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Exhaustwerking bij stoomlocomotieven 
Dr.Ir. J.J.G. Koopmans. 
 
Inleiding 
Deze tekst is opgezet om nederlandse lezers meer vertrouwd te maken met  de stromingsverschijnselen 
in de rookkast en de schoorsteen van stoomlocomotieven. Het gaat hier over het gebruik van de 
afgewerkte stoom om trek op het vuur in de vuurkist te krijgen, de exhaustwerking. 
Het gebruik van formules wordt zoveel mogelijk vermeden, de daarin geïnteresseerden worden 
verwezen naar de oorspronkelijke tekst. 
Omdat het hier niet gaat om een verhaal over de theorie en de praktijk van het verstoken van kolen 
wordt er verder van uit gegaan dat als gevolg van een redelijk “normale” europesche locomotief ketel 
er voor elke kilo geproduceerde stoom ongeveer 1,8 tot 2 kilo rookgas wordt geproduceerd. 
Dat kan worden berekend of in andermans literatuur worden opgezocht. 
 
Vanaf het begin van de ontwikkeling van de stoomlocomotief, 1804, is er aandacht 
geweest voor het gebruik van de afgewerkte stoom voor de exhaustwerking. Tot 
ongeveer 1860 is dit voornamelijk gedaan door praktijk proeven en –ontwikkeling.  
 
In 1858 begon de Zwitserse hoogleraar Zeuner1 met modelproeven waarover hij in 
1863 zijn boek “ Das Lokomotiven Blasrohr” publiceerde. Hij merkte dat de impuls, 
de massa maal de snelheid, van de afgewerkte stoomstraal werd overgedragen op die 
van het omringende rookgas dat werd meegesleurd en door de schoorsteen naar de 
buitenlucht werd afgevoerd. Door dit verschijnsel onstaat een tekort, een onderdruk, 
in de rookkast dat steeds wordt aangevuld door verse lucht die onder het rooster de 
vuurkist in wordt gedrukt. 
 
Daaruit leidde hij als eerste de impulsvergelijking af die het gedrag van de 
exhaustwerking van de locomotief kan voorspellen. Zijn formulering luidde dat het 
verschil in impuls tussen dat van de afgewerkte stoomstraal en dat van het uitgestoten 
mengsel gelijk moest zijn aan de kracht die wordt uitgeoefend over de 
dwarsdoorsnede van de schoorsteen door het in de rookkast heersende vacuum: 
    ui vDLDvPA )( +−=∆  
Hierin is ∆P het heersende vacuum, A de oppervlakte van de schoorsteendoorsnede, D 
de massa afgewerkte stoom/seconde, vi de snelheid uit de exhaustmond, L de massa 
rookgas/seconde en ve de snelheid van het stoom/rookgas mengsel uit de schoorsteen. 
 
Deze vergelijking is in een aantal varianten consequent gebruikt door alle theoretici 
na Zeuner, een overzicht wordt gegeven in Appendix 1 waarin ook de formulering uit 
de nu gebruikelijke leerboeken over stromingsleer van White2 en Fox3 wordt 
weergegeven. Die variaties komen voornamelijk voort uit het feit dat het door de 
formule beschreven gedrag moet worden waargemaakt in een kunstmatig 
vormgegeven omgeving van exhaustmond en schoorsteen. De door diverse 
ontwerpers aangebrachte constructieve verfijningen beïnvloeden het gewenste gedrag 
van de exhaustwerking op allerlei manieren. 
 
Zeuner is in eerste instantie ongeveer 50 jaar genegeerd en pas door publicaties van 
Strahl4 rond 1912 weer in de aandacht gekomen. 
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In de tussentijd is er echter uiteraard wel allerlei onderzoek 
gedaan. In opdracht van de gezamenlijke Amerikaanse 
spoorwegen heeft de hoogleraar Goss5 van de Universiteit 
van Purdue tussen 1896 en 1903 een grote hoeveelheid 
proeven uitgevoerd met een locomotief op een proefstand 
waarbij systematisch diverse schoorstenen, exhaustmonden 
en onderlinge afmetingen werden onderzocht. Een van zijn 
conclusies betrof de werking van de stoomstraal die a) zich 
steeds uitbreidde en b) rookgas in die uitbreidende straal 
opnam en meesleurde. 
 
