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WASS E R IJ - IN ST ITU U T T. N. O.

YERSLAG OVER HET JAAR I962

Het jaar 1962 is voor het instituut een belangrijk jaar geweest. Allereerst moge
worden vermeld het feit, dat een aanvang kon worden gemaakt met het verrichten vart
speurwerk op het gebied van chemisch reinigen doordat een daartoe strekkende over-
eenkomst met de Vereniging van Werkgevers in de Chemische Wasserijen en Ver-
verijen in het voorjaar 'rarl1962 tot stand l«vam. Dit had reeds aanstonds het gevolg,
dat het bestuur werd uitgebreid met een drieta-l vertegenwoordigers van de genoemde
vereniging, doch met het spenrwerk zelf moest nog worden gewacht tot het aanstellen
van een chemicus. die speciaal met dit werk zou worden belast. Dit gelul<te pas half
mei, doch helaas moest aan het einde van het jaar worden besloten de arbeidsover-
eenkomst op te zeggen. Eenuitvloeisel van de met bovengenoemde vereniging gesloten
overeenkomst was ook, dat de naam var het instituut in de toekomst zal worden ver-
anderd in "Instituut voor Textielreiniging TNO". Een hiertoe strekkende wijziging van
de statuten moet echter nog plaatsviaden.

Een ernstige tegenslag lvas ook, dat de beide H. T. S. -ers, diewarenbelastmetde
dagelijkse leiding vande wasproevenop pralÍijkschaal resp. op huishoud- en laborato-
riumschaal, naar eldels vertrokken. Slechts in een vande hierdoor ontstane vakatures
kon worden voorzien, n.1. in die voor de leiding van de wasproeven op praktijkschaal.

Een grote verbetering was, dat medio mei de research-afdeling van de i\'Iijnbouw-
straat naarhetnieuwe T. N. O. -gebouwaan de Schoemakerstraat kon verhuizen, waar-
door alle afdelingen van het instituut thans weer onder één dak gehuisvest zijn. Het
ilstitunt beschikt hier over een vrijwel volledig ingericlrte, vari denieuwste machines,
toestellen en apparaten voorziene wasserij ter grootte va:r circa 340 m2, waarin alle
soorten wasgoed gewassen en volledig aÍgewerkt kunnen worden, In de proefwasserij
is ruimte gereserveerd voor tijdelijke opstelling vari ter beproeving ingezonden ma-
chines. Grenzend aan deze proefwasserij is een ldeiaere ruimte gereserveerd, waar-
in een proeflvasserij voor chemisch reinigen zal worrlen ingericht. Verwacht mag
worden, dat dit in 1963 zijn beslag zal krijgen.

Verder beschikt het instituut tha:rs over een iaboratorium voor het verrichten van
wasproeven op la'boratoriumschaal, een ririmte voor het werken met huishoudwas-
rnachines, een analytisch-chemisch laboratorium, een physisch-chemisch labora-
tolium, een physisch laboratorium en een tex'tiellaboratorium, rvelke alle nieuw en
dus uiterst modern zijn. Daarnaast zijn goede rtLimtes beschikbaer voor de opslag
val vuil en val schoon wasgoed, voor proefdoekenmateriaal en technische rveefsels
voor de wasserij, van lvasserij-chemicaliën en laboratorium-chcmicaliën, van glas-
werk, voor kantoorbenodigdheden en voor het archief, lfenslotte zij nog vermeld, dat
thans, voor een dee1, goede r'verkkamers beschikbaar zijn voor het ieidinggevend per-
soneel, de administratie en de dokumentatie, Van een deel van deze kamels is de 1ig-
ging door gebrek aan daglicht en door de liggingt, o, v. ardere kamers en laboratoria,
mindergunstig, maar verwachtmag worden, dat hierin in 1964 verbetering zal komen,
doordat een deel varr het instituut dan zal verhuizen naar een ander deel van het ge-
bouw. dat Dog in aanbouw is,

