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Programma voor de Instituutsvergadering
0l) Donderdag 17 Au~ustus 190;; te Heerten .

H. Concert in het Stadspark, H uur nam.
7. Illuminatie en concert op het Vrijthof,

het Gemeentebestuur, 11 uur nam.

, Deze technische mededeelingen, in De Ïnçenieur afgedrukt
aangeboden door I zullen in een bundel vereenigd, op de Instituutsvergadering

: worden uitgereik t aan de deelnemers.
I Bovendien zullen, aan een afzonderlijke tafel, aan de leden

Besloten is voor een even tueel bezoek van de leden aan ! groepkaarten worden verstrekt voor de bezichti ging van de
de tentoonstelling te Luik geen officieel programma vast te i Staats l~ ij n B, mijn Oranje-Nassau en de beide fabrieken te
stellen. ' Maastricht.

Daar Zuid4Limburg slech ts wein ig logeergelegenheid biedt, I 6. Hallotege ' Olm voorgestelde leden,
oordeelt d e commissie het noodig de zorg voor het logies Î

geheel in handen te nemen en zal zij elk der deelnemers een , Als gewone leden worden voorgesteld de heeren :
hotel aanwijzen, daarbij natuurlijk gaarne zooveel mogelijk ~ ,~ . . . . . . .
rekening houdende met ter zake geuite wenschen. J . P. de 1 E>Jp 1, ~'~s~, gepensioneerd kapl teIn-tnge~neu.r. dlrec,-

De leden zullen daartoe voor de nachten 16/17 en 17/1 8 ! teur der stadsreInigIng . t.e Ar.nst.erdan;t (voorl~alJ g lid); n .
Augustus verdeeld worden over Maastricht, Sittard en Heerlen, 11. D. Se!?~er , werktuigkundig m~enIeur te 8.Gravenh:lg~ ;
terwijl alle leden, die op den 18en niet reeds met den laatsten IJ... w. Sfj:Jders, mgemeur h l) ~e SUDIE~S en ~AU';}\E A. G.
trein vertrek ken in Maastricht event Sittard zullen onder- Filiale te s-Gravenhage; Dr. F, C. S loop, Iabrieksbeetuurrler
gebracht worden. , ., der Zwavelzuurfabriek te Uit hoorn.

(Zie de briefkaa rten , ingelegd in de Nos. 29 en ::0). Als buitengeuoone leden de heeren :
C. J. van der Peen te Delft, J . H. J. lIuyyens te 's-Graven-

H eerlen , J uli 1905. hage ; P. A . L'lln der Laan te Delft.; B. 1/. Nijwhu is te Delft ;
De &crelarîs der RegeU1lfJ scommi8sie. studenten aan de Technische Hoogeschool te Delft.

R. DE KAT.

Vergallering van het Koninklijk Instituut " a ll lngeuleurs
te Heer-len, in de zaal van het hûtel " Dirix" te 9 uur
80 min. voorm. w est-Europeescbe t ijd .

Hierin zullen de .voJgende . punte~ worden beha~deld : i TEN BEHOEVE VAN DE FEESTVERGADERING TE HEERLEN EN MAASTRICHT,
1. Herllllllsll.lgmgo en s temmm g OVCT de Nutuien ûer :

Instltuutsvergtulertng van 13 .lunt 0."]5. ( Bij blad'
van De ingenieur van 12 Augustus 190.'), 1\0. ~~2.)

2. Aunkourliging van ontvangen giften en aange
kuchte werken.

G e s c h en keu.

Van: tien :\linislcr van Wnteretnat, Handel en :Xij\'cdu~ i tl ; - de :
Koni nklijke Akademie van Wetensehappen : - de Technische lI oog-t> ~ !
schoo l te Delft : - hel Batavinasch Genootschap van Kun sten en I
Wet enscha ppen ; - de Zuid-Hollundsche Electri sche Spoorwegm aat - •
scha ppij ; - het eere lid O. A. EIHl-: I. ; - de leden: H. E. lI E BIIt:JJ :-> ;
en J. SCHon:I., W ot:n :n COOl,. \ V. J. nHl ·Ht:SH;IJ ~ , F. .-\ . 1I 01. l.t: .\I .\ ~ . ,
) [r. P. l[ ,\ CLAI :"' ..: Poxr, J. Nt: I. ": ~lA.N S , H. A. VAS 5.\ :"' 111 (: 1.: ; - ti l! heeren :
.1. \runi"':" Jr. te Delft, G AuT lIlI·.n·VI I.l ,,\II S Ic Parijs. I R. Dg KAT.

3. !Iedelleelillg-cn en voorstelten " au den Itaad van I (Jfet ofbeeldingen en 3 platen.)
Bestuur.

. e belangrijke voordeelen van economischen zoowel
Samenstelling .. van den Raad van Bestuur voor het i als van technischen aard, aan de centralisatie van

Instituutsjaar 1905-1906. ! drijfkracht in het mijnbedrijf verbonden, hebben
Samenstelli ng van de Commissiën ui t den Raad van i in de laatste jaren de toepassing van de electrotech-

Bestuur voor het Instituutsjaar l ûû,:)-lV06. . : niek in dit bedrijf steeds meer veld doen winnen-,
Samenstelling van de Besturen der Vakafdeelingen voor 'I' Thans, nu ook de lastigste vraagstukken, .~ ie ZICh daarbij

het Instituutsjaar 1905-190G. . voordeden, als met name het electrisch drijven der hoofd-
. ' • ophaa.lwerktuigen, zeer bevredigend zijn opgelost, nu de êe-

4. l\lededeehng ), IUl m gekomen stukken. varen verbonden aan. de toepassing van electrischen stroom
ó. Yoordrnchten, ondergronds in e~? vochtige omgev~ng el~ in ruimten.beo

r" I zwangerd met mijngas, door gebruikmaking van speetaal
rec.hnu,~h~ ~ede.deehngen ten behoeve van de Feestver- Idaarvoor vervaardigde toestellen en door een zaakkundigen

gad er ing In Zuid-Limburg. ; en zorgvuldigen aanleg, zoogoed als zijn opgeheven, is voor
I. Inleid ing tot het bezoek aan de Staatsmijn B. : elke nieuw in te richten kolenmijn electrisch bedrijf vrijwel

A Al d d I· b t ~ d d 'St t .. I aangewezen. .
. . gemeene me e ee mgen e reuen e c.u na ~~l1lJ n· Omtrent het stroomsysteem ja men het thans algemeen
dienst en ~e t plan ~an a~n ]~g. van de Staatsmijn B, I eens, dat voor een dergelijk bedrijf draaistroom .de doel-
door het hd H• .J. L. \VF~NCKf. HACH , I mati ste is. Door de eenvoudigheid van constructie en be-

B. :\anleg der schachten op de Staatsmijn H, door het, Ihand~ling der motoren el;' de gesc.hiktheid tot toepassing :,!,n
hd J . C. F. B UNGE. i hoog.~espannen stroom, biedt draaistroom vooral in het mijn-

C. Machinale aanleg op de Staatsmij n B . door het lid I bedrijf overwegende voordealen aan tegenover de. toepassing
H.. DE K AT. ' f van gelijkstroom-.

