
Eenige lichtmetingen
.

DOOR

M. Logeman
,

Kapitein Kwartiermeester bij het Oost-Indische leger.

Ik wensch aan de lozers van dit Album de uitkomsten aan te bieden

van eenige lichtmetingen, die ik in den winter van 1882—83 te

Haarlem, waar ik toen verblijf hield, verricht heb.

Een aanleiding daartoe vond ik eenigen tijd te voren in het Cristal

Palace te Londen. Men vertoonde daar een verbeterden gasbrander,

onder den naam van Duplexburner. Deze bestaat uit twee kleine spleet-

branders van speksteen, op geringen afstand voor elkander geplaatst

op dezelfde monding, zoo, dat als het daar uitstroomende gas ontsto-

ken wordt, de twee vlammen tot één veel breedere en helderlichtende

samenvloeien. Twee dergeljjke brandertjes werden daarnevens vertoond,

waarvan de een aan een caoutchoucbuisje was verbonden, zoodat het

gemakkkelijk was om de beide wat verder van elkander af, of zoo

dicht bij elkander te plaatsen dat de vlammen ineenvloeiden. Geschiedde

dit nadat deze eerst afzonderlijk hadden gebrand, dan was het zelfs

bij daglicht in het oog vallend dat de zoo verkregen enkele vlam een

veel sterker licht gaf, dan dat wat de beide te zamen gaven, als zij

van elkander afgezonderd branden. Bij hetzelfde gasverbruik verkreeg

men dus in het eerste geval veel moor licht dan in het tweede. De

vraag was nu maar of in het tweede geval roods de verhouding tus-

schen lichtsterkte en gasverbruik al of niet gunstig was. Zoo ja, dan

was het zonder eenige opzettelijke meting nu reeds hoogst waarschijn-

lijk, dat bij de “Duplex” die verhouding zeer gunstig zijn moest en

dus deze brander zeer aanbevelenswaard. Zoo neen, dan kon deze nog

voordeel ig zijn, maar ook de tegenovergestelde eigenschap bezitten. Ik

achtte het der moeite waard dit te onderzoeken en nam daarom zulk

een brander mede. Toen ik mij tot dit onderzoek voorbereidde, kwamen
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a. Een zoogenaamde Globebrander, zooals die to Haarlem te ver-

krijgen zijn bij den instrumentmaker Funckler. Deze brander verschilt

van den Brönner daarin dat het gas, na evenals bij dezen door eonigo

nauwe openingen te zijn doorgegaan, in eon ruimte treedt veel

grootor dan die in dezen kaatsten, en eerst van dezen uit door oen

klein speksteenspleetbrandertje do lucht bereikt, waarin liet ontstoken

wordt. De zoo verkregen lichtvlam is fraai wit on, naar het mij toe-

schijnt, is liet donkere gedeelte aan de basis daarvan kleiner dan in

die van de moeste andere spleotbranders.

h. Een gewoon schotsch brandertjo, waarop met behulp van twee

kleine inkepingen in don bovenrand een platina plaatje, van bijna

0,2 mM. dik on ongeveer 0,4 cM
J

oppervlakte, zoo kan worden ge-

plaatst , dat de beide gasstroomen, die anders daar togen elkander hot-

send zich uitspreiden, nu het plaatje troffen, en daardoor hetzelfde

doen, maar tegelijkertijd dit laatste in glooiing brengen.

c. Eon zoogenaamde Bengelbrander. Dit is eon porceloinen Argand-

brander, die zich van do gewone alleen onderscheidt door grootero

afmetingen en door dat do lucht van onderen slechts tot do vlam kan

toetreden door eon aantal openingen in don wand van een afgeknot-

ten kegel. Deze, gewoonlijk ook van porceloin, was in het exemplaar

dat mij ton dienste stond, vervangen door een dergelijken van kopor-

gaas. Do eigenlijke brander heeft een inwendige middellijn van 21 on

een uitwendige van 32 mM. en bezit 45 openingen.