De voorbereiding, de verhuizing zell en het werkklaar maken van de laboratoria
vroegen uiteraard veel tijd en aandacht, maar niettemin is het gelukt de overgzlng van
de oude naar de nieuwe proefwasserij te doen plaatsvinden, zonder dat er ook maar
één dag niet werd gewassen. Aanvankelijk deden zich nog wel moeilijl*reden voor,
doordat nog niet alle technische voorzieningen in het nieuwe gebouw gereed waren,
terwijl er zich, zoals door de geforceerde verhuizing van het oude naar het nieuwe
gebouw te verrvachten was, ook nog wel wat kinderziekten voordeden, maar deze
moeilijkheden zijn thans vrijwel geheel overwormen.

Het is de bedoelilg, dat de proefwasserij van wasgoed zal worden voorzien door
een wasserij in ofin denabijheid van Delft, die wekelijks een zeker-e hoeveelheid was-
goed, zoals het van de klanten komt, aan het instituut ter volledige behandeling zal
geven.



IIet goed moet dusnietalleen gewassen worclen, doch ook volledig gedroogd en af-
gewerlrt 

-en voor terugzending naar de klanten gereedgemaald. vanàlfsprekend moet
de betrefÍende wasserij hiervoor een billijke vergoediag aan het instituut betalen. Het
voorde_el van deze regeiiag is, dat het instituut voorzijn proeven de beschikking krijgt
over alle soorten wasgoed, die in huishoudwassen plegen voor te komen en dat-c]e ma"-
chines, die in de proefwasserij zijn opgesteld, produl,rtief worden gemaakt. Verder is
thans ook de mogelijkheid aanwezig om bijvoorbeeld proeven te neÀen met mangel- en
pelsbekleding

De proefwasserij zai dus als een normale wasserij gaa, werken en daarvoor is
uiteraard pe,rsoneel nodig. Dit personeel zou echter eerst moeten w-orden aalgetrok-
ken en opgeleid, zodat de proefwasserij niet direkt in bedrijf zou krinnen komen. In
september werd daarom besloten de mangel- en persafdeling tijdelijk te verhuren aan
een gedeeltelijk afgebraade wasserij in Den Haag, clie mei eigen personeel haar in
Den Haag gewassen en gecentrifugeerde wasgoed zou komen -angeien en persen. Dit
opende de mogelijkheid tot opleiding van door het instituut aan tJ trekken personeel,
terwijl tevens door de verhuur van de mangel- en persafdelinginkomsten wórden ver-
kregen.

BESTUUR

Zoals reeds in het voorgaande werd vermelcl, onderging het bestuur in 1962 een
uitbreiding, doordat drie veÉegenwoordigers van de verèniging van werkgevers in cle
chemische wasserijen en Ververijen zitting namen ln hei bestuur. Íerder traclIr. L.c. stoutjesdijk, die de NijverheidsorganisatieT.N.o. inhetbestuurhadver-
tegenwoordigd, door het verlaten van de dienst van de Nijverheidsorga:risatie, uit het
bestuur. In zijn plaats werden enkele bestuursvergaderingen bijgewlond door prof.
Ir. L. Troost, voorzitter varr de Nijverheidsorganisatie ón doorl de heer p. L. Ek.
a-1s9yee1 penningmeester van de centrale organisatie T. N. o. , doch dit rvas slechts
tijdelijk bedoeld, gezien het feit, dat begin 19-68 als bestuurslid namens cle Nijver-
heidsorgaaisatie werd aangewezen de heer Dr. J. Hamaker, algemeen speurwerk-
coö,rdinator van de Nijverheidsorgaaisatie. In onderstaand overzicht uar, àu "u-"n-stelling van het bestuur aan het einde van het verslagjaar wordt alleen prof, Troost
genoemd als bestuurslid namens de Nijverheidsorganisatie. De organisaties, welke
thans éénof meerbestuursledenhebben aanguweren, zijn de Bond va.i wasindustriëlen
in Nederland (B' w. N. ), de R. K. Nationale Bond van wasindustriëlen (R. K. B. w. ), de
Nederlandse Bond van Prot. chr. wasindustriëlen (p. c. B.w.), de vereniging va-n
Werkgevers in de Chemische Wasserijen en Ververi;en (V. W. C. W. V.;, de Nilver_
heidsorganisatie T. N. O. , terwiil voorts in het bestuur zitting heeft fr. í..f. de Kok,
Rijksnijverheidsconsulent in algemene dienst, als vertegenwoordiger van de Minister
vaJr Economis che Zaken,

