteld.

Bij goot 1 is, evenals bij verscheidene andere goten,
daarvoor gewoon metselwerk gebezigd. Al het aan den
dag komend metselwerk is met portlandcementspecie,
(verhouding cement tot zand als 1 tot 2), zoo glad mogelijk
afg'pleisterd, nadat de voegen van het metselwerk eerst
uitgekrabd en met dezelfde specie volgezet zijn. Vooral
op den vloer en de wanden der goot mag geene enkele
oneffenheid worden geduld.
In weerwil dezer eenvoudige en goedkoope bewerking
houdt het metsel- en pleisterwerk der goot uitstekend stand.
Hoogst zelden komt het voor dat plaatselijke herstelling
noodig is. Hierbij zij aangeteekend, dat het water in de
Moengkoeng- en Siwoeloc leidingen doorgaans zeer helder
en zelden zand- of slibhoudend is.
Goot N°. 3 (Plaat XV) dient tot onderlinge verbinding
der Vandak- en iEarft'n-lcidingen, gelegen in de afdeeling
Poerwokerto der residentie Banjoemas, zij dateert van 189G.
Het normaaldebiet bedraagt 2.6 M s de valhoogteis 5.20
M, de helling der goot is 3.8 op 1. De goot onderscheidt zich van de reeds beschrevene door twee voorname
verbeteringen, beide vermindering der woelingen binnen
den bak beoogende. Vooreerst ligt de drempel der goot
50 c.M. beneden den normalen waterspiegel in den bak, d. i.
gelijk met den leidingbodem van het benedenpand, zoodat het water niet meer boven in den bak valt, doch daarin
glijdt. Voorts is er een stortbak aangebracht ter diepte
van 1.25 M. Binnen den bak komen bij normale afvoeren
geene eigenlijke woelingen of spattingen meer voor. De
waterspiegel gaat regelmatig op en neer, waarbij het
hoogteverschil tusschen golfberg en dal wellicht niet grooter
is dan 50 c. M. De afdekking van het muurwerk, thans
1.50 M. boven den waterspiegel had_ desnoods 50 c.M.
lager kunnen zijn. Voornamelijk is dit toe te schrijven
aan de diepe ligging van den gootdrempel, doch ook de
invloed van don stortbak, die de levende kracht van het
water opneemt en geleidelijk uitput, is zeer belangrijk.
Zonder dien bak levert de lage drempelligging het gevaar
op, dat het water, onmiddellijk langs den vloer der goct
strijkende, dezen in korten tijd zoude vernielen.
Ook in het benedenpand buiten den bak is de beweging
gering, slechts over 4 M' lengte zijn bodem- en taludbemetselingen aangebracht. Hoe grooter het debiet is,
des te geringer wordt de beweging. Beter ware het
geweest de bovenkant der openingen onder den waterspiegel te houden.
In het bovenpand is ook een stortbak aangebracht,
hoofdzakelijk met het doel om medegevoerde steenen op
te vangen. Eenmaal in den benedenbak gekomen, zouden
deze door de heftige waterbeweging al ras den vloer en
de zijwanden vernielen. Op de aanwezigheid van dergelijke steenen behoort men bij het ontwerpen van stortdammen, hellende goten, verdeelwerken en dgl. steeds
bedacht te zijn. In den regel worden zij niet uit de
rivier door de inlaatsluis aangevoerd, doch zijn afkomstig
van de gestapelde steenbezettingen op de taluds, die gaandeweg loslaten, zoodat enkele steenen tijdens grootere
,
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afvoeren of door spuiing opgewekte grootere snelheden Die doorsnede bedraagt BXO.OO X 1 15 M* =5.50 M*
zich geleidelijk verplaatsen en ten slotte den stortdam, de zoodat de doorstrootningssnelheid bij een normaaldebiet van
goot of eenig ander kunstwerk bereiken. Het is bekend, 3.80 M 3 slechts 0.70 M, en bij geringere debieten, die
dat ondiepe stortbakken van stortdammen door zulke in deze leiding regel en geene uitzondering zijn, nog minsteenen zwaar zijn beschadigd, zoodat ten slotte tot vol- der bedraagt. Dientengevolge vormen vóór- en achterbak
metseling dezer bakken moest worden overgegaan.
als het ware één geheel, zoodat de woelingen van den
eenen bak zich rechtstreeks in den anderen kunnen voortGoot N°. 4 (Plaat XV) werd in 1807 voltooid in planten. Door de openingen 55 c.M. lager af te dekken
de l sto hoofdaftapping der Karangte?njah-\e\Aing, kortweg zou, vooral bij debieten, kleiner dan de normale, een betere
toestand zijn verkregen. Voor verstopping der openingen
Siwoeloe leiding genaamd, afdeeling Bandjdrnegara, residentie Banjoemas. Tot lieden is deze althans wat afvoe- van 60 X 00 c. M. behoeft volstrekt geene vrees te berend vermogen betreft, de grootste van alle aangelegde staan.
goten; het maximumdebiet bedraagt 5M3 per secunde,
Bij de inspectie, de dag na de inwerkingstelling gede valhoogte is 20 M., terwijl de goothelling aanvankelijk houden, bleek naast den voorbak door achterloopschheid
7 op 1, later overgaat in 4.7 op 1. De goot strekt tot een tweede kom ontstaan te zijn, waarin het water regelvervanging van twee bij den aanleg der Siwoeloe-lex&mg matig op en neer schommelde, zoodat de leiding, om vergebouwde stortdammen, op ouderlingen afstand van on- dere onheilen te voorkomen, onmiddellijk moest worden
geveer 100 M. gelegen. De bovenste stortdam is een afgesloten.
gekoppelde en bevat 4 enkele stortdammen, ter gezamenBij de drooglegging bevond men de vloer in den bak
lijke valhoogte van 16 M.; de andere stortdam heeft geheel weggeslagen, terwijl zich daaronder reeds een gat
van 2 M. diepte had gevormd. In den scheidingswand
slechts één val van 4 M. hoogte. De onvoldoende afmetingen der stortbakken in deze dammen veroorzaakten een tusschen beide bakken waren groote scheuren ontstaan,
zoodat alles bijeengenomen de eerste vuurproef door dit
bezwaarlijk en kostbaar onderhoud, waarbij zich de omstandigheid voegde, dat de leiding boven de dammen in kunstwerk niet schitterend werd afgelegd.
In hoofdzaak wordt dit ongeval toegeschreven, 1° aan
bedenkelijke mate aan scheuring en zijdelingsche uitwijking
onderhevig was, vermoedelijk veroorzaakt door verschuiving de aanwezigheid van groote steenen, die mede omlaag
van het geheele terrein in Zuidelijke richting naar den vallende den bak zouden vernield hebben, 2 e aan de onkant Tan een steil en diep ravijn. Alleen algeheele ver- voldoende verharJ ing der vloerbepleistering; (mengsel van 2
legging der leiding mocht hier een afdoende maatregel dln. zand op 1 dl. cement, dik 12 m.M., oud 15 dagen).
heeten. Verdieping van het bovenpand over 4 M., zooals
Dat de vloer niet alleen door het rondwoelende water,
eerst was voorgesteld, waardoor de eerste val uit den gemaar ook djor uit het metselwerk losgeraakte steenen,
koppelden stortdam zou verdwijnen, doch een nieuwe stort- vernield is, klinkt zeer waarschijnlijk. Dat die steenen
dam ter zelfder valhoogte bij het begin der verdieping uit het bovenpand afkomstig zouden zijn, mag betwijfeld
vereischt wordt, ware wel goedkooper geweest, doch hadde worden, omdat de afvoer, en dus ook de snelheid tijdens
niet zeker tot het gewenschte resultaat geleid.
de proefneming beneden de normale was, losse steenbezetDe ontwerper der goot heeft van de Raden-goot >> 0 3 tingen eerst op een afstand van 30 a 40 M. boven de
de diepe drempelligging overgenomen, zijnde deze 0.40 M. goot worden aangetroffen, en in een halven dag tijds verboven den bakvlocr en 0.95 M. onder den waterspiegel, moedelijk geene steenen over dien afstand worden mededoch een stortbak met diepen kom werd niet aangebracht gevoerd. Doch al had die steenaanvoer ook plaats gehad,
uit vrees dat omlaag komende steenen dien bak zouden dan zouden die steenen niet in den eersten bak zijn blijven
vernielen, terwijl er thans gerekend is op de mogelijkheid liggen, doch de algemeenc waterbeweging volgende, na
dat de steenen door de openingen in den tusschenwand eenige woelingen al spoedig door de openingen in den
naar de benedenleiding worden gestooten. Intusschen ware tweeden bak terecht gekomen zijn, om daar schade aan te
dit bezwaar opgeheven door den aanleg van een bezinkrichten.
bak bovenstrooms.
Een onvoldoende bepleistering kan zeker veel hebben
Bij de eerste beproeving der goot was de waterstand bijgedragen tot het vernielen van den vloer, vooral als men
0.20 M. beneden normaalpeil, zoodat de openingen boven let op de geringe hoogte van den gootdrempel boven dien
water uitstaken.
vloer, slechts 40 c.M., waardoor het water, met een snelZoowel in den vóór- als in den achterbak waren de heid van ruim 19 M. per secunde daarlangs strijkt en
woelingen zeer hevig en spatte het water boven het muurtegen den overliggenden wand aanbotst.
De middelen tot herstel hebben bestaan in het aanwerk uit. De taluds in het benedenpand werden nog
verre beneden de 4 M. lange voorzieningen aangetast.
plempen van den kuil onder den vloer met zand en steenen,
Behalve aan het ontbreken van een stortbak zal deze het daarop aanbrengen van een gemetselden vloer ter dikte
ongunstige werkinc m. i. moeten worden toegeschreven van 0 50 M., afgedekt door een bekleeding van gehouwen
aan een te groot doorstroomingsprofil in den zijwand. steen, dik in het midden 0.20 M., en aan de kanten 0.15 M.
•