Mijne proeven zijn genomen in het laboratorium voor Physica van

de hoogero burgerschool met vijfjarigen cursus to Haarlem. Ik vermeld

dit hier, ook om den leeraar in de physica aan die school en den

Directeur, j Dr. h. beöngersma
,

dank to kunnen zeggen voor do mij

daartoe verschafte gelegenheid.

Do door mij gebruikte photometer is een van bunsen van do aller-

eenvoudigste inrichting, zooals die aan die school, enkel voor demon-

stratie bestemd, voorhanden was. Een gootvormig uitgoholde houten

balk, van omstreeks 3 M. lang, draagt drie blokjes die daarin kunnen

verschoven worden. Aan elk dezer blokjes is een wijzertje aangobracht,

waardoor men den stand daarvan op een zijdelings aan de balk aan-

mij nog eenige andere, niet algemeen gebruikelijke, gasbranders in

handen, welke mij belangrijk genoeg voorkwamen, om ze almede aan

een onderzoek te onderwerpen. Het waren behalve een gewone Brön-

nerbrander, groote soort, dien ik ter vergelijking in dit onderzoek opnam:
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gebrachte verdeeling in centimeters nauwkeurig genoeg kan aflezen.

Op liet middelste blokje wordt ccn standaard geschroefd, die bet be-

kende schermpje draagt, met do beide zijdelings daarachter geplaatste
vlakke spiegeltjes, die veroorloven do beide zijden van het schermpje
te gelijk te zien. Zoo toegericht zoude do photometer, om betrouwbare

uitkomsten op te leveren, geplaatst moeten zijn in een lokaal waarvan

de wanden en do zoldering dof zwart waren gemaakt. Bij gemis van

zulk een lokaal is daaraan te gemoet gekomen, door hot plaatsen ach-

ter do lichtbron on de normaalkaars van bij elk ccn dof zwarte zin-

ken plaat van 80 cM. boog en 50 cM. breed, on over hot scherm mot

do spiegeltjes van oen evenzeer inwendig dof zwart gemaakte tunnel-

vormige zinken kap van 30 cM. lang, 14 cM. hoog en 10 cM. breed.

Ook de tafel waarop alles geplaatst was en de goot zijn dof zwart,

liet teruggokaatste licht wordt door deze beide inrichtingen van het

schermpje geheel of althans in genoegzame mate weggehouden. Ik

overtuigde mij hiervan door een lichtmeting te herhalen na verwisse-

ling van plaats tusschen kaars en lichtbron. De uitkomst was in beide

gevallen volkomen dezelfde. Mijne normaalkaars mocht eigenlijk dien

naam niet dragen, liet is een gewone stearinekaars van do fabriek
te Gouda. Ik had mij vroeger reeds en bob mij nu weder overtuigd,
dat deze kaarsen wat do standvastigheid van haar licht aangaat voor

dit doel zeer wel te gebruiken zijn on vond hot dus verkieselijker om

®iinc uitkomsten in deze algemeen bekende on voor iedereen boreik-

kaïo eenheid uit te drukken, dan om dit te doen in do Engelscho
candles" of de Franschc “ carcels”, in het dagelijksch leven geheel

onbekende grootheden. 1

Reduction van hot verbruikte gasvolume op 0° en normaaldruk bob

ik niet verricht. Wat men in het dagelijksch loven wonseht te weten, is

met hot volume dat hot gas zou hebben bij 0", maar dat wat het
beeft bij do temperatuur van hot oogonblik. Evonzoo voor de drukking,
ib merk hier dus slechts aan dat de temperatuur in hot laboratoriumge-
durende mijn proefnemingen nooit lager dan 58" noch liooger dan 61° F.

ls geweest, eu dat de barometerstand hoeft gevarieerd van 750 tot 759,

Naar een bepaling, waartoe mij de heer van eijndhoven op het stedelijk gaslabo-
a oiium te Haarlem dezer dagen welwillend de gelegenheid verschafte, verschilt mijne

zeer weinig van de Eugelsche. Wij vonden dat het licht van de eerste

8<-‘lijk staal met l,0b6 CandU.
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Do gasmotor was een zoogenaamde proefmeter, die bet verbruik in

liet uur aaugccft door een waarneming van slechts een minuut duur.