.. . • .. . . . .[. Dit leidde ertoe, toen ruim twee jaar geleden de machinale
TI. De I\-h., n Oranje-Naaaau (MRats.~h appIJ tot exploitat ie aanleg van de Staatsmijn II werd ter hand geno.men, te be

van I~lmburg8che Steenkolenmij nen teHeerlen), d?or ginnen met den bouw van een electrische draaistroom-een
het lid C. A. VA N GOUDOJo~\'ER 1Jf; J ONGIf. I nleiding trale, die in ' staat zal zijn de noodige energie te leveren voor
tot h~.t bezoek aan het bovcngrondsche gedeelte het gebeele mijnbedrijf. Bij het ontwerp VR!1.deze cent rale is
der rmjn, I er daarom rekening mede gehouden dat zij III bare grootste

lIl. Korte mededeeling over de Glas - en Aardewerkfabriek uitbreiding een vermogen van ten minste 3000 P.K. zal
"de Spinx" te Maastrich t. kunnen ontwikkelen .
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Als stroomsysteem is hierbij aangenomen draaistroom van
50 perioden en 2(X)() volt spanning (d it laatste met bet oog
op den vrij groeten afstand, waarover electri sche energie zal
zijn over te brengen).

Bij het ont werp van deze centrale zijn de volgende eischen
vooropgesteld :

grootst mogelijke bedrijfszekerheid ;
gelegenheid tot geleidelij ke uitbreiding en tot bet ver

richten van herstellingen zonder storing van het bedrijf en
zonder gevaar voor het hiermede belaste personeel ;

veiligheid van bet bedienend personeel.
Daar in den aanvang slechts electrieohe d rij fkracht noodig

zou zijn voor het drijven van eenige bij de schachtdelving
benoodigde pompen voor de bemaling en voor het uitdelven
der schachten, voor de werkplaatsen en nog eenig ander
klein bedrijf was aanvankelijk een draaistoommachine van
20) KW. met een t weede voor reserve voor de electrische
centrale voldoende.

In 1903 werd derhalve van de centrale aanbesteed de
levering van vorenbedoelde draeietroommach ines, een t urbo
gelijkstroomgenerator voor de bovengrondsche verlichting en
reserve opwekkingsstroom, de sehakelinrich ting voor hooge
en voor lage spanning met de noodige toestellen, het com
plete schakelbord met de instrumenten voor de machines en
de stroomverdeeling; voorts drie Lancashire stoomketels met
oververhitters. 2 voedingspompen en de benoodigde stoom
en waterleidingen. Buitendien behoorde tot deze levering het
noodige voor de bemaling van schacht II bestaeude uit :
2 electrisch aangedreven hoogdruk centrifugaalpompen, elk
met een opvoervermogen van 1 :Ms. water per minu ut 225 M.
hoog, met zuig- en persleidingen, de electrtache schach t- en
verbindingskabels, aanloopwale, enz. voor deze pompen ;

een electrisch gedreven tweetrommelige lier met de noodige
staalkabel en verder toebehooren om de pompen met buis
leidingen en elecrrische schachtkabels tot een diepte van
225 M. onder den begenen grond te kunnen neerlaten;

een electrisch verdeelstation nabij schacht 11 met trans
formatoren, verbindingskabel met de centrale, enz.

Aanvang 1904 werd de levering en uitvoering van dit
project een de firma SIEMENS-ScHUCK ERT Werke te Berlijn
opgedragen met de volgende onderaannemers :

<:iebr. STORK & Co. te Hengelo voor de stoomketels met
oververhitten j

de Königin Mariënbütte A. G. te Cainsdorf in Secheen
voor de stoommachines en de electrische lier ;

de fi rma Gebr. S UL7.lo:R te Winterthur voor de hoogdruk
centrifugaalpompen :

de firma F R AN7. S .ii:IFJo'ERT &; Co. te Berlijn voor de stoom-
en andere leidingen.

Einde 1904 kwam de geheele levering gereed.
Het is in hoofdzaak deze installatie. benevens :
een later geleverde 2 ~P. hoogdruk-centrifugaalpomp van

225 M. opvoerhoogte van de firma Gebr. S UL ZER ;
een electrisch gedreven efdlepller :van " de HaarJemsche

Machinefabriek voorheen Gebr. FIGEE te Haarlem ; en
een electrisch gedreven drieplunger pomp voor de water

voorziening van de Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek
voorbeen E. H. BEGE!oIANN te Helmond i

hetgeen U t hans van den machi nalen aanleg van de mij n
B getoond kan worden en waarvan hieronder een korte
beschrij ving volgt.

De electriscbe installatie is uitgevoerd volgens het in fig. 13,
Plaat II . aangegeven schema.

In dit schema zijn de draaistroomgeneratoren in twee
groepen verdeeld, elk dier groepen is aangesloten aan een
afzonderlijk stel machinerails. De beide stellen maehinerails
zijn over railonder brekers verbonden met de verdeelraile,
waardoor zonder bedrijfsa toring zoo noorlig een deel van den
hoogspauningaaanleg voor hpt verrichten van werkzaamheden
daaraan, stroomloos gemaakt kan worden. Om gelijke redenen
zijn de verdeelrails door railonderbrekera in 3 groepen
verdeeld,

De opwekkingsmachines der draaistroomgenerat oren zijn
aangesloten aan een stel rails, die met de lichtrails verbonden
kunnen worden, zoodat de machine voor de bovengrondsche
verlicbting zoo noodig den opwekking-atroom kan leveren
voor de draaistroomgeneratoren en gebruikt kan worden voor
de eerste opwekking van de later op te stellen grootere
draaistroom-agregaten. Omgekeerd zullen de opwekkings
machines zoo noodig stroom kunnen leveren voor de boven
grondache verlichting.

Ten behoeve van het parallelschakelen der generatoren
kunnen de veren van de regulateurs der stoommachines, door
een van af het schakelbord te bedienen motor, gespannen of
ontspannen worden.

De draaistroomspanning wordt automatisch tueecheu be
paald. grenzen gehouden (zie fig. 13 acherna 2). Overschrijdt
de s~nning deze grenzen, zoo zal bet draaistroomrelais rechts
of hnks contact maken. Het gelijkstroomrelais zal daardoor

F.U;CTlll !,otCH F: CESTIlA L t: VA!'! )IIJ~ H.

Fig. 14.
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in werking treden en stroom voeren links of rechts door het \ Bij 125 omwentelingen per minuut en een stoomspanning
anker van den motor, die de hoofdstroom-regulateurs verstelt, van 9 K.G. per cM!. kunnen deze machines een vermogen
totdat de normale spanning weder verkregen is. I ontwikkelen van normaal 300 en maximaal 400 E.P.K.