.
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Het benedengedeelte van don bakmuur tegenover de
goot is tot 00 c.M. boven den vloer, bekleed met hardsteenen blokken van dezelfde dikte als de blokken in den
vloer, welker voortzetting zij zijn. Aldus beschermd, biedt
de vloer voldoenden weerstand aan de uitschurendo werking van het water; sedert de weder indienststelling zijn,
voor zoover uiterlijk waarneembaar, geene nieuwe beschaO

O

digingen voorgekomen.
Toch is de werking, vooral in het beneden pand, verre
van bevredigend. De taluds, met name die aan den linkeroever hebben veel te lijden, weshalve de bekleeding
nog over 16.50 Al 1 moest worden verlengd. Hiervan
bestaat het eerste gedeelte, ter lengte van ü AI 1 uit een
bepleisterde steenbemetseling, terwijl het tweede gedeelte
gevormd wordt door gemetselde banden van 0. 50 M' breedte
op onderlinge afstanden van 1 Al., in den dag gemeten,
waartusschen een steenbezetting. Het zijn voornamelijk
de groote 1 openingen in het achterste gedeelte van den
zijwand, door welke het water met volle kracht in het
benedenpand spuit. Het voornemen bestaat dan ook bij de
eerstvolgende reparatie de 2 of 3 achterste openingen geheel vol te metselen en de afdekking der overige gaten
met 0.55 c.AI. te verlagen: eerst dan kan in het Lenedenpand een betrekkelijk rustige waterspiegel worden verkregen.
Voor dit kunstwerk was toegestaan ƒ 7800.— bij uitvoering in vrijen arbeid.
,

,

In dezelfde Siwoeloe- leid ing
werd, ook in 1897 een £oot
O
O
gebouwd, (goct !N°. 6, Plaat XV), welker constructie door
*

bijzondere omstandigheden geheel afwijkt van de normale.
Het gold hier den gekoppelden stortdam, stuw N

3
—

,

welks

eveneens veel moeite en kosten veroorzaakte,
te v< rand< ren in een hellende goot.
De normale afvoer
bedraagt 2.20 Ms het niveauverschil is 8 M., terwijl de
ondejhcud

,

45°

helt.

Het aanbrengen
van een
o
bezinkbak zou hier een zeer kostbaar werk geweest zijn:
met de constructie van den bestaanden dam moest natuurlijk rekening worden gehouden. Ook was de duur van
aanleg zeer beperkt, omdat de leiding niet langer dan een
maand mocht worden drooggelegd. Om den vloer te bescheimen, werd het ondereind der goot in horizontale
richting omgebogen, zoodat de waterstraal niet den vloer
kan treffen, doch tegen
een waterkussen botst ter dikte
O
van 6 M
waardoor de levende kracht van het water
volledig uitgeput raakt. Deze ombuiging van den waterstraal kan ook voor andere goten niet genoeg worden aangoot onder nagenoeg
o
o
o

'

,

bevolen.
AVèl is de beweging in den bak, tengevolge
van het
o
o
gemis van een diepen kom, zeer hevig. Toch spat het
water niet boven het metselwerk uit, en de hoofdzaak
is, dat, door het aanbrengen van betrekkelijk kleine openingen (40 X 50 c.M.), die diep onder den waterspiegel
reiken, de woelingen in de afvoerkanalen gering zijn en de
benedentaluds weinig aangetast worden.
O

