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d b ' er ie en of dat · · 

» oor eschutting of .andere toestellen d ZIJ 
. d h wor en beschermd 

» ten em e et medetrekken door den kabeI t 
keerschijf te belet:ten. ot aan de 

» Voqrnamelijk is het noodig bevel t 
1 e geven het we k t"l » te eggen w a nneer de beschutting 0 d r 8 1 
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ga enJ. 
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k II scrap er » m d k l 
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» Iied en d ie er in arb eiden eene to . ient e: voor de werk-

uw ten d1enst Id 
i> hen toeiaat stiistand te bellen d e geste die 

aan . en m h" . » windas. » - a c in1st van d en 

Voor de Min ister: 

Voo,. den D i,.ecteu1· Genei·a[ 
D . 1'an het 1lf i · 

e H %fdm{fenie11 ,.-D . . .111 we;en : 
11 ecteur 

G. RAVEN. . 

MINISTER!IE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

ALCEMEENE DIRECTI EVAN HET MljNWEZEN. 

Ministeriëele Omzendbrieven aangaande 
de stoomtuigen en persluchthouders <

1
> 

Cebruik van speciaal staal. 

2 B/ 1722 Dossier 1789. 

Brussel, den 8 Juli 1931 . 

Heer Hoofdingenieur-Directeur , 

Bij uw schrijv·en van 25 M aart 193 1, n° 31647 / 613 hebt gij 
mij medegedeeld dat de N. V . . . . . . . ..... . . .. ... U gevraagd h eeft 
of bij het bouwen van autoclaven zi j, om inteeringen t e ver
mind eren, S. M . staal mag gebruiken <lat m et koper gelegeerd 
is . e en treksterkte van 65 k g./mm 2 b ezit en een uitrekking van 
13 tot 19 %. 

Deze vr.aag w erd aan het onderzoek der Vaste Commissie 
van! Advi·es inzake stoomtoestellén onderworpen. 

Uit de bescheiden die b ij d e Commissie tet inzage w erden 
ingediend blijkt dat er soor ten van S. M . staal b estaan , die 

(l ) ln d e 4e afl ever in g van Boe kdee l XXX lV jaa r 1933 van de « A 1111ales des 
M ines de B elg ique » werden om ze ndbr ieven van algemeen belang u itgegeven , 
d ie bet rekk ing hebbe n op de stoomtoescelle n en de drukluchth ouders . omzend
brieven die in den loop dezer laatste jaren verschenen, gewoonlij k naar aanlei· 
d ing van het ad vies der vast e Co mmi ssie van ad vies inzake stoomtoestellen . 

O p ad vies derze ifçle Com m iss ie werden ook beslissi.n gen ge nomen aan g~ande 

bij zonde re gevallen. Daar deze bes lissingen ais nch tsnoer kunnen d1enen 

hebben \V ij di enstig geach t deze u it te geven. 
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0,28 % koper bevatten, en di·e een treksterkte van 3'7, 1 kg./ 
mm2 met een uitrekking van 27 ,5 % bieden, en die veel beter 
dan het gewoon ·staal aan de inwerking z·an zuren weerstaan. 

De Oommissie heeft het advies geuit, dat soortgeli~k metaal 
mag gebruikt worden voor het bouwen van autoclaven, wijl 
het gebruik van ·een koperhoudend staal met 65 kg./mm2 trek
sterkte en 13 à 19 % uitrekking niet mag toegelaten worden. 

lk heb de eer U te berichten dat ik mij bij dit advies aansluit. 

2 B/ 1608 Dossier 1772. 

Beproeving. 

De Minisfer, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 29 November 1930. 

Heer afgevaardigde Beheerder, 

Bij uwen brief van 2 September 1930 heeft U mij gevraagd 
dat, voor uwe stoomkeltels, type .... ........ . ..... , artikel 51 vanl 
het K. B. van 28 Maart 1919 op die wijze zou vertolkt worden 
dat U het metselwerk :z.oudt mogen uitvoeren, zonder de be~ 
proeving die de in gebruikstelling voorafgaat te moeten af
wachten 

T en gunste van u,we aanvraag doet U geolden dat uwe inrich
tingen zich . laten kenlmer.ken door de zi~htbaa·rheid en de ge
naakbaarhe1d ,van alle Jdmknaden en bmsdichtingen. 

Uwe aanvra•ag werd onderworpen aan het onder . . k d 
V C 

. . Ad . . zoe er 
aste ommiss1e van vies .JTizake Stoomtoestellen 
Deze Commissie heeft het advies geuit waarb·· 1·k· ·· • • IJ 1IUJ aan-

~luit, dat indien .het v66r de beproeving opgerichte metselwerk 
het onderzoek met belet van al de klinknaden di d bodems 
. b h h . ' e er 
m egrepen, noc ·et opmeten der misvormingen die zich zou-
den voordoelll in den loop der beproeving, man mag aannemen 
dat volda:an wordt aan de verordeningsmatige voorschriften. 

Gelief, M'iünheer, de verzekering ffiijner hij~ondere hoogach
ting te aalllVaarden. 

De Minisfer, 

H. HEYMAN. 

l 
i 

DOCUMENTS ADMINISTRA TIFS n03 

2 B/1674 Dossier 1779. 
Brussel, den 9 April 1931 . 

Hee·r Hoofdingenieur-Directeur, 

Bij uw schrijven van 19 Jailuari 1931, n° 9/2141, h~bt gij mij 
gevraagd welke proefdrukking moet vereischt worden voor 
twee watervoorwarmers met koperen pijpenbundel, die een 
schaal uit gegotert staal bedragen. T evens hebt gij rnij bericht 
da.t de bouten die deze schaal vasthechten, volgens de proef
nemingeTu van het metaal, slechts ·een veiligheidscoefficient van 
8,87 bieden in plaats van 1 O. 

Beide vragen werden onderworpen aan het onderzoek der 
vaste Commissie van Advi-es inzake Stoomtoestellen, die het 
volgende advies geuit heeft : 

Wat het bepalen der beproevingsdrukking betreft dient 
geen: rekening gehouden met het bestaan van een stuk uit 
gegoten metaal, des te meer het om staal handelt. Daar de 
toestellen op 65 kg. / cm2 moete,n werken, <lient llun beproe
vingsdrukking bepaald op 65 + 65 / 3 = 65 + 22 = 87 kg. / 
cm2

• • 

Aangaande het veiligheidscoefficient der bouten; gelet op 
hun grooten doormeter ·en op het feit dat het losmaken van 
dén bodem slechts bij uitzonderinig zal gebeuren en dat het 
bijgevolg mogelijk zal zijn de bouten met al de gewenschte 
zorg vast te schroeven, is het niet noodig een veiligheids coef
ficient 10 te vereischen; men mag zich tevreden stellen met 
het veiligheidscoefficient 7,4 .dat overeenkomt met de trek
sterkte die bepaald werd bij het bestellen van het metaal der 
bouten. 

lk heb de eer U te herichten dat ik mij bij die twee adviezen 
aansluit, dat de beproevingsdrukking der twee watervoor
warmers op 87 kg./cm2 dien.t beperkt, en dat 'deze toestellen 
op 65 kg./cm~ in werking geste:ld m.ogen worden', al zijn ze 
ook voorzi.en van bouten als deze die de veTvaardiger aange

wend heeft. 
, De Minister, 

H. HEYMAN. 
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2 B/ 1701. 

Brussel, den 4 Juni 1931 . 

Heer Hoofdingenieur-Dirncteur, 

lk beill in ~e~~ v~~ uw schrij.ven van 27 Mei 193·1 no 
1141, waarbiJ giJ miJ vraagt aan w'elk • 31297 a/ 
d d 

e v-0or-waarden d . 1 
aan op at zou mogen overaega d ient vo -

"' an wor en tot d t f 
van azijnzuurhouders die op w e wa erproe agons moeten e 1 
voor het vervoer per spoorwe d ' l . g P aats worden 
d 

'd g en ie ge ed1gd zull d 
oor rru d el vani geperste lucht en wor en 

3 k 
m et een hooa t cl k van g. / cm2 • .,s e · ru king 

Ais antwoord op <lien brief h b 'k d 
d l"k e I e eer U t 1 t 

at soortge IJ e vaten als persluchthouders . e a en weten 
en door d e ambtenaren van d ~1enen aanschouwd, 

fd 
en stoomtuigd' 

proe worden onder de d . ienst mogen be-
mi jn a mbtsbri:f van 25 Fvoborwa~rl 9e2n6J1e bepaa]d werden bi1' 

e ruan no 2 A / Il 
zeggen m et voorbehoud <lat d d ' . 021 ' t is te 
b . e vervaar 1ger m h t b l 

eproevmgstaks toesternm e eta en der 
N h e. 

oc tans aangezien de b d ld h e oe e vaf:te n d 
en et gebruikte materiaal b tr ft d ' wat . en bouw 
voorschriften n iet vold e lie , ~.an e verorderungsmatige 

. , nen, zu en ZIJ van 
z1en worden, en geen g t . h . geen stempel voor-
afgeleverd worden . e UJgsc nft der beproeving za] mogen 

2 B/ 1721 Dossier 1791. 

De Minister, 

H. lliYMAN. 

Brussel , d en 8 Juli 1931. 

Mijne H eeren , 

. I ~. uwen br~ef van 5 IMei 193 1 hebt ï 
gieti]Zeren bu1zen bestaande w t g J gevraagd dat vier uit 
idrukking op 45 ki lo aestd d is ab~:'ofor::varmers, wier hoogst e 

t ff 0 
' IJ a WIJk. ge ro en .maatregel niet zoud b mg van, een onlan gs 

b 1 · ' en epro f d d 
e van de hoogste werkingsdrukk~ 7 .~or en op h et dub-
Uwe vraag werd aan he t ond g, t Z lJ op 90 kg. / cm2. 