Aan het eindvan het verslagjaar tuidde de samenstelling van het bestuur a1s volgt:
H. W. Hoes R. K. B. W. voorzitter
C. Meyer
Th. Bombeke
W. G. Burger
D. van Eck
J. M. A. Mulder
G, val der Kamp

J. Stegehuis
A. A. J. Berrards

B. W. N.
B,W. N.
R. K. B, W.
B. W, N.
R. K. B. W.
P. C. B. W.

v. w. c. w. v.
v.w.c.w. v.

vice-voorzitter
secretaris
peruringmeester

Drs. J. G. van Kuvk V. W. C. W. V.

Prof. Ir. L. Troost voorzitter van de Nijverheidsorganisatie T. N. O.Ir. A. J. de Kok vertegenwoordiger van de Minisler van Economis che zaken
Fungerend secretaris is de heer L, cnossen, secretaris vaa de p.c.B.w. enwaarnemend secretaris van de R. K. B. W.
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PERSONEEL

Bij de personeelsbezetting vonden in 1962 vele mutaties plaats, vooral onder het
vrouwelijk personeel. De dienst van het instituut verlieten: mej. A. P' H. Lingeman,
mej. H.C. Haantjes, mej. J.C, v.d. Vliet, mevrouwA. de Graaf-de Boef, mevrouw
J. Vaartjes-v. d. Vet, alsmede de heren A. C. M. Bockholts en C. Hordijk. Hiervan
waren mej. Lingeman en de heer A. C. M. Bockholts de beide H. T. S' -ers, wier ver-
trek reeds in de inleiding van dit jaarversiag werd genoemd. De stoker-wasloecht
Hordijk kon bij de verhuizing van de speurwerk-aÍdeling naar het nieuwe T. N. O. -
gebouw moeilijk gehandhaaÍd worden, omdat de stoomvoorziening van de nieuwe
proefwasserij aldaar geschiedt door middel van een volautomatische oliegestookte
ketel. DeheerHordijkkonechterwordenaangesteld als portier bij het nieuwe T' N. O. -
gebouw. Voor de proefwasserij kon in zijn plaats worden voorzien door het aanstellen
van een hulpje voor de wasmeester genaamd Th. A. Tholen. AIs chef van de mangel-
en persaÍdeling, een fturktie, die in de veel kleinere, oude proefwasserij niet bestond,
werd aangesteld de heer P. J. C. van Dijk aan wie als eerste vrouwelijke hulpkracht
werd toegevoegd mej. J. A. Sluimer. trr de plaats van mej, Lingemar werd aangesteld
de H. T. S. -er J. Riphagen, terwijl voorts nog in dienst werden genomen mej' H. J. C.
Rust en mej. A. M. F. Peeters, beide als laboratoriumhulpkracht. Aar het einde van
het verslagjaar omvatte de personeelsbezetting 26 personen,

WERKZAAMHEDEN

A. SPEURWERK

Wat het vrije speurwerk betreft, werden belangrijke vorderingen gemaakt met een
onderzoek naar het aantal keren, dat proefdoeken moeten worden voorgewassen, op-
dat ze bij de eigenlijke wasproeven betrouwl:are cijfers voor de slijtage zullen ople-
veren; en met het onderzoek va^ÏI het spoeleffekt in een nieuw type industriële was-
machhe, die grotendeels naar aanwijzingen van het lrstituut is gebouwd.

