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INLEIDING.

De zich hier steeds meer en meer •openbarende behoefte aan het gebruik van ijs gedurende de zomermaanden, waartoe vooral ook depogingen onzer Friesche
Maatschappij van Landbouw, tot het invoeren eener
verbeterde wijze van zuivelbereiding (Schwarts Methode)
hebben geleid, deden mij besluiten de verschillende
wijzen, waarop het ijs kan bewaard worden, meer algemeen bekend te maken.
Voor zooverre mij bekend is, is er over de onderscheidene inrichtingen tot het'bewaren van ijs in onze
taal nog weinig geschreven.
In het buitenland, vooral in Oostenrijk, Pruisen,
Denemarken enz. zijn zoodanige inrichtingen algemeen
bekend, en in vele streken van die landen wordt het
bewaren van ijs niet alleen uitgeoefend door industrieelen als: bierbrouwers, slagers, landbouwers, enz.,
raaar ook tevens voor huishoudelijk gebruik door vele
particulieren.
Niet alleen dat bewaarplaatsen van ijs dienen tot
voordeel en veraangenaming van het leven, daar ze
i

ons in staat stellen vele dranken en voedingsmiddelen,
gedurende het meer warme jaargetijde, te kunnen
bewaren ofverduurzamen, maarzij kunnen tevens dienstbaar gemaakt worden tot het bewaren (instand houden)
onzer gezondheid. Bij vele ziekten van ontstekenden
aard is toch het ijs, of de daardoor verkregen verkoelende drank een heilzaam middel, en heeft reeds
menig lijder van een anders zekeren dood gered.
Het nut van dergelijke inrichtingen is dan ook boven
alien twijfel verheven.
Het doel van dit werkje ishoofdzakelijk de belangstellenden, zoowel op het land als in de steden, de verschillende wijzen waarop het ijs kan bewaard worden,
duidelijk te maken en zonder gehouden te zijn de
hier volgende omschrijving der verschillende ijs-bewaarplaatsen in alle bijzonderheden in acht t e n e m e n , hen
in staat te stellen, op goede gronden, met betrekkelijk
geringe kosten, daarvoor inrichtingen tot stand te
kunnen brengen, elk naar zijne behoeften en van die
materialen welke hij het%naast bij de hand heeft.•
Ik heb het tevens niet overbodig geacht, Werbij op
te nemen eene eenvoudige methode om bestaande
kelders, vooral obk melkenkelders, te verbeteren, en
tot het koelhouden van de melk of van andere zaken
geschikter te maken.
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Grondbeginselen omtrent het bewaren vanijs.
VVarmtegeleiding van enkele stoffen, ijskasten en ijskisten.

. Beschouwen wij in de eerste plaats de grondbeginselen waarnaar, in een natuurkundig opzicht, een bewaarplaats van ijs altijd moet ingericht zijn.'
Laat men ijs bij een temperatuur van o graden aan
de lucht blootgesteld, zoo zal dit tamelijk spoedig
smelten. Wil men dus het in den winter verzamelde
ijs tot gebruik in de zomermaariden bewaren, dan
moet men dit voor alle toestrooming van warme lucht
beveiligen. Zulks kan geschieden in het klein, tot
het bewaren en koelhouden van spijzen en dranken,
door daarvoor in te richten kasten of kisten, en op
meer groote schaal, door zoogenaamde ijsgroeven en
ijskelders, .welke in den grond worden aangebracht,
en door ijshuizen, welke laatste boven den grond
worden gebouwd.
Het is bekend, dat een massa voorwerpen gemakkelijk verwarmd, en eveneens gemakkelijk afgekoeld
kunnen worden, of wat hetzelfde zegt, gemakkelijk
die temperatuur aannemen, welke de hen omringende
lucht zelve heeft; zoodanige lichamen noemt men goede
geleiders.

Aridere lichamen hebben deze eigenschap niet, of
althans in veel geringermate, enworden daarom slechte
geleiders genoemd.
Tot de goedegeleidersbehooren allemetalen, natuurHjke en gebakken steenen.
Tot de slechte geleiders behooren de aardsoorten,
waaronder vooral klei-, leem- en veengrond, in drogen
toestand, voornamelijk echter: hout, stroo, riet, dennennaalden, wol, alle soorten van haar, spaanders,kaf
enz. Zoo is glas een minder goedegeleider dan steen,
dien tengevolge zijn de slakken ] ) der hoogovens
slechte geleiders, en vooral is zulks het geval met
de door de natuur gevormde vulkanische producten
als: tufsteen, tras, puimsteen en vulkanische asch. Ook
de uit gewone brandstoffen gewonnen asch is een
zeer slechte geleider, evenzoo de kool van hout, in
poedervormigen toestand.
. Belangrijke proeven heeft Meidinger genomen met
ijskasten. Volgeris deze smelten voor iederen graad
temperatuurverschil, en pervierkante meter oppervlakte,
bij stille lucht, in het uur o,II kilogram ijs, overeenkomende met 8,8 warmte eenheden (calori&n). Meidinger
noemt dit het specifiek ijsverlies.
Een vrijhangend stuk ijs van I vierkante meter
oppervlakte verliest dus: bij eentemperatuur van 20 0 =
2,a kilogram aan gewicht. In een zinken bakbedraagt
zulks per uur en per I vierkanten meter oppervlakte
«

I) De daarvan afkomstige slakkenwol is in nog hoogere mate een
slechte geleider.
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5 warmte eenheden (calorign). Over de duurzaamheid
van het ijs deed Meidinger proeven met eene ijskist
en eene ijskast van Fischer uit Heidelberg.
Deze ijskast had eene binnenwerksche breedte van
66 centimeters, eene diepte van 42 centimeters en eene
hoogte van 80 centimeters, derhalve eene gezamenlijke
oppervlakte van 2,3 vierk. meter en een inhoud van
0,222 kub. meter. De dikte der wanden bedroeg
I I , S centimeters.
De eigenlijke ijsbak was aan de eene zijde boven
in de kast geplaatst, had eene gezamenlijke oppervlakte van 0,63 vierk. meter, bij 0,036 kub. meter
inhoud, en bevatte ongeveer 16 kilogrammen ijs. De
ijskist was binnenwerks breed 67 centimeters, diep
43 centimeters en hoog 52 centimeters, had dus eene
gezamenlijke oppervlakte van 1,7 vierk. meter bij een
inhoud van 0,16 kub. meter en kon ongeveer 100
kilogrammen ijs bevatten. Bij eene gelijkmatige temperatuur van 190 verbruikte de ijskast, binnen 24 uren,
6 kilogram ijs; de temperatuur binnen in de kast
was overal 6,9°.
De ijskist geheel met ijs gevuld, verbruikte de zelfde
hoeveelheid ijs; was zij evenwel voor £gedeelte gevuld,
om daar boven andere zaken te kunnen plaatsen, dan
smolten 5 kilogram ijs. De temperatuur binnen in de
kist bedroeg onmiddellijk boven het ijs 50, en boven
onder het deksel 8,9° gemiddeld alzoo eveneens 6,9°.
Het bij gelegenheid openen van de ijskast, alsmede
het daarin plaatsen van niet te warme spijzen, had
geen noemenswaardigen invloed op het ijsverbruik.

De volgende tabel toont de verhoudingen aan van de
luchttemperatuur tot de temperatuur in het binnenste
van de toestellen, alsmede het dagelijksch ijsverbruik.
Temperatuur der lucht in
graden
Temperatuur in deijskast °
Ijsverbruik in de ijskast,
in de 24 uren in kilogr.
Ijsverbruik in de geheel
gevulde ijskist id. id. .
Ijsverbruik in de voor 1
gevulde ijskist id. id. .
Gemiddelde temperatuur in
de bovenruimte daarvan

15'

i9<

22 so

26'

5,5° 6,9° •8,3° 9,6°

30<

11,1

4,8 6

7,2

8,4

9,6

4,0

6

7.2

8,4

9,6

4

5

6

7

8

5.5° 6,9° 8,3° 9,6°

11,1

Indien men aanneemt, dat de gemiddelde temperatuur in de zes warmste maanden bedraagt 22,5° zoo
zoude eene zoodanige ijskast in dien tijd verbruiken
1300 kilogram ijs; rekent men daarbij voor het afkoelen der spijzen, het openen der deur enz. dagelijks 2,5 kilo, dan zoude het gezamenlijk ijsverbruik
1750 kilogram bedragen.
Plaatst men deze ijskast echter in eenen kelder,
welker temperatuur 150 is, zoo zal het ijsverbruik
verminderd worden tot 1200 kilogram. Het specifiek
warmteverlies dezer kast bedroeg derhalve per uur en

bij een temperatuur-verschil van binnen tot buiten
= i°, 0,009. kilogram of 7,8 wanfnte eenheden.
De ijskist vereischt dus, als bewaarplaats voor spijzen,
minder ijs, dan de ijskast; geheel met ijs gevuld,.om
dit daarin te bewaren, verbruikt zij evenveel als de
kast.
*

Eene volmaakte ijskast zoude die zijn, welker
warmte verlies gelijk nul was. De wanden daarvan
zouden volstrekt niets mogen geleiden; hoe meer het
vvarmteverlies door de geleidbaarheid der wanden bedraagt, hoe onvolkomener deze inrichting derhalve
zal zijn.
De betrekkingen tusschen temperatuur, ispecifiek
warmteverlies en ijsverbruik bij eene ijskast laten zich
door eene eenvoudige formule uitdrukken, waardoor
men de een of andere verlangde afmeting door berekening kan vinden.
Laat T de temperatuur der buitenlucht zijn, t de
temperatuur in de kast, W. het specifiek warmte-verlies, n debinnenste oppervlakte derkast invierk.meters,
m .de gezamelijke oppervlakte van den ijsbewaarder,
w de in een uur en bij i° temperatuurverschil in de
lucht overgaande koude van den' met ijs gevulden
zinken bak per vierk. meter (waarvoor 5 warmte eenheden gevonden is) dan is:
(T — t) n W = t m w

(1)
«

dat wil zesfgen: de van buiten in de lucht van de
kast overgegane warmte is even groot als de warmte

8
welke uit de lucht in de kast in den ijsbewaarder
(zinken bak) overgaat; 't geen door het gevormde
smeltwater bepaald wordt.
Dientengevolge is het specifiek warmteverlies:
tmw
( T - t ) n . . . . . (2)
_

nW

De kasttemperatuur
t = T —777—• • • (3/
r
n W+ mw
degroottevan .den ijsbewaarder m= n—

W T— t

f

(4)
w
t
Uit de formule (3) volgt de verhouding der kasttemperatuur tot het specifiek warmteverlies, en de grootte
van den ijsbak. Was W (het specifiek warmteverlies)
b. v. in plaats van 0,78 slechts 0,2 warmte-eenheden,
alzoo -J- deel. van die, welke met de proefkast werd
verkregen (dat door viermaal zoo dikke wanden of een
viermaal slechter geleider was te bereiken) dan zoude
de temperatuur in de kast van 6,9° tot op 2,2° en
het ijsverbruik van 6 tot op 2 kilogrammen dagelijks
verminderen.
Het is duidelijk, dat niettegenstaande dikkere wanden voor ijskasten zwarigheid opleveren, men daardoor
toch een lagere temperatuur kan behouden, en alzoo
minder ijsverlies heeft.
Waar het op geen ruimte aankomt, neemt men de
tusschenruimte der wanden van 25 tot 50 centimeters.
Bij vervoerbare ijskasten moet deze tusschenruimte
minstens 15 centimeters bedragen. Volgens Peclet
gaan door een 1 meter dikke plaat van de volgende

v

stoffeti per uur • en per vierk. meter oppervlakte bij
1°1 temperatuurverschil tusschen beide zijden ••
——
o,8 warmte-eenheden
bij Kalksteen
zzz o,68
Gebakken steen
11
11
Gewone gipsmortel
=z o,73
11
ii
—
Dennenhout
0,17 .'-.
11 •
ii
—
Eikenhout
0,32
ii
i*»*
0,20
Akacienhout
11
ii
=
ZZT 0,093
Kurkhout
11
ii
0.07
Gehakt stroo
ii
n
:zz 0,10
Klei
11
ii
Houtskoolpoeder
o,35
11
ii
•
Cokespoeder
11
ii
o,44
—
Gedroogde leem
0,270
11
ii
*
—
Losse boomwol
0,054
11
ii
„ Samengeperste boomwol = 0,270
„
„ Losse wol
= 0,063
„
„ Samengeperste wol
= 0,136
„
Deze getallen zijn berekend bij volkomen drogeii
toestand dier stoffen, bij vochtigen toestand is hunne
geleidbaarheid grooter.
Meidinger heeft 00k proeven omtrent het warmtegeleidend vermogen van eenige stoffen genomen.
Hij bezigde daartoe eene ijskast volgens PI. 1 fig. 1,
welke met dubbele wanden was voorzien.
In de eerste plaats, nam hij de proef met lucht en
liet dus de tusschenruimten der wanden ledig.
Daarna werdendezetusschenruimten achtereenvolgens
gevuld met: droog zaagmeel, kaf en haar.
De kast had eene hoogte van 1,20centimeters, eene

IO

breedte van 105 centimeters eneene diepte van 80
centimeters.
.
De binjienkast was hoog 85 centimeters, breed .70
centimeters en diep 45 centimeters. De ijsbak, uit
vertind ijzerblik bestaande, was 64 centimeters breed,
40 centimeters diep en 30 centimeters hoog.
Hij was eenvoudig op vier, aan de hoeken der kast
bevestigde, ijzeren winkelhaakjes geplaatst.
Bij een temperatuur der buitenlucht van 190 verkreeg
hij de volgende uitkomsten:

iDhoud
der ririmte
tusschen de
wanden.

Tijdwaar
Gewicht Tempe- op eene Gesmolten IJsverbruik
gelijkmavan af den
der vulling ratuur tigetem- ijs in de
tusschen de in de peratuur eerste 24 3d«n dag in
indekast
de 24 uren.
uren.
wanden.
kast. verkregenwerd

Alleen lucht

0

Zaagmeel . •

100

Kaf

kilogr.

dag 14 kilogr. 10,25 kilogr.

9,1°

1

i

5,5°

1,5 a

8,5

v

5,5

u

45

„

5,5°

1,5 -,

8'

»

5,2

„

17.5

,.

5,4°

1

6,5

n

4,75

,

Dergelijke proeven hebben onlangs Segelke en Fjord
genomen.
Stelt menhiernaar het verliesbij Boomwol= 1 0 0 dan
volgt hieruit de volgende verhouding tusschen de bij
deze proeven afzonderlijk gebruikte isoleermiddelen:
Verlies bij boomwol
=100
„
„ haver en tarwekaf
=120