De beide in de centrale opgestelde draaistroomgeneratoren ! Het magneetrad der draaistroom-generatoren is direct op
worden aangedreven door horizontale tandem compound Ide machineas bevestigd. Dit rad is van zoodanige afmetingen
machines met stoomverdeeling door kleppen, bewegings- I dat het de voor .het paraUelbedrijf e.n voor bet .verkrij~en
systeem RAnovANowI É. ; van een regelmatigen gang der machines benoodigde vlieg-

• I massa heeft, zoodat een extra vliegwiel niet noodig is. De
EXPANSIEST UK STOOML EW JNG. ! polen van het magneetred zij n op de velg zoodanig bevestigd,

I dat zij . na het losnemen van een tapbout, gemakkelijk tee
I zijde afgeschoven kunnen worden.
·1' Voor den opwekkingsstroom is op het verlengde van de krukas

van elk der machines een gelijkstroomdynamo van 11 KW.
I aangebracht.
I Het gelijkatroom-agregaat voor de bovengrondsche verlich
i ting bestaat uit een tweeanker.gelijkstroomdynamo van

I
33 KW. direct gekoppeld aan een "de Laval" stoomturbine
van 50 P.K.

I Voor de stoomlevering zijn thans opgesteld drie Lancashire
ketels, elk van 120 M2. verwarmend oppervlak met gegolfde
binnenvuren en 'voor een werkspanning van 10 Atm. Elk dier

I ketels is voorzien van een oververhit ter systeem W. SCH MIDTf

I die den atoom oververhit tot circa 2800 C. Door een stelsel
I van schuiven kan men de rookgassen al of niet door den
l oververhit ter laten gaan, zoodat men naar verkiezing met
, oververhitten of met verzadigden stoom kan werken. Voor

voeding der ketels zijn aanwezig twee Marshpompen, elk van
een capaciteit van 30 MS. water per uur,

De stoomleiding naar de machines en voedingspompen
alsook de persleiding der voedingspompen is als dubbelleiding
uitgevoerd.

Van de ketels naar het machinegebouw is de stoomleidi ng

I
ondergronds in een gemetseld kanaal aangelegd en verder in
den kelder van het machinegebouw.

ELECTJlISCHE KRACHT-, LICHT- EN TELEFOONGELEIDINGEN OP STAATSMIJN B.
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I. PompvI I!U~d ".
~. Leidraderen.
3. Overstroombekken.
.l. Bevendeksel.
n, Onderdeksel.
6. Opsluitmoer.
7. Ontlastingsauiger.
8. Kamlager.

!} en I:!.. Olie-cpvoers ch roef
10 en i I. Olieba k.
13. Tusschenstuk tusschen pomp en motor.
I·t Keppelschijf voor verbinding pomp met motcrus,
15. Zuighuis.
16. Persbuis.
18. Luch tkraantje-
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Bijzondere zorg is besteed aan de isolatie dier leiding waar- Van den transformator in het verdeel station wordt de stroom
door het verlies door condensatie minimaal is. voor de pompmotoren over een schakelkest Daar een naast

Ter plaatse waar de stoomleiding in den kelder van het I de schacht opgestelde kabeltrommel (in fig. 20 links waar te
machinegebouw treedt, zijn in beide leidingen expansiestukken I nemen) gevoerd, alwaar de aardkabel met behulp van een
van bijzondere constructie, in fig. 15 aangegeven, aangebracht. stopcontact aan den Bchachtkabel is aangesloten.

Het oliehoudend condenswater der machines wordt in een I
bassin van gewapend beton voor afscheiding der olie gevoerd, I .:\ FlIH; I ' I 'O ~II ', Gtmt:EII O ~I I :'" !IE SCHACHT n ; WOlU lE X ;\lE EIIGELATEX.

het olievrij e condenswater wordt door een automatisch wer
kende condenswaterpomp in de ketels teruggeperst.

Stoomleidingen zoowel als condenswaterleidingen bestaan uit
naadlooze stalen pijpen met opgewalste gegoten stalen Henzen.

De schakelaanleg is op twee verdiepingen uitgevoerd.
De onderste schakelruimte, gelijkvloers met de machine

kamer, is slechts toegankelijk voor bevoegd personeel en bevat
alleen den hoogspanulngseanleg, gemonteerd op drie ijzeren i
stell ingen. Op de beide voorste stellingen zijn de machinerails '
gemonteerd, met de olieuitschakelaars en smeltzekeringen
benevens de transformatoren voor de op de draaistroom
mechinepaneelen aangebrachte volt-, ampère. en wattmeters.

Oe achterste ijzeren stelling bevat de verdeel- en voedinga
rails met de zekeringen en olieuitschakelaara, de transforma
toren voor de ampèremeters op de voedingaleidingen. voor de
stations voltmeter, watturenmeter, phusen- en periodever- I

gelijker en isolatiemeter.
De bovenste schakelruimte met het bedieningsplatform voor

den schakelbord wachter bevat slechts de Iaagspanningstoe
stellen, laagspanningsrails en de hefboomen voor het in- en
uitschakelen der machine en voedingsleidingen.

In deze ruimte bevinden zich drie schakelborden. .
Het voorste bord, voor de machines, heeft 9 paneelen. Het !

middelste paneel bevat de meetinstrumenten en schakelaars
voor de gelij kstroom- turbodynamo. De paneelen aan weers
zijden daarvan zijn bestemd voor later op te ste llen motor- I
generatoren, de drie uiterste rechts en links van het bord, :
voor de draaistroomgeneratoren en den vliegwielbelastings- '
regelaar van het electrisch ophaalwerktuig.

Op het achterste hord zijn de umpêrernetera en de hefbeomen
voor de uitschakelaars voor draaistroomvoedingsleidingen
aangebracht. ,

Het derde bord dient voor verdeeling der lichtleidingen. :
De electrische generatoren zijn door in den kelder geplaatste i

met staalband bewapende loodkabels met de schakelinrichting
verbonden.

Een ondergronds aangelegd kabelnet levert thans stroom aan : .
10. een verdeelstation nabij schacht Il voor de schacht. : Fig. ':!U.

pompen en de electrische ophaalwerktuigen (lieren): :
21. een transformator in de werkplaats voor de daarin opge. ! Moet de pomp omlaag gelaten of opgetrokken worden, zoo

stelde motoren ; I is, na uitschakeling van den stroom, het stopcontact los te
30. een transformator voor de pompen voor de watervoor- I nemen en de schachtkabel voor zooveel als noodig af resp.

ziening en ander dergelijk bedrijf. op de trommel te wikkelen.
Aan het verdeelstation nabij schacht Ll, waarvan tig. l i , i De pompen hangen met zuig.. en persleiding geheel vrij in

Plaat LlI , het schakelschema aangeeft, zijn aangesloten de : de schacht. elk aan een stalen kabel, waarvan het eene eind
motoren van drie rifdieppompen voor het drooghouden der aan den tijdelijken houten schachtbok bevestigt is, terwijl
schachten. Een dier pompen, met een opvoervermogen van : het andere eind, gaande over een op dezen bok aangebrachte
1 ~P. per minuut, is op schacht I opgesteld, de beide andere. ', kabelscbij f, gewikkeld is om de trommel van de voor het
van 1 resp. 2 1\13. opvoervermogen, op schacht Il. Verder neerlaten en ophalen van deze pompen bestemde lier.
levert dit station stroom aan den motor van de lier ten " Op afstanden van 8 )f. zijn aan de persbuis van elke pomp
behoeve van de beide pompen en den motor voor de nfdieplier houten klemmen be-vest igd , waarin de beide stalen kabels
voor ëch!"'cht I!. .. . geleid worden en w~araan de electrische pompkabel bevestigd

De drie afdieppompen zIJn electrisch gedreven hoogdruk- is. Deze klemmen dienen tot steun van de persbuis tegen de
centrifugaalpompen waarvan de constructie uit fig. 18 blijkt . strak gespan nen stalen kabels en tot ontlasting van den elec·

De zes vleugels dier pompen kunnen het water tot een I' trischen kabel van zijn eigen gewicht.
hoogte van 225 M. opvoeren. _ De persleiding bestaat uit Mannesmann-buizen van 6 ~1.