O

O

O
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Bij eene inspectie van den vl oor, eenige maanden na de
indienststelling, was het pleisterwerk beschadigd, doch
had het metselwerk zich zeer goed gehouden. Die beschadiging mag worden geweten aan den korten tijd, die voor
velloende verharding beschikbaar was.
Voor de verandering der stuw in oen hellende goot was
toegestaan / 1570, benevens de arbeid van 6540 heerendienstplichtigen.
Ten slotte de beschrijving der hellende goot N°. 5 (Plaat
XV), strekkende tot onderlinge verbinding der leidingen
Goentoer en Bibis, afdeeling Foerworedjo, residentie Bagelen.
Tot toelichting dienc dat de sawahs in het heuvelachtige
district Loa/to, gelegen aan den linkeroever der Kali Bogowonto, achtereenvolgens bevloeid worden door 3 leidingen,
die elk voor zich middels een rolstecnen dam irrigatiewater
betrekken, t. w. de leiding Goentoer voor 500 bouws,
vervolgens de leiding Bibis voor 200 bouws en benedenstrooms de leiding Krijan voor 150 bouws. Het onderhoud van 3 verschillende prises d'eau was voor de bevolking niet weinig bezwarend, weshalve thans de hoogste
inlaat voor totaal 850 bouws is ingericht en ook de leiding
voor het bijbehoorend debiet (1.7 Al3 .) is verruimd tot
aan de plaats, waar zij zich tegenover de ruim 21 AI. lager
liggende prise d'eau der ifttó-leiding bevindt, en aan deze
leiding middels de goot, een aanvoer van 0.700 Al 3 verstrekt. Op gelijke wijze zal de JJU>is-\e\ó'\ng worden ingericht voor de bevloeiing van 350 bouws, tot aan den
inlaat der JiTrycm-leiding, die ongeveer 24 M. lager liggende,
ook middels een hellende goot 0.300 Al 3 water voor de
bevloeiing harer 150 bouws zal betrekken.
De goot Goentocr-Bibis is eerst voor korten tijd voltooid; de goot Bibis-Krijan zal het volgend jaar worden
gebouwd.
Zooals reeds vermeld, bedraagt het normale debiet der
Gcentoer-gcot 0.700 MB de valhoogte is 21.72 M. en de
helling der goot 3.5 op 1. De vorm van den stortbak is
met eenige wijzigingen ontleend aan het stortdamtvpe,
indertijd door den ingenieur J. O Heijning voorgesteldmet het doel de woelingen in het benclenpand en daarmede
de aantasting der taluds tegen te gaan. Inderdaad wordt
dit doel bij stortdammen ook bereikt, hoewel, vooral bij
dammen met geringe valhoogten, ten koste van veel met
selwerk. Gewoonlijk zal het voordeeliger zijn af te zien
van de syphoninrichting, doch de taluds dan wat verder
te bemetselen
Bovendien is het verstoppen van den bovenmoni van den syphon door drijvend vuil, een hinderlijk
bezwaar.
De drempel der hellende goot X°. 5 ligt gelijk met
den bodem van Int benedenpand, terwijl de onderkant
der openingen even hoog ligt als de vloer in den vóór- en
achterbak. Haar bovenkant reikt lag<-r dan de bodem van
het benedenpand, zoodat die openingen, ook bij afvoer van
zeer geringe debieten, steeds onder water lig«en.
De bodem in den achterbak loopt schuin omhoog ten
,
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einde aan medegevoerde steenen, gelegenheid te geven zich
tegen die helling op te werken.
De goot werd eerst voor kleine, later voor groote debieten
beproefd en bleek beide malen uitmuntend te voldoen.
Bij een aanvoer van 350 Liters per secunde kwam de
waterbeweging in den ontvangbak overeen mot die in de
Raden-goot (N°. 3); eigenlijke spattingen kwamen niet voor,
regelmatig rees en daalde het water. Daarnaast in den
tweeden bak was de waterspiegel volkomen roerloos, alleen
gaven luchtborrelingen de plaats der openingen te kennen.
Bij dit debiet had de bemetseling der taluds gerust
geheel achterwege kunnen blijven.
Bij de beproeving met het maximum debiet was de beweging in den voorbak natuurlijk minder kalm, en had
vooral de bakmuur tegenover de gootopening het zwaar te
verantwoorden. Voor dergelijke debieten en valhoogten
ware eene verlenging van den bak tot b. v. 6 M. wenschelijk
Daarentegen was de waterspiegel in den tweeden bak
wederom zeer rustig, en rees alleen de lucht met heftiger
borrelingen omhoog. Ook thans bleek de uitgevoerde
bodem- en taludbemetseling overvloedig te zijn.
Gedurende een 5 tal dagen tijdens een debiet van ongeveer 500 Liter per secunde werden opzettelijk eenige
riviersteenen ter grootte van een klapper in de goot geworpen om de uitwerking daarvan op vloer en wanden na
te <raan. Na de drooglegging bleek alles volmaakt in orde
te zijn; noch pleister- noch metselwerk was beschadigd.
Zelfs waren de steenen tegen alle verwachting in niet
door de openingen in den anderen bak gevoerd, doch
waren alle bij elkaar in een hoek blijven liggen. Het
schijnt dus dat bij een voldoend diepen bak de heftige waterbeweging zich niet eens tot alle deelen van den bak
.

den niet bijzonder vasten grondslag werden inkassingen
van het metselwerk, op onderlingen afstand van 10 M.
noodig geacht, om verschuivingen en scheuren te voorkomen.
Of deze voorzorgsmaatregel inderdaad noodzakelijk is geweest, valt moeilijk te zeggen. Bij andere goten o. a. bij
de zeer lange Sirempoe-goot N°. 4, welker helling intusschen slechts 7 op 1 bedraagt, zijn zij weggelaten en
hebben zich tot heden toch geene scheuren voorgedaan.
Daar zij slechts weinig metselwerk vorderen, is het een
goedkoope en afdoende voorzorgsmaatregel.
De kosten der goot Goentoerliihis waren begroot op
/ 1250.— en 4000 dagdiensten van heerendienstplichtigen;
de feitelijke uitgaven zijn iets minder geweest.

In hoeverre bij groote valhoogten hellende goten goedkooper zijn den gekoppelde stortdammen wordt natuurlijk
door tal van omstandigheden bepaald. Hier te lande worden vele dezer werken in onbetaalden heerendienst uitgevoerd, in welk geval het grondverzet uiterst goedkoop
is, en de kosten uitsluitend afhangen van den inhoud van
het metselwerk en de oppervlakte der bepleistering.
Ten einde de gedachten te bepalen, zijn op Plaat XV
typen van een gekoppelden stortdam en van een hellende
goot geteekend. Beide zijn ontworpen in de veronderstelling, dat de afvoer 3 M per secunde en het hoogteverschil 20 M. bedraagt. Djor een of meer der bakken
uit te lichten, wordt h
10 M, 12 M, enz.
Voor verschillende h's vindt men nu:
3.

=

INHOUD METSELWERK OPPERVLAKTE PLEISTEREN VOEGWERK
Valhoogte.
hellende
hellende
stortdam.
stortdam.
goot
goot.
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uitstrekte.

Naar aanleiding dezer gunstige resultaten mag getuigd
worden dat het vraagstuk der gootconstructie zijne volledige oplossing heeft gevonden, en toepassing elders raadzaam is.
De goot is nu sedert een halfjaar in gebruik en heeft
nog geenerlei herstelling vereischt; met name heeft het

pleisterwerk zich uitstekend gehouden.
Zooals de teekening aanwijst, is de doorsnede der goot
rechthoekig; vloer- en zijwanden zijn 30 c.M. dik en bestaan uit gewoon metselwerk van riviersteen in basterdspecie. De bepleistering is de gewone.
Na het bekend worden van de min gunstige resultaten
der hellende goot Sirempoc (N°. 4) werd het voor de goot
Goentoer voorzichtig geacht den vloer en den muur tegenover de gootopening af te dekken met een 10 c.M. dikke
belonlaag. Die vloerbekleeding is vermoedelijk niet bepaald noodig geweest; die van den muur waarschijnlijk
wèl, want zooals de proeven aantoonden, heeft deze veel
te lijden.
Met het oog op de lange en vrij steile goothelling en
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De stortdam is zeer zuinig ontworpen, terwijl daarentegen de afmetingen van het goottype, vooral die van den
stortbak, zeer ruim zijn. Voor valhoogten van 12 en 8
M zou men veilig met een korteren bak, b. v. van 8 tot
Ij M. lengte kunnen volstaan, terwijl de bekleeding der
taluJs in het benedenpanl, blijkens de ervaring met de
Goenloer-goot opgedaan, zeer overvloedig is. Feitelijk is
dus de besparing, door het gebruik van hellende goten
verkregen, veel grooter dan bovenstaande cijfers aanwijzen.
G. L. DRIESSEN.
Karanganjak, September 1898.

IETS OVER DEN AFVOER OVER BREBDE OVERLATEN.
JPlaat XVI.

