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De uitvoering van deze oproepingell! ~ordt door tusschen
komst 't zij van den gouveirneur der prov.incie,, 't zij van den 
arrondissementsoommiss·aris van het distrikt verzekerd; laatst
genoemden zullen al de maatregelen treff en opdat dadelijk zal 
worden ingegrepen ·en te dien einde, zullen ze namelijk over 
de politie en de rijkswacht beschikken. 

. ART. 2. - Onz•en Min.ister van Nijverheid, Middenstand 
1
en 

Bmnenlandschen Handel en Onze Mintister van Binnenland
sche Zaken Z'Îjn belast ieder wat hem betreft, met de uitvoe
ring van dit besluit, dat vigeer•en zal vana.f den dag zijner 
bekendmaking in het Staatsblad. 

·Gegeven te Brussel, den J4n Mei 1934. 

LEOPOLD. 

Van Kon.ingswege : 

De Minister van Nijverheid, Middenstand en BinneT1Jlandschen Hande/, 

F. VAN CAUWELAERT. 

De Minister van Binnenlandsche Za~en, 

HUBERT PIERLOT. 1 • 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN. 

Ministeriëele Omzendbrieven en ambtsbrieven aangaande 
de stoomtuigen en persluchthouders 

Veiligheidscoëfficiënt. · 

2 / B 1866 Dossier 1777. 

Brussel, den 2n Maart 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij mijn ambstbrief van 6 Juli 1931, n° 2 / B 1718, heb ik U 
bericht dat, overeenkomstig het advies der Vaste Commissie 
van advies inzake Stoomtoestellen, ik voor de ketels n° ........ . 
en n° ........ ., die gij aan de Société . .. .. . .. .. .. .. .. .. geleverd 
hebt, ge·ene werkingsdrukking boven 36 kg. 5 kon toelaten. 

Gezien de verklaringen door den H . ................. ., uwen 
algemeenen bestuurder gegevien tijdens de laatste zitting der 
Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen, op de
welke· hij uitgenoodigd werd, hedt d~ imee:r.derheid dezer 
Comm~ssie zich bij het advies aangesloten <lat het behoort cl;t> 
ketels voor de hij den bouw voorziene hoogste drukking van 
38 kg. 7 aan te nemen, met het voorbehoud ze aan een bijzon
der toezicht te onderwerpen voor wat de langsnaden betreft. 

Deze zullen ter gelegenheid van elken der twee jaarlijksche 
onderzod~en, zoowel het uitwendige (ketel onder stoomdruk
king) ais het !Înwendige, moeten nagezien worden. 

De noodige schikkingen zullen getroff en wor<len opdat dit 
toezicht op doeltreffen<le wijz,e zou kunnen gedaan worden. 
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lk heb de 1ee.r U te .be·richten dat ik mij bij dit advies aan
sluit, en d at tik de werking van v.ermelde ketels op 38 kg. 7 
veroorloof, op voorwaarde dat de gestelde bepaling betref
fende de onderzoeken der langsnaden stipt !Ilageleefd worde . 

Met hoogachting. 

2/B 2060 Dossier 1822. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

Brussel, den 4n Oogst 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 30 December 1931, hebt gij, voor 
27 locomotieven van Duitsche herkomst die in dienst zijn op 

1

u:ve werkelll van het Albertkanaal, gevraagd de hoogste druk
Kmg te mogen behouden op 12 kg., zooals zij i,n Duitschland 
werd vastgesteld, te·rwijl zij in België met 3/4 tot 1 3 / 4 kg. zou 
moe~en verminderd worden, wegens de Belgische voorschrif
ten aangaande het veiligheidscoëfficiënt der steekbouten 

Deze vraag werd aaq het onderzoek der Vaste Com~ssie 
van advies inzake Stoomtoestellen ~nderworpen. 
d lk ~b de.'e~r u_ te laten weten dat, overeenkomstig het door 
_eze omill!lss1e _mtgebrachte advies, ik voor bedoelde locomo

tb1ehvendde toelabdng verleen de hc.ogste drukking op 12 k~. te 
e ou en voor en duu d . van h t Alb tk 1 r uwer on ·emem1ng van het .eerste vak 

e er anaa en wel u·t l ... d .an di k D .. ' . . 1 s Uhen voor de uitvoering 
.t wer . . aarb11 bh1ft verstaan dat na voltooin der wer-

ken dit m aoteneel naar Duitschla d l g 
Met hoogachting. n za terug gebracht worden . 

De Minister, 

H. H EYMAN. 

.. ------------~~-

j 

1 

' 

1~ 

l 
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Beproeving. 