Ik bob dien voor on na mijn arbeid geverifieerd door er tien liters

gas doorheen to leiden, waarvoor bij naar beboeren 000 aanwees.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van mijne uitkomsten, elk

verkregen door bot gemiddelde to nemen uit 4 achtereenvolgende en

onderling zeer weinig verschillende metingen. In de eerste gotallen-

kolom vindt men de drukking waaronder bet gas uitstroomde, op de

gewone wijze opgegeven in millimeters waterhoogte. In do tweede, bet

gasverbruik in liters per uur. De derde geeft hot quadraat van bet

quotiënt der afstanden van hot Bunsensche schermpje, waarop mijne

meetbaars en do vlam moesten geplaatst worden, om beide zijden van

dit schermpje even sterkte verlichten, dus de lichtkraebt van die vlam.

Do vierde geeft don prijs van het in oen uur verbruikte gas in cen-

ten, gerekend tegen den Haarlemschen gasprijs van 0 centen per M
3

.

Do vijfde toont mede in centen aan den prijs in het uur, waarvoor

men van oen grootcr of kleiner aantal van elk dier vlammen een licht

gelijk dat van 100 kaarsen zou kunnen verkrijgen. De zesde eindelijk

geeft het aantal liters gas dat elke vlam voor een lichteenheid in het

uur kan gerekend worden te verbruiken. Bij de berekening dor getal-

len in do vijfde en zesde kolom zijn voel moor decimalen gebruikt dan

ik hier heb opgeteckend. Daardoor zou misschien indien men de bere-

kening uit de hier vermelde gegevens wilde herhalen een klein ver-

schil kunnen ontstaan.
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In liet algemeen kan nu naar liet mij voorkomt uit deze uitkomsten

liet volgende worden afgeleid :

1" Gelijk het gemakkelijkst uit kolom 5 blijkt, vertoont de Globe-

brander een niet zeer aanmerkelijk voordeel boven don Brönuer: ruim

5 °/0 . Bij verlichting van grooto lokalen zou dit echter zijn waarde

kunnen hebben. Beide branders waren nieuw, althans slechts enkele

uren gebruikt. Ik vermeld dit hier opzettelijk, omdat sommige dier

laatste branders bij aanhoudend gebruik vrij spoedig, anderen eerst na

veel langeren tijd, zich vernauwen door een aanzetting van een zeer

harde stof binnen aan den bovenrand der spleet, misschien wel kool

in graphietvorm, afgescheiden uit het gas door de zeer hooge tempe-

ratuur van dien rand na korten tijd brandens. Naar mij medegedeeld
is door iemand, die een Globebrander gedurende 1 '/ 2 jaar voortdurend

in gebruik heeft, vertoont zijn exemplaar deze aanzetting in veel min-

dere mate dan hij vroeger in veel kortoren tijd bij een Bronner had

waargenomen en is zij vooral veel gelijkmatiger, zoodat do geregelde

vorm der vlam daardoor nog in het geheel niet benadeeld wordt. In-

dien men uit dit eene exemplaar tot allo mogt besluiten zou dit oen

niet onbelangrijk voordooi zijn.

2". De duplexbrander evenaart bijna den Globebrander in gebruiks-

waarde. Maar het enorme gasverbruik in verhouding tot de lichtkracht

bij hot gebruik van slechts één dor spleten toont, dunkt mij, duide-

lijk aan dat de verbranding daarbij een zeer onvolkomene is
— waar-

schijnlijk is het spleetje te wijd — en daaruit wordt het begrijpelijk
dat als de vlammen van beide in elkaar vlooien do verbranding meer

volkomen en dus de lichtkracht iu verhouding zóóveel grootor is.