- Ad · . erzoek de y · 
van vies mzake St-oomtoestelle d r aste Commissie 

' n on erw orpen d • en eze 
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hee.ft het advies geuit dat d e verplichting de gietijzeren toe
stelle n m et hooge drukking op het dubbel van de hoogste w er
kingsdrukking te beproeven niet kan gelden voor de toestellen 
die in vervaardiging waren ten t ijde der wijziging van het 

reglement. 
lk h eb de eer U te laten w eten <lat voor bedoelde toestellen 

d e proef drukking 45 + 15 = 60 kg. nie t zal moeten te boven 

gaan . 
Gelief , mijne Heeren, de verzekering van mijn bijzondere 

hoogachting te aanvaarden. 

2 A / 1567. 

Mijne Heeren, 

De Minister, 

H. HEYMAN . 

Brussel, den 1 October 1931. 

Bij uw schrijven van 5 Oogst 1931 vraagt gij mij of een 
nieuw gebouwd stoomtoestel dat amb:telijk in de werkhuizen 
van den vervaardiger beproefd werd,, wederom eene ambte
lijke b ep roeving moet onde rgaan na zijne definitieve oprich
ting op de .plaats waar het moet gebruikt worden. 

lk h eb d e eer U te b e.richten dat i.n dit geval geen nieuwe 
b eproeving vereischt wordt; dit geldt -0ok voor een reeds ge
bruikt toestel <lat na h erstelling in ee;n .atelier er d.e ambtelijke 
b eproeving zou ondergaan hebben . 

ln b eid e gevallen is d e eigenaar natuurlijk v.er.plicht aan den 
met h e t toezicht gelasten ambt:enaar het proces-verbaal van 

b eproeving ter inzage t e ov:erhandigen . 

Er dient opgemerkt dat deze beslissing sle•chts geldt inzoo
verre he t toestel tijdens het vervoer geen schade zal opge-

loopen h ebben. 
G elief , mijne H eeren , d e verz·ekering van mijn bijzondere 

hoogachting te aanvaarden . 

De M inisler , 

H. HEYMAN. 
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Veiligheidstoestellen bij de kete.ls met dubbel watervlak. 

2 B/1672 Dossier 1785. 

Brussel, den 9 Aipr:il 1931. 
Heer Distriktoverste, 

Bij uw schrijven van 26 F ebruari 1931, n° 6769, hebt gij mij 

laten weten dat de N. V. ······ · ·· ·· ······· · ····· voornemens is 
negen nieuwe ketels op te richten, bestaande ied.er uit twee 
boven!elkander gelegen rompen, waarvan ieder met twee 
vlambuizen voorzien is en zijn eigen watervlak . bezit. De spijs
inri~hting bestaat enkel bij den hovensten romip, terwij] de 
onderste gespijst wordt met het water dat uit den bovensten 
door eene breede buis ov.erloo.pt. De twee ·rompen bezitten 
waterpeilglazen. 

De Vaste Commissie van advies inzake StoomtoestelleI11 is 
belast geworden te onderzoeken of gemelde ketels voldoen 
aan de bepalingen der verordening aangaande de stoomketels. 
Uit het advies door deze Commissie gegeven b!ijkt dat bij de 
ketels van dat stdsel w; lke opgericht werden na het in wer
lcing treden van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1919 
(algemeene verordering aangaancÎe de stoomtuigen) elk der 
twee Tompeni voorzien worden moet met .een a]armflu.it, twee 
waterpeilglazen ·en een afzonderlijk voedingstoestel in over
eenstemming met de bepalingen van den ministerieelen om~ 
zendbrief van 31 Juli 1919. Voor de lœtels die bestonden voor 
het in kracht treden van het bovengelr1eld Koninklijk Besluit 
moet heu afzonderli]k voedingstoestel ni.et geeiÏscht worden 
voo·r den ondersten romp, aangezien de verordening geen 
terugwerkend eff.ect heef.t, tenzij er ·een waar]ijk gevaar zou 
bestaan. Een alarmfluit moet in alle geva] hestaan voor ieder 
romip. 

Ik sluit mij aan bij d e meening der Commissi e e n heb d e ee r 
U te lat en weten dat de ketels der N. V . . .. . . ... .. ... .. .. .. . . . . . , in 
overeenstemming met de V·erscheidene punten van dit advies , 
moeten behandeld worden. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

• 
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Laagste Waterst111d1 en waterpeiltoestellen. 

2 B/ 1621 Dossier 1759. 

B 1 d n 29 November 1930. russe, e 

Mijne Heeren, 

N b 1929 hebt gij .een afwij-
Bij uwen brief van 12 ~v.em er tik 1 23 van het K. B. 

d d bepalmgen van ar e , king gevraag van e . ·. ketels over t 
919 e « semi-manne » 

van 28 .MaJart 1 voor uw d k t 1 van dit stelsel die . • b.. der voor en e e 
algemeen, en m t rJzon · opgericht hebt . 
gij in de Electrische , Centrale .. .. ... . .. . . ... .. .. . . 

.. .. der .tw.ee bovenste reeksen, 
Bij deze ketels ZlJn de p11pehn k een gedeelte der 

ed lt der ac ter ast en · 
het bovenste g ee e 1. d . h · romp boven het laagste s too mkamer van den cy in n sc en 

waterpeil gelegen. . . ld 
h b"' uwe aanvraag gevoegd plan, is verrne 

Volgens et 1J , d cylindrischen romp voor-l d t Omkarn·er v•an en d gedee te er s 
0 

d 0 1 O on er 
. b kleedinO' die zich tot rneer an m. 

z1en va'lll een e o . k d ' de plaat van de recht. 
den laagsten waterstand mtstr-e t •en . ie b . "dt H et 

rakin der verbran.dmgsgassen evnJ ... 
str.eeksche edaan lt~ d:r achterkast is van geen dergehJke bebovenste g ee 
scherming voorzien. . 

d h t onderz'Oek der Vaste Comrn1s-u nvraag w-er aan ·e D 
we aad. . . k Stoorntoestellen onderworpen. ez.e 

si·e van A y1es mza el d . bï ik rnij aan-
. i'e he.eft het vo gen advies gemt, waar J Comrn1ss 

sluit : . . . 90 'twendigen doormeter , die 
~ .pŒJPen van1 mm. m .. Id t 

De bovens.·e ·1 b . d dienen .geh1kgeste me h t waterper evm .en, . d 
zich boven e . d ed der staande ketels, voor e-

l t kleme oorsn e l ~ t 
de dee en me ·f artikel 23 van het reg ernent n. .e 

lk de voorschn ten van we e .. 

van toepassing ZIJil. achterkast betraft , mag 
gedeelte der . 

Wat het bovenste ·1 sh'J'gen geval het voorzien is 
1 t water.pe1 d it boven het aags e 

• 
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van een vuurvaste bekleeding die het tegen de rechstreeksche 
~~nraking van den gasstroom bevrjjdt, zooals dit verwezen
h1kt wordt voor het gedeelte der stoomkamer van den l" · · cy m-
dnschen romp dat boven het laagste waterpeil gelegen is en 
waarop de pijpen der twee bovenste reeksen aang:ebracht 
Z1Jn . 

Gelief, mijne Heeren de verzekering van IIlJJn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden . 

2 B/ 1661 Dossier 1778. 

Mijne Heeren, 

De Minister, 

H. HEYM.A.N. 

Brussel, den 23 Maart 1931. 

Bij uw schrijven van 15 December 1930 hebt · · d 
h 

"d g1J gevraag 
verse -e1· en vervoerbare ketels van duitsche herkom t d" · · · B ' ·.. · s , 1e g1J 
~ eJgie _mgevoerd hebt voor het uitvoeren van het Albert-

anaal, :met te moeten voorzi·en van een tweede waterpeilglas. 

Uwe v_raag_ werd aan het onderzoek der Vaste C 
Ad 

ommissie 
van vies mzake Stoomtoestellen onderworpen. 

Overeenko~s~g het advies van deze Commissie, heb ik de 
eer U t e benchten dat ik U veroorloof d k l 

f 
voor gezeg: .e ete s 

proe kranJen t e b ehouden als tweede peilglastoestel. 

Deze .toelating wordt ondergeschikt d d 
d 

. aan e voorwaar en 
at deze ketels het be]gisch grondgebied zull 1 t d t d en ver a en na a 
e Werken van het Albert-Kanaal zulle .. · d " · · . , n geem 1gt z1Jn. 

Gelief , mijne H eeren de verz·ekering van mijn bijzondere 
hoogachring te aanva.arden. 

De Minister, 

H. HEYMA.N. 

J 
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2 8 / 1692 Dossier 1790. 

Brussel, den 19 Mei 1931. 

Mijrre Heeren, 

Bij uwen brief van 28 April 1931, heeft U mij gemeld dat, 
bij de ketels van het type . . . . ... . ... . .. ... . met twee bovenste en 
een ondersten romp, het waterpeil in den achterromp lager 
valt dan! in den voorsten, en dat bijgevolg aan artikel 23 van 
het reglement niet nauwkeurig voldaan wordt. Gij vraagt dat, 
in afwachting der wijzigingen die dienen uitgevoerd om de 
inrichting met het reglement te doen overeenkomen, deze 
ketels in werking zouden mogen blijven mits het aanbrengen 
van een pyrometer op de plaats waar de platen in droogen 
toestand zouden kunnen geheet worden, en op voorwaarde 
dat in geval de warmtegraad der gassen 350" zou te boven 
gaan1 een schot opg:ericht worde, om den warmtegraad der 
gassenl beneden 350" te doen terugkomen. ' 

Uwe vraag werd aan het onderzoek onderwol'pen van de 
Vaste Cornmissi.e van Advi-es inza_ke Stoomtoestellen. Deze 
Commissie heeft het volgende advies geuit : 

De bovenste achtenromp van aile ... .. . .. ... . .. . ...... . . .. .. kete ls 
dient van waterpeilglazen ·voorzien. 