2/B 2023. 
Brussel , den· 19" Mei 1932. 

Heer Hoofdingem•eur-Directeur, 

Bij uw schrijven van 12 dezer , n° 8/1 -395, hebt gij mij ge
vraagd wat er te doen valt wanneer een ketelbouwer, om de 
voorschriften van het Bureau Veritas na te leven, vraagt een 
foetel te beproeven op een hoogere drukking dan d i.e welke 

door heit Belgisch .reglement bepaald is. 
Gij haalt . het geval aan van twee zeieketels waarvoor de 

hoogste drukking op 12 1 / 4 kg. gesteld is en die tot op 22 kg. 

bepwefd we.rden. 
Om deze vraag op te lossen <lient in acht genomen dat de 

proefdrukking niet 300 verheven mag zijn, dat zij overmatige 
spanning in zekere gedeeken van den te beproeven ketel kan 

doelll ·ontstaan. 
ln geval zulks te vreezen is , moet de ambtenaar, di•e met de 

beproeving gelast às, er zich van onthouden deze tot op de 

beoogde drukking te drijven. 
Indien de ketel zoo· berekend is, dat zulks niet te vrèezen is, 

bestaat geen belet de beproeving te doen op de door het 
Burea~ V 1eritas gevraagde d rukking. Zoo er twijfel b estaat 
olll!trent .de schadelijke gevolgen die deze proefdrukking zou 
kunnen hebben, zou het behooren van dien twijfel aan het 
Bureau Vieritas kennis te geven en slechts de beproeving tot 
op de voorgestelde drukking lte d1ijven , indien v·ermeld Bureau 
een getuigschrift aflevert, vastellende dat het van oordeel is 
dat de voorgestelde proefdrukking geen overmaotige spanning 
in d e verschillende deelen van den ketel kan teweeg brengen, 
en dat het bovendien de verantwoordelijkheid der gevolgen 
van den overdruk op zich neemt. 

De tekst van dit getuigschrift zou ais op~erking in het p ro
ces-verbaal van beproeving neer te schrijven zijn:. 

Namens den Minister: 

Voor den Directeur Genernal van he t Mijnwezen, 

De Hoo,fdingenieur-Directeur, 

G. RAVEN. 
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Watervoorwarmers. ___.:. Zelfsluitende klep. 

2/B 1889 Dossier 1814. 

Brussel, den 4° Mei 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 10 December 1931 laat gij opmerken 
dat de voedingspijp der watervoorwarmers waarvan de ketels 
voorzien zijn die gij opgericht hebt- in de werkuizen der 
Société Anonyme .... . ............. , met geen zelfsluitende klep 
voo.rzien is. 

Gij vraagt de toelaiting deze .Ïnstelling Ile mogen behouden 
zooals zij uitgevoerd werd. 

Uwe aanvraag werd aan het onderzoek der Vaste Commissie 
van advies inzake Stoomtoestellen onderwor,pen. 

De Commissie heeft het advies gegeven dat de inrichti e 
die uitgevoerd werden zonder zelfsluitende klep op d·e ngt n 
· 1 d n wa er
an aat er voorwarmers, :in hun huidigen toestand d" .. · 1enen te 
m
1 

o.gendblik1v
1
·en, maar <l~t voo.r de nieuwe inrichtingen de zelf-

s uiten e ep op den mlaat der voorwarmer · · h 
d 

s moest vereisc t 
wor en. 

lk heb de eer U te berichten dat ik miJ' b" d't d . l . 
'k U b" d . 11 I a v11es aans wt en 1 11gevolg e toelahngverleen d · ' 

d Id 
. . h . . • e in uwe aanvraaa be-

oe •e mnc bng an haar huidigen toe t' d ,. b h d 0 

s an ·11e e ou en. 
Met hoogachting. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

1 
-f, 

• 
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Cebruik van gietijzer. 

2/B 1888 Dossier 1807. 

Brussel, den 4n Mei 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 17 November 1931, hebt gij gevrnagd 
of een gietijzeren economiser mag gebruikt worden om het 
water van eene kuip te verwarmen, in dewelke de economiser, 
die met stoom gevoed is, zou gedompeld zijn. 

Bij uw schrijven van 1 Maart 1932 hebt gij medegedeeld dat 
bedoelde schikking voor een gewoon gehruik ontworpen is, 
namelijk in de papier fabrieken, en dat de stoomdrukking geen 
5 kg. zou te boven gaan. 