In de aflevering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Afdeeling Nederlandsch-Indié' van het vorige
jaar komt eene opmerking voor van den Heer MeIcHIOK
over de aan spuisluizen in ii*rigatie-kanalen te geven at-

metingen.
Daarin wordt in de plaats van de terecht metaphysisch
genoemde gebruikelijke verklaring der afvoertormule voor
breede overlaten, getracht een wiskunstig bewijs voor de
juistheid dier formule te geven. Het komt mij echter
voor, dat de bewijsvoering van den Hier MeIcHIOK niet
juist is. Uitgaande toch van de vergelijkingen: l c hX v
C waar h de waterdiepte, in het behandelde geval tevens
de profils-inhoud voorstelt en v de gemiddelde snelheid en
2'
3 =v* + 2gy waarin y (II—h) is (zie tig. 1
plaat XVI) wordt door diff'erentieering verkregen
vdh + hdv
ü en vdv
gdy
gdh, waaruit door
substitutie
wordt
Door combinatie
gh,
gevonden.
=
3
der vergelijkingen 3 ==. gh en v
(H-h) wordt
gevonden h
H. (zie bovenbedoelde opmerking).
Uit de vergelijking
3 = gh volgt echter in verband
C
met de vooropgezette vergelijking v X
C, 2 =et0
—

v

=

=

=

v

*

v

=

—

—

=

v

"

of vs

v

—

v

gC; dus v constant en dii ntengevolge ook h
terwijl dv en dh beide 0 worden.
Deze uitkomst kan natuurlijk ook onmiddellijk uit de
sub l e en 2 e genoemde vergelijkingen worden verkregen.
Het vooropgestelde verband kan dus alleen bestaan,
waar zoowel v als h constant zijn en geldt dus niet voor
het ojiefvormig wateroppervlak, waar de daling van II tot
h plaats heeft en voor welk gedeelte schijnbaar de afleiding plaats heeft.
Op dit gedeelte mag men bovendien niet het doorstroomingsprofil identificeeren met de hoogte h, loodrecht gemeten op den overlaat, daar hier ter bepaling van den
afvoer, het product zal moeten worden genomen van een
gebogen oppervlak (kromme lijn) dat in elk punt loodrecht
staat op de richting waarin de waterdeeltjes zich bewegen.
Doch ook afgezien hiervan kan de formule
3 =gh niet
van toepassing zijn op het overgangsgedeelte, daar dan met
de h ook v zou toenemen, hetgeen geheel strijdt met de
=

wanneer deze uitdrukking gebruikt mag worden, heeft
tot eene uitkomst geleid, die met bedoelde formule sluit.
Ik meen echter, dat toch wel kan worden aangetoond,
dat de gebruikelijke afvocrformule voor breede overlaten,
zoo al niet geheel, toch zeer nabij juist is. Het is nl.
duidelijk, dat de eigenaardige vorm van de waterlijn bij
breede overlaten, veroorzaakt wordt, door de vrije uitstrooming die aan het benedeneinde van den overlaat plaats
vindt. Wanneer toch in een waterloop de bodem plotseling
verhoogd wordt, dan zal, zoo zich de waterloop lang genoeg benedenwaarts van de verhooging voortzet, de waterlijn de vorm AISCD fig. 2 plaat XVI aannemen; op
het benedengedeelte CD zal de waterdiepte zoodanig zijn
als overeenkomt met den aanvoer, het verhang en de
breedte van de leiding, (de leiding van rechthoekige doorsnede verondersteld). Is daarentegen de verhooging van
den bodem aangebracht, dicht bij het vrije einde der leiding
dan zal de waterdiepte op elk punt van den overlaat geheel
beheerscht worden door de waterdiepte aan het einde daarvan, die overeenkomt met een bepaalden afvoer bij vrije
uitstrooming. Nu is, bij een waterloop van rechthoekige
doorsnede, de aan het einde vrij uitstroomende hoeveelheid,
bij een horizontaal watervlak (fig. 1 plaat XVI).

Q=lfi dy V'lgy =73 ly V2 éy waarin yde waterdiepte voorstelt.
In AB waar verondersteld wordt, dat het vrije oppervlak horizontaal geworden is, wordt de afvoer
ly
Q,
Bij permanenten toestand moet de afvoer in AB gelijk
zijn aan die in CD en dus
(H-y), waaruit voor y wordt gey
-3 V
vonden 9/l3 HDe afvoer wordt dan 0.384 II
De grootste mogelijke afvoer bij AB wordt volgens de
s / II is en
formule y V2g (H-y) verkregen wanneer y
bedraagt dan 0.383 II
H, gevende slechts een verschil met de hiervoor gevondene van nog geen 1 °/
Is de overlaat trapeziumvormig mot een bodembreedte
b en een hellingcoëfficiënt der zijden n, dan is de afvoer
aan het benedeneind
praemisse.
*
l
Het bewijs voor de juistheid der gebruikelijke formule
by
Q =// (b + ny) dy
4 \ ny )
is dus niet gegeven en alleen een wiskunstig sophisme,
wanneer de waterdiepte y is.

v

=

=

=

;!

a

.

den afvoer

De afvoer in profil Al 5 is
Qi (b + ny) y l '-2gWy)
Uit deze 2 waarden voor den afvoer, welke aan elkander
gelijk moeten zijn, wordt gevonden:
325 b 2 + 570 nby + 261 3 y*
H
y
225 ( b -f ny ) 3
y.
voor n
o wordt weer H
De grootste waarde voor Qj wordt verkregen wanneer
=

n

—

=

H

=

5

=

L

;

3

~-

Wordt

deze waarde van

2 (b + 2 ny)
gesubstitueerd in de bovenstaande formule
.

II

(lï-y) dan wordt de vergelijking

(b -\- ny) y
Q,
gevonden:
==

3
1 welke ook door den Heer Mel8
y
(i>
»y)
r
cniOß in zijne „Opmerking" gegeven wordt.
Noemen wij de waarde van II waarvoor Q, een maximum wordt, H', dan blijkt dat het verschil tassehen II
en ll' toeneemt met y.
b =1.5;
1.5 en y= 1 dan is
n
Is bij vb.
-ï- y

"*~

8

'"

=

,

„

+

=

II =1.28

H'
voor y

=

2 is

=

1.33
H
H'

=

=

2.45
2.G0

De voorgaande berekeningen hebben betrekking op het
eenvoudigste geval, dat zich kan voordoen, nl. op overlaten,
het water afvoerende uit eene uitgestrekte watermassa,
die op een constant peil blijft en waarbij gcene, of zeer
geringe strooming in de richting van den overlaat bestaat.
Is die strooming echter van beteekenis zoodat zij niet mag
worden verwaarloosd, dan wordt de snelheid, omgezet in
drukhoogte, in de afvoerformules in rekening gebracht.
De vraag zou nu kunnen worden gedaan of in de voorafgaande beschouwingen geen rekening diende gehouden
te worden, voor zoover het de uitstrooming aan het benedeneinde van den overlaat betreft, met de snelheid waarmede
het water over den overhaat stroomt. Het komt mij voor,
op grond van de ondervolgende redeneei ing, dat zulks niet
noodig is. Denkt men zich het kleine vak CD CD bij
CD' afgesloten, dat in CD eene kleine opening is en
dat op eenige wijze de uitstrooming die door deze opening
plaats heeft, wordt aangevuld, zoodanig dat het niveau op
dezelfde hoogte blijft, dan moet in elk" tijdsdeel worden
aangevuld wat door de opening in CD wegvloeit. Hoe
die aanvulling precies plaats heeft, wordt ook in de theoretische mechanica, bij de berekening der uitstrooming uit
een kleine opening, niet nader aangegeven.
Daar wordt
slechts aangenomen, dat de uitstroomende waterdeeltjes
van het oppervlak naar de opening dalen en dientengevolge eene met de daling overeenkomende snelheid verkrijgen; de uitstroomende waterdeeltjes hebben dus reeds
een snelheid in min of meer hellende richting vóór zij de
opening bereiken.
Wij kunnen ons nu voorstellen dat door eene opening
in den wand C D', van gelijke grootte als in den wand

enz.