!nJdien er vastgesteld wordt dat in den achterromp van een 
ketel van dit type het waterpeil ondeï d e vernrdeningsmatige 
grens daalt, zal de ketel voorloop~g in werking mogen blijven , 
op voorwaarde d~t binnen de acht dagen een pyrometer aan
gebracht worde om den warmtegraad der gassen' te meten in 
de nabi.jheid der plaat die in droogen toestand zou kunnen 
geheet worden, en dat er binnen de drie. maanden zou over
gegaan worden tot h e t op richten van een schot of eene vuur
vaste bekleedin.g ten einde den romp aan de aanraking der 

verbrandingsgassen te onttr0ekken. 
Indien, in' de nabijheid van _het achterste gedeelte d er plaat 

an den achterwmp van een ketel, de warmtegraad 35()<> zou 
;e boven gaan, zoo zou de ketel onmiddelijk buiten werking 

moeten -gesteld worden. 
Binnen e en ti-jdperk van zes maanden zullen de noodige 

maatregelen getroffen worden opdat bij alle .............. .. ...... .. 
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ketels het wateq,eil in den achtersten bovenromp op de veror
deningsmatige hoogte kome. 

Ik heb de .eer U te laten weterr dat ik mij bij dit advies 
aans!uit, en dat de bepaalde termijnen vanaf de ontvangst van 
onderhavigen brief zullen beginnen te loopen. 

Gelief, rrlijne Heeren, de verz·ekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

2 B/1724 Dossier 1790. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 16 Juli 1931. 

Heer Hoofdi111genieur-Directeur, 

Ik heb de eer uwe aandacht opnieuw te vestigen op mijn 
ambstbrief van 19 Mei 1931, n° 2 B/ 1692, betreffende de ketels 
van het type . ... .. ... .. ..... . . , en waarvan U .een afschrift over-
gemaakt werd. 

ln dezen ambstbrief zijn voor <le ketels van dat type schik
kingen aangegeve~ die dienJen toegepast om reden dat, zooals 
tijdens de werking d.ezer ketels vastgestdd werd, de bovenste 
achterromp feitelijk zonder water js, ofschoon hij met de ver-
brandingsgassenJ in aanraking komt. · 

lk heb vemomen dat deze ambtsbrief verstaan werd also.f 
hij alleenlijk de door •een bepaalde maatschappij gebouwde 
Jœtels zou beoogen. Dit is een verkeerde opvatting. Overeen
komstig het advies van de Vaste Commissie van Advies inzake 
Stoomtoestellen, is bedoelde besUssing toepasselijk op al de 
stoomketels waarbij het hierboven aangehaald feit voorkomen 
kan. 

Gelief het voor.gaande ter ken.ois te brengen van de onder 
uw gezag staande ambtenar·en. 

Anderzijds valt op .te merken! dat de peilglazen waarvan de 
bovenste achterromp <lient voorzie_n, niet noodzakdijk voort
durend in dienst moeten zijn; men hoeft enkel zich steeds 
ervan te kunn~n v·ergewissen dat het waterpeil in dezen romp 
de verorderungsmatige hoogte ber.eikt . 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

-.. 

r 
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Cebruik der autogen0 lassching. 

2 B/1558 Dossier 1752. 

Brussel, den 16 April 1930. 

Mijnheer de Bestuurder, 

Door uw schrijven van 29 Juni 1929, nr 6751/D/14, hebt gij 
de toelating gevraagd het autogenisch lasschen te mogen ge~ 
bruikeni voor het herstellen\ der koperen vuurhaardel?- uwe 

locomotieven. 
Gezien het advies der Vaste Commissie van Advies inzake 

Stoomtoestellen, heb ik de eer U de gevraagde toelating te 

verleenen onder volgend.e voorwaarden; 
1) Het gebruik van autogenisch lasschen voor het .herstellen 

van de koper·en gansch verankerde vuurhaarden 1s veroor-

loofd : · d' 
a) Op all.e plaatsen tot het uitvoeren van opvullmgen 1e-

d ~m verdwen'en metaal te vervangen, op voorwaarde 
nen e ~ i· l .. k · · f 
dat de dikte der plaat voor ?e opvul mg, ge IJ ZIJ m~t o 
grooter zij dan de verslijtingsgrens, 't is te z.eggen d.e ~nste 
dikte wellœ mag bestaan volgens de weerstandsb erekem.ngen 

van den ketel; 
b) Tot het herstellen van spleten en het pl~atsen van stuk-

l d W
anden van den vuurhaard, mtgezonderd den 

ken aan a e "nk h ht 
d . .d van den rechtschen, h se en en ac er-

hemel en .en ran h l 
d 

. hooa.te van 0 m. 20 onder den eme ; 
wan op eene " . . . 
' Ir koperen vuurhaarden b1J m1ddel van 

2) De hehrstle inhgen va;nllen uitgevoerd worden in werkplaat-
"sc asse en zu . . lk 

autogero r "k legd zijn tot het mtvoer~ van zu e 
sen die behoor IkJ a_anf ge l. derhoudeil! worden in volmaakten 

k . het wer gene za on 
wer en, . d l ht"g genoeg zijn am te voo•rkomen 

b 'k t estan e'lll za .mac . I d d 
ge rUI s 0 

· h t l chen ooit kome te lij en oor 
h "tvoeifen van ·e ass l 

dat .et m d . f door storing der toeste len; 
'kenheid er stroommg o 

ontoerei . ll" 11 uitgevoerd worden onder het 
3) D herste mgen zu en . . d d 

e vakman of eenen b1Jzon er aartoe geoe-
toezicht van :eenen 
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fenden opziener, door lasschers, die bekwaam bevonden 
werden voor zulk werk en wier vakJœlijke geschiktheid op 
voo~hand zal '·vastgesteld worden; 

4) Voor het uitvoeren van lasschen zal . men slechts koper 
gebruiken waarvan de hoedanigheid zal onderzocht geweest 
zijn door. b eproevingen op trek)œn e n plooien van gelaschte 
proefstukk en. 1Vl~n zal daarenboven in elk geval onderzoeken 
of het metaal der te herstellen zijnde deelen geschikt is voor 
een behoorlijk lasschen; 

S) De ket els d ie door middel va n autogenisch !asschen voor
name hers tellingen ondergaan h e bben , waaronder het stQppe n 
van spleten niet begrepen is, zullen onderworpen worden aan 
de v.erordeningsmatige waterproef, gedurende dewelke de 
goede staat der lasschingen zal moeten .vastgesteld worden 
onder andere door navorsching der laschlinien door middel van 
hame rslagen . Bovendie.n zullen d e ketels , die voorname herstel
lingen ondergaan hebben, drie opeenvolgende malen aange
stoken , onder drukkin!g gebracht •en afgekoeld worden ; onder
tusschen moet m en zich verzekeren van den goeden staat der 
lasschen. 

G elief, Mijnhe.er, de v·erzekering van mijne bijzonder·e hoog
achting te aanvaarden . 

2 B/ 1590 Dossier 1758. 

Mijn!h eer, 

De Minister, 

H H EYMAN. 

Brussel den 3 September 1930. 

lk heb d e eer U te laten weten dat uwe aanvraag van 29 Ja
nuari 1930, a angaande h et gebruiken van een kraankeltel. 
waarvan \'erschJlende onde rdeelen door autogenisch lasschen 
samengevoegd zijn , a a n h et onderzo-ek d er Vaste Commissie 
van Advies inzake Stoomtoestellen o,nderworpen werd. 

Deze Ç9mmissie heef.t opwerpingen gedaan t egen het ge
bruik va n au togene lasschin g voor d e langsnad en van d en vuur-
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l k teg:en de aut oge.ne hoeklassching 
haard ·en de schouw, a.soo -
rondom de ladingsopening. 

Zi. heeft het ad vies geuit, waarbij .i.k mij aansluit, dat we
gensJ h et bestaan van vermelde lasschmgen de gevraagde toe-

1lating niet mag verleend worden . 

h d V.erz.ekering mi1'ner bijzondere hoog-Gelief, M~in eer, e 
achting te aanvaarden. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

2 B/ 1614 Dossier 1766. 

Brussel, den 26 November 1930. 

Heer Minister, 

D mbstbri ef va~ 17 Maart 1930 , s• dienst, no 14414 
oor uwen a · d b · f 

')IL, 1/ 1 g heeft U mi.j afschrift ov.erg.emaakt van . ·en rie 
L,))J ' • • de toelatmg vraagt b" de MaatschappIJ · . . . ....... . . . · ·· ···· . 
waar IJ h ll ' met autogenisch lasschen mt te voeren 

oorname erste m gen d l 
v . d k erde gedeelten en aan de pijpenplaten , er sta en 
aan e veran · 
locomotieven. · · 

d het onderzoek d er Vaste Comrruss1e 
Deze vraag wer aan 

k Stoomtoestellen onderworpen. 
van Adv:ies inza e b k 

heef.t h e t volgend advies geuit, waar ij i 
D eze Commissie 

mij aansluit : . . .clien t veroorloof.d h e t au togenisch 
D e Maatschapp!J · · · · · · · · · ] d ]aschbrander als m et 

bruiken zoowe m et en 
dasschen te ge ' li hare kooeren en stalen 

. . . OT h et herste en van . 
electnc1teit , vo d d h' b ep aalde voorwaarden; 

. fk t 1 on er , e ierr.,a 
locomotie e e s , vullen van invretingen om 

A) Op alle P'laatsen, tot lhdet op voorwaarde dat d e plaat-
k tof te verge en, op d ' l 

een gebre aan s . 'k nd zijn om op ie p a a ts 
d oipvullmg, toere1 e . 

dikrteno, voor , e . . ·1· h 'dscoefficient te b1eden; 
d · sm a t1 ge ve1 ig ·e1· 

h et veror· ernng l t n en: h e t aanbrengen van 
h tell en van sp e e · · 

B) Tot h et ers kb t·en trekankers of rookp11pen 
lJ me t stee ou ' · · 

stukken aan a e l" k d e voorste en achterste p1ipen -
_ L d · wanden (name IJ verarllKer e 
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platen, de wanden van den vuurhaard en de vlamkast) der 
ketels met geheel verankerden vuurhaard, met uitzondering 
van de dekplaat en het gedeelte der œchter-, linker- en achter
~anden van den vuurhaard, dat zich OiP ·een hoogte van 
20 cm., onder de dekplaat ui.tstrekt; 

C) Tot het hernieuwen der uiteinden van iizeren of koperen 
buiz.en. 