Zijn metingen toonden ook aan dat er snelheidverschillen in 
de stoomstraal bestonden en dat er ook grotere vacua in de 
schoorsteen bestonden dan in de rookkast. 
 
 
 

Figuur 1 Goss straalontwikkeling en vacua 
 

In Nederland heeft Huygen6 in 
1907 proeven gedaan met de SS 
417. Hij wees op de 
economische gevolgen van 
slechte exhaustwerking door het 
grotere kolenverbruik. Ook hij 
vond snelheidverschillen in de 
stoomstraal en concludeerde dat 
de schoorsteen een zuigende 
werking moest uitoefenen. 
 
 

Figuur 2 Huygen's temperaturen, snelheden en vacua in de rechte schoorsteen (tekening Giesl) 
Dit laatste vooral door de optredende hogere vacua in de schoorsteen, soms het 
dubbele zoals bovenstaande grafiek bij de keel laat zien. Over het waarom daarvan 
kon hij door gebrek aan goede meetapparatuur alleen maar speculeren. 
 
Een eerste systematisch onderzoek naar het gedrag van stralen is gedaan door de 

duitser Trüpel7. Hij gebruikte lucht die uit een mond 
van 90 mm werd geperst en probeerde daarin de 
snelheid verschillen te meten. Zoals uit Figuur 3 valt 
te zien breidde de straal zich inderdaad steeds meer 
naar de zijkant uit waarbij de snelheid in het midden 
terugliep en de snelheidsverdeling de vorm van een 
klokkromme, of Gauss verdeling, begon te krijgen. 
 
 
 

Figuur 3 Snelheidsverdeling in een luchtstraal volgens Trüpel 
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Omdat Trüpel met lucht werkte moet uiteraard nog wel even worden aangetoond dat 
een stroomstraal soortgelijk gedrag vertoont. De uitbreiding van de stoomstraal was al 
door Goss aangetoond  

 
Strahl liet met een foto zien hoe dat ging als van een locomotief de 
schoorsteen was verwijderd, de straal breidt zich nadrukkelijk uit. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4 Strahl, "foto" van de exhauststraal 
 

Figuur 5 Temperaturen, vacua en snelheden in het model van Young 
Young8 liet in 1933 bij metingen aan een 1:4 model zien dat de resultaten van Trüpel 
overeenstemden met zijn uitkomsten. 
 
 
Ook de Gruyter9 liet bij onderzoek op Java soortgelijk gedrag van de snelheids 
ontwikkeling bovenin de verschillende testschoorstenen van de SSJ 1323 zien. 

 
Figuur 6 Snelheidsdrukken in verschillende schoorstenen volgens de Gruyter 
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Het onderzoek aan stralen is in Duitsland steeds voortgezet, waarbij de vorm van de 
snelheid verdeling in gasstralen steeds werd bevestigd en uiteindelijk ook een 
formulering10, voor de in de straal opgenomen hoeveelheid omringend gas, kon 
worden gegeven: Q/Q0=0.32 x/d  waarin 

Q de totale hoeveelheid in de straal aanwezig gas voorstelt, 
Q0 de originele hoeveelheid, 
x de afstand van de mond en 
d de diameter van de mond. 

 
Toegepast op een stoomlocomotief zou deze formule inhouden dat op een afstand van 
6 tot 7 exhaust diameters, de normale afstand van de exhaustmond tot de schoorsteen-
keel, er in de afgewerkte stoomstraal 6 x 0,32 =1,98 totaal en dus rond dezelfde 
hoeveelheid gas in de straal is opgenomen. Omdat er iets minder dan 2 keer de 
stoommassa aan rookgas moet worden uitgestoten moet er nog iets gebeuren met de 
andere helft aan rookgas. Die komt voor rekening van de schoorsteen, die moet dus 
zuigen!. 
 