CD, elk oogcnblik zooveel wordt aangevoerd als door die
in CD uitstroomt en waardoor de waterstand op gelijke
hoofte blijft. De snelheid van de uitstroomende waterdeeltjes door C' D' moet noodzakelijk even groot zijn als
die van de uitstroomende door CD, doch eerstbedoelde
snelheid blijft zonder invloed op laatstgenoemde. Deze
redeneering uitgebreid voor de geheele vlakken CD-C'D'
leidt tot de conclusie, dat met de snelheid van strooming
op den overlaat geen rekening behoeft te worden gehouden.
Ook nog op andere wijze kan dit worden aangetoond.
Men kan nl. het water in het vak ABCD veronderstellen
in rust te zijn.
In een klein tijdsdeel stroomt echter door AB een hoeveelheid water binnen gelijk aan die welke door CD wegstroomt. Het water door CD wegstroomende wordt volgens
de theorie gerekend van de oppervlakte weg te vloeien;
het water door CD' binnenkomende neemt aan de oppervlakte de plaats in van de van hier wegvloeiende massaeen toestand die weder geheel overeenstemt met die welke
bij de theoretische afleiding der formules voor de uitstroo
ming wordt aangenomen.
Zooals reeds gezegd is, wanneer de aanvangssnelheid in
de richting van den overlaat niet mag worden verwaarloosd,
wordt door substitutie der snelheid door een overeenkomdrukhoogte.
stige
het vraagstuk tot het reeds behandelde
o
o
teruggebracht. Bij rechthoekige overlaten moet dan
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de oorspronkelijke snelheid is.
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zijn, waarin k
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Hieruit wordt gevonden

k),'

De waarde van y nadert hier dus tot die van

de toeneming van k.

H,

met

Is k gelijk aan —II
geworden dan
y

is y
II en dus de val van het water op den overlaat
onmogelijk geworden. Op dat oogenblik is de afvoer
Is do snelheid in het kanaal boven den over■s II ,x 2g 11.
=

laat zoo groot, dat de afvoer bij een hoogte H op den
overlaat grooter wordt dan 2/ 3 H
2g II dan ontstaat
opstuwing waardoor dus II toeneemt.
De grootst mogelijke waarde verkrijgt y V 2g (H + k-}
'/

0
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voor y

2
=

—

(II

4" k), zoodat weer het verschil tusschen

den gewoonlijk aangenomen afvoer en den hier gevondene
zeer gering is.
Bij een trapeziumvormige overlaat, worden overeen-

komstige uitkomsten als vroeger verkregen, alleen moet
ook daar H weder door (II -f- k) vervangen worden.
Eindelijk blijft nog ter behandeling over het vraagstuk
een overlaat te maken met een vooraf bepaald afvoerend
vermogen. Wanneer in den zijwand van een kanaal met
een afVoer Q en een gemiddelde snelheid v een overlaat
met een vermogen Q moet worden gemaakt, kan van de
snelheid v geheel worden afgezien daar deze loodrecht
gericht is op den overlaat. Het eenvoudigste geval vindt

lets over den afvoer enz.

hier dus toepassing en de hoogte van het water op den
drempel wordt bepaald door de formule

0.384H. I. J/gg \l. bij een rechthoekige overlaat.
Is de kanaaldiepte ll', dan moet de drempelhoogte
(H'
II) zijn. Logt men nu de drempel lager of ver
meerdert men de overlaatlengte, dan zal eerst de afvoer
van den overlaat vermeerderen doch weldra daalt de
waterstand aan de bovenzijde van den drempel zooveel,
dat de afvoer weer Q wordt. Deze verlaging van den
waterstand heeft vermeerdering van het verhang bovenwaarts cri van de snelheid tengevolge, doch blijft beperkt
tot het kanaalvak even boven don overlaat.
De laagste
waterstand, die in het kanaal bereikbaar is, bij een bepaalden afvoer, wordt zooals de Heer MeICHIOR opmerkt
verkregen, wanneer het kanaal loodrecht afgesneden wordt
verondersteld. De drempelhoogte is dan 0. In dit geval
kan eigenlijk van geen overlaat meer sprake zijn, doch
deze toestand kan beschouwd worden als het grensgeval
van een geleidelijke vermindering dor drempelhoogte.
Het is dus mogelijk dat ook hier nog de waterlijn eenigszins don bekenden vorm vertoont. De beteekenis van II
is dan hier do waterdiepte die waargenomen wordt op het
punt waar de plotselinge daling van den waterspiegel beginl
(zie fig. 3 plaat XVI). De hoogte H. zal in het algemeen
kleiner zijn dan do waterdiepte (H') van hot kanaal, en de
snelheid boven den overlaat gelijk aan die in het kanaal,
die aanvankelijk veelal buiten rekening kan blijven, wordt
nu zoo groot dat zij niet meer veiwaarloosd mag worden.
Door het ondervolgendo bepaalde geval zal dit duidelijk
worden. Stel een rechthoekig kanaal van 10 M. bodembreedte, 2 M. waterdiepte voert af 10 M. dus de snelheid
is 0.50 M. Wordt dit kanaal loodrecht afgesneden, dan
wordt aan het einde de waterdiepte y zoodat

Q

=

—

—

1 is, dus y

=

0.48 G M.

een
een
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bodembreedte
hellingscoefficient der taluds
melheid
een waterdiepte
....

b —1.50M.
n =r 1.50
0.50 M.
v
h
I.— M.
=

=

dan wordt gevonden uit
!
q=
\ Qy
2.10 m»
| r by
)
y =0.51 M.
Zooals te verwachten was wordt hier voor y een waarde
gevonden die grooter is, dan die door den Heer Melchiok
berekend is, wiens berekening op den maximum afvoer is
gebazeerd zooals ter loops hiervoor is aangetoond (ziebl. 3G)
325b 2 +s7onby-+-261iv>y 2
tt
\T oor de waarde H
4- k y
2 25 (b + ny) 2
wordt go vonden (0.68 M.)
Let men weer op de verlaging en de daarmede samengaande vermeerdering van snelheid dan wordt H gevonden
op de volgende wijze
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(1.5+1.5 H) H
1-96
2g (1 + H) 2 H 2

10Hg^H)g

+

-

(1-t-H) H
__

=

Vo

1

_

'

—

10

H 2 (1

+

H) 2

0.68 M.

waaruit H=0.52 M.
De breede overlaat moet m. i. beschouwd worden als
een bijzonder geval van de gewone overlaten en haar afvoer
moet dus op dezelfde wijze als voor dezen te bepalen zijn.
Eén der methoden waarop de afvoer van een volkomen
overlaat wordt berekend, is de volgende
doorsnede samengetrokken
In fig. 4 plaat XVI is h
waterstraal gelegen tusschen H en 0.72 H. De gemiddelde snelheid is
:

=

V*g

en

(H

-

A)