De to:elating is aan de volgende voorwaarden ondergeschikt: 

1°) De herstdlingen zullen uitgevoerd worden onder het 
toezicht van eenen vakman of eenen bijzonder daartoe geoe
fenden opziener, door lasschers die bekwaam bevonden wer
den voor zulk werk en wier vakkelijke .geschiktheid op voor
hand zal vastgesteld worden; 

2°) . Eveneell!s zal de hoedanigheid van het laschmetaal of 
der electroden, die bij het uitvoeren van lasschen gebruikt 
Worden , onderzocht geweest zijn door beproevingen van ge
laschte proefstukken op .trekken .en plooien; 

3°) In het register bij art. 70 .van de .politieverordening van 
28 Maart 1919 voorzien. zal de beschrijvjng der herstellingen 
aangevuld worden m et eene schets die de plaats en den aard 
der uitgevoerde herstellingen aanwijst, met de aanduiding van 

' den naam van den lasscher en van <lien van den geoefenden 
onder 1°) hierboven aangehaalde.n opziener, die o:p de verrich
ting toezicht gehouden heeft; 

4°) De ketels die voomame herstellingen ondergaan hebben 
(waaronder het stoppen van spleten in de verankerde gedeel
ten der vuurhaarden n:iet begrepe'n is) zullen onderworpen 
wordenf aan de verordeningsmatige waterproef, gedurende 
dewelke de goede staat der lasschingen zal moetein vastgesteld 
worden onder ander doo•r navorsclllng 'der laschlinien door 
middel van hamerslagen. 

Bovendien zullen de alzoo gelaschte ketels twee opeenvol
gende malen aangestoken , onder drukking gebracht en afge
koeld w ord en ; ondertusschen moet men zich verzekeren van 

den goeden staat der lasschen. 

De vroeger in deze zaak verleende afwijkingen, namelijk m 

l 
'! . .. 
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1921 en 1929, worden ingetrokken·, en do or onderhavige mach

tiging vervangen. 
Gelief, Heer Minister, de verzekering te aanvaarden van 

mijne bijzondere hoogachting. 
De Minister, 

H. HEYMAN. 

2 B/ 1662 Dossier 1782. 
Brussel den 23 Maart 1931 . 

' 

Mijnheer, 

Bij uw schrijven van 8 October 1930 hebt gij gevraagd een 
ketel va,n fransche herkomst te mogen in dienst stellen, bij den 
Heer . . . . . . . . . . . . . . . te . . . . . . . . . . . . . . . De p}aten van di en ketel zijn 
slechts 6 1 /2 mm. clik, en verschillende naden, namelijk de 
lan!gsnaden van de stookbuis ·en van den buitenromp,_ e~ de 
verbindingsnaad <lier twee cylinder.s .op hun onderste mtemde, 
zijn autogenisch gelascht bij middel van den laschbrander. 

. Uwe aanvraag werd aan het onJderzoek der Vaste Commis
sie van advies inzake Stoomtoestellen onderworpen. 

Deze Commissie heeft het advies geuit <lat bij den 'bouw 
van dezen ketel de autogene lassching ge~r~ikt. werd voor 

d 0 d ewelke zi1' de gewen'schte veibghe1dswaarborg 
na en vo r . . . 

· b'edt en dat bi1'gevolg de ketel met m gebruik gesteld 
n1et i , 

mag worden. 

G 
· dit dvi"es kan! ik U de gevraagde toelating niet 

ez1en . a 
verleenen. 

Ge1ief' Mijnheer, de verzekering te . aanvaarden van mijne 

bijzondere hoogachting. 

De Minister, 

H. fuYMAN. 
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2 B/ 1673 Dossier 1769. 

Brussel, den 9 April 1931. 

Mijne Heeren, 

Bij haar schrijveru van .16 Juli 1930, dat gij mij den 5 Oogst 
1930 overhandigd hebt, vraagt de Maatschappij . .. . ... . .... . .. .. . 
de toelating ketels van haren gewonen bouw in België te 
leveren. 

Deze vraag werd aan het onderzoek van de Vaste Commis
sie van advies inzak,e Stoomtoestellen onderworpen. 

Dez·e Commissie heeft het advies geuit, dat deze vraag niet 
ingewil\ligd mag worden om reden dat de autogene lassching 
van d en langsnaa.d var . d en vuurhaard ·en die va n den omtrek 
van d en ring d er 1adi,n gsopening ni.e t toegelaten worden door 
de Yoorschriften d ie in België van kracht zijn . De Commissie 
h eeft bovendien geoordeeld dat het niet behoort, deze voor
schriften te wijzigen, hetzij over ' t algemeen , hetzij in . 't 
bijzonder ten bate van een bepaalde firma . 

Ik d eel de zienswijze van de Commissie en bijgevolg heb ik 
de eer U te berichten, dat de .aanvraag die door de firma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingediend w erd, ,niet kan ingewilligd 
worden. 

Gelief, mijne Heeren, de verzekering van mijn bijzondere 
ho:ogachting. te aanvaarden . 

2 B/ 169 1 Dossier 1783. 

Mijne Heeren, 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 21 Me,i 193 ~ ·, 

Bij uw schrijven van 11 F ebruari 1931 hebt gij de toelating 
gevraag.d , o.p de werken van het A lber.tkanaal, een locomotief
ketel te geb.ruiken, waarvan de koperen pijpen'plaat door auto
gen e lassching m et d e topplaat ·en d e zijdelingsche wanden van 

den vuurh aard verbonden is. 

(\ 
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Deze vraag werd aan het onderzoek der Vaste Commissie 
van advies inzake Stoomtoestellen: onderworpen. 

Deze Commissie heeft het advies geuit,. dat wegens het be
staan van eenen autogenen laschnaad op de kruin van den 
vuurhaard, deze ketel in België niet rnag gebruikt worden. 

lk sluit mij bij dit advies aan, en heb de eer U te berichten 
dat ik U de gevraagde toelating niet verleenen kan . 

Gelief, rnijne Heeren de verz·ekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

2 B/ 1747 Dossier 1794. 

Mijne Heeren, 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 1 Octoher 1931 . 

Bij uw schr~jven van 17 April 1931 hebt gij gevraagd , voor 
het herstellen uwer locomotievien, het autogenisch lasschen te 
mogen gebruiken, onder d e zelfde voorwaarden ais de N . M . 
B. S. 

De Vaste Oornmissie van advies iillzake Stoomtoestellen, 
hiernmtrent g.eraadpleegd, heeft een gunstig advies geuit. 

Mij bij dit advies aansluitende, heb ~k de eer U de gevraagde 
toelating te verleenen. Het autogenisch lasschen, zoowel met 
den laschbrander ais m et. electriciteit, zal mogen gebruikt wor
den voor het herstellen der koperen •enJ stalen gede-elten van 
uwe locornotiefketels in de hierna be;paalde gevallen : 

A) Op al1e plaatsen, tot het opvullen van invretingen, orn 
een gebrek aan stof te vergelden, op voorwaarde dat de plaat
dikten , v66r d e opvU:lling , toereikend zijn om op die plaats 
het verordeningsmatige veiligheidscoefficient te bieden; 

B) Aan ·alle me!J \'Steekbouten, trekank1ers of rookpijpen 
verankerde wanden (d . i. d e voorste en achterste pi jpenpla
ten, de wandenJ van den vuurhaard en de vlamkast) der ketels 
met geheel verankerden vuurhaard, met uitzonderipg van 
de d ekplaat en h et gedeelte der r.echter-, linker- en achter-
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wanden van den vuu_rhaard dat zich op ·een hoogte van 20 cm. 
onder de dekplaat uitstrekt, tot het herstellen van spleten en 
het aanbrengen van stukken; 

Tot het herni·euwen der uiteinden van stalen of koperen 
buizen. 

De toelating is aan de volgende voorwaarden ondergeschikt: 

1°) De herstdlingen zullen uitgevoerd worden onder het 
toezicht van ·e.enen vakman of eenen bijzonder tlaartoe geoe
f.enden opziener, door lasschers die bekwàam bevond.en wer
den voor zulk werk en wi·er vakkelijke geschiktheid op voor
hand zal vastgesteld worden; 

2°) De hoedanigheid van het laschmetaal of der electroden 
die bij het uitvoeren van lasschen gebruikt wo·rden, zal onder
zocht geweest zijn door beproevingen van gelaschte proef
stukken op .trekken en "plooien; 

3°) In het register bij art. 70 van de politieverordening van 
28 Maart 1919 voorzien, zal de beschrijving der herstellingen 
aangevuld worden met eene schets die de plaats en den aard 
der jutgevoerde herstellingen aanwijst, met de aanduiding van 
den naam van den lasscher en van dien van den geoefenden 
onder 1°) hierboven aangehaalden opziener, die op de ver
richting .toezicht gehouden heeft; 

4°) De ketels die voomame herstellingen ondergaan hebben 
( waaronder het stoppen van spleten in de verankerde gedeel
ten der vuurhaarde.n niet begrepen is) zullen onderworpen 
·\.vorden aan de verorden~ngsmatige waterproef; gedurende 
dewelke de goede staat der lasschingen zal moet:en vastgesteld 
worden onder ander door Jllavorsching der laschlinien door 
middel van hamerslagen. 