Over het hoe en het waarom van het zuigen van een schoorsteen moet er nu veronder-
steld gedrag worden beschreven en aan de praktijk getoetst. 
Veronderstelling: Als de stoom uit de slagring wordt geperst, wordt de impuls van de 
exhauststraal verdeeld over de omringende gassen. Het gevolg is dat die gassen 
worden versneld en in de straal op- en meegenomen. 
Bewijs: Hierboven is met de resultaten van de originele experimenten getoond, dat de 
hoeveelheid massa in de straal gaat toenemen en dat de snelheidsverdeling over de 
straal de vorm van een “normale verdeling”, een Gauss- of klokkromme gaat krijgen.  
 
Veronderstelling: Als de straal met het stoom-gasmengsel de schoorsteen binnenkomt, 
gaat de verdeling van de impuls door. De snelheidsverdeling moet dan steeds meer 
gelijkvorming en dus vlak worden, omdat de schoorsteen verdere zijdelingse 
uitbreiding tegengaat.  
Bewijs: Young en de Gruyter hebben beiden zulke snelheidsverdelingen gemeten. 
Figuur 5 en Figuur 6 laten dit zien. Omdat de snelheid van het mengsel in de 
schoorsteen vooral aan de omtrek stevig toeneemt en het niet van de zijkanten kan 
toestromen, moet dat vanaf de onderkant van de schoorsteen gebeuren. Een goede 
schoorsteen zuigt dus gas uit de rookkast aan.  
 

 
Figuur 7 Foto's van Loubser met exhauststraal insnoering door instromend gas 
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Dat effect is ook gefotografeerd door Loubser11. Figuur 7 laat wat opnames zien van 
een schoorsteen met instromend rookgas. De oorspronkelijke straal wordt in de 
schoorsteen-mond als het ware ingesnoerd door de aangezogen gassen.  
 
Wat er zou kunnen gebeuren met de impuls van de stoomstraal en de 
snelheidsverdelingen is met een simpel rekenmodel min of meer te simuleren. Als de 
doorsnede van de schoorsteen wordt opgedeeld in concentrische ringen kan, uitgaande 
van de impuls van de stoomstraal, stapje voor stapje worden uitgerekend wat er 
gebeurt als wordt aangenomen dat de impuls in zo’n ringsegment wordt gedeeld met 
de naastliggende aan de buitenzijde. Als deze berekening maar lang genoeg wordt 
herhaald blijken er de snelheidverdelingen te ontstaan die goed lijken op de 
experimenteel door Trüpel en latere onderzoekers gevonden verdelingen.  
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<Figuur 8 Snelheids 
profielen na 180 iteraties, 

massa verhouding=1.8 

 

>Figuur 9 Snelheid profielen 
na 1125 iteraties, massa 

verhouding= 2.8 

Diameter mond  90 mm. 

Diameter schoorsteen 270 mm 
Exhaust Snelheid  88 m/s 
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<Figuur 10 Snelheids 
profielen na 3340 iteraties, 
massa verhouding nu 3.02 

 
 

>Figuur 11 Toename van de 
massa verhouding met het 

aantal iteraties 

 
Afwijkend van het experiment kan echter bij deze simulatie ook de bij de impuls 
horende hoeveelheid massa meteen worden uitgerekend. Zoals de >Figuur 11 laat zien 
blijkt die dan in de schoorsteen systematisch toe te nemen als gevolg van de impuls 
overdracht en het daardoor uniformer worden van de snelheidsverdeling. 
Datzelfde blijkt gelukkig ook rechtstreeks te berekenen door de niet uniform 
verdeelde snelheidsverdeling bij de mond van de schoorsteen te vergelijken met de 
theoretisch uniforme verdeling aan de uitgang van de schoorsteen, deze laatste blijkt 
meer rookgasmassa te hebben. 
 