Uwe vraag werd aan het onderzoek der Vaste Comrnissie 
van advies inzake Stoomtoestellen ·onderworpen; deze heeft 
het advies geuit <lat het bedoelde toestel mag gebruikt worden 
onder voorwaarde <lat de stoomdrukking iÏn de gietijzeren 
buizen 6 kg./cm2 nie te boven gaat. 

lk heb de •e•er U te herichten dat ik mij bij dit advies aansluit. 
Met hoogachting. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

Verbinding tusschen watervoorwarmers en stoomkete•s. 

2/B 2101 Dossier 1835. 

BrÙssel, den 20" Septembe.r 193·2. 

Mijrne Heeren, 

Bij uw schrijven van 23 Juni 1.1. hebt gij gewaagd om afsluit
kleppen van 75 mm. middellijn te mogen aanbrengen in de 
twee vo.edingsbuizen van 1 OO mm. middellijn die gij als ver
binding hebt voorziien tusschen den watervoorwarmer en den 
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ketel van 1010 m 2
, op 20,5 kg., dien gï.j voor de Centrale der 

stad .......... .. ...... houwt. 
Bij uwe aanvraag wordt ni1et vermeld of de watervoorwar

mer van veiligheidskle.ppen is voorzien, toestdlen die in onder
havig ge.val bij a·rtikel 20 van het reglement voorge:schreven 

ZlJn. 

Er valt anderzijds op te merken dat er geen rninimum vast
gesteld is voor de middellijn der verbindingsbuizen die tus
schen voorwarmers en ketels aangebracht zijn, wanneer de 
voorwarmer van veiligheidskleppen voorzien is jn vermelde 
buizen eene afsluitkliep aangebracht ~s ·en de stoomketel met 
een van den voorwarmer onafhankelijk voedingsto·estel voor
zien is. 

Bij gevolg werd uwe aanvrnag in dien zin veJ:\tolkt, dat zij 
de vrijstelling beoogt van de v·erplichting betreffende het ver
we21enlijken van dez·e o.nafha,nkelijke voeding. 

Ik heb de eer U œ laten weten dat, oV'ereenkomstig het 
advies der Vaste Gommissie van advies inzake Stoomtoestel
len, ik U veroorloof vermelden ketel van geén van den voor
warmer onafhankelijk voedingstoestel .te voorzien, niettegen
~taand.e in de huizen die den v · orwa.rmer met den ketel ver
binden, afslu~tkleppen van ·rrnn dan 1 OO mm:. middellijn aange
bi:acht zi~n. 

Deze toelating wordt aan het naleven der volgendé voor
waarden ondergeschikt : 

1°) De ketel en de voorwarmen zullen, voorwat de werking 
betr.eft, als een enkele eenheid aanschouwd worden. 

2°) Tijdens het jaarlijksch inwendig onderzoek zullen de 
twee v·erbindingsbuizen bijzonder 1nagezien worden voorwat 
de ketelsteenafzetting betreft. 

Ge1ief bovendien op te merken dat de middellijn der water
leidingen dezelfde zijn mag. als die der af sluittkleppen die erin 
aangebracht zijn. 

Met hoogachting. 
De Minister, 

H. HEYM AN . 
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2/B 2102 Dossier 1828. 
Brussel, den l 7n Se,ptember 1932. 

il\/lijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 19 Mei 1932 hebt gij vrijstelling ge
uaagd van de verplichting een van den watervoorwarmer 
onafhankelijk voedingstoestel aan te wenden voor een semi-
marine ketel die gij in de Centrale van .. .. . ..... . ... . hebt opge-
richt en die met dezen voorwarmer verbonden is door middel 
van twee verscheidene voedingsbuizen met een uitwendige 
middellijn van 75 mm. 

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

Dez,e wordtl: aan het nalevien der volgende voorwaarden 
ondergeschikt : 

1°) De groep, bestaande uit den stoomketel en den voor
warmer zal, voorwat de werJdng betreft, ais een enkel geheel 
behouden worden. 

2°) Tijdens het jaarlijksch inwendig onderzoek zullen de 
twee v·erbindingsbuizen bijzonder nagezien wo1rden voorwat 
de ketelsteenafzetting betref.t. 

Met hoogachting. 
De Miniafer, 

1:-J. HEYMAN. 

2/B 2103 Dossier 1827. 

Brussel, den 2(1' September 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrij,ven van 5 April 1932 hebt gij gewaagd, voor 
een groep bestaande uit een semi-marine ke·tel en :ziijn water· 
voorwarmer, o,pgericht in de Centrale van ........ . ...... . : . , bij 
afwijking van artikel 29, voor de twee voedingsbuizen die qen 
voorwarmer met den ketel verbinden, ·een middellijn van 
65 mm. te mogen behouden, ofschoon er voor den ketel geen 
van den voorwarmer onafhankelijk voedingstoestel voor-

handen zij . 