Bovendien zullen de alzoo gelaschte ketels .twee opeenvol
gende malen aangestoken, onder drnkking gehracht en afge
koeld worden; ondertusschen moet men zich verzekeren van 
den goeden staat der lasschen. 

Gelief, mijne Heeren, de verzekering van mijn bijzondere 

hoogacht.ing te aanvaarden. 

'· 
De Minister, 

H. HEYMAN. 
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2 B/ 1750 Dossier 1792. 

Brussel, den 1 Octohe~ 1931. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 19 Mei 1931 hebt gij de toelating ge
vraagd het autogenisch lasschen te gebruiken voor het her
nieuwen van de onderste gedeelten der twee zijwanden van 
den koperen vuurhaard eener locomotief. Volgens uwe aan
vraag zou de lassching uitgevoerd worden door een! in soorti. 
ge]ijk werk bijzonder ervaren firma. 

Bij uwerr hrief van 3 Juli Il. hebt gij nader bepaald dat het 
om een in uwe werkhuiz.en v·ervaardigde ketel handelt. 

Uwe vraag werd door de Vaste Commissie van advies inzake 
Stoomtoestellen onderzocht. Deze Commissie heeft een gun
stig advies geuit, met voornehoud der naleving van de voor
waarden! die voor dergelijke gevallen opgelegd werden aan 
de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen. 

lk heb de •eer U te berichten dat ik mij bij dit advies aan
sluit, en qat ik U de gevraagde toela.ting verleen, mits het 
naleven der volgende voorwaaIXlen : 

1°) De h erstelling zal uitgevoerd worden onde~ het toezicht 
van eenen vakman of eenen bijzonder daartoe geof end en op
ziener, do or een lasscher die bekwaam bevonden werd voor 
zulk werk •en wiens vakkelijke geschiktheid op voorhand zal 
vastgesteld worden; 

2°) De hoedanigheid van het metaal dat bij het uitvoeren 
der lasschen gebruikt wordt, zal onderzocht geweest worden 
do or beproevingen van gelaschte proef stukken op trekken en 
plooien; 

3°) ln het register bij de politieverordening van 28 Maart 
1919 voorzien, zal de beschrijving der herstelling aangevuld 
worden met eene schets die de plaats en den aard de.r uitge
voerde herstellingen aan'wijst, met de aanduiding van den naam· 
van den lasscher ·en van <lien van den geoef.enden onder 1°) 
hierboven aangehaalden opziener, die op de verrichting toe
zicht gehouden heeft; 

4°) De ketel zal na herstelling, onderworpen worden aan de 
verordeiningsmatige waterproef, gedurende dewelke· d e goede 
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staat der lasschingen zal moeten vastgesteld worden onder 
ander _door navorsching der laschlinien door middel van ha
merslagen. 

Bovendien zal de alzoo gelaschte ketel twee opeenvolgende 
malen aangestoken, onder drukking gebracht en afgekoe]d 
worden; ondertusschen moet men zich verzekeren van den 
goeden staat der lasschen. 

Gelieve op te merken dat de bovenste laschlinien zich onder 
de dekplaat van den vuurhaard, op een afstand die niet kleine.r 
mag z:ijn dan 0 m. 20 bevinden moeten. 

Gelief, rniine Heeren de verzekering van mijn bijzondere 
l-.oogachting te aanvaarden. 

2 B/ 1751 Dossier 1773. 

Mijne Heeren, 

De Minisfer, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 1 October 1931 . 

Bij uw schrijven van 9 Juli 1930, n° H / F .F hebt gij de toela
ting gevraagd de lassching met den electrischen boog aan te 
·we r"den om den langsnaad uit te voeren der schouw van de 
staande stoomketels die gi j vervaardigt. 

De Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen 
werd h:ieromtrent. geraadpleegd en heeft het advies geuit, dat 
de gevraagde machtiging niet mag verleend worden. 

lk heb de eer U te berichten dat ik mij bij dit advies aan 
sluit, en dat bijgevolg uwe aanvraag niet ingewilligd wordt. 

Gelief, rnijne Heeren, de verz<ekering van mijn bijzondere 
i11.0:ogachting te aanvaarden. 

D e Minisfer, 

H. H EYMAN. 

1 

t 
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2 B/ 1818 Dossier 1795. 

Brussel , den 12 Januari 1932. 

Mijrre Heeren, 

Bij uwen brief van 23 Juli 11., hebt gij gevraagd dat vier 
staande kraankete!s waarbij de langsnaad van de,n vuurhaard 
er. van de schotiw, of van den vuurhaard aUeen, autogenisch 
gdascht is, zouden mogen in werking genomen worden; 

De Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen aan 
wie ik uwe aanvraag onderworpen heb heeft het advies geuit 
qat wegens het bestaan van autogenisch gelaschte lan.gsnaden, 
het gebruik dezer ketels niet mag toegelaten worden. 

lk heb de ·eer U te ber:ichten dat ik mij bij dit advi·es aans!uit 
en U bijgevolg de gevraagde toelating niet kan verleenen. 

Gelief, mijne Heeren, de verzekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

2 B./1826 Dossier 1801. 

Mijne Heeren, 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

Brussel , den 12 Januari 1932. 

Bij uw schrijven van 8 Oogst 193 1 hebt gij gevraagd of gij 
in België staande ketels met inwendigen vuurhaard moogt 
·Ïnvoeren, die door de Firma ................. ., · volgens de bij uwe 
aanvraag gevoegde :plannen v·ervaardigd zijn. 

Bij de ketels van dit type bestaan d e volgende autogene !as
schingen : 

1°) Verbinding der schouwpijp met de topplaat van den 
vuürhaard; 

2°) Verbinding van de .topplaat van den vuurhaard met de 
stookbuis; 
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3°) Verbinding van het ronde raam der ladingsdeur met den 
buitenromp en met de stookbuis; 

4°) v ,erbinding der kookbuizen met de stookbuis; 

5°) Onderste gedeelte van den langsklinknaad van den bui
tenromp bij zijn samentreffen met den ondersten dwarsnaad. 

V olge~'s de plannen bevinden zich de laschlijnen 1, 2 en 3 in 
de cylindrische gedeelten, buiten de plooien, daarbij zijn de 
platen van den buitenromp en van de stookbuis behoorlijk 
samen verankerd rondom de ladinsopening, 

Uwe aanvraag werd aan het onderzoek der Vaste Comrnis
sie van advies inzaJœ Stoomtoestlellen 1cmderworpen. De1ze 
commissie heeft de meening geuit, dat de ketels die vervaar
digd zijn volgens de bij uwe aanvraag gevoegde plannen in 
Belgi,e in gebruik mogen genomen worden, zonder het voor
werp van eene afwijking te moeten uitmaken, daar de onder 
1°), 2°) 3°) en 4°) aangehaalde laschnaden toegelaten zijn 
krachtens den ministerieelen omz·endb;rief van 31 Oogst 1926, 
en daar deze di'e onder 5°) aangehaald is niet blootgesteld is 
eenige belasting te ondergaan en enkel bestemd is om de 
dichtheid te verzekeren ~n de nabijheid van het samentreffen 
van den langsnaad en den ondersten dwarsnaad. 

De Commiss~·e heeft nochtan:S het advies geuit dat, wat 
de lassching betreft, die de stookbuis met de topplaat van den 
vuurhaard verbindt, .er een ·cylindrisch gedeelte van minstens 
5 centimeters hoogte zou moeten bestaan tusschen de lasch
lijn eh den plooi van den kraag van! de vuurhaardtopplaat. 

lk heb de ,eer U te laten weten dat ik mij bij het advies der 
Commiissie aansluit, en dat de ketels die flan de in dit advies 
aangegeven voorwaarden voldoen tot de inwerkingstelling m 
België mogen foegelaten worden zonder het voorwerp uit te 
maken van ,een hijzondere afwijking. 

Gelief, mijne Heer en, de ver~ekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

De Minis!er, 

H. HEYMAN. 

\ 
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2 B/1829 Dossier 1805. 
Brussel, den 12 Januari 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 31 Oogst II. hebt gij gevraagd om, bij 
afwijking van de v·erordeningsmatige voorschriften, een auto
claaf te mogen gebruik,en, waarvan de dwars- en langsnaden 
autogenisch gelascht zijn. 

Uwe aanvraag werd onderzocht door de Vaste Commissie 
van advies inzake Stoomto•estellen. Deze heeft het advies geuit 
dat de aanvraag dient verworpen. 

lk heb de eer U te berichten dat, mij bij het advies der 
Oommissie aansluitende, ik U geen gunstig antwoord geven 
kan. 

Gelief, mijne Heeren, de verzekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

De Minis!er, 

H. HEYMAN. 

2 B/1819. 
Brussel, den 12 Januari 1932. 

Heer Hoofdingenieur, 

Bij uwen brief van 1 December 1930, heeft U mij gevraagd 
of de N. V . .. ....... . ..... mocht gemachtigd worden een staan-
den kraanketel in gebruik te nemen, die in 1929 vervaardigd 
werd .en waarbij de langsnaad van den vuurhaard door auto
gene oxyacetylenische lassching uitgevoerd is. 

De Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen, aan 
wie ik deze aanvraag onderworpen heb, heeft het advies geuit 
dat deze niet mocht ingewilligd worden. 