De motoren, die deze pompen met 1450 omwentelingen per lengte. Opdat de pompen geregeld kunnen nazakken, zonder
minuut direct aandrij ven, zijn waterdicht gesloten en van dat telkens nieuwe stukken in de persleiding behoeven te
een mantelkoeling voorzien. Het hiervoor benoodigde koel- I worden ingelaacht, en om te voorkomen dat de schachttoren
water wordt uit de eerste drukruimte der pompen genomen. door deze persleiding extra hoog zou moeten worden opgetrok-

De Jagers der pompmotoren zijn zelfsmerende kogellagers ken, is boven op deze leiding een telescoopbuis geplaatst , die
van een bijzondere constructie, bestaande uit verschillende 6 ~1. kan uitschuiven. Is zij geheel uitgeschoven zoo wordt zij
kogelsystemen voor opname van den zijdelingschen zoowel van de persleiding losgekoppeld, wederingeschoven, waarna
als van den verticalen druk. Het bovenlager is zoodanig uit- i een nieuw stuk van 6 M. in de persleiding wordt geplaatst.
gevoerd , dat geheel is uitgesloten, dat olie langs de as op het ! Verder aijn in de persleiding, om de 42 M., terugslagkleppen
anker kan komen. I geplaatst. Treedt in de nabijheid van de pomp een ondicht-

De stroom van de pompmotoren wordt door transformatoren : heid in een flensverbinding O\l, zoo behoeft men niet de
van 2000 op 500 Volt getransformeerd. Deze motoren direct : geheele leiding leeg te laten oopen, voordat men dit lek
met stroom van 2000 Volt spanning aan te drijven zou minder verhelpen kan.
gewenscht zijn, aangezien de buigzame schachtkabel, die in de ' Door een afsluiter, in de persleiding direct op de pomp
schacht voor stroomtoevoer naar de pompmotoren gebruikt geplaatst, is de op te voeren hoeveelheid water te regelen.
moet worden voor hooge spanningen, geen voldoende waarborg Het aan laten loopen der pompmotoren geschiedt met behulp
biedt voor een blijvend deugdelijke isolatie. van aanloop-transformatoren, waardoor de spanning in den
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primai rstroom van den motor geleidelij k op 250, 375 en .100 Het stuurhandel van den motor is zoodanig met het handel
Volt wordt gebracht, Hierdoor is het mogelijk deze motoren van de bedieningarem verbonden, dat de motor niet onder
bovengronds aan te zetten en behoeven dus geen gevoelige stroom kan worden gebracht, zoolang de bedieningarem aan
dealen als schakelaar met weerstand, enz. in een vochtige drukt ; dit ter voorkoming van verbranden van den motor.
schacht te worden geplaatst. Deze aanloop-transformatoren Omgekeerd, is het stuurhandel in den stand gebracht, waarbij
bestaan uit 2 éénphasen-transformatoren en een schakelwals de motor onder stroom staat, dus is de bedieningarem lOB,
met stroommeter en smeltzekeringen. zoo blijft het handel van deze rem in den stand "rem los"

De wijze van schakeling van een en ander is uit het acherna staan en slaat in den stand "rem vast" terug, zoodra de motor
fi g. 17, Plaat UI, te zien. weder stroomloos is.

Teneinde de pompen met voldoende snelheid omhoog te Verder is de lier ingericht voor ~rsonenvervoer, d . w. z.
kunnen halen werd het wenschelijk geacht de daarvoor be- zij is voorzien van de noodige veIligheidsinrichtingen, be
stemde lier mechanisch aan te drijven (een 1 ~P. pomp met staande uit :
de met water gevulde persleiding enz. weegt circa 15000 K.G.). a. een inrichti ng, die het stuurhandel langzaam tot nabij
Beide pompen op schacht IJ zijn daarom opgehangen aan den nulstand terugbrengt, wanneer de last den losvloer nadert ;
een electrisch gedreven tweetrommelige lier, die zoodanig is b. een inrichting, die automatisch de noodrem in werking
ingericht, dat daarvan later gebruik kan worden gemaakt als stelt, wanneer door onachtzaamheid van den machinist de
t ijdelijk ophaalwerktuig voor schacht Ir. laat te hoog boven den losvloer wordt opgehaald.

Met deze lier kunnen de pompen met voldoende snelheid- De noodrem zal slechts invallen , wanneer door de inrich-
opgehaaid worden. Moet later de lier als ophaalwerktuig vOQt , ting sub a de snelheid van den laat aanmerkelijk verminderd is.
grootere snelheden gebruikt worden, w o is een overbrenging 'I Deze veiligheidsinrichtingen worden beheerscht door den
tussohen motor- en trommelaa weg te nemen en de motor diepte-aanwijzer, bestaande uit een verticale stang met schroef-

Po M }' s N L I E I~ .

'\'1,

Fig. 2'2.

naar voren te plaatsen. Alsdan zal met deze lier een nuttige
last van 2000 K.G. met een gemiddelde snelheid vau 2 M.
per seconde opgehaald kunnen worden. .

Deze lier wordt aangedreven door een motor van 50 P.K.
met stroom van 2000 Volt spanning.

Het aariloopen van den motor en de regeling van de hef
snelheid geschiedt met behulp van een vloeistofweerstand /
waarvan de loog ter afkoeling circuleert door een buizen- (
systeem, dat afgekoeld wordt met behulp van een electrisch
gedreven ventilator. .

De lier is voorzien van twee remmen, waarvan een op de
eerste overbrengingsas, de andere direct op de trommels werkt.
De eerste is de bedieningsrem, de laatste is de noodrem. ,(,

De bedieningsrem wordt steeds door een gewicht aangedrukt ,
en kan slecht. gelost worden, door dit gewicht met behulp
van het remhandel te lichten.

De noodrem treedt slechts in geval van nood in werking
door het neervallen van een gewicht, dat normaal ,door een
pal wordt omhoog gehouden. Voor het versteken der trommels
kan deze rem ook met de hand vastgedraaid worden.

draad, die door de trommelas wordt gedraaid, en waarover
zich een geleidemoer beweegt waarvan de stand op elk
oogenblik verbaud houdt met den stand van den geheven last.

