
De Speekselpomp. 

Het zal de lezers van dit tijdschrift wellicht interessee-
nen iets te vernemen omtrent de samenstelling van boven-
genoemd instrument, en hoe men het heel gemakkelijk 
zelf kan vervaardigen. De nuttigheid zal wel door nie-
mand betwist worden die ooit de een of andere speeksel-
pump in werking heeft gezien. Velen met mij hebben zich 
jaren lang zonder dit hulpmiddel trachten te redden, na-
dat het hun gebleken was, dat de in den handel zijnde 
toestellen zoo spoedig en herhaaldelijk den dienst wei-
gerden. Vooral  de tamelijk verspreide ballonpomp kon 
alleen door zeer zorgvuldige reiniging werkzaam blijven, 
en moest door de slechte kwaliteit rubber toch spoedig 
buiten werking worden gesteld. Veel beter voldeden de 
later in den handel gebrachte metalen speekseltrekkers, 
die geen andere nadeelen hebben dan dat ze afhankelijk 
zijn van een bestaande waterleiding, en dat ze, eenmaal 
aangebracht, moeielijk te repareeren en te vervangen zijn. 
Het eerste nadeel is tegenwoordig van weinig beteekenis, 
nu zelfs zeer kleine plaatsen zich in eene goede waterlei- 
ding verheugen ; in het tweede bezwaar hoop ik door dit 
opstel tegemoet te komen, en tevens de samenstelling te 
veermelden. Na aan verschillende adressen tevergeefs 
geïnformeerd te hebben, en niet wenschende steeds af-
hankelijk te zijn van loodgieter plus buitenlandsche fa-
brikant, nam ik proeven, in de eerste plaats met het op 
blz. 82 van dit tijdschrift, 6e jaargang, vermelde instru-
ment, die echter geheel mislukten, misschien omdat hier- 
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voor een sterkere waterdruk noodig is dan wij hier bezit-
ten. Eenige inlichtingen, welwillend door den Heer Roe-
lofs op de vergadering te Utrecht verstrekt, gaven mij 
opnieuw hoop, de oplossing te vinden ; en na ook eens de 
in den handel zijnde buisjes nader bekeken te hebben, 

begon ik met een spits toeloo- 
t 	pend buisje, door een wijder 

buisje omgeven, proeven te ne-
men ; het water.spoot met kracht 
door het buisje, maar van de be-
loofde en zoo begeerde luchtver-
dunning was geen spoor te ont- 
dekken. Zonder mij van het 
„waarom" rekenschap te geven, 
trachtte ik nu de in den handel 
zijnde buisjes na te bootsen; 
maakte dus het hierbij afgebeel-
de instrumentje. 

~j 	 In een cylindervormig busje 
p werden drie buisjes gesoldeerd, 
het bovenste t voor den water-
toevoer, het onderste a voor 
den afvoer, en het zijdelingsche 
s tot opneming van het speek-
sel. Na dit laatste met een 
in een glas water opgehangen 
glazen speekselzuigertje verbon- 
den te hebben, en de toevoer-
buis aan de waterleiding, werd 
een emmer onder het in de 
hand gehouden toestel geplaatst 
en de kraan geopend. Hoe sterk 
de-stroom echter ook vloeide, 
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het speekselzuigertje vertoonde maar heel geringe neiging, 
van tijd tot tijd eenige druppelen water uit het glas op te 
zuigen. Verwijding of vernauwing van het buisje bij p 
had geen resultaat, en ik besloot reeds de proef als mis-
lukt te beschouwen, toen, op een gegeven oogenblik, 
en schijnbaar zonder eenige aanleiding, het zuigertje 
begon te werken en in een paar minuten het glas ge-
ledigd had. Het bleek, dat de emmer bijna vol was, 
en dat ik het ondereinde a even onder water had gehou-
den. Hiermee was het raadsel opgelost. De lucht moest 
van onderen worden afgesloten. Niets was nu eenvoudiger 
den den afvoercylinder van een — vroeger als overtollig 
beschouwden -- bodem te voorzien, en het water door 
hooger geplaatste openingen te laten wegvloeien, zooals 
dit ook voorkomt bij de speekselbuisjes die aan de luxe-
spoelbakken verbonden zijn. Daar ik echter zulk een toe-
stel niet bezit, en het instrument aan de lambrizeering 
wilde bevestigen, was het terzijde uitspatten van het water 
minder gewenscht, en beproefde dus met een knievormig 
gebogen afvoerbuis da hetzelfde resultaat te verkrijgen. 
De buizen a en aa, door een zijbuisje k verbonden, werden, 
nu aangebracht, en de zuigkracht bleek nu even groot 
te zijn. Men kan ook, in plaats van dit knievormig ver-
lengstuk, het afvoerbuisje, na het van bodem en zijde-
lingsche openingen voorzien te hebben, met een tweede 
buis omgeven, waardoor eveneens het spatten ver-
meden wordt, maar dit maakt het instrumentje meer ge_ 
.compliceerd en dus moeielijker te reinigen. 

Het uiteinde van de toevoerbuis moet niet al te nauw 
zijn, teneinde een flink waterstraaltje met eenige kracht 
te kunnen doorlaten ; hoe sterker het water doorstroomt, 
hoe krachtiger het speeksel wordt opgezogen. De stand 
van buis a ten opzichte van buis t moet ongeveer zijn 
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zooals op de teekening is aangegeven ; men soldeert eerst 
het bovenste buisje met zilver- of gousdoldeer in het busje 
en dan het onderste met tinsoldeer ; door het busje even 
te verwarmen kan men dan den afstand tusschen1 beide 
buisjes wijzigen. Als materiaal kan men zeer goed geel-
koperplaat van 0.5 m.M. dikte gebruiken, hetwelk zich, 
met behulp van een ronden spijker, gemakkelijk tot een 
mooi glad buisje laat verwerken. 

Men heeft nu verder niets noodig dan een waterleiding 
met kraan (model gaskraan) tot nabij de plaats, waar het. 
instrumentje geplaatst wordt, en een boden afvoerbuis, 
van boven open, en in de gewone afvoerbuis uitkomend. 
Het toestel wordt aan een paar klemmen aan den wand 
bevestigd, zóódanig dat het gemakkelijk afneembaar is ; 
een slang verbindt de toevoerbuis aan de waterkraan, ter-
wijl het ondereinde aa los in de afvoerbuis hangt. Men 
kan op deze wijze het toestel gemakkelijk verwijderen, 
in geval van verstopping nazien, reinigen, en indien noo-
dig, zelf repareeren. Voor hen die een in den handel 
voorkomend buisje gebruiken, zijn deze regelen wellicht 
ook van eenig nut, daar zij door bekendheid met de sa-
menstelling ontheven zijn van den last, het instrument 
voor elke reparatie naar den fabrikant te moeten opzenden. 

t. K. L. 