Ik sluit mij bij dit advies, en heb de eer U te berichten <lat 
bedoelde ketel niet zal mogen in gebruik genomen, wegens 
het bestaan van een autogeen gelaschten langsnaad. 

De Minister, 

H. HEYMAN . 
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Verbincfiingsbuizen tusschen watervoorwarmers 

en stoomketels. 

2 B/ 1822 Dossier 1803. 

Brussel, den 12 Januari 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 22 Oogst 1931 heeft U ais afwijking 
van de voorschriften van article 29 van het reglement voor 
een keltel de toelating gevrnagd de buizen te mogen behou
den die den; ketel met zijn voorwarmer verbinden, niettegen
staande bij d-ie buizen de inwendige middefüjn slechts 80 mm. 
bedraagt in plaats van 1 OO mm. 

Ik heb de eer U te berichten dat, overeenkomstig het advies 
der Vaste Com;russie van advies inzake Stoomtoestellen, ik U 
de gevraagde toelating verleen . 

Deze w ordt aan de naleving der volgende voorwaarden 
ondergeschikt : 

1°) De ketel en zijn voorwarmer zullen, wat d e werking 
betreft, ais een afzonderlijk geheel behouden worden; 

2°) De voeding zal m et gedistilleerd wate·r geschieden, voort
komende van . een oppervlakcondensor, met toegevoegd water 
dat, zooniet gedistilleerd, tenrninste gezuiverd zijn zal; 

3°) Tijdens de jaarlijksche onderzoeken zullen de buizen die 
den woorwarmer met den ketel verbinden, hijzonder nage
zien worden, wa t de aanladingen met ketelsteen b~treft . 

Gelief, rnijne Heeren de verz·ekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

De Minister, 

H. H EYMAN. 
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2 B/1828 Dossier 1802. 

Brussel, den 12 Januari 1932. 

Mijne Heeren, 

Eij uw schrijven van 25 Üogst 1931 heeft U ais afwijking 
van de voorschrift.en van artikel 29 van het r·eglement voor 
vier ketels de toelating gevrnagd voor de verbindingen tus
schen ketels en voorwarmers buizen te gebruiken met een 
inwendige ~dde:llijn van 80 mm. in stede van 1 OO mm. 

lk heb de eer U te berichten dat, overeenkomstig het advies 
der Vaste Comrnissie van advies inzake Stoomtoestellen, ik U 
de gevraagde toelating verleen. 

Dez:e wordt aan de naleving der volgende voorwaarden 
ondergeschikt : 

10) Eike groep, bestaande uit een stoomketel en een vo~r
warmer zal , wat de w.erk~ng betreft ,- ais een a~zonderh1k 
geheel behouden ~orden; 

20) De voeding zal met gedistilleerd water geschieden, voort
komende van een oppervlakcondeillsor, met toegevoegd water 
dat, zooniet gedistilleerd, tenminste gezuiverd zijn zal; 

3°) Tijdens de jaarlijksche onderzoek~n zulle~_de buizen die 
de voorwarmers met . de ketels verb1nden b11zol11der nage
zien, worden, wat de aanladingen met ketelsteen betreft. 

Gelief, mijne Heeren, de verz·ekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden . 

De Minisler, 

H . H EYMAN . 

, 
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Sc.hikking voor het plaatsen van den manometer. 

2 A/ 1446 Dossier 17 44. 

Brussel, den 30 Juli 1929. 

Heer Hoofdingenieur, 

U heeft rnij de moeilijkheden medegedeeld die zich voor
doen bij zeer hooge stoomketels, wanneer men deze ketels 
wil voorzien van man:ometers die wel zichtbaar zijn en de 
nauwkeurige in de stoomkamer bestaande drukking aanwijzen. 

lk heb deze zaak aan de Vaste Commissie van advies inzake 
Stoomtoestellen onderworpen. 

Deze Commissie heeft geoordeeld dat de aangehaalde moei
lijkheden kunnen verwijderd worden, narnelijk door toepas
sing van een der volgende schikkingen: 

1°) Den manometer op de hoogte der stoomkamer aanbren
gen, maa•r zorg dragen dat dit veiligheidstoestel van een ge
noeg_ groote wijzer.plaat voorzien zijn, met een behoorlijke hel
ling geplaatst ·en desnoods verlicht zij: 

2°) Den manometer op de hoogte der vuurhaarden aanbren
gen maar daarbij het onderste gedeelte der buis die hem met 
de stoomkamer verbindt van een spuikraan voorzien. Men 
hoeft enkel het water dezer buis bij middel van die kraan te 
verwijderen om een nauwkeurige aanduiding op den mano
meter te lezen . 

lk sluit mij , Heer Hoofdingenieur, bij dit advies en verzoek 
U aan de belanghebbende maatschap.pij te wi11en m ededeelen 
dat de voorgeslagen ·schikkingen aanschouwd worde,n als vol
doende aan de voorschriften van artikel 22 van het reglement. 

De Minister, 

H HEYMAN. 

\ 
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Onderzoek der stoomketels. 

2 B/ 1748 Dossier 1796. 
Brussel, den 1 October 1931. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 20 Juni Il. hebt gij gevraagd het jaar
lijksch inwendig onderzoek . van uwen stoomketel ongev·eer 
drie maanden te mogen uitstellen. 

De Vaste Comrnissie van advies inzake Stoomtoestellen, die 
nopens deze vraag geraadpleegd werd, heeft het advies geuit 
dat, aangezien artikel 65 van het reglement, volgens hetwelk 
de tijd die tusschen twee opeenvolgende onderzoeken dertien 
maanden niet overschr.ijden! mag, van stipte toepassing is, het 
haar niet behoort eene afwijking van dit voorschrift aan te 
rad en. 

Ik heb de -eer U te laten weten d~t, op grond van dit advj.es, 
ik U de gevraagde toelating niet kan ·verleenen. 

Gelief, rnijne Heeren, de ver~ekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

De Minister, 

H HEYMAN. 

Vaststellingen aangaande het naleven der opgelegde 
verplichtingen. 

2 B/1666. 

Heer Hoofingenieur, 
Heer Distriktoverste, 

Brussel, den 9 April 1931. 

Bij de hedendaagsche stoomketelinstellingen gebeurt het 
dikwijls, vooral bij gebruik van poederkool, dat het, v66r het 
in werking stelle,n der ketels, niet moge:)ijk is na te gaan of 
aan d~ voorwaarden die door het machtigingsbesluit opgelegd 

zijn, wezentlijk voldaan is. 
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Bov·endien kan het voorkomen dat na de in werkinrg stelling, 
de bijzondere toest:ellen .die opgericht zijn om aan de opge
legde voorwaarden te voldoen, dienen gewijzigd, en dat die 
toestellen slechts voldoening geven na verscheiden verande
ringen te hebben .qndergaan. 

In dez·e omstandigheden is het feitelijk onmogelijk stipt te 
voldoen aan artikel 16 van het K. B. van 28 Maart 1919, vol
gens hetwelk een vast geplaatste ketel niet mag in werking 
gesteld worden, voordat de ambtenaar die met het toezicht 
gelast is, per proces-verbaal vastgesteld heeft dat de ketel ten 
volle beantwoord aan de voorwaarden van de toelating tot 
oprichten. 

Om deze mo·eilijkheid uit den weg te ruimen heb ik besloten 
dat in geval van tusschenkomst der Bestendige Deputatie of 
van beroep tot den Koning, de bevoegde technische ambte
naren in hunne verslagf;n de volgende voorwaarde zullen voor
stdlen: <1 Binnen den termijn van ·een jaar na de in werking 
stelling, zal de met het toezicht gelaste ambtenaar bij proces
verbaal vastâen dat de ketel ten volle beantwordt aan de 
.door de vergunnin:g tot oprichten gestelde voorwaarden. 

Afschrift van dit proces-verbaal zal overgemaakt worden 
aan de overheid di.e de vergunning verleend heeft, alsmede 
aan den eigenaar van het toestel, om door dezen gevoegd te 
worden bij het rproces-verbaal van voorloopige in gebruik 
stelling dat door den bevoegden ambtenaar v66r het .jn wer
king brengen van den ketel afgeleverd werd. 

Cebruik van gietijzer. 

2 B/ 1585 Dossier 1767. 

De Minister , 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 20 Oogst 1930. 

Heer Bestuurder-Zaakvoerder, 

lk heb de ·eer U te laten weten dat uwe aanvraag van 
5 Novembe r 1929, betrekkelijk op he t in gebruik ste llen 
wan . ... . . ..... ........ .. toestellen, met cylindrischen dom uit gie·L 

~ 
' ·1 

f 

/ 1 
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ijzer, die onder werking eene stoomdrukking van 2 kg. 800 
\cndergaan, onderworpen werd aan het onderzoek der Vaste 
Commissie van advies inzake Stoomtoestellen. 

D eze Commissie heeft het advies geuit, waarbij ik mqj aan
sluit ,. dat gietijzer niet mag toegelaten worden voor het ver
vaardiaen van het cylindrisch gedeele van den dom dez;er toe
stelle~7 dat nochtans, bij wijze van toegevendheid het ·in wer
king stellen der reeds vervaardigde toestellen mag toegelaten 
worden, op voorwaarde da het gebruikte gietijzer van dezelfd~ 
hoedanigheid zij als dit waaruit de cylinders der stoommach1-

nen vervaardigd worden. 
Gelief, Mijnheer, de verzekering te aanvaarden van mi.jne 

bi.jzondere hoogachting. 
De Mini ster, 

H. H EYMAN. 

Veiligheidscoëfficient (1) . 