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

DeZ!e wordit aan het naleven der volgende voorwaarden 

ondergeschikt : 
1°) De groep, bestaande uit den stoornketel en den voor

warmer zal, voorwat de werking betreft, ais een enkel geheel 
behouden woTden. 

2°) Tijdens het jaarlijksch inwendig onderzoek zullen de 
twee verbindingsbuizen bijzonder nagez.ien worden voorwat 
de ketelsteenafzetting betreft. 

Met hoogachting. 

Onderzoek der stoom1ketels. 

2/B 213i1. 

De Minisfer, 

H . HEYMAN. 

Brussel , den 18n November 1932. 

Mijne Heeren, 

.. Bij . uw schriven ~~Ili ~~ October 1.1. n' .. ... ...... . .. . .. . ... , laat 
g:IJ opmerken d11t g:IJ alti1d aangenomen: hebt dat het vol:staat, 
om .te voldo·en aan voorschriften van het ;regleme~.. d . . . . . . ... , aangaan -e 
de bez1chtigmg der ve1hghe1ds toestellen van stoo ket l d .. 
h . d' d m e s, a!• 

et m t'\-V·en rg on 1erzoek :ieder jaar plaats hebben binnen de 
de tijdruimt e <lie begrepen iÏs tusschen 1 Januari e~ 31 De·cem
ber, ongeacht den tijd die mag verloopen tusschen d r · h-. . e oez1c 
trgmgen van twee opeenv·olgende jaren. 

G ij vraagt of deze opvatting met den geest van het regle
~in.ent overeenkomt. 

Ik heb d e eer U te berichten dat vermelde handelwijze met 
de voorschriften van het !l'eglement overeenkomt 

M et hoogachting. -· 

De Directeur Gèneraal van het Mijnwezen : 

J. LEBACZ. 

• 
L 
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Smeltbout. 

~;,:-- -

2/B 2098 Dossier 1831. 

Brussel, den l 9n September 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 10 Mei 1932 hebt gij gevraagd of de 
vulling der bouten die op het hoogste pu,nt der platen der 
.lœtelvuurbuizen di1enen aangebracht, noodzakelijk uit lood 
moet bestaan, en of het niet toegelaten is, in stede van lood, 
een ander metaal te gebruiken, dat hetzelfde smeltpunt bezit. 

Volgens inlichtingen die mij door de Heer Districtshoofd 
voor den stoomtuigdienst verstrekt werden, is cadmium het 
metaal waarvan gij het gebruik beoogt. 

Uwe alzoo nader bepaalde vraag werd door de Vaste Co~ 
missie van advies inzake Stoorntoestellen onderzocht. . 

Overeenkomstig het advies van dez1e Commissie heb ik de 
eer U te ber.ichten dat ik U, hij wijZ!e van proef,. veroorloof de 
smeltbouten met cadmium ~ in stede van loodvul!ing ~ ll;e 
voorzien. 

Deze toelating, d.ie U voor een termi.jn van twee jaren wordt 
verleend, is ondergeschikit aan de voorwaarde dat gij mij aile 
ketels zult a.anduiden bij dewelke zulke smeltbouten worden 
of zu,llen gebruikt worden, en dat gij mij .alle voorvallen zult 
doen kennen welke bij het gebruik van .cadmium in s tede van 
!ood zou kunnen: onrtstaan. 

Met hoogachting. 
De Minister, 

H. H EYMAN. 
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Waterpeiltoestellen. - Treksterkte· der platen. 

2/B 1883 Dossier 1813. 

Brussel, den 5n April 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 2 December 1931 hebt gij, voor de loco-
motiefketels . .. ... .... .. ... en .. ........ . . . .. .' .. , die ân Duitschland 
in 19()17 vervaardigd werden, gevraagd : 

1°) Twee proeflnanen te mogeri behouden in plaats van het 
tweede waite~peilglas. 

2°) De grootste drukking t; mogen: laten op 12 kg., niette
genstaande er geen getuigschriliten bestaan aangaande den 
weerstand van het metaal der platen. 

De Vaste Commâ.ssie van advies inzake Stoomtoes'tellen, aan 
wier onden:oek ik uwe aanvraag heb onderworpen, heeft het 
adviœ gegeven dat de :proefkranen mogen hehouden worden 
in plaa-ts van het tweede waterpeilglas om . reden dat beide 
ke~ls vervaardigd werden voor het in werking treden van de 
verordening van 28 Maart 1919, die het gebruik der proefkra-
nen heeft verboden. · 

Wat ~et behouden van de grootste drukk.ing op 12 kg. be
tl'eft, heeft de Commissie geoordee]d dat dit behouden -tot 
geen bijzondere toelating <lient aanleiding te geven, om reden 
pat d e dooir den bevoegden ambt:enaar uiitgevoerde weer
standsberekening, op grond der breukbelasting die voor de 
platen door het regleme-nt aangenomen wordt hij gebrek aan 
gegevens omtrent hun weerstandsvermogen bewezen heeft dat 
de deel:en dezer ketels vo1doende ziin voor de groo•tste drnk
king van 12 }cg. 