Omdat deze versimpelde simulatie van het veronderstelde gedrag van de exhauststraal 
in de schoorsteen al overeen blijkt te komen met oudere metingen en observaties is op 
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deze manier een vrij sluitende verklaring te geven voor het mechanisme van de 
exhaustwerking:  

- de zich uitbreidende straal neemt in de rookkast ongeveer de helft van het 
aanwezige rookgas op 

- de verdeling van impuls in de schoorsteen gaat door 
- de daardoor steeds gelijkmatiger snelheidsverdeling leidt tot het ontstaan van 

een zuigende werking door de versnelling aan de schoorsteenomtrek 
- het overblijvende deel van het rookgas wordt daardoor ook opgezogen en naar 

de buitenlucht afgevoerd. 
- Hoe lager de uniforme snelheidsverdeling aan de uitgang van de schoorsteen, 

hoe meer impuls is opgegeven aan het verbeteren van het vacuum. 
 
Op grond van dit begrijpen van de theoretische werking kunnen nu de volgende 
observaties worden gemaakt: 

1) een parallelle, ouderwetse, schoorsteen zal op een gegeven moment voor een 
uniforme snelheidsverdeling zorgen. Voorbij een bepaalde lengte heeft zo’n 
schoorsteen dus geen effect meer. 

2) Een tapse schoorsteen kent, door de steeds groter wordende doorsnede, dit 
probleem niet. Hij moet dus effectiever zijn, zoals in de praktijk sinds 1860 
ook gebleken is. 

3) In een langere schoorsteen kan de impulsverdeling langer doorgaan en dit 
heeft een gunstig effect op het vacuum. 

4) Onjuist gedimensioneerde systemen, met te kleine of te grote afstanden van 
mond tot keel, onjuiste verhoudingen tussen exhaust en schoorsteen, 
scheefstelling en een te korte schoorsteen leiden tot een slechte ontwikkeling 
van een voldoende gelijkmatig snelheidsprofiel en dus tot een inferieure 
exhaustwerking. 

5) De Zeuner theorie gaat uitsluitend over de impuls verschillen. Lengtes van 
schoorstenen, kennelijk een belangrijk criterium, zijn ten onrechte niet aan de 
orde. Een moderne rekenwijze zou daar eigenlijk rekening mee moeten 
houden. 

 
Dat een langere schoorsteen effectiever 
is blijkt uit bijgaande figuren 12 en 13 
van Young8 waarbij de verhoogde 
opbrengst bij systematische verlenging 
van de schoorsteen is te zien. De 
resultaten van soortgelijke testen met een 
parallelle schoorsteen zijn transparant 
ingevoegd. Daarbij blijkt inderdaad de 
opbrengst van de parallelle schoorsteen 
systematisch achter te blijven. 
 
 
 
 

Figuur 12 Verband tussen schoorsteenlengte en opbrengst 

van de tapse en de parallelle schoorsteen 
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Figuur 13 Effect van de vergroting van de lengte bij een tapse schoorsteen 

 

 
 
Figuur 14 Testen van de Gruyter met verschillende schoorsteen lengten. 
Dat een verbetering niet alleen met modellen is te constateren blijkt uit de 
bovenstaande figuur 14 van de proeven van de Gruyter aan de SSJ 1323 in Ned. Indië. 
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Meervoudige exhaust systemen 
Een uiterst belangrijke consequentie van deze theoretische verklaring van de 
zuigwerking van een schoorsteen is de toepassing van meervoudige monden. 