3 A / 161 Dossier 1761 . 
Brussel, den 9 April 1930. 

Mijnheer, 

De Heer HoofdingenieurBestuurder van het . . . . . . . . . Miin
A rrondissemen t .heeft mij uw verzoekschrift overgemaakt 

b . · U de toelating vraagt om bij het bouwen van locomo-waar lJ · . 
· koperen steekbouten te gebruiken die het verordemngs-beven, . 

matige veili.gheidscoëfficient niet hebben. 
N d Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen 

te h:bb:n geraadpleegd , heb ik de eer U te berichten dat deze 

1 f ng ni et verleend wordt. . 
toe a I . . b"· d h 

1. f M .. nheer de verzekering van m11ne lJzon ere oog-
Ge le , 11 ' 

achting te aanivaarden. · De Ministe r, 

H. HEYMAN. 

---. _ _ ,d . de ru bri ek « Bep roeving » de mini sterieele besli ssi ng 
(1 ) Z1e o n ei . 779 

2 11 / 1074 dossi er l · . 
\l Al)ril 19'.'ll, 11 0 ' 

van 
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3 A/160 Dossier 1760. 

Brussel, den 9 April 1930. 

Heer Bestuurder-Zaakvoerder, 

lk heb in zijn tijd uw verzoekschrift van 27 Februari Il . ont
vangen , waarbij U de toelating vroegt om bij het bouwen van 
1ocomotieven, koperen steekbouten te gebruiken, die het veror
d eningsmatige veiligheidscoëfficient niet hebben. 

Na de Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen 
te he bben geraadpleegd, heb ik de eer U te berichten dat deze 
toelating niet verleend wordt . 

Gelief, Heer Bestuurder-Zaakvoerder, de verzekering van 
mij:ne bijzondere hoogachting te aanvaarden. 

De Minis!er, 

Officiëel toezicht der verplaatsbare toestellen. 

2 B/ 1680. 

Brussel, den 20 Mei 1931. 

H eer Distriktoverste, 

Er werd rnij verf!leld d at ter gelegenheid der verplaatsingen 
der vervoerbare stoomtuigen, toebehoorende aan ondernemers 
van Qpenbare werke n, d e overste van den stoomtuigdienst in 
het gebied w aaruit het stoomtuig vertrekt, aan zijn collega, die 
bevoegd is waar het aankomt, d en gansch'en b'undel aangaande 
h et stoo~t.uig afzendt en dat d~ t overhandingen: van stukken het 
overschrijven in de registers der stoomtuig·en der betrokkene 
d ien sten voor gevolg heeft. 

Deze handelswiize veroorzaakt verwikkelingen van schrif
turen , die zonder n.ut schijnen wat het toezicht der bedoelde 
stoomtuigen aangaat e n he t opstellen van d e statistiek d er 
stoomtuigen lastiger rnaken . 

1 

~ 
L 

l 

I 
1 
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Om re<len van vereenvoudiging heb ik besloten dat de ver
voerbare stoomtuigen, die behcoren aan ondernerners van 
openbare en andere dergelijke werken. zullen ingeschreven 
blijven in de registers van de directie in het gebied derwelke 
de eigenaar dier stoomtuigen woonachtig is .Deze directie zal 
den bundel dier stoomtuigen bewar1en en er voor zorgen dat 
de in~ en uitwendige onderzoeken regelmatig geschieden. 

Wanneer een dienstoverste zal komen te weten, dat e en 
stoomtuig, dat door zijnen dienst niet meer nagezien gewor
d en is , ~edert m eer dan twee jaar, vervoerd geworden is tot 
een oord waarover zijne bevoegdheid zich niet uitstrekt, zal 
hij aan d en dienstoversten, in wiens gebied het 1stoomtuig ver
plaatst geworden is, het beschrijvend blad overhandigen, om 
het ambtelijk toezicht mogelijk te maken. 

Na inschrijven van de vaststellingen bij dit toezicht ge<laan 
zal het beschrijvend blad terug gestuurd worden tot de dir·ectie 
waar het toestel gehuisvest is. 

Wanneer een dienstoverste , overeenkomstig met d e bepa
lingen van arti)œl 76 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 
1919, verwittigd worden zal van het aankomen van een ver
voerbaren stoomketel in een oord, waarover ~ijn bevoegdheid 
zich uitstrekt zal hij aan den dienstoversten, die bevoegd is 
waar de eigenaar van het toestel woon~chtig 1is, het beschrij
vend blad van het toestel vragen en hij zal d it laten bezich-

tigen. 

Na dat op het beschrijvend blad de vaststellingen bij dit 
toezicht g.e<laan zullen ingeschreven worden, zal hij dit blad 
te rugsturen aan d e di rectie , in h e t gebied derwelke h et toestel 

ge huisvest is . 
D e Minis!e r, 

H. HEYMAN . 
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Platenmerken en treksterkte der platen, 

2 B/ 1548. 

Brussel, den 31 Maart 1930. 

Heer Bestuurder, 

Bij uwe brieven van 10 Juli en 17 Juli 1929 hebt gij mij ge
graagd welke pleegvormen dienen nageleefd ter gelegenheid 
van het 'Ïngebruik stellen van eeîll vat zonder lasch- noch klink
naden voor oververhitten stoo·m. 

Na de Vaste Commissie van advies inzake Stoomtest·ellen te 
hebben geraadpleegd, heb ik d~ eer u te laten weten dat ver
meld vat aan de verordeningsmatige voorschriften vo1doet, en., 

daar het rechtreeksch van ·een blok voortkomt, er geen sprake 
zijn kan plaatmerken te eischen. 

Bijgevolg zal dit stoomvat · zoolas een gewoon stoomvat mo
gen in d ienst gesteld worden, natuurlijjk onder voorwaarde dat 
de b lok waaruit he t is vervaardigd , niet in eene bessemerpeer 
zij voortgebracht , hetgeen gij door den fabrikant van het toe
stel zult wiHen doen verklaren. 

Gelief, Heer Bestuurder, de v·erzek·ering te aanvaarden van 
mijne bijzondere hoogachting. 

2 B /1 613 Dossier 1771. 

De Minister, 

H. H EYMAN. 

Brussel, den 26 November 1930. 

Heer Distridshoofd, 

Il uw verslag van 18 Juni 1930, n r 23.538, heeft U gemeld 
dat de N. V . . . .. . .... . . . .... . .... vraagt dat de hoogste drukking 
van 12 kg./cm2 zou toegelaten worden voor een hoUandschen 
stoomketel, die in Holland op 13 atmospheren gestempeld 
werd. 

U heeft laten opmerken dat d e iplaten van dien ketel van 
geen merk·en Yoorzien zijn, en dat, op grond d er hoogste 

.l 
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breukbelasting, bij art. 46 van het re~lement bepaald~ de stem
pel op 10 kg. zou mo·eten terruggebracht worden. 

Deze vraag werd onderworpen aan het onderzoek der Vaste 
Commissie van advies inzake Stoomtoestellen . 

. Deze Commissie heeft h et advies geuit , waarbij ik mij aan
sluit, dat bij gebrek aan ambtelijke stukken tot vaststelling 
van den aard van het metaal, dat voor den bouw van den 
ketel gebruikt werd, de aanvraag dient verworpen. 

Gelieve de N . V ... .... . .. . . .......... op -dè hoogte van deze 
, beslissing te brengen. 

2 B/ 1821 Dossier 1804. 

Mijne Heeren, 

De Minis!er, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 12 Januari 1932. 

Bij uw schrijven van 12 Oogst 1931 , hetwelk gij door dit van 
opvolgenden~ 1 September gewijzigd hebt , vraagt gij ·de toela
ting een k~tel, die in î92 I vervaardigd werd in Noorwegen op 
de drukking van 14 kg. / cm2 met dezelfde hoogste drukking 
te laten werken. 

Gij laat opmerken dat gij deze toelating vraagt om reden 
dat de merken van zekere platen waarschijn}ijk niet meer 
zichtbaar zullen zijn. 

De Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen 
heeft het advies geuit dat, inzoo:verre het om de oorspronke
lijke platen van d en ketel! handelt, de breukbelasting van het 
metaal op 40,5 kg. / mm2 mag genomen worden, hetgeen ove
reenkomt met de uitslagen van de beproevingen der p}aten. 

Ik heb de eer U te berichten dat~ tengevolge van dit advies 
ik U de toelating verleen. bij het berekenen van den weerstand 

d ketel voor de oorspronkelijke platen dezelfde breuk-van en • , . 
belasting te nemen ais die der gewone stalen ketel~laten, t 1s 

36 kg /mm2 zelfs indien de merken niet kunnep te z·eggen · ' 
teruggevonden worden. . . . . 
. W el te verstaan mag de hoogste dr~kkmg m geen geval d1·e 

1·4 k / 2 die door den vervaard1ger vastgesteld werd, te van g . cm, 

boven, gaan. 
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In geval, ter gelegenheid van herstellingen, platen gedeel
telijk of geheel hernieuwd werden, zoo ware onderhavige ver
gunning op de alzoo· bijgevoegde platen niet toepasselijk. 

2 B/1670. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 23 April 1934. 

Heer HoofdinJgenieur-Directeur, 

Ik ben in bezit van uwen brief van 27 Maart Il. nr 8/ 1 waarbij 
gij mij vraagt of de beproevingsbewijzen van ketelplaten, die 
zouden opgemaakt worden door agenten der ketelfabrieJc of 
door een agent van den klient, mogen in aanmerking komen. 

Zooals gij laat opmerken hebben deze personen erin belang, 
nauwkeurig de uitkomsten der beproevingen aan te duiden; 
zij verkeeren in een toestand die geheel verschillend is van 
dien der agenten der walswerken, wier beproevingsbewijzen 
niet mogen: aangenomen worden. 

Bijgevolg heb ik de eer U te berichten dat de beprnevings
bewijzen van platen, die door een agent van den vervaardiger 
of den bestemmeling van den ketel worden opgemaakt, mogen 
aangen'omen worden, op voorwaarde, natuurlijk, dat de dienst 
die deze agenten uitoef enen een voldoende waarborg biede 
aangaande het bezitten der noodige hekwaamheid tot het 
beproeven van platen. 