De Commissie heefit verder geacht dat, aangezien de her
komst der ketels, erover geen twijfel kan bestaan dat de blok
ken waa~it de stalen platen voortkomen in Bessemer pe·eren 
v.ervaard1gd werden, hetgeen het gebruik der ketels zou uit
sluiten. 

,. 
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G · d"t advi"es heb âk de eer U te bericht-en d~t voor de ez1en 1 • -
twee bedoelde ketels de proefkranen mogen behouden worden 
· l ts van . éen tweede waterpeilglas, en dat de grootste 
m p aa bli. 
drukking der twee ketels op 12 kg. mag · JVen. 

~t hoogachting. 
De Minister, 

H. HÉYMAN. 

Cebruik der autogene lassching. 

2/B 1887 Dossier 1808. 

Brussel, den 4n Me.i 1932. 

Mijnheer, 

Bij uw schrijven v~n 27 Augustus 1931 ~ebt gij de. toelating 
d b iJ" afwiJ"king van de voo-rschnften der 1Il voege gevraag , . b "k 

zijnde verordening, de autogene lassch1ng t~ mogen ge ru1 en 
voor de samenvoeging der n,aden van een mt. V. 2 A onroest-

b Staal te vervaardigen autoclaaf, dat voor de ........ · · · · aarr ..... . 
bestemd i-s. 

· · ·D··· vraag werd aan het onderzoek onderworpen der Vaste 
eze d" 

C · · van advies inzake Stoomtoestellen, Ie een on-omnnss1e 
gunstig advies gegeven heeft. . 

Ik heb de eer U te berichten dat ik :r1ij ~ij dit adv1es a a,n-

1 · U biJ"gevolg de gevraagde toelatmg met kan verleenen. s u1_t, en 

Met hoogachting. 
De Minister, 

H. HEYMAN. 
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2/B 1890 Dossier 1915. 

Brussel, den 4n Mei 1932 . . 

Mijne Heeren, 
Bij uw schrijvèn van 4 Januari 1932, HH/AD, hebt gij de 

toelating gevraagd een kraanstoomketel . . . . . . . . . . . . . . . te mogen 
gebruiken, waarvan verschillende naden autogenisch gelascht 
zijn, namelijk de langsnaden ·der· vuurbuis i kookbuizen en 
schouw. 

De Vaste Coml!Nssie van advies inzake Stoomtoestellen, aan 
wier onderzoek ik uwe aanvraag ·onderworpen heb, heeft het 
adviies geuit dat om reden der autogenisch gelaschte langsna
den, het gebruik van dien ketel niet mag toegela•ten worden. 

lk heb de eer U te beœ-ichten dat ik mij bij diet advies aan
sluit, en U bijgevolg de gevraagde toelating niet kan verleenen. 

Met hoogachting. 

2/B 2050 Dossi•er 1820. 

. Mijne Heeren, 

De Minister, 

H HEYMAN. 

Brussel, den 4n Oogst 1932. 

Bij uw schrijven van 8 Maart 1932 hebt gij voor M ........ .... . 
de itoelating gevraagd den ketel van zijne sleepboot .... . .... . . . .. . 
in dienst t e mogen behouden, ketel die over een jaar door 
middel van autogene lassching in uwe werkhuizen werd her
steld. 

De herstelling bedroeg het wegnemen, op een Iengte van 
40 cm. van den verroesllen bodem eener golving van de vuur
buis en het vervangen van het u~tgesneden gedeelte door een 
zelfsluitend stuk, dat langs zijn omitrek aan de binnenzijde van 
de vuurbuis autogenisch gelascht is. 

Uwe vraag Wier<:l aan het onderzoek der Vaste Commissie 
van advies inzake Stoomtoestellen onderworpen. Deze heeft 
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het advies geuit dat vermelde herstelling· niet mag toegelafen 

worden. 
lk heb de eer U te · bell'ichten dat ik mij bij diet ad vies aan

sluit, en U bij.gevolg de gevraagde toelating niet kan verleenen. 

Met hoogachting. 
De Minister, 

H. HEYMAN. 

2/ B 2057 Dossier 1Sl6. 