Heeft de moer een bepaalden stand bereikt, overeenstem
mende met een stand van den last op geringen afstand onder
den losvloer, zoo brengt zij door een hefboomoverbrenging
langzaam het stuurhandel van den motor tot nabij den
nulstand terug en vertraagt op die wijze de hefsnelheid.

Ten slot te trekt zij den pal los, die het gewicht van de
noodrem ' vasthoudt.

De door de Haarlemsche Machinefabriek vervaardigde één
trommelige lier (fig. 23), die thans voor het uitdiepen van
schacht II gebruik wordt, is ongeveer van gelijke constructie
als de hiervoren beschrevene. Zij heeft behalve de boven
genoemde veiligheidsinrichtingen een motorremmagneet, die
ten doel heeft de noodrem in werking te stellen , wanneer
plotseling de electrische stroom mocht verdwijnen.

Deze lier is geconstrueerd voor een nuttigen last van
1000 K.G.• te heffen met een gemiddelde snelheid van 1.8 M.
per seconde uit een maximum diepte van 225 M.
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, :1Door een weeretend iA de .bèfsnelh ëid te veranderen -tUB
echen l .8 en 0.45 'M. per seconde.

Het voor het bedrij f benoodigde water wordt uit een put
opgevoerd .met een door een windmotor aangedreven pomp
van 10 :M' . wateropvoer rr minuut. Bij windstilte of plot
seling groot waterverbrui I treedt een in den put geJ?laatBte
electrisch eaugedreven drieplungerpomp in werking, die auto
matisch door een vJotter-uitBchakelaar, naar gelang van den
waterstand in het hoogreservolr, wordt in- :of uitgeschakeld.
De aanloopweerstand, die bij stilstand van den motor geheel
is ingeschakeld, wordt door een op de motoras geplaatsten
regulateur bij toename van het aantal omwentelingen gelei
delijk uitgeschakeld.

•

Daar het terrein om de mij n geen gelegenheid aanbiedt
voor afvoer van het mijnwater was het noodig hiervoor
een ruim 1.5 K.M. lange pijpleiding naar de Cau mer
beek aan te leggen. Buitendien zijn op de mijn voor dit
d oel een drietal putten gemaakt uit rmgen van gewapend
beton, waarvan de onderste ringen, slaande in de watervoe
rende grindlaag, geperfo reerd zijn. Deze putten kunnen een
belangrijke hoeveelheid water verzwelgen.

Als slot mogen bier nog eenige der belangrijkste resultaten
vermeld worden, verkregen bij de beproeving der door SIEMENS
ScaUCKERT W elke geleverde installatie :

S too m m a c hi nes.

Stoomverbruik per kilowattuur bij eoe qI = 1 werkende
zonder coudensatie en met oververhit ten stoom:

11.7 K.G. bij normale belasting
12.8 K.G. " maximale "

Gegarandeerd was een stoomverbruik per kilowattuur, bij
cua fP = 1 en bedrijf zonder condensatie: .

15.07 K.G. bij normale belasting
15.22 K.G. " max imale "

bij COl 11' = 1 en bedrijf met condenaatie :
10.66 K.G.bij normale belasting
10.95 K.G. _" maximale ., .

Nntt ig effect:
91 pCL bij normale belasting
94 pCt. " maximale

S too m tu rbine.

Stoomverhroik per kilowattuur werkende zonde r conden 
satie met oververhit ten stoom:

23.32 K.G. ·bij volle belasting
. 29.08 K.G. " halve It

Gegarandeerd was ,een stoomverbruik per kilowattuur bij
een bedrij f zonder eondensatie t '

26.6 K.G. bij volle belasting
33.4 K.G. " halve "

bij een bedrijf met condensatie: '
' î 6 K.G. bij volle belasting

18.2 K.G. ,; halve

S t o o m ke te ls.

Bij een belastînft der ketels van ruim 26.5 K.G. stoom
per M' . verwarmend oppervlak per uur en een voedings
watertemperatuur van 10" C. werd eene 7.3.voudige verdam
ping verkregen met steenkool van 7015 ca.loriën verbrandings
waarde. Hieruit volgt een nuttig effect van circa 73.8 pCt.

H o o g d ruk -c e n Lr i fu g a a I p om p en.

Nuttig effect der 1 MS. hoogdruk-.centrifugaaJpompen inclu
sief de motor en exclusief de verliezen in de persleiding en
het koelwater van den motor:

Pomp 1 circa 58 pCt
Pomp II circa 59 pCt.

Gegarandeerd was 57.5 pCt.
Van de 2 M'. hoogdrnk-oentrifngaalpomp bedroeg dit nuttig

I effect circa 64.2 pCt., terwijl 62.5 pCt. gegarandeerd was.
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zeverij , zij nde een éé ncylinder-

C. A. VAN GOUDOE VE R DE .JONGH.

( I) Sit uatieplan , en gegevens werden mij wel willend dool" de
Directie der' Maatschalipij - tol Exploi tatie van Limburgsche Steen
kolenmijnen ' verstrekt.

IJ. de cylinder-doorenede 400 en de zuigerslaglengte 800 m.M. ;
5°. de machine voor de hriketfahriek met een vermogen

Inleiding tot het bezoek aan de mijn Oranje- van 200 P.K., een cylinderdoorsnede van 400 en een zuiger-
Nassau (Maatschappij tot Exploitatie slaglengte van 8(lO m.M.

• • • De stoom verdeeling geschiedt door schuifbeweging, patent-
van Llmburgsehe Steenkolenmijnen te Heerlen) RWEE. Deze machine werd eveneens geleverd door de machine.

noen nsr 1.111 I fabriek C. M EHLE R te Aken j .
6°. de machine voor de luchtverversching, geconstrueerd

door de Gute Hoffnungabütte en 'zijnde een tandemcompound
machine met MEIJER'Sche schuifbeweging. Het maximaal
aantal omwentelingen bedraagt 85 per minuut.

De ventilator, systeem PEJ.ZER, wordt indirect door deze
machine bewogen met een versnelling van 350 op 7.5. De
ventilator kan per minuut, bij gemiddeld 395 omwentelingen,
2000 ~f3. lucht door de mijn doen circuleeren i de depressie
bedraagt alsdan 160 m.M. ' Zij is opgesteld boven schacht I ;
in verband -daarmede is het schachtgebouw van schacht I
geheel gesloten en zij n de iri- en uitgangen van luchtsluizen
voorzien;

7°. vier voedingspompen , twee systeem ,W Jo; ISE und M ONSKI
en ' twee systeem KLl·;IN. ' Deze voedingspompen leveren be
halve het voedingswater voor de ketels nog het koelwater
voor de compressoren en een gedeelte van het voor de was
scherij benoodigde water, n.l. dat ' gedeelte, hetwelk wordt
gebruikt tot het afspuiten der nootj eskolen onmiddellijk
voordat deze geladen worden .

Het voedingswater voor de ketels wordt door den verbruikten
stoom van een der ophaalmachines tot 55° voorgewarmd ;

8" . een pomp voor badwaterverzorging i
9°. een drijfmachine voor de werkplaats ;
10 '. twee pompen in de mijn, in staat zijnde te zamen een

watertoevloed van 5000 L. per minuut vnn de 2':>0 ~L ver
dieping tot de oppervlakte op te voeren .