Figuur 15 Snelheidsverdeling in een enkele en meervoudige schoorstenen 
Dat kan, met bijvoorbeeld vier monden, als volgt worden geïllustreerd: als de enkele 
exhaustmond en schoorsteen met zijn snelheidsverdeling vervangen worden door vier 
stuks schaalmodellen, kunnen die half zo groot zijn. De totale oppervlakte van de 
monden en de keel van de schoorsteen is dan gelijk zijn gebleven. Omdat de 
snelheidsverdeling niet verandert, en omdat de snelheid in beide gevallen hetzelfde 
blijft, is de werking van zo’n meervoudig systeem volgens deze beschouwing 
volstrekt hetzelfde als die van het enkelvoudige model. 
Elk van de vier modellen neemt in de straal ¼ van de enkelvoudige straal op en elk 
schoorsteentje zuigt ¼ van de hoeveelheid van de enkele schoorsteen. 
Sinds 1863 is al bekend dat deze theoretische beschouwing overeenkomt met de 
werkelijkheid. Nozo en Geoffroy 12 hebben toen al experimenteel bewezen hebben dat 
een enkele schoorsteen kon worden vervangen door n stuks schaalmodellen.  

Tabel 1 Vergelijking tussen een enkele en acht verschaalde schoorstenen  
Gegevens van de testen van 
Nozo en Geoffroy 

Stoom druk 
in drukvat 
mm kwik 

vacuum 
in rookkast 
Mm water 

Gewicht 
van de 
lucht 
gram. 

300 141 384 

250 115 359 

200 93 327 

150 64 287 

100 43 217 

Enkele schoorsteen met een 
lucht doorgang van = 160 gaten 
van 9mm. 
Diam. van exhaustpijp = 40mm. 
Diam. schoorsteen = 140 mm 
Hoogte schoorsteen = 1.12 m. 

50 28 150 

   

300 119 368 

250 96 329 

200 75 295 

150 57 249 

100 40 209 

Achtvoudige schoorsteen met 
een lucht doorgang van = 160 
gaten van 9mm. 
Diam. exhaustpijpjes = 14 mm. 
Diam. schoorstenen = 50,5 mm 
Hoogte schoorstenen = 0.4 m. 

50 20 153 
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In bijgaande tabel 1 zijn hun meetwaarden gegeven, de sterke overeenkomst valt op. 
Aangetekend moet worden dat de acht modellen net niet helemaal verschaald zijn, de 
mondjes zouden 14,1 mm moeten zijn, de schoorsteen 49,85 mm en de hoogte 396 
mm. Voor de praktische opbrengst is uiteraard het verschil in omtrek van de 
exhaustmonden belangrijk, de enkele mond heeft een omtrek πd van 3,14 * 40, de 
achtvoudige 8 *3,14 *14 of 2,8 maal meer, dat beïnvloedt de exhauststralen. 
Nozo en Geoffroy hebben deze resultaten ook op een locomotief uitgeprobeerd, hun 
test met 4  schoorstenen van 210 mm diameter en 750 mm lengte met daaronder 
monden van 52 mm leverde geen verschil op met de andere locomotieven.  Ook is 
nog een systeem met 36 schoorstenen uitgeprobeerd. 
Nozo en Geoffroy waren nog niet in staat een verklaring te geven van deze resultaten. 
Dat is pas gedaan met de theorie van de modelregels zoals die in 1913 door 
Buckingham is gedefinieerd, zo’n 50 jaar na de testen van Nozo en Geoffroy. 
 
Deze gedachtengang kunnen we echter voorzetten door uit te gaan van een 
schoonsteen die dubbel zo lang is gemaakt. 

 
Figuur 16 Schoorsteen met dubbele lengte en de bijbehorende vier stuks op halve schaal. 

 
Als voorbeeld valt uit figuur 13 hierboven op te maken dat de opbrengst van zo’n 
verlenging stijgt van 4000 naar 5200 pond lucht per uur bij circa 6 psi exhaustdruk.  

 
Als deze schoorsteen ook wordt verschaald naar vier stuks van 
de halve schaal hebben we de originele toegestane hoogte weer  
terug.  Omdat de tapsheid van de schoorsteen uiteraard gewoon 
doorloopt is de oppervlakte van de uitgang van elke 
verschaalde schoorsteen hierdoor groter.  
 