Verder kwam gereed een onderzoek naar de iavloed van vier verschillende manie-
ren van drogen na het wassen op tint, slijtage en asgehalte van katoenen weefsels en
een kleiner onderzoek van een Amerikaaas afzuurmiddel voor het laatste spoelbad.

In mei werd een begin gemaakt met speurwerk op het gebied van droogreinigen
(chemisch reinigen, dry cleaning) dat ten dele nog een oriënterend karakter droeg.
Aandacht werd besteed aan reinigingsversterkers, Íilterpoeders, stijf, soepel of wa-
terdfstotend makende impregneeimiddelen, corrosie van reinigingsmachines en het
ontwerpen van apparatuur, waarmee proeven op laboratoriumschaal en op praktijk-
schaal kururen worden genomen.

Er werden ook een aantal speurwerkopdrachten uitgevoerd voor fabrikanten van
wasmiddelen, wasmachines en grondstoffen.

Een minder bel«ropte beschrijving val het verrichte speurwerk wordt gegeven in
de onderstaande tabel.



I. NÀTWAS

Ondorwcrp

Verschilleade zepen en slmthetische
wasmiddelen voor cellulose vezels

Vlekkenmiddelen

Verschillende bleelsriddelen en
bleelprmessen

Stond von het tpourwcrk pcr 22 decenbcr'1962

Met acht verschillende slmthetische wasmiddelen
werden wasproeven op laboratoriumschaal ed op
praktijkschaal genomen in vergelijking met vetzure
zeep. Met ieder wasmiddel werd op praktijkschaal
9 of 12 maal gewassen,

Met dertien verschillende s).nthetische wasmid-
delenwerden waspr@ven op praktijkschaal genomell
in opdracht var een chemische fabriek. Met elk
wasmiddel werd 15 maal gewassen ter bepaling van
het schoonwassen vaa verschillende soorten vuil
wasgoed zelf, de vergrauwlng, de geelheid, de wit-
heid en de stijgingvan hetasgehalte vÍur meegewas-
sen witte proefdoeken vangebleekte katoen en van
de schuimhoogte op het gebruikte sop.

Met eeD combinatievm twee oppenlakte-aldie-
ve stoffen, die door een buitenlaldse chemische fa-
briek wordt aalbevolen voor het wassen bij lage tot
middelmatig hoge temperaturen, tot ?0oC, werden
wasproeven op industriële schaal genomen. Wat de
vuilverwijdering betreft, wareD de uitkomsten zeer
teleurstellead.

Wasproeven op laboratoriumschaal werden uit-
gevoerd met een nieuw middel in opdracht var een
partikulierter bepalingvan de verwijdering van be-
paalde soorten vlekken.

Met een poedemormigen een vloeibaar volledig
wasmiddel voor de grotewag werden laboratorium-
wagproeven genomen in opdracht var een chemische
fa.briek. Daarbij werd bepaald de vuilverwijdering
eD het vuildragend vermogen t. o. v. twee soorten
stardaardwil bestaarde uit vetten en pigmenten; en
het vlekkenverwijderend vermogen t.o.v. twee
soorten vlekken vaa natuurlijke kleurstoffen.

De vemijdering vaa standaardwil, bestaaJrde
uit vetachtige stoffenen een pigment, door een nieuw
soort vlekkenmiddel werd vergeleken met de ver-
wijdering varrdezelfde vlekkensoort door het beken-
de vlekkenmiddel rrtetra,r in opdracht van een hal-
delsonderneming.