De machines en pompen vertegenwoordigen aldus een
gezamenlijk arbeidsvermogen van rond 2000 P.K.

Het bovengrondsch bedrijf is te verdeelen in:
a. het ophalen der producten j
b, het zeven der producten ;
c. het wasschen der producten ;
d. het vervaardigen van briketten ;
e. algemeen bedrijf.
Ad. a. Het ophalen der producten geschiedt in schacht II

met behulp van twee kooien en in schacht I met één kooi
en tegengewicht. De kooien hebben vier verdiepingen, elk
ingericht voor één wagen à 500 K.G. steenkolen: de snelheid
bij het ophalen van prodncten bedraagt gemiddeld 8 M.

De totale productie over het jaar 1904 bedroeg, bij 300
werkdagen van 8 uur delvene. rond 193000 ton. Er waren
toen ondergronds 670 man en bovengronds 143 man werkzaam.

Ad. b, De uit de mijn opgehaalde onzuivere kolen worden
met behulp van twee door frictiekoppeling gedreven kip
toestellen op zeven van 80 en 55 m.M. 0 maaswijdte gestort
en gesorteerd in: 1°. stukkolen, boven 80 m.M. 2°. nootjes
kolen I van 80 tot 55 m.M. en 3°. waschkolen, beneden
55 m.M. De stukkolen en nootjeskolen I vallen afzonderlijk
op transportbanden en worden daarna door machinaal bewe
gelijke plaatijzeren goten in de wagons geladen. Op de trans
portbanden worden de ateenen er uit gelezen. De weechsolen
vallen in een vergaarbak en word en door een baggerwerk naar
de wasscherij getransporteerd. In de zeverij werken thans
gemiddeld 32 man.

Ad. c. In de wasseherij wordt h et zeefproces voortgezet.
Drie binnen elkander liggende conische trommelzeven van

.resp. 35, 20 en 10 m.M. maaswijdte serteeren de kolen in :
1°. Nootjeskolen II van 55 ·tot 35 m.M.
2' . " III van 3, tot 20 m.M.
3'. " IV van 20 tot 10 m.M,
4°. Gruiskolen van 10 tot 0 m.M,
De gruiskolen kunnen nog gescheiden worden in twee

soorten, n.l. van 10-6 en van 6 - 0 m.M.
Alvorens in de trommelzeven te vallen, glijden de wesch

kolen over een rooster van ca. 3 m.M. roosterwijdte. Een
groot gedeelte der fijnkolen valt hier reeds door en behoeft
den langen weg door de trommelzeven niet mede te maken.
Deze doorgevallen fijnkolen vereenigen zich later met de gruis
kolen.

De nootjeskolen lI, III en IV worden naar afzonderlijke
Humboldt'sche ,,6etzmachines" gespoeld en aldaar gewasschen j

de zuivere kolen spoelen dan over den voorwand der "Setz-

( Met nfbeelding).

De bezichtiging der mijn Oranje-Nassau op 17 Aug. 100,1)
zal zich beperken tot de bovengrondsche werken; daarom zal
hier alleen datgene worden vermeld, hetwelk verband houdt
met het bovengrondsche bedrijf. Voor een gemak kelij ke
oriënteering op den dag van het beseek is hieraan toegevoegd
een silnatieplan der mijnen (fig. I ). (1)

De aanleg dezer mijn dagteekent van het jaar 1894, toen
~et electrisch mijnbedrijf nog niet de plaats van thans had
mgenomen.

Alle bovengrondsche machines, zonder onderscheid, worden
door stoomkracht gedreven en · werken zonder condensatle.
De benoodigde hoeveelheid stoom wordt geleverd door een
ketelbatterij , bestaande uit · twee Cornwall-ketels met een
gezamenlijk verwarmd opper vlak van 171 Ml!. en acht
bouilleur-ketels met een totaal verwermd : oppervlak van
528 MI. Deze batterij kan onder normale omstandigheden
per .uur tot 20.000 K .G. stoom van 8 ' atmosferen overdruk '
leveren.

Als brandstof voorde ketels wordt gehrnikt de opgehaalde
onzuivere kolen, waarvan een deel der grootere stukken met
de hand wordt uitgelezen. Over het jaar 1904 bedroeg de
hoeveelheid door de ketels verbruikte brandstof gemiddeld
rond 57 ton per dag. De verbrandingsgassen worden afge
voerd door twee schoorsteenen, onderscheidenlijk 53 M. en
45 M. hoog boven het roostervlak en met maxima en minima
doorsneden van 5,00 M. en 3,65 M. resp. 3,00 M. en 1,80 1\1.

De ontwikkelde stoomkracht wordt geleverd voor het
navolgende bedrijf :

10. de ophaalwerktuigen. De beide direct gedreven ophaal .
werktuigen zij n geconstrueerd door de machinefabriek
C. M EIfLlo;R te Aken. Het zijn tweelingmachines met een
vermogen van 600 E.P.K. een cylinder-doorsnede van 750
m.M. en een zuigerslaglengte van 1200 m.M. Zij zij n voorzien
van een etoomverdeeling met veranderlijke expansie. De
stoomverdeeling geschiedt door middel van kleppen, welke
door nokken worden bewogen (Systeem K RAFlo'T) i de nokken
dienen tevens voor het omkeeren der beweging. Elke machine
is toegerust met een stoom-, een hand- en een veiligheidsrem j
de remmen werken direct op de kabeltrommels en wel aan
beide zijden om wringing van de kabeltrommelas te voor
komen. De stoomrem werkt onder vollen keteldruk ; de veilig
heidsrem brengt automat isch den stoomrem in beweging,
zoodra de kooi te hoog wordt getrokken. Met elk der machines
kan een nu ttige last van 3000 K.G. met een maximale snel..
heid van 15 M. per seconde worden opgehaald j

2°. de compound werkende Iucbtcompressor, geleverd door
de machinefabriek NEUMAN N & ESS~R te Aken , met een
vermogen van ' 300 K P.K. De stoomverdeeling komt in
hoofdzaak overeen met die van SUJ,ZER. Het openen en
sluiten van de afzonderlijke zuigkanaleu der compressoren
wordt door zuigerschuiven bewerkstelligd (systeem K ÖSTER), het
gemeenschappelijk perskanaal wordt door een gewoon terug
slagventiel gesloten. De machine kan maximaal 70 omwente
lingen per minuut maken en zuigt dan 2600 M:S. versche
lucht per uur aan. De lucht wordt van 0-18/ 41 daarna van
1:1/..- 5 atmosferen saamgeperst . De- luchtcompressor levert
de saamgeperste lucht voor het ondergrondsch mijnbedrijf,
te weten voor boormachines, lieren, kleine ventilatoren,
pompjes en luchtinjectoren j

30. de machine voor de
machine van 75 P.K.

4°. de machine voor de wasscherij, een tweelingmachine,
geconstrueerd door de machinefabriek H UMBOJ..DT te Kalk
a. d. Rijn . De stoomverdeeling geschiedt eveneens door
kleppen. Het vermogen dezer machine bedraagt 300 P.K. ,
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machine" en worden naar afzonderlijke vergaarbakken geleid.
waaruit zij in de wagons worden geladen.