-

H

0.86 H. genomen)
en de afvoer Q
yt. h
X 0.57 H
is,
snelheid
waarin
0.62
dus
H.
Q 0.403 H
Bij 0.702 M. waterdiepte is de plaatselijke
De verhouding van h tot II alsmede de factor /x zijn
reeds 1.42 M. geworden, eene snelheid overeenkomende
door proeven bepaald, doch naar mijne ineening wordt de
met een drukhoogto van 10 c.M. dus te groot om te worbeteekenis dier grootheden niet juist aangegeven. Men
den verwaarloosd.
krijgt uit de mij bekende werken, die dit onderwerp beII + k.
Wij stellen dus 0.702
handelen, den indruk dat die factoren als niet te berekenen
De snelheid met een diepte II overeenkomende is yr verschijnsels
zijn te beschouwen, dat zij de noodzakelijke
reductie-coefficienten zijn om de theoretische formules aan
in het hier gestelde geval dus
en
K=
=
-=--5
t
2
r
te passen aan de praktijk. Wel wordt voor een enkel
geval getracht de grootte der contractie langs theoretischen
alzoo moet 0.702 =H
zijn, waaruit voor II bij weg te bepalen o. a. door Jiorda voor het geval uit-g
benadering wordt gevonden 0.50 M. Dit is dus de ge- strooming plaats heeft door een buis aangebracht in de
uitstroomingsopening binnen het vloeistofreservoir, doch
ringste diepte die in dit geval geval kan verkregen worden op het kanaal in de onmiddellijke nabijheid van den zooals gezegd, in de meeste gevallen van uitstrooming,
waai toe ook de overlaat behoort, wordt de reductie-coef.
overlaat.
Ten slotte het geval behandelende gesteld door den ficient zonder discussie als ervaringscijfer aangenomen.
coëfficiënten en op de
beer Melchior aan het einde van zijne „opmerking" nl. Lettende op de belangrijkheid
een
mate
waarin
de
theoretische
uitkomsten
wijzigen, ligt
een trapeziumvormige doorsnede met
zij
H
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het voor de hand te veronderstellen, dat er aan de afleiding der formules iets mankeert en dat deze zoodanig
moeten kunnen worden gevonden, dat zij zonder belangrijke
reductie-coefficienten, voldoende overeenstemming geven
met de praktijk.
Er ontbreekt in de samenstelling der theoretische formule
m. i. de toepassing van het continuïteitsbeginsel. In de
hydrodynamica wordt in de algemeene theorie met die
continuïteit wel rekening gehouden en de analytische formule daarvoor opgesteld, doch in de toepassingen in de
hydraulica, blijft zij veelal buiten beschouwing, waarschijnlijk door de groote moeilijkheid om haar juist in rekening
te brengen, tengevolge van de bij uitstrooming van punt
tot punt veranderende snelheid zoowel in richting als grootte
van af' de watermassa, waar die in rust wordt verondersteld, tot aan de samengetrokken doorsnede, buiten de
uiistroomingsoponing gelegen.
De breede overlaat is m. i. een geval waar op de continuïteit gemakkelijk te letten is. Hier is het profil aan
het benedeneinde van den overlaat te beschouwen als de
samengetrokken doorsnede, van waaruit vrjje uitstrooming
plaats heeft; in bovenwaarts gelegen profillen is over de
lengte van den overlaat, de richting en de grootte der
snelheid overal gelijk; de continuïteit kan daardoor hier
gemakkelijk worden uitgedrukt door gelijkstelling van den
afvoer op den overlaat en ook de uitstrooming aan het benedeneinde daarvan, zooals hiervóór is geschied en uit welke
gelijkstelling is afgeleid de doorsnede of de hoogte van den
samengetrokken waterstraal.
Bij een gewone overlaat bestaat boven de samengetrok.
ken doorsnede geen zoon regelmatig aanvoerkanaal, doch
men mag bij benadering aannemen, dat een klein gedeelte
van den waterstraal boven deze doorsnede, dezelfde doorsnede heeft. Zy dus in fig. 4 plaat XVI, hr= Al?
de hoogte van den saamgetrokken waterstraal
AB' dan
moet, in het geval van een rechthoekige doorsnede met een
breedte I de aanvoer in A'B' zijn h
(11-li), wanneer
B' even hoog ligt als de bovenkant van den overlaat. Deze
=.

=

moet dan weer gelijk zijn aan

2
—

ming in AB, dus voor de hoogte AB
gevonden

y
~

ió

de uitStrOO-

h
—

Het hier behandelde onderwerp is, nog zeer voor discussie
vatbaar en belangrijke vraagpunten o. a. de verandering
van den druk in den uitstroomenden waterstraal, blijven nog
onbeantwoord, doch ik meen dat in het voorgaande is aangetoond, dat de gebruikelijke coëfficiënten Voor de contractie,
zoowel als voor den afvoer tot rationeele waarden zijn
terug te brengen, waardoor duidelijker het verband tusschen
theorie en praktijk in het oog valt en de praktijk dus ook
beter de theoretische formules bevesti»^.

11. VAN GELDEREN.
BOWEENO, April--October 1398.
liet lid A. P. MELCHIOH maakte naar aanleiding van
bovenstaand stuk de volgende opmerking, welke wordt
geplaatst, zonder dat de redactie van het tijdschrift zich
partij wenscht te stellen bij het moeningverschil van de
beide leden.

Ik ben niet overtuigd geworden, dat in het profil,
waar de Heer van GELDEREN de vrije overstorting
doet plaats hebben, de aanvangssnelheid niet in rekening zou moeten worden gebracht en geloof dan ook
niet, dat de door hom gevonden formule juist is.
Maar wel ben ik bij nadere overweging tot de overtuiging gekomen, dat ook de door mij gevolgde weg er
niet toe leiden kan om op zuiver theoretische gronden
den afvoer van een overlaat met breede kruin te
bepalen, omdat bij zulk een overlaat de daling van
den waterspiegel feitelijk niet plaats heeft boven de
kruin maar hoogor op en omdat, indien de formule
voor de zoogenaamde negatieve stuwkromme welke den
grondslag mijner beschouwingen uitmaakte, tot het
einde toe mocht worden toegepast, de overgang van
den sterk hellenden tot den horizontalen waterspiegel
een plotselinge zou moeten zijn, hetgeen geheel in
strijd is met de werkelijkheid.
Ik blijft evenwel van oordeel, dat de door mij gevonden formule:
-

Qs x
v b_+_2nh
h s (b-f „v
g

h, wordt weer

H en voor den afvoer 0.384 II

l

'iet H.
°

Indien B' ligt beneden den bovenkant van den overlaat,
moet de hoogte II zooveel grooter genomen worden, waardoor dus ook h en Q grooter worden gevonden.
Ik meen nu dat de bovengenoemde waarden van h en Q
als de benaderde theoretische grootheden zijn te beschouwen
en dat daaraan een coëfficiënt
toe te voegen is, om
rekening te houden met de minder juiste veronderstellingen,
die aan de afleiding nog ten grondslag liggen. De formule wordt dus algemeen Q
0.384 ip II l'2o H,
waarin it een waarde heeft die in het algemeen betrekkelijk
weinig van de eenheid afwijkt. Bij een volkomen overlaat
moet -h waarschijnlijk iets grooter, bij een breede iets
kleiner dan één zijn.
==

enz.

ovek den afvoek

_

-

1

of voor een rechthoekig profil
T»
g h
praktische waarde heeft en de wijze waarop zij is afgeleid niet onjuist is.
Maar ik had beter gedaan met mij tot het ontwikkelen dezer formules te bepalen dan er beschouwingen over overlaten aan vast te knoopen.
=

Eene spuisluis veroorzaakt eene daling van den waAfgezien van hetgeen er in de onmidddelterspiegel
lijke nabijheid van de spuisluis plaats heeft
wat
voor de spuiïng niet van praktisch belang is, daar
het doel» niet is om in de onmiddellijke nabijheid der
spuisluis, maar wel op eenigen afstand van daar een
zekere, aanzienlijke snelheid te verkrijgen
neemt
.
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de waterspiegel een vorm aan, die zich in het lengteprofil als eone zoogenaamde negatieve stuwkromme vertoont.

Het beloop dezer kromme kan worden berekend
volgens de theorie der permanente, niet eenparige
afstrooming, hierop neerkomende, dat het verval tusschen 2 profillon gelijk is aan het verval noodig om de
versnelling te verkrijgen, vermeerderd met dat vereischt
voor hot overwinnen van den wrijvingsweerstand.
Nu gebeurde het, dat ik zulk eene berekening instellende geen bruikbare uitkomst kon verkrijgen. Het
bleek, dat het verval in den waterspiegel niet toereikend was om zelfs alleen maar de versnelling te
veroorzaken. Dit feit bleek op zijne beurt het gevolg
te zijn van het als willekeurig gekozen punt van uitgang aannemen van eene te kleine waterdiepte. Ik
trachtte toen te bepalen, waar de grens der waterdiepten lag, waar beneden ik om genoemde uitkomst
te vermijden niet had mogen gaan en kwam tot het
volgend resultaat.
Om boven die grens te blijven is het noodzakelijk
dat het verval noodig om de versnelling te verkrijgen
kleiner is dan het totale verval dus:
-

dh

>

dh de vermindering in waterdiepte
in den waterspiegel voor, waarin
het
verval
en tevens
ligt opgesloten, dal de bodem horizontaal is gedacht. Is dit niet zoo, dan wordt hierdoor nog maar
een zeer kleine fout gemaakt; immers, waar de verlaging van den waterspiegel nagenoeg haar maximum bereikt, is de helling van de negatieve stuwkromme sterk
en het verhang in den waterspiegel dus zeer veel
grooter clan dat in den bodem, zoodat dit laatste verwaarloosd is geworden. Verder is, omdat door alle profillen evenveel water stroomt, bij een rechthoekig profil
0
h. dv + v. dh
dv
h.
of
dh
—