Een groot aantal was- en bleekproeven op labo-
ratoriumschaal werd uitgevoerd, waarbij de bleken-
de werking teD opzichte van vlekken veroorzaakt
door natuurlijke kleurstoffen werd gemeten. Enkele
van deze wasproeven werden tevens uitgevoerd met
gezinswas op industriële schaal.

Een aantal was- en bleekproeven op laborato-
riumschaal werd geoomen in opdracht van een che-
mische fabriek, waarbij de blekende werking ten
opzichte varr vlekken van natuurlijke kleurstoffeu
werdgemeten, ïeyens werdaa.D deze fabriek advies
uitgebracht omtrent de interpretatie vaa de bij
voorgaande proeven en nu verkregeD uitkomsten.



Wasnetten

Wasmachines

Een Amerikaans middelvoor toevoeging aan het
laatste spoelbad, dat het wasgoed een zeer geringe
geelheid en een bijzonder hoge witheid zou geven,
werd onderzocht. Het bleek te bestaan uit (zuur)
ammoniumbifluoride en een fluorescentiemlddel.
Het gebruikvan ammoniumbifluoride kost in Neder-
land ongeveer 3! maal zo veel als het gebruik van
natriumbisulfiet, Na 7 maal wassen, bleken, spoe-
len en behandelen met dit middel op laboratorium-
schaal verkreeg gebleekte katoen een witheid met
fluorescentie-effekt van 114, hetgeen voor Neder-
landse begrippenniet uitzonderlijk hoog kan worden
genoemd.

In opdracht van eenhandelsfirmawerd een nieuw
fabrikaat nylon wasnetten beproefd op slijtage en
krimp door middel van wasproeven op industriëIe
schaal.

Met de automatische, industriële wasmachine,
die voor een bela.ngrijk deel gebouwd is volgens de
inzichten van het Wasserij-instituut, werden de
spoelproeven voortgezet. Reeds is gebleken, dat
deze machine belqngrijke waterbesparingen moge-
Iijk maakt in vergelijking met vele tot nu toe ge-
bruikelijke machines. Op verzoek val het Wasserij-
instituut heeft de fabrikant de proefmachine op een
aantal punten veranderd, waardoor er in de prak-
tijk gemakkelijker mee kan worden gewerld. Il de
nieuwe uitvoering werd de machine verder beproefd.

In opdracht van een andere wasmachinefabriek
werden witwasproeven op praktijkschaal uitgevoerd
met vier tlpen automatische trommelwasmachines,
Hierbij werd bepaald de verwij dering van standaard-
wil en van drie soorten vlekken, de vergrauwing
van het wasgoed, het uitspoelender wasmiddelen en
het totale waterverbruik per kg wasgoed. Voor 6én
van deze machines werden verschillende verwar-
mingssystemen onderling vergeleken.

Met vier verschillende automatische trommel-
wasmachines werden wolwasproeven op praltijk-
schaal uitgevoerd in opdracht van dezellde machine-
fabriek. Eén var deze machines werd ilaarbij op
verschillende manieren gebruild. Hierbij werden be-
paald: de vuilverwijdering van twee soorten wollen
staldaardwildoekjes;
de verwijdering van chocolademelkvlel<ken;
de verwijdering va:r bloedvlekken;
de verviltingskrimp van een wollen weefsel;
het uitspoelen der wasmiddelen,

Nadat aar één van deze machines enkele wijzi-
gingen warenaargebracht, werd dezemachine op de
hierboven genoemde puntenopnieuw vergeleken met
één der andere machines.

Aaa dezelfde firma werd ook advies uitgebracht
aangaande de interpretatie varr de uitkometen, die
de ontwikkelingsaÍdeliry van deze fabriek had ver-
kregenbij doorhen zelluitgevoerde wolwasproeven.

, Tevens werd door deze fabriek nagegaan wat de
oorzaak zou kmen zijn van de s"fzetting var een
grote hoeveelheid vaste stof onderin de buitentrom-
mel van een in de praktijk gebruikte machíne.



Vaatwasