I N S T R U C T I E , rakende 't Oiidérhoud en Conlervatié der Slang-brénd-fpuftèfii

D

E Slang-brand-Ipuiten moeten, zo veel mogelyk is, in plaatfen van gematigde lugt, die muisdigt
zyn, geplaatst worden. En ten minden vier maaien in 't Jaar geinfpeéleerd en gereinigd worden, aldus r
Eerft moeten de Spuiten met al haar toebehooren afgeftoft, de Slangen, zo die vochtig of befchimmeld zyn
in de open lugt ^ dog buiten de Zon, te droogengehangen , daar na met een haire boender afgeveegd, ook de
woelfels van de Leere- of Spuit-(langen, zo ver die losachtig zyn, herwoeld worden.
a. Dan moeten de tusfèftukken j die in de moerrïngen van gemelde Slang zyn, en de Spuitpyp bezigtigd wórden |
of ze nog wel met leereiingen voorzien zyn. Zo men bevindt dat op de tusfeflukken in de moer-ringen geen leere ringen zyn $ moet mende woeling daar van losmaken, de moer-ring en tuflè-ftuk daar uit nemen, een leere
ring van egaal zagt leer op 't tusfe ftuk naaijen, en dan weer in woelen; een leere ring uit de Spuitpyp zynde ,
moet een andere in gemaakt worden; en ook zien of de pyp door eenige vuiligheid verfropt is.
3. De Zeildoekfe of Water-flangen, befchadigd zyhde, en 't een of't ander gebrekkelyk wefendej moet
aanftonds verholpen worden.
, 4. Wanneer de Spuit-flangeh gelugt of gedroogd worden, moet men de Zuigers mede
uit de Zuiger-buizen halen, in 't Spuithuis te
drbogen hangen om te lugten ,'t vuile fineer dat
aan 't Leer van de Zuigers en in de Buizen is
fcboon af en uitveegen, het Leer van de Zui*
gers en de Buizen van binnen weermët wat oud
varkens reufel fmeerenj de Zuigers in haar Buieen fteeken en vast maken als vooren. En zo *c
gebeurd dat eenig Zuiger-leer in zyn Zu5ger.buis
nietdigt fluit, moet de moer, aan de onderkane
der Zuiger zynde, wat vaster aangezet worden j
zulks niet helpende, moet het Leer met een
Hamer op zyn kant geklopt, en zo verdikt en
wyder uitgezet worden j als hier neven» word
aangeweezen. Dog als eenig Leer zo zeer
verkrompen is, dat het door 't voorlchreeve
middel niet volkomen geremedieerd kan worden, moet het Kurk, daar in zyndejuitgeligtj
en een leere ichyf, daar onder leggende, uitgenomen , of anders het Kurk zelve met een
dikker Kurk verwislèld worden.,
5. Eenige vervuiling aan de Klappen zynde 4
dat dezelve nietdigt vallen, moet men'c binnen
Koperwerk uit de Bak nemen, de woeling aan,
de Zuiger-buis, daar de vervuilde Klap in of
aan isf 'er afbinden, de Klapfchoon maken,
en met lynwaat afveegen.
6. Alle Jaaren moeten de Spuiten op een extra ordinaire wyze nagezien, en met Water geprobeerd worden : op de navolgende wyze:
7. Eerft moeten de Leere- of Spuit.flangen met Water verzorgd worden, dewelke ten dien einde over ftraat, met
de geheele naat, zo veel doanlyk is, boven uitgeleid, en de Spuit-pyp der zelve met een prop geflopt worden,'t
welk gedaan, en de Spuit met Water gevuld zynde, moeten niet meer als twee man aan't werk gefield worden oni
te pompen, en onder wyle dat deze de Slang door haar pompen gefpannen houden, moet een ander met een zagc
fen gefcherpt root Kryt, zo ergens water uitlpat, de plaatzen daar van net teekenen; om daar na | als de Slang
weer droog is, de lekken te konnen vinden, en met a a s fteken te floppen: of wel met een der kleinfte Leere
bindlapjes, uit de gereedfchapzak, te bewoelen, 't welk men dan, op dat het niet verfchuiven zal, weêrzyds
met een (leek of twee even in 't leer van de Slang vast hegten om laat blyven. Of zo het lek digt aan eenig woelfel is $ by'tzelve lek de Slang af te fnyên en te herwoelen, 'c welk dan het zekerfte middel is.