—

=

—

v

De voorwaarde wordt dus:
h. dv N v. dv
v

g
*
~

>

g
zoodat de grens gegeven wordt door de formule;
2 — gh, waartoe men ook gekomen zou zijn, door
vdv
dh >in plaats van uit te gaan van voorwaarde

v

—

—,

o

daarvoor als
~

dh

=

grensgeval in de plaats

te

stellen:

**L
s-

gh werkelijk de grens aangeeft,
hét
den
verval in
waarbij
waterspiegel juist gelijk is
aan dat, hetwelk noodig is om de versnelling te verkrijgen is ten overvloede door een getallen-voorbeeld
gemakkelijk aan te toonen.
Dat de formule

Stel b
1.00
1.00 en
h
9.812,
dan
do
formule
geeft
g
2 = gh voor v
de waarde 3.132 Meter.
Neem nu eens aan, dat de waterdiepte tot 0.99 M.
kon dal- n, dan zou de snelheid moeten worden
=

=

v

=

3.164 M.
3.132 X -jjgHet verval noodig om de snelheid te doen toenemen
van 3.132 tot 3.164 M. bedraagt:
3.1 G4 3
3.132 3
6.296X0.032 AAIAOVr
0103 M
T9T624
ÜT624
Voor de versnelling zou dus een verval van 10.3
m.M. noodig zijn, terwijl er slechts 10 m.M. beschikbaar is; de vermindering der waterdiepte van 1.00
tot 0.99 Al. is dus niet mogelijk.
Stellen wij ons nu een hooger gelegen profil voor,
waarin de waterdiepte 1.01 M. was.
Hier was de snelheid
=

—

=

=

3.132

\~ =

°-

'

X

=

3.101 M.

Het verval noodig om de snelheid van 3.101 M. te
doen toenemen tot
M bedraagt
_

I±L

gHierin stelt
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OMmK

Er is dus voor de versnelling een verval van 9.8
m.M. noodig, terwijl er 10 m.M. beschikbaar zijn;
do vermindering van de waterdiepte van 1.01 M.
tot 1.00 M. was dus wel mogelijk.
Nadert men het punt, waar 3 = gh is, dan neemt
de negatieve stuwkromme, zooals zij uit de voorop gestelde formule voortvloeit, een steeds sterkere kromming aan, de helling van den waterspiegel wordt
steeds grooter, eindelijk wordt deze vertikaal.
De daarop volgende horizontale (omdat geen verdere
daling mogelijk is) waterspiegel is niet de voortzetting
van de stuwkromme.
vdv
De formules
dh >
en hdv + vdh
0

v

—

=

-

S

hebben dus geen betrekking op dien horizontalen waterspiegel en hierdoor vervalt, naar ik meen, het tegen
mijne wijze van berekening door den heer van Gelde ven aangevoerde bezwaar.
In werkelijkheid zal het gevonden theoretisch beloop
van de stuwkromme niet kunnen voorkomen, omdat
de gebezigde formules, als de helling van den waterspiegel zeer groot wordt niet meer juist zijn, daar de
afvoer dan niet meer bepaald wordt door het product
van de snelheid en de vertikaal gemeten waterdiepte
en omdat de snelheid dan van profil tot profil groote
verandering van richting moet ondergaan.
Doch dit vormt geen bezwaar tegen de toepassing
der formule op een gespuid wordend kanaal, omdat
men bij die toepassing steeds op eenigen afstand van
het theoretisch uiteinde der stuwkromme verwijderd
wil blijven, en aldaar de gevolgde wijze van berekening wel door gaat.

®oilt!lKöl®lfiM£L
Leerboek der toegepaste mechanica
door
A. C. C. G. van

Hemekt

Clriel Ingenieur en Leeraar aan de Koninklijke
Militaire Icademie.
.

Het 1" deel van bet leerboek bevat de tbeorie der bouwconstructies en is wederom gesplitst in drie afdeelingen:
1°. over elasticiteit en vastheid van balken en staven,
2a over bout en ijzerconstructiën,
.

3°.

over

steenconstructies.

Het 2° deel van bet leerboek zal zijn gewijd aan de
hydraulica.

EERSTE DEEL.
l e afdeeling Breda 1891.
2° afdeeling Breda 1897.

In de eerste af deeling worden wij; nadat de elementen
der grapliostatica en de statische en traagheidsmomenten
van vlakke figuren zijn behandeld, ingeleid in de beginselen der algemeene elasticiteitstheorie.
Afzonderlijke
hoofdstukken zijn gewijd aan de inwendige spanningen,
aan de elementaire vormverandering, aan de betrekkingen
tusschen die beiden (Wet van Hooke).
Daarna worden achtereenvolgens behandeld de 4 gevallen
der eenvoudige vormverandering: uitrekking en samendrukking, afschuiving, doorbuiging, wringing.
Bij uitrekking en sumendrukking wordt
de
invloed van plotselinge en afwisselende krachten (Wölder's
proeven).
Het hoofdstuk doorbuiging is natuurlijk het meest uitgebreid, en ruime plaats is gegeven aan de verschillende
gevallen van bevestiging en ondersteuning (ook doorgaande
balken) aan grafische constructies, aan den invloed der
schuifspanningen en aan de balken met mobiele belasting
(methode der invloedslijnen).
Op de eenvoudige vormveranderingen volgen de samengestelde. Ruim is hier de aandacht geschonken aan het
knikken van balken, waarvan de theorie behandeld wordt
als vervolg op de excentrische belasting.

Dit leerboek dankt zijn ontstaan aan do behoefte „om
in verband met den korten leertijd, welke voor het onderwijs in dit vak aan de eerste afdeeling der krijgsschool
beschikbaar is, een cursus samen te stellen, die niet alleen
het voor het onderwijs allernoodzakelijkste zou bevatten,
maar die bovendien den leerling is staat zou stellen, om
later door eigen studie ook van die onderwerpen kennis
te nemen, welke in de voordracht niet, of slechts zeer
oppervlakkig konden besproken worden. 11
Ook buiten den kring, waarin het leerboek ontstond,
zal het ongetwijfeld door velen worden ter hand genomen.
Aan de Polytechnische School te Delft wordt de l e afdeeling druk gebruikt, en voorziet nu ook de 2 e afdeeling
in eene gevoelde behoefte. Niet alleen als leerboek, ook
als handboek zal dit werk velen goede diensten kunnen
bewijzen vooral ook omdat „door toevoeging van eene reeks
tabellen, bevattende de uitkomsten van proefnemingen of
van meer of minder omslachtige berekeningen, door mededecling van aan de praktijk ontleende gegevens en van
de uitkomsten van sommige meer gedetailleerde onderzoeNadat al het voorafgaande betrekking heeft op rechte
kingen de practische bruikbaarheid zooveel mogelijk in liet
worden nu de formules afgeleid betrekking hebbende
balken
oog is gehouden".
en vormverandering bij bogen.
spanningsverdeeling
de
op
De eerste afdeeling eindigt met de methode van den
arbeid (stellingen van Castigliano, elastische potentiaal), die
in zoo vele, op het oog ingewikkelde gevallen, snel en
gemakkelijk tot het doel voert. Deze methode toch „doet
in de meeste gevallen vaste beginselen aan de hand, om
het verband tusschen de in- en uitwendige krachten op
Van Hemert's leerboek behandelt alleen de eerste en te sporen' 1
derde groep, en heeft dus vooral waarde voor civielEene reeks van tabellen is toegevoegd betrekking hebingenieurs.