 
 
 
Figuur 17  De vier verschaalde schoostenen met verbeterde werking 

   samen gevoegd. 
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Als de gedachtengang bij deze verschaling zou kloppen zou dan een test moeten 
uitwijzen of het mogelijk is in een schoorsteen met vier monden, eenzelfde lengte als 
het origineel met een enkele mond maar wel met een vergrootte uitgang, dezelfde 
resultaten te bereiken. 
 
Young blijkt deze situatie te hebben getest met een “Pepperbox” exhaustmond, 4 
gaten van ¾ in, ten opzichte van het origineel van 1 ½ in., met een schoorsteen met 4 
3/8 in. ingang en 5 7/8 uitgang. 
 

 
    
Figuur 18 Viervoudige "Pepperbox" mond getest met verschillende schoorstenen 
 
Uit  figuur 18 blijkt dat bij een exhaustdruk van 6 psi / 1600 pond stoom de opbrengst 
rond de 5000 pond lucht is, goed vergelijkbaar met de 5200 pond van de schoorsteen 
met verdubbelde lengte. 
 
 
De gebruikte schoorsteen van deze test is nr 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 19 Bemating van de schoorstenen, zie No 4.   Gebruikte "Peperbox" exhaustmond 
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Elk van de stralen van de viervoudige uitvoering kan nu beschikken over een kwart 
van de doorsnede van de schoorsteen maar tevens nog steeds over de oorspronkelijke 
lengte. Zo’n viervoudig systeem kan dus worden beschouwd als een bundel 
schoorstenen waarvan de lengte/diameter verhouding, maar ook die uitgang- en 
ingangs oppervlakte, is vergroot. De totale impuls overdracht in de schoorsteen gaat 
dus relatief langer door, als gevolg daarvan wordt de snelheid meer uniform dan bij de 
enkele straal en deze schoorsteen zuigt dus beter. 
 
Het gebruikte voorbeeld met vier monden moet dus worden gezien als een combinatie 
van vier op halve schaal uitgevoerde versies van de schoorsteen met een dubbele 
lengte. Daarbij hoort een betere prestatie dan bij de eerdere normale lengte. 
Bij de schoorsteen met een enkele mond gaat de exhaustwerking als het ware in serie, 
achter elkaar, bij de meervoudige monden wordt hetzelfde proces in viervoud parallel, 
naast elkaar, uitgevoerd. 
 
Hoewel er al schoorstenen met meervoudige exhaust in het Bulletin de la Commission 
Internationale du Congrès des Chemins de Fer van 1900 werden getoond duurde het 
toch nog tot 1925 voordat de Belg Legein13 een echte dubbele schoorsteen ging 
toepassing op het Belgische type 10, een 2C1, Pacific, met een uitermate slechte 
exhaustwerking. Die werd drastisch verbeterd en Legein merkte op dat hij in wezen 
relatief langere schoorstenen had kunnen toepassen. De opmars van dubbele 
schoorstenen begon hiermee en de iets latere geslaagde toepassingen van de Kylchap 
van Chapelon14, de Lemaître15, de Giesl ejektor16 en de Lempor van Porta17 berusten 
op dezelfde principe. 
 
Die ontwikkeling kwam echter voornamelijk experimenteel tot stand. Als gevolg 
daarvan begonnen de bedenkers van de systemen zoals Chapelon, Giesl en Porta een 
worsteling met de theorie om met de impulsvergelijking van Zeuner de verbeterde 
werking van hun systeem te kunnen kwantificeren. Chapelon is snel gestopt met zijn 
vergelijkingen. Giesl en Porta hebben de betere werking altijd geweten aan de 
plaatsing van de monden onderin de schoorsteen en namen een gedeelte van de impuls 
van het instromende rookgas mee in hun vergelijking. Dat is theoretisch correct, maar 
tegelijkertijd eigenlijk strijdig met de wet op het behoud van impuls. Het rookgas 
effect moet bovendien als schatting in de vergelijking worden meegenomen en dat 
past weer niet bij de exactheid van de originele impuls vergelijking. 
Kortom een bron van onderlinge kritiek! 
 