8. Tot het probeeren van de Spuiten zelf, moeten, behalven de gene die 't Water indoen ,• tot dé gröotfte ten
minften 13 of 14, en tot de middelbaare 9 of 10 mannen bezig zyn} als tot de eerfle ia, enjtot de tweede 8 man
om te pompen, en aan beide z man om de Spuit-pyp en Slang te ftuuren en op te houden. En heeft men in 't
probeeren te letten op de volgende zaakem
p. Wanneer *t gebeurd dat in 't neerdrukken van de Zuigers eenig water boven uitfpat, zois'tonderfleLeer van
die Zuiger, daar 't water by uitkomt, gekrompen, en moet verhplpen worden, als in't 4 Artikel is aangewezen.
10. Zo ter contrarie de Zuigers boven op droog worden, zo is het bovenleer gekrompen, 't welk mede te
verhelpen als in 't 4 Artikel.
11. Wanneer het Water in een der Zuiger-buizen, by wylen datter weinig water in de Spuit is, Ibhuirrit, dan
is de naad van de Zuiger- buis geborften: 't welk met een kopere lap, van buiten over de geborllen naat te
foudeeren 3 moet geholpen worden.
12. Als m 't Spuiten eenige uitftraling van binnen in de Spuit gehoord word, of dat de force van het Spuiter!
komt te verflappen, zonder nogtans eenig letfel aan de bovengemelde deelen te hebben vernomen, zo isfer eenig
lek aan de onderfle deelen van c binnen Koperwerk, of omtrent de woelingen} om welk lek te vinden men 'c
geheele binnen Koperwerk moet uitnemen; den uitloop van den Helm met kurk flyftoe floppen, de Zuïgerbuizen vol water gieten $ en dan eerft met beide de Zuigers gelyk, daar na elk byzonder (flegts met de hand)
ftyf neer parsfen; als wanneer het zig wel zal openbaren, om na gelegenheid te verhelpen.
13. En op gelyke wyze als hier vertoond is, moeten ook de Spuiten, na hun gebruik in ongeval van Brand^
gereinigd en geprobeerd worden.
14. Eindelyk moeten de Spuit-flangen jaarlyka, of om de twee jaaren, ("na men ze droog of wel in 't fineer be.
vind)in'twarmfle van den Zomer, en in hooge Zonnefchyn, worden gefmeerd, mat fineer daar toe expres geprepareerd, om 't leer hoe langs hoe digter temakenenvoor'tbytenvanRattenenMuizentebevryen:('twelkby't
ïeeveren van de Spuiten daar nevens word gezonden, of na ontboden) en röoeten daar toe uitgeftrekt aan litfen,
tegen een Muur of Schutting, tegen de Zon ftaande, gehangen worden ; en hetfmeerzo warm gemaakt zynae al»
de handen konnen verdragen, moeten ten minften twee man $ elk hebbende een hand vol oud Bombazyn', 't zelve
in 't warme fineer doopen, en daar mee met zagte vryving, de Slang zo lang beftryken , als'tfmeerin't leer wil
intrekken: 't welk gedaan zynde, moeten zy de Slangen aanftonts afnemen, in oud zeildoek rollen, enzototaari
den avond in de Zonnefchyn bedekt laten leggen.
De Erve AS. E A D A L M E N u M 3
In de BR A N DS P UIT FA BRI c Q,
in de Koeftraat. te