De steenen worden door het openen van in den voorwand
aangebrachte kleppen in een gemeenschappelijk reservoir
gespoeld, hetwelk gevormd wordt door den dubbelen bodem
der "Setzma.chines". In dit reservoir beweegt zich een
archimedische schroef, welke de eteenen naar één punt
beweegt, ven waar zij door een baggerwerk uit de wasscherf
worden verwijderd .

De fijnkolen leveren voor bet waschbedrijf de grootste
moeilijkheden op. Door het groote volume, hetwelk zij in
nemen, ia het lastig ze met eenig voordeel te verwerken ;
bovendien verstoppen zij de zeven, zij n uiterst moeilijk te
drogen, en worden gedeeltelijk door het waachwater medege
voerd naar de klaarbassins, alwaar zij zich als een minder
waardig product, kolenslik, afzetten.

In het waschbedrij f staan dus twee richtingen tegenover

zinkbakken van 40 M:I. inhoud, waarvan er in het geheel
8 aan wezig zijn. Hier vinden de gewasschen kolen gelegen
heid zich langzaam af te zetten en te drogen. Zij blijven ge-
middeld 36-48 uren in een dergelijken bak en zijn dan ge·
schik t om naar de briketfabriek te worden vervoerd.

Als waschwater wordt mijnwater gebezigd. Het gebruikte
waschwater wordt in groote bassins geklaard, stroomt daarna
wederom naar de wasscheef terug en wordt omhoog gedrukt
door een cen trifugaalpomp ter capaciteit van 5()(XJ L. per
minuut bij een drukhoogte van 20 M. Het waterverbruik
der waascherij , d. w. z. de hoeveelheid water, die ten gevolge
van verliezen gestadig moet worden toegevoerd, bedraagt
1 l\P. per minuut. De totale hoeveelheid water, welke aan
den kringloop deelneemt, bedraagt meer dan het ö-voudige.

De waascherij is geconstrueerd door de machinefabriek
HUMBoLDT te Kalk a. d. Rijn en kan in 10 uur tijds 1000 ton
steenkolen verwerken. Thans verwerkt zij gemidde ld 700 ton
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Fig. L

elkaar: 10 • zoo mogelijk alle kolen te wasschen, d aar onge- in 16 uur (rustt ijden inbegrepen). Er werken gemiddeld
waaschen kolen een hooger aschgehaIte en daardoor een ge- ,l) man.
ringeren marktprijs hebben, 2,). zoo weinig mogelijk fijnkolen Ad d, In de briketfabriek worden de gewasschen grove
te wasschen, ten einde een groot waschverlies tegen te gaan. briketkolen en de in drogen toestand afgezeefde fijne hrikel-

Tot voor kor ten t ijd werden op de mijn Oranje-Nassau alle kolen van 0 - 1.5 m.M. met steenkolenpek verwerkt. Het ver
kolen boven ;{ m.M. gewasachen en de kolen onder 3 m Mo werken van de steenkolenpek, zoogenaamde bray, vereiëcht
ongewaaschen in de briketfabriek verwerk t. T hans is hierin de meeste moeite, vooral des zomers, wanneer deze week en
evenwel een verandering gekomen door de toepassing van taai is. De bray wordt allereerst in een breker voorgebroken
het nieuwe patent WIS::iM .-\ ~~, waardoor het mogelijk is de en valt daarna in een desintegretor, alwaar zij geheel en al
kolen, indien deze d roog genoeg zijn, tot een korrelgrootte van verpoederd wordt. Vervolgens wordt zij met de beiketkolen
1 mMo af te zeven. Zoo worden thans de gruiskolen gestort vermengd en valt in een t weeden desintegrator, alwaar een
op 11 zeven elk van 1.19 MI. oppervlakte en 1.5 m.M. maas- innigere menging tueecben kolen en pek plaats vindt. Het
wijdte. Deze zeven maken ongeveer 300 stoeten per minuut I mengsel wordt door een baggerwerk opgevoerd en daarna
en worden bed iend door duimen. De kolen worden hierdoor I verdeeld over twee vlamovens, welke voorzien zijn van zijvuren
gesorteerd in grove briketkolen boven 1.5 m.àl , en fijne briket- en een gemiddelde temperatuur bezitten van 280') C.
kolen onder 1.5 m.M. In eiken oven valt het mengsel op een draaiende gietijzeren

De grove briketkolen worden gewaasclieu in 2 Humbolt'sche tafel en wordt door middel van vaststaande jalouzieharken
.Betemaohines" voorzien van veldspaatbeddingen en komen, voortd urend omgeroerd en van lieverlede naar den omtrek
na geweeachen te zijn, terecht in groote spits toeloopende be- verplaatst. Het blijft ongeveer 20 minuten in den oven , valt
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Korte mededeeling over de Glas- en Aarde
werkfabriek de "Sphinx" te Maastrichto

'Vat ten slotte aangaat de weschgelegenheid op de mijn,
zoo staan het opzichtvoerend personeel een aantal waschkuipen
ter beschikking en zijn voor de arbeiders in het waech- en
kleedlokaal 40 stortbaden ingericht.

dan in een cylinder en wordt daarin door stoom onder ge- Uit het verslag van de Kamer van Koophandel
stadig omroeren in een eenigeeina kneedbare massa veranderd. •
Dezemassa valt op het plateau van de pers, wordt daaronder . en Fabrieken te Amsterdam over 1904.
een druk van ca. 150 atmosferen tot b!iket geperst en ver- 1

1

' Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
volgens met behulp van transportbanden In de wagons geladen. d I 011 d d I h

De persen, B steem C OUIo'F INII AJ.. , zijn evenals de geheele ! wer ons we WI en toegez~';l en een exemp aar van aar
verdere inricht~g der briketfabriek door de firma 8CH licH- 1 verslag over 1904, waaraan WIJ het volgende ontleenen.
TERMANN & KREMER te Dortmund geleverd. Er zijn in het Alg e mee nov e r zie h t.
geheel drie persen, .0.1. éé~ g~~te ~ubbele en twee .~leine Het verslag vangt aan met de mededeeling dat bet jaar
enkele J!ersen. .oe brlketf~brlek IS ingericht op een dagelijksche 1904 niet alleen gunstig afsteekt bij het, mede ten gevolge
productie van 250 ton briketten à 3 K.G... . der werkstakingen althans voor het scheepvaartverkeer, min

Als. brandstof voo~ de ovens wo~den uitsluitend briketten gunstige jaar 1003, maar dat het in verblijdende uitkomsten
gebruikt ; de benoodigde hoeveelheid bedraagt per dag ca. ook het jaar 1902 aanmerkelijk overtreft.
1 ton. . . .. . Vooral de tweede helft van het jaar muntte uit door een

In de briketfabriek ZIJn gemld~~ld .19 ~an wer~zaam. verlevendiging van zaken op velerlei gebied en voornamelijk
Ad. e. Van het algemeen bedrijf dient m het bijzonder te in dat tijdvak werden de resultaten verkregen, die het ge

word~n vermeld het vervo~r der steenen naar en op de stort, heele jaar tot niet onvoordeelig stempelen.
het impregneeren van mijnhout m~t cr~~cophenol en het Trouwens de economische toestand niet alleen van Amster-
vullen, poetsen en bewaren der bensine-mijnlampen. dam, doch ook van het geheele land, is in het afgeloopen

jaar bevredigend geweest.
Zulk s vindt bevestiging in het feit, dat de opbrengst der

Rijksmiddelen, welke tot zekere hoogte al l:'! een barometer
van de volkswelvaart kan worden beschouwd, aanmerkelijk
hooger is geweest . dan bij de raming werd voorzien. In die
mate is de opbrengst medegevallen. dat de Minister van
Financiën zijn reeds ingediende wetsvoorstellen tot belasting
verhooging heeft teruggenomen.