Brussel, den 4n Oogst 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 8 Januari 1932 hebit gij m'.i gevraagd de 
autogene . electrjsche lassching te mogen gebrmken voor het 
uitvoeren van zekere herstellingen van schipsketels. 

Uwe aanwaag werd aan het onderzoek der Vaste Commis
sie van advies ânzake Stoomtoestellen onderworpen. 

Volgens het advies van deze Commissi•e mag, aangezien de 
in voege zijnde reglementeering, aan 1èene firma geen alge
meene vèr~nning verleend worden om bij stoomketels door 
gebruik van autogene lassching herstellingen u~t ite voeren, 
voor dewelke in .ieder geval een bijzonde.re todatmg moet ver
leend ~orden, maar er moet in dk bij.zonder geval eene waag 
ingediend worden door den eigenaar van het toestel waarvoor 
een afwijking van het reglement gewenscht wordt. 

.Jk heb de eer U te b erichten dat ik mij bij diet adv·ies aan
sluit, en U bijgevolg de ge':'raé;tgde toelating niet kan verleenen. 

Met hoogachting. 
De Minister, 

H. HEYMAN. 
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2/B 2058 Dossier 1817. 

Brnssel, den 4n Oogst 1932. 

Mijne Heeren, 

Door bemiddeling van den Heer Hoofdingenieur-Directeur 
van het . . . . . . . . . rllijnarrondissement, hebrt gij de to:elating ge
vraagd voor het in dienst houden van een locomotief bij de
welke de pijpenplaat van den irnperen vuurhaard herste!d werd 
door het autogeen inlasschen van een koper stuk in beide 
bovenste hoeken der plaat bij middel van den laschhrander. 

Deze vraag werd aan het onderz·oeJc der Vaste Commissie 
van advies oînzake Stoomtoestellen onderworpen. 

lk heb de reer U te berichten dat ik mij bij het door deze 
Com~issie uitgebracht adv.ies aanslui~. en U de gevraagde 
toelatmg verleen:,. mits naleving der volgende voorwaarden: 

1°) In het iregÏsteT b~j artikel 70 der poliitieve.rordening van 
~ Maart 1919 voorgeschreven, zal de beschrijving der herstel
lmgen aan~·evuld worden met •eene schets die de p}aats en den 
aa~d. der urtgevoerde herstell:ingen zal aanwij.zen, met de aan
dmdmg van de firma die de hrerstelling uitgevoerd heeft. 

2°) De ketel ~al a~~ de verordeningsmatige water,proef on
der':orpen worden, an de tegenwoordigheid van den met het 
<toez1cht gelasten ambtenaar· gedure- _1 d f 1 d • · aae ·eze proe za e 
goede s~aat der lasschingen vastges~eld worden namelijk door 
heproevmg der laschliniën door middel van h~merslagen . 

3°) Na de water.proef zal de ketiel t;wee opeenvolgende 
malen aangest~~en, onder drukking gehracht .en afgekoeld 
~orden:, waarb11 de ket>elkeurder of de vermelde amhtenaar · 
z1ch verzekeren zal van den goeden staat der lasschen. . 

Met hoogachting. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 

/ 

i 
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2,/iB 2059 Dossier 1823. 

Mijne 1-Iëéten, 

Bij uw s'chrijven van 2 F ebruari 1932, S-T que, hebt gij ge-
waagd om de .................. ermee te mogen. gelasten de her-
stelling van de koperen pijpenplaat van den vuurhaard van 
een locomotief uit te voe·ren bij middel van autogene lassching 
verricht met den laschbrander. . 

De herstelling zou bestaan in het aanbrengen van een koper 
stuk van 780 x 560 mm. in het gedeelte dat de vlampijpren 
draagt . 

Deze vraag werd aan het onderzo·ek der Vaste Commissie 
van advies inzake Stoomtoestellen onderworpen. 

Ik heb de eer U ite berichten dat ik mij bij het advies der 
Commissie aansluit en U de gevraagde to:elating verleen 

Het toestaan dezer afwijking is aan de naleving der volgende 
voorwaardein ondergeschikt : 

)
0

) De herstelling zal uitgevo·erd worden onder h1et toezicht 
van een vakm,ari of een bijzonder in het vak ervaren opziener, 
door iasschers die hekwaam bevonden werden voor zulk werk, 
en wier behandigheid in het vak o.p voorhand zai vastgesteid 
worden; 

2°) De hoedanigheid van het bij het uitvoeren der lasschen 
te gebruiken laschmetaal zal op voorhand vastgesteld worden 
door het beproeven van gelascht e proefstukken op trekken 
en iplooien; 

3°) ln het !l'egister bij ar.til{el 70 van de politieverordening van 
28 Maart 1919 v-oorgeschreven, zal de beschrijv1ng der herstel- _ 
lingen aangevuld worden me~ eene schets di~ de plaats en den 
aaird der uitgevoerde herstellmgen zal aanw1}zen, ~et de aan-

d ·d · g van den naam van den lasscher en van d1en van den ~ UJ• m · 
onder 10) hierboven aangehaalden in het vak ·ervaren opzie-
ner , d ie op de verrichting toezicht gehouden heeft ; . 