Bovendien denk ik U te moetell! laten opmerken dat de uit
komsten der beproevingen kunnen verschillen volgens de 
plaats waar de proefstukken genomen werden. Ook heb ik 
besloten dat. indien de tr.eksterkten die bij de :proefnemingen 
waargenomen werden, de laagste grens der bij de bestelling 
bepaalde treksterkten overschrijden,. de berekening noodza
kelijk dient gegrond op de laagste treksterkte, die v·olgens den 
bestellingsbrief vereischt is. 

In! geval eene der :proefnemi~gen een treksterkte zou ~an
duiden, die lager is dan het bÜ de ·bestelling der platen voor
zien minimum, dient het weerstaTudsve';mogen bere)œnd op 
grond van -0.e laagste treksterkte die bij de proefneming waar-
genomen werd. De Minister, 

H. HEYMAN. 

-

\ 
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Stoomoververhitters. - Gebruik. 

2 B/ 1723 Dossier 1786. 
Brussel, den 8 Juli 1931 . 

Mijne Heeren, 

Bij uwen brief van 7 Februari 1931, nr R 1054A, heeft U 
aevraagd een staanden ketel met inwendîgen vuurhaard te 
~ogen gebruiken, die voorzien is met een uit buizen van 
63/76 mm. samengestelden ov·erverhitter, die in de rookkamer 
van den ketel aangebracht is. 

Deze oververhitter, van 26,5 liters inhoud, zooals blijkt uit 
een verslag van den Heer Hoofdingenieur-Directeur der Mij
nen, kan niet van den ketel afgesloten worden ·en draagt geene 
veiligheidsklep. 

De Vaste Commissie van advies -inzake Stoomtoestellen aan 
wie ik uwe aanvraag onderworpen .heb, heeft het advies geuit 
dat het gebruik van gezegden oververhitter mag geoorloofd 
worden!, onder voorwaarde dat de ·oververhitter door middel 
van een kraan van den ketd afgezonderd worden kunne, en 
dat hij van eene veiligheidsklep voorzien zij. 

Ik heb de eer U te laten weten dat ik mij bij dit advies aan
sl.uit, en ik U de toelating verleen dezen oververhitter en dienst 
te nemen, met het voorbehoud dat de voorwaarden die boven
genoemde Commissie noo,dig geacht heeft verwezenlijkt 

worden. 
Gelief, mijne Heeren, de ver:z:ekering van mijn bijzondere 

hoogachting te aanvaarden. 
De Minister, 

H. HEYMAN . 

2 B/1734 Dossier 1770. 
Brussel, den 24 Juli 1931. 

Mijne Heeren, 

D 
. brief van 29 Oogst 1930, heeft U voor de over-

oor uwen d' d .. 
h . t buizen van 51 mm. uitwen 1geh oormeter VrIJ-

ver 1tters .me . h 1 1· 
li . d van de voorschnften van et aatste a inea ste mg gevraag 1 h 

'k 1 23 n het K B van 28 Maart 19 9, krac tens van art! e va . . . 
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dewelke d e ov:!rverhitters dit;nen, tijdens het aansteken, van 
d en gasstrcom afgesloten of met water gevuld . 

Deze vraag werd onderworipen aan h et onderzoek der Vaste 
Commissie var' advies inzake Stoomtoestellen. Overeenkomstig 
het advies door deze Commissie geuit, heb ik de eer U te 
berichten <lat ik Ù de gevraagde vrijstelling verleen onder 
voorbehoud dat de oververhitters met buizen van 51 mm., uit
wendigen doormeter voozien worden met een veiligheidsklep 
die stoom za1 lateru ontsnappen tijdens het aansteken, zo·odat 
er in de buizen van den oververhitter een stoomstrooming tot 
stand g.ebracht worde . 

Gelief, mijne Heeren, de verzekering van mijn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

2 B/ 1745 Dossier 1770. 

Mij.ne Heeren, 

De Minister , 

H. HEYÙAN. 

Brussel, den 1 October 1931. 

Bij mijn schrijven van 24 Juli 1931, r{ 2 B/ 1734, heb ik U, 
voor de oververhiUers met buizen van 51 mm. uitwendige mid
dellijn, vr.ijstelling verleend van de voorschrift.en van het laatste 
lid van artikel 23 van het K. B. van 28 Maart 1919, krachtens 
dewelke tijdens het aansteken de oververhitters dienen van 
den gassfroom afgesloten of met water gevuld. 

Deze afwijking werd U toegestaan onder voorbehoud dat 
gezegde oververhitters voorzien zullen zijn van een veiligheids
klep die · tijden.S het aansfeken stoom zal lat-en ontsnappen ten 
einde een stoomstrooming in de buizen van den oververhitter 
te doen ontstaan. 

Bij uw schrijven van 5 Oogst 1931, AB/MS laat gij mij het 
volgende opmerken : 

« Wij nemen Îill aanmerking dat deze vrijstelling toegestàan 
werd onder voorwaarde <lat de ov·erverh.itters van deze catego
rie moet.en voorzien zijn van een veiligheidsklep die stoom zal 
late n ontsnappen tijdens het aansteken. zoodat er een stoom
stroominig in de buizen van den oververhitter zal ontstaan, en, 

. \ 

l 

l 

DOCUMENT S ADMINISTRATIFS 637 

desaangaande, laten wij U graag het sy'steen kennen <lat wij 
tot nu toe hebben toegepast in soortgelijke gevallen, en dat 
.a ltijd in de praktijk bevredigend gevonden w e.rd. 

» De oververhitter is voorzien van ·een of verschillende spui
klep;pen, en e·ene klep voor luchtuitsnapping, alsook eene vei
ligheidsklep. 

n Wanneer men het vuur aansteekt wordt de spuiklep geslo
ten en de luchtklep open gehouden. Toen de stoom begint te 
ontsnappen door de luchtklep , sluit men deze, en opend men 
a e ~puikleppen van den oververhitter , om een lichte stoom
strooming in den oververhitter teweeg te brengen. 

» Zoodra de drukking op de gewenschte waarde is gestegen 
wordt de stoomafsluiter van den ketel geo1pend, ·en sluit men 
de spuikleppen . 

» De op den uitloop van den oververhitter aangebrachte 
V·eiligheidskfop is dusdanig ger·egeld, dat zij begint te werken 
v66r de veiligheidskleppen van den ketel, en zij heeft voor doel 
een stoomstroomi,ng in den oververhitter te laten geschieden, 
wanneer het stoomverbruik schielijk ophoudt •of afneemt . 

n Wij verhopen dat de door ons tot nu toe aangewende schik
kingen kunnen aanzien word.en als beantwoordende aan de 
verordeningsmatige voorschriften, en gij zoudt -ans uiterst ver
plichten ons het te wiUen bevestigen . » 

lk heb uw y.oorstel aan het onderzoek der Vaste Commissie 
van advies inzake stoomtoestellen onderwor.pen. Deze heeft 
het advies geuit dat de beschreven schikking tot denzelfden 
uitslag leidt ais de voorwaarde d.ie bij mijn hierboven aange
haalden ambtsbrief o.pgelegd werd en dat zij deze voorwaarde 

mag v·ervangen. ' 
In deze omstandigheden heb ik de eer U te herichten, dat 

ik U toelaat de schikking, die in bovengemelden brief van 
5 Oogst 1931 beschrev·en is, aan te wenden in plaats van degene 
die voorzien was bij de toelating die ik bij mijn ambtsbrief van 

24 Juli 1931, n r 2 B/ 1734 verleend had. 
Gelief, mijne Heeren, de verzekering van mijn bijzondere 

hoogachting te aanvaarden. 
De Minister, 

H. HEYMAN. 
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2 B/ 1827 Dossier 1799. 
Brussel, den 12 Januari 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 26 Oogst 1931 , hebt gij mij gevraagd of 
men zich zou verzetten tegen het gebruik, in België, van straat
locomotieven, voorzien met oververhitters die niet afgesloten 
kv.nnen worden van den gasstroom. Volgens het bij die aan
vraag gevoegd .plan, hebben de buizen van die oververhitters 
een middellijn van 16/ 22 millimeters. 

ln uwen brief van 10 october 1931 hebt gij verklaard dat de 
oververhittingsbuizen van de straatlocomotieven die het voor
werip uitmaken van uwe aanvraag, een middellijn van 16 122 
millimeters bedragen. 

De Vaste Commissie van advies -inzake Stoomtoestellen, no
pens uwe aanvraag geraadpleegd, heeft het advies geuit dat, 
de oververhitters van die straatlocomotieven, aangezien zij be
staan uit buizen van 16/22 mm., niet moeten voldoen aan de 
voorschriften vanl het laatste lid van artikel 23 van het K. B. 
van 28 Maart 1919, waarbij een toestel voorgeschreven wordt 
dat toelaat, de oververhitters van den gasstroom af te sluiten 
wanneer de stoom er niet doorloopt, tenzij ze met water zou
den gevuld zijn. 

De Comrnissie heeft laten opmerken dat het Koninklijk 
Besluit van 10 Maart 1924 in z•ijn artikel 1 het volgende vaststelt: 

Het laatste lid van artikel 23 van het K. B. van 28 Maart 
1919 is niet toepasselijk op stoomoververhiters die samenge
steld zijn uit getrokken stalen buizen waarvan de uitwendige 
rniddellijn geen 44 mm. te boven gaat. 

Daaruit volgt dat voor de oververhitters, waarvan in uwe aan
vraag spraak is, geen toestel verplicht is dat toelaten moet 
ze van den gasstroom af te sluiten. 

C.elief, rnijne Heeren, de verzekering van IDJJn bijzondere 
hoogachting te aanvaarden. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 
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