De correcte manier om met impulsvergelijkingen voor de meervoudige schoorsteen 
om te gaan is het meenemen van het effect van de schoorsteen afmetingen in de 
vergelijkingen. Bij een simpele tapse schoorsteen kan dan de drukverdeling in de 
schoorsteen en de daardoor uitgeoefende kracht op de schoorsteenwand te worden 
meegenomen in de impulsvergelijking in de vorm van een aangepaste oppervlakte 
waarover het vacuum werkt. 
Bij een schoorsteen met een diffuser, zoals de Lempor met z’n grote lengte en 
tapsheid, moet de druk-terugwinning worden meegenomen. Juist omdat die wordt 
gedefinieerd als functie van de diffuser verhoudingen gaat dat goed. 
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Wat kan er in de praktijk worden bereikt. 
De meervoudige exhaust systemen zorgen voor een hoger vacuum, of, als dat niet 
nodig is, voor een grotere vrije doorgang door de exhaustmond. Daarbij neemt het 
vermogen van de locomotief toe door de verlaagde tegendruk. Als dat ook weer niet 
nodig is kan de stoomverdeling een tandje terug worden gezet en daarmee gaat een 
locomotief dus zuiniger om met water en brandstof. 
Uit gepubliceerde gegevens kan worden afgeleid dat, bij het verwaarlozen van andere 
factoren, de bovengrens van de oppervlakte vergroting van de exhaustmond kan 

worden weergegeven door: 
3%100 n×   waarbij n het aantal monden voorstelt. 

Deze formule moet overigens beslist niet als een fysieke waarheid worden 
beschouwd, maar uitsluitend als een soort “ wiskundig hek” rondom de “ruimte” voor 
verbeteringen. 
Een dubbele schoorsteen zou zo 126% van oppervlakte van de enkele exhaustmond 
krijgen. Dat kan worden getoetst aan het werk van Ell18, gebaseerd op zijn ervaring 
met de dubbele schoorstenen van de Engelse GWR “King” klasse. Zijn dubbele 
schoorstenen hadden elk een slagring van 4 inch, 76% van de diameter van de 
oorspronkelijke enkele slagring van 5 1/4 inch, groter dus dan de 71% die een 
gelijkblijvende oppervlak zou geven. Er is geen reden om aan te nemen, dat dit niet 
kan worden herhaald. Een viervoudige uitvoering zou dus weer 76% van de diameters 
van de dubbele uitvoering kunnen krijgen.  

 
N.B. De in de figuur getoonde schoorsteenlengte van minimaal 26 inch moet worden vervangen door 
de betere verhouding L/D >2. 

Figuur 20 Optimale exhaust systeem afmetingen volgens Ell 
Voor een viervoudige exhaust zou de vergroting 159% kunnen zijn, voor een 
vijfvoudige Lemaître 171% en voor een zevenvoudige als de Giesl 191% Voor een 
exhaust met 8 monden, wordt de uitkomst dan 200%. Dat is precies de waarde die 
bereikt is met de toepassing van dubbele Kylchaps, met 4 monden elk, bij de Engelse 
LNER A3/A4 klasse stoomlocomotieven met Kylchap schoorstenen. Wereld 
recordhouder “Mallard” is daar een voorbeeld van. Ook de BR8 Pacific “Duke of 
Gloucester” heeft eenzelfde exhaust oppervlakte uitbreiding gekregen. De genoemde 
waarden zijn in de praktijk dus ergens gerealiseerd. 
 
Conclusie:  Toepassing van een meervoudige exhaust heeft dus theoretische, en 
in de praktijk bewezen, voordelen. 
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Appendix 1 
 

Overzicht van de impulsvergelijkingen van de volgende auteurs: 
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V are velocities, d∀  the volume element. 
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Voor de uitleg van de notaties wordt verwezen naar de originele teksten. 
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