40) Na herstelling zal d.e ketel aan de verordeningsmatige 

t f Onderworpen worden Gedurende deze zal de wa erproe · 
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goede st_aat der lasschingen vastgesteld .worden; namelijk · door 
beproevmg der faschfü1iën bij . midd:el van hamerslagen. 

Bov~:ridien zal de alzoo gelaschte ketel twee opeenvolgende 
mal en aangestoken, on der drukking gebracht en af gekoeld 
wordenl, waarbij men zich insgelijks verzekeren zal van den 
goeden staat . der lasschen. 

Met hoogachting. 

De Minister, 

. H. HEYMAN. 

2 /B 2062 Dossier 1815. 

Brussel, den 4n Oogst 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven vain 2 ]uni LI. he bt gij de .toelat ing gevraagd 
uwen kraanstoomketel . . . : . . . . . . . . . . . . . . gedurende drie tot vier 
maanden te mogen gebrmken, Ihits de hoogste drukking van 
8 op 4 kg. te breng:en, in afwachting van het vervangen van 
den ketel. 

Eene eerse vraag,, die gij aangaande d ezen ketel ·n ed' d 
• • • • · .1 g ien 

he bt kon met mgew1lhgd word:en om reden dat d I d . . . · · e angsna en 
van de .;uurbms, de kookbms en de schouw autogenisch ge
lascht ZIJn. 

Uwe n ieuwe vra,ag werd aan het onderzoek der Vaste Co _ 
missie van advies inzake Stoomto:estellen onderworpen. m 

lk h~~ de e er U te laten weten da:t, gezien het advies dezer 
c .ormms1e, waarbij ik mij aansluit, ik u de gevraagde toelating 
met kan verleenien . 

Met hoogachting. 

De M_inister, 

H . HEYMAN. 

·1. 

1 
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2/B 2095 Dossier 1840. 
Brussel, den 19" September 1932. · 

Mijne Heeren, 

Bij uw schrijven van 6 Oogst 1932 hebt gij gevraagd de 
autogne lassching te mogen gebruiken voor het bouwen van 
den binnenromp van een autoclaaf met dubbelen wand, bin
nenromp die zou vervaardigd zijn uit een V.A. A. E. onroest-
bare . ...... . . stalen plaat van 4 mm. dikte; de stoomdrukking 
zou 4 kg. hereiken in den dubbelen wand en 3 kg. in den 
binnenromp. 

De Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen 
heeft uwe waag onderzocht, en het advies geuit dat dez;e niet 
mocht ingewilligd worden. 

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

2/B 2007 Dossier 1836. 

De Minister, 

i-1. HEY MAN. 

Brussel, den 19" Sep.tember 1932. 

Mijrne Heeren , 

Bij uw schrijven van 13 Juni 1932 hebt gij de toelating ge
vraag<l de autogene lassching d:e mogen gebruiken voor het 
"'ernieuwen· van een gedeelte der koperen pijpenplaat van een 
uwer locomotieven. 

Uit nadere inlichtingen die mij verstrekt werden door den 
Heer . .. ... .. . .... ... ; . , hoofd ·van het district .... .... .... ... voor den 
Stoomtuigdienst, blijkt dat de bedoelde herstelling· de locomo-
tief .... . ..... . T .. .. betrd.t, en dat zij bestaan zal in he t ver-
i'l!ieuwen van het geheel door den pijpenbundel ingenomen 

gedeelte der pijpenplaat. . 
De Vaste Commissiie van a,dvies inzake Stoomtoestellen he-eft 

h t dvies geuit dat zulkdanige herstelling, alhoewel zij op 
e a · l 

t h · h 000!nunt ni.et aan te bevd en as , mag it:oege ate·n ec n1sc or- · 

w orden. 
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Bijgevolg heb. ik de eer U te laten weten dat ik U de ge
vraagde toelating verleen. Deze wordt aan het naleve:n: der 
volgende voorwaarden ondergeschikt : 