Mocht echter te eeniger tijd, om welke reden dan ook,
versterking van 'e lande geldmiddelen noodzakelijk blijken,
dan hoopt de Kamer van ganseher harte, dat daartoe niet

De fabrieken nde Sphinx" zijn gesticht in 1834 door den heer de weg zal worden ingeslagen eener verhocging van invoer
~ETRUS DO"UNICUS REGOliT, die ze tot bijna aan zijn sterfdag, rechten , welkt! naar haar vaste overtuiging voor ons land
m 1878, bestuurd heeft. . ' met het oog op zij n bevolkingscijfer, zijn ligging en de ver-

Thans worden ze geëxploiteerd door een naamlooze ven- scheidenheld van bedrijf zelfs misschien meer dan voor eenig
no~tschap, waarvan directeuren zijn de heeren P ETRUS R EGOl "T, . ander - in hooge mate nadeelig zoude zij n.
kleinscon van den stichter, die aan het hoofd staat van de - Wat het reederijbedrijf betreft, dit had geen gunstig jaar.
afdeeling .glaswerk. en F'ER xA XD CJ, A ESSr;~ s , ing-enieur. chef De stand der reeds zeer laag staande vrachtenmarkt is in
der afde~lmg aardewerk. . . . . , . het afgeloopen jaar niet alleen niet verbeterd, maar vele

De kristal- en glasfabriek ie gesticht lD 1 834 ~ en IS, om vrachten wijzen nog een verdere daling aan en staan op een
zoo te zeggen, het begin geweest van deze ind ustrie in , ongekend laag peil.
ons land. Zooals ook in het vorige jaar het geval was, konden echter

De aardewerkfabriek is opgericht in 1836 en heeft in vele geregelde lijnen nog gunstige resultaten aanwijzen.
Nederland eene nijverheid doen herleven, die in vorige eeuwen M ~ • • •

bloeiend was. Nederland is op dit gebied een der groote ~ IJ ver hel d.
producenten der wereld geworden. De mededeelingen, door de Kamer van de industrieelen

In de glasafdeeling wordt tafel glas gefabriceerd van gewoon ontvangen, luiden in het algemeen belangrijk gunstiger dan
glas en van kristal, zoowel de fijnste, geslepen en gegraveerde, i die van het vorige jaar, en zij sluiten zich geheel aan bij
als de meest gewone artikelen, die geleverd worden aan de ~ den indruk, welke het ufgeloopen jaar in het algemeen ge
voomeemate handelaren van ons land en uitgevoerd worden : maakt heeft.
naar alle landen der wereld. Meelfabrieken . Veranderde omstandigheden met betrekking

In deze afdeeling is een personeel van -t- 1000 werklieden i tot de tarweêxporteerende landen waren niet zonder invloed
werkzaam. - op de uitkomsten van de maalindustrie. In de eerste helft

In de aardewerk-afdeeling worden alle artikelen van fijn van het jaar bleef alles bij het oude, in de tweede helft hield
aardewerk gemaakt, zooals tafelserviezen, waschatellen, huis- het aanbod van Noord-Amenkaansch meel zooal niet geheel,
houdelijke en sanitaire-artikelen, en in een van hare afdee- , dan toch voor het grootste gedeelte, 0P i wel kwam daartegen
lingen worden ook muurtegels gefabriceerd. i aanbod u it Duitachland en België, maar, voor zooverdit nieuw

Het aardewerk, hetwelk in ons land gebruikt wordt, is I aanbod was, uitsluitend als gevolg van de betere prijzen die
voor het grootste gedeelte afkomstig van "de Sphinx", en wordt, de Nederlandsche maalindustrie kon maken.
evenals het glaswerk, naar alle landen der wereld uitgevoerd. Onder de ongunstige jaren zal dit jaar, voor de maalindustrie
Bijna overal wordt het fabrieksmerk ,.de Sphinx" aangetroffen. zeer zeker niet gerekend worden.

Behalve de fabriek te Maastricht heeft "de Bphinx" nog een llijstpelmolen. Deze kan op een bevredigend resultaat
aardewerkfabriek te Meerseen. in de buurt van Maastricht. wijzen.

De aardewerk-afdeeling heeft een personeel van -j- 2300 De fabriek had volop werk, de afzet was zeer geregeld en
werklieden. - tot oploopende prij zen, ook wel eenigszins veroorzaakt door

De werklieden der beide afdcelingen - glas- en aardewerk - den drogen zomer, welke de oogsten in Europa niet tot hun
zijn verzekerd tegen ziekte en invaliditeit door ziekenfondsen, recht deed. komen.
die in stand gehouden worden door bijdragen van de werk- Cacao- en chocoladefabrieken. Bijzondere evenementen vallen
lieden en van de vennootschap. niet te vermelden, en kan dit jaar in het algemeen een nor-

Diezelfde fondsen - met een buitengewone bijdrage van de maal jaar genoemd worden.
vennootschap - gaven ook vergoeding wegens ongevallen, 'Vat cacao betreft, waren de prijzen der grondstoffen onver-
v66rdat de Ongevallenwet in werking was. l anderd, maar de chocolade-industrie werd gevoelig getroffen

De fabrieken zijn aan den spoorweg verbonden ; door twee door de zeer belangrijke verhooging der suikerprijzen, aan-
locomotieven worden de wagens in de fabrieken gebracht. gezien bet onmogelijk was de daardoor verhoogde uitgaven

De fabrieken worden verlicht door gas, hetwelk in haar I door een prijeverhooging van het fabrikaat te compenseeren.
eigen gasfabriek wordt geproduceerd. In den winter worden Stoom-Kot/iepellerijen. De aanvoer van koffie in hoornschil
tot 3200 M3. gas per etmaal verbruikt. was zeer klein als gevolg van een gedeeltelijken misoogst,

In drinkwater wordt voorzien door een waterleiding, welke waarbij kwam, dat een goroot gedeelte van hetgeen toch nog
tevens dienst doet in geval van brand. rijp geworden was in Indië werd gepeld. De resultaten van

Het dagelijksch kolenverbruik bedraagt ;- 15 wagens van het bedrijf waren dus minder gunstig.
10.000 kilogr. De Suikerraffinaderijen hebben niet ten volle de hoeveel-
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