Uit dit alles blijkt, mijns inziens, ook dat do belangrijkheid der

uitvinding van dezen brander geenszins zóó groot is als do uitvinder

°P do Londensche tentoonstelling het publiek trachtte te doen gelooven;

daar zooals wij zagen het gebruik van don geheelen brander wel veel

meer lichtkracht gaf dan het dubbel van dat van één der spleten; maar

toch zijn licht, hoewel, omstreeks 1,5 °/
0 lager in prijs dan dat van den

gewonen Brönnerbrander, dat van den Globebrander met 4 0/„ overtreft.

4". Do schotsche brander met platinaplaatje heeft opmerkelijke uit-

komsten opgeleverd. Niet wat zijne verbruikswaarde aangaat. De prijs
van zijn licht was zelfs in het gunstigste geval, ruim 18°/ 0

hoogerdan
die van dat dos globebranders. Ook niet door den buitengewoon hoogen

luijs van zijn licht als men het platinaplaatje heeft weggenomen; ook
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Iiier zal wel een iets te grooto middellijn van zijn beide openingen
do oorzaak daarvan zijn. Maar wol door het niet gewone feit dat do

prijs van zijn licht daalt door vermindering der drukking waaronder

het gas uitstroomt. Als die van 19 tot 15 vermindert en dus liet ver-

bruik van 107 tot 02 liters in liet uur — wat, in het voorbijgaan ge-

zegd, niet volkomen maar toch vrij wel overeenkomt mot de wet van

do verhouding der uitstroomingssnelheden n. 1. als de quadraatwortels

uit de drukkingshoogten — vermeerdert zijii Iichtkraeht ruim 3O
0/

o
.Dit

kan mijns inziens, wel aan niets anders dan daaraan te wijten zijn,
dat eerst liij een gematigde uitstroomingssnelheid de ijeheele massa van

het langs het gloeiende platinaplaatjo strooraende gas kan deelen in

de verhitting, die dat plaatje na een oogenblik hrandens van het gas

daarin voortbrengt on dus in do verhooging der liehtkracht die daar-

van het gevolg is.

■1". Do Hengel brander vertoont duidelijk de voortreffelijkheid van

i/route Argandbranders boven den bosten spleetbrander. ilij zou ditnog

veel sterker hebben gedaan, als niet een bijzondere omstandigheid mij

belet had dien brander ook bij een drukking van 19 a 20 mM. te

beproeven. Eenige voorloopige proefnemingen hadden mij namelijk aan-

getoond dat bij bij zulk een drukking een aanmerkelijk grootere licht-

kraclit ontwikkelt, zonder een daarmee evenredige vermeerdering van

liet gasverbruik.

Alles resumerende, zouden wij nog kunnen aanteékonen dat waar

liet niet op zeer groote lichtkracht aankomt, zooals bij voorbeeld op

een schrijftafel of in kleine vertrekken, de splectbranders
,

eu wel voor-

namelijk de Globebrander en do Duplexbrander als het voordceligst

zijn aan te merken, om de kostenbesparing door bot onnoodig zijn

van gasglazen nog niet te noemen; maar dat in groote lokalen do

Argandbranders steeds de voorkeur zullen verdienen.

Behalve bovenstaande gaslieht-bepalingen, heb ik ook nog eenige

dorgolijke verricht aangaande dat van petroleum-vlammen bij liet ge-

bruik van verschillende branders eu over de betrekkolijke hoeveelheid

warmte van deze on die van hot gaslicht. Dienaangaande stel ik mij

voor, indieu de redactie mij dit veroorlooft, ineen volgende aflevering

van dit tijdschrift te berichten.

’s Gravenhnge, Januari 1881.