1°) De herstelling zal uitgevoerd worden onder het toezicht 
van een vakman of een bijzonder in het vak ervaren opziener, 
door lasschers die bekwaam bevonden werden voor zulk werk, 
en wier behandigheid in het vak op voorhand zal vastgesteld 
worden; 

2°) De hoedanigheid van het bij het uitvoeren der lasschen 
te gebruiken laschmetaal ~al op voorhand vastgesteld worden 
door het be,proeven van gelaschrte proefstukken op trekken 
en plooien; 

3°) ln het iregister bij ai;tiJœl 70 van de politie"'..erordening van 
28 Maart 1919 voorgeschreven, zal de beschrijving der herstel
lingen aangevuld worden met ·eene schets die de plaats en den 
aard der uitgevoerde herstellingen zal aanwijzen, met de aan
duiding van d en naam van d en 1asschcr ·e,:i v:in dien van d eri 
onder 1°) hierboven aangehaalden in het vak ervaren opzie
ner, die op de verrichting toezicht gehouden heeft; 

4°) Na heirstelling zal de ketel aan de verordeningsrnatige 
waterproe~ onderworpen worden. Gedurende deze zal die 
goede staat der lasschingen vastgesteld worden, namelijk door. 
beproeving derr laschliniën bij midde1l van hamerslagen. 

Bovendien zal de alzoo gelaschte ketel .twee opeenvolgende 
malen aangeistoken, onder drukking gebracht ren af gekoeld 
wo:rden, waarbij men zi.ch Œnsgelijks verzekeren zal van den 
goeden staat der lasschen. 

Met hoogachting. 
De Minister, 

H. HEYMAN. 

2/'B 2099 Dossier 1774. 

Brussel, den 19" September 1932. 

Mijne Heeren, 

. Bij uw schrijven van 31 Juli 1930, n° 6794, hebt gij de toela
tmg gevraagd op een Jrnperen of 'Sl:alen vuurhaard van een 
locomotief , met den electr.ischen boog eene •uit hetzel.fde me-
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taal vervaardigde elastieke plaat te lasschenJ, die door haar 
centrale buisvormige mong_ing bij middel van mandrineeren 
moet verbonden worden aan de verbindingspijp van ieen 

............ siphon. gd 
Volgens eene schets, die gij .ingedien1d hebt, moe.~. geze e 

l t. eke plaat zich aan het onderste g.edeelte d er p1Jper:iplaat 
e as 1 d · ·· 
bevinden, waar deze door steekbou:ten veranker rs, en ZIJ 
zelf zou door steekbouten bevestigd zijn. 

Volgens het plan n° 59724 dat gij naderhand hebt afgegev~n 
zou de ... . ...... . ...... . siphon zelf, op zijn bovenste gedeelte, m 
de dekplaat van den vuurhaard _gel~cht zijn. . 

D V t C.Ommissie van advr·es inzake Stoomtoestellen, die e as e d . . 
nopens uwe vraag geraadpleegd werd ; heef: het a v1es gemt, 

' "ds dat de lasschincr met den electnschen boog voor eenerZ.IJ' o •• 

koper thans niet mag aangenomen worden, en aruderziids dat , 
er geen sprake kan zijn lasschingen aan de dekplaat van den 

vuurhaard toe te laten. . 
Voorwaii de autogene lassching betref.t der e!astieke plaat 

d. het 0 - ·_i,erste gedeelte der pijpenplaat zou aangebracht ie aan IllO • • • 

en er met ·steekbouten zou bevestigd worden, is de ComIDlssie 
van oordeel dait zulkdanige lasschingen bij stalen vu,urhaarden 
mogen toegelaten worden, maar dat zij bij koperi:n ;uurhaar
den slechts zouden veroorloofd mogen worden, mdieni men, 
bij hret bouwen van den ketel, de voorzorg nemen zou den 
vuurhaard van zijne .................. pijpen .te voorzien alvorens 
hem in den ketel te plaa:tsen, zoodat het mogeliik zou zijn 
het d).lbbel heeten met den laschbrander en het hamere.n d er 

lassching .te verrichten. . 
Naar aanleiding van dit advies heb ik de eer U te bench~en 

d · d" gr·1• voor 1een bepaalden ketel de autogene lassching 
at, in ien ed l d .. 

wenscht te gebruiken om aan het onderste g ee te er p11pen-

l 
d n vuurhaard een elastidœ pJaat voor . ... . . ........ . -

p aat van e · - k 
· h . n te brengen de toelating U daartoe zou unnen 

s1p on aa , . b"" d 
verleend worden nadat gij :rnij een aanwaag voor dit i1zon er 

geval zoudt gedaan hebben. · 
Met hoogachting. 

De Minister, 

H. HEYMAN. 