Volgens de Inleiding worden geacht te belmoren tot de
toegepaste mechanica:
de theorie der bouwconstructiën,
l8
e
de theorie der werktuigen,
2
3 e de hydraulica.
.

.

.

.
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bende op profielijzer,

Van de Gerber of scharnierliggers (Cantilevers),
doorgaande liggers worden de hoofdzaken vermeld.

De 2° a/deeling handelt over hout en ijzerconstructies.
„Ook hier is niet getracht om uitvoerige en gedetailleerde beschrijvingen van enkele constructies te geven, dan
wel om algemeene methoden van berekening te ontwikkelen,
aan te toonen, hoe men deze op de voornaamste typen
van de gewone bouwconstructies kan toepassen, en zoodoende de grondslagen aan te geven voor eene zelfstandige
berekening van deze en soortgelijke bouwwerken".

Eindelijk wordt beschouwd de invloed van den wind,
de invloed van het remmen, en hetgeen in acht is te nemen
bij den weerstand tegen knik.

en op de elasticiteits- en vastheidscoëfficienten van verschillende materialen.

De bouwwerken, die in de 2 e afdeeling worden behandeld zijn in hoofdzaak: bruggen, kappen, vloeren en balklagen, pijlers, jukken en opleggingen.
Hoofdstuk XV geeft de theorie der vlakke vakwerken,
geometrische beschouwingen, verdeeling der primaire spankrachten in statisch bepaalde vakwerken, de vormverandering (methode Williot en andere), de invloedslijuen,
de statische onbepaalde vakwerken en de secundairspanningen.
Een kort hoofdstuk is gewijd aan hc:t vakwerk in de
ruimte, aan de studie waarvan Dr. FöPPL in zijn „das
Fnchwerk im Eaurao1 zulk eene grootc toekomst beloof',
en waarvan hij het standpunt zoo juist uitdrukt: „Die
Lehre vom ebenen und raümlichen Fachwerke stehen sich
in derselben "Weise gogenüber wie die ebene und raüm-

en

In het kort worden besproken de boog- en hangbruggen.
Gegeven wordt „een overzicht van de voornaamste systemen en van eenige aanwijzigingen omtrent de wijze van
berekening, welke trouwens met behulp van het in de
vorige hoofdstukken behandelde volledig zal kunnen plaats
hebben' 1
.

Met een hoofdstuk over draai- en bascule bruggen; en
een over jukken, pijlers en opleggingen wordt de 2° afdee-

ling besloten.
Zoo is de inhoud van de tot nu toe verschenen deelen
van van Hemert's werk. Uit den aa d der zaak heeft
de schrijver „vele werken en verhandelingen geraadpleegd,
soms ook ten deele gevolgd", deze werken worden ook tot
-

nadere studie aanbevolen.

'

De behandeling van de stof is duidelijk, doch wanneer
mij eene enkele opmerking veroorloofd is, dan komt het
mij voor, dat het boek (vooral voor hen die het zelfstandig
1
gebruiken) in waarde zoude zijn gestegen, wanneer hier
.
liche Geometrie"
en daar eene kleine uitwijding, beschouwing, redeneei'ing
Bij vloeren en balklagen wordt behandeld het gegolfd was geplaatst, soms ook eene korte herhaling en resumé
plaatijzer, de eenvoudige houten balken en de ijzeren van vroeger gezegde dingen.
Alles ten doel hebbende den lezer heen te helpen over
balkliggers alsook de meer samengestelde constructies met
en resultaat van een zich door den schrijver
moeilijkheden,
sleutelstukken, korbeelen, gewapende binten.
nauwkeurig rekenschap geven en vooruit zien van die
Het hoofdstuk handelende over kapcontructies geeft moeilijkheden, die in deze wetenschap wellicht meer dan
behalve de gewone vormen in hout en ijzer, ook kappen in eene andere voorkomen, om haar tweeslachtig karakter.
van gebombeerd plaatijzer, koepels en tentdaken.
Immers een groot gedeelte van de „toegepaste mechanica"
is toch eigenlijk gewone en mathematische phijsica (de
Uitgebreid behandeld zijn de balkbruggen.
eigenschappen der materialen en de elasticiteitstheorie).
Nadat de uitwendige belastingen (eigen gewicht en geJammer heb ik het gevonden, dat niet de minste aandacht
en
de
spoorwegverkeer)
toetelaten
woon- en
spanningen is geschonken aan de historische behandeling van de stof.
genoemd,
wordt allereerst Ik bedoel niet eene systematische behandeling maar hier
(Duitsche Voorschriften 1895) zijn
voor balkliggers op 2 steunpunten afgeleid, op welke wijze en daar b. v. door het inlasschen van den oorspronkelijken
men geraakt tot de bepaling van de grootste momenten vorm van Hooke's wet, door een stukje historie over de
1
en afschuivende krachten, en hoe men eenvoudigheidshalve „klassieke buigingstheorie' den leerling niet plotseling te
dikwijls eene „aequivalente" gelijkmatige belasting stelt doen staan tegenover de strenge wetenschap, zooals zij nu
1
in de plaats van ccn trein.
is maar hem goed te doordringen van, en hem bij eigen
Daarna worden beschreven de liggervormen van de moeite steeds te herinneren aan, het feit, dat de wetenschap
balkbrug op 2 steunpunten.
voortdurend in wording is, en dat het veel moeite en inBij den ligger met evenwijdige randen, verbonden door spanning heeft gekost zoover te komen, als men thans
vak- en traliewerk wordt nagegaan de invloed van ver- gevorderd is.
schillende soorten van dit vak- en traliewerk (enkelvoudig,
Wanneer men in de 2e afdeeling ziet, hoe alle theorie
meervoudig, gekruiste diagonalen enz.)
die
op bruggen en kappen betrekking heeft is genoemd
Nadat dan in 't algemeen de liggervorm met gebogen
randen is onderzocht worden afzonderlijk toegelicht de en beschouwd, dan zijn wij geneigd te denken een handboek
voor ons te hebben liggen voor theorie van die bouwparabool- en Sehwedlerbruggen.
,
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werken waarin direct en gemakkelijk antwoord is te vinDe schrijver had beloofd vraagstukken toe te voegen aan
worgesteld
alle
die
(dikwijls
onvoorziens)
den op
de verschillende afdeelingen; wegens tijdsgebrek zullen
vragen
zich
doch
dan
zoude
men
wellicht
den door de praktijk,
deze nu alle aan de derde afdeeling worden toegevoegd.
in sommige opzichten teleurgesteld gevoelen, dan zouden In deze vraagstukken zullen „enkele details, zoomede
nog vele dingen moeten worden toegevoegd, en hier en toepassingen ook op ander gebied worden opgenomen, en
daar zou bekort kunnen worden; dan dienden de hoofd- behalve de antwoorden, zal ook de weg voerende tot
zaken met meer nadruk op den voorgrond gesteld.
oplossing worden aangegeven".
Doch in aanmerking nemende het ontstaan en de beNog een enkel woord over de materieele uitvoering
doeling van dit leerboek kunnen wij de doorvoering van
van liet werk. De druk is duidelijk, vooral ook van de
deze richting ook geenszins verlangen.
Dit neemt echter volstrekt niet weg, dat de 2e af- formules. De figuren zijn niet in den tekst, maar in een
deeling aan den ingenieur, die zich bezighoudt met kappen, handig atlasje samengevoegd.
bruggen enz., vele inlichtingen verschaft en zoo zal ongeI. WOUTERS.
twijfeld ook de nog te verschijnen 3 afdeeling, aan hen,
Batavia, November 1898.
die steen, Monier en soortgelijke constructies behandelen.
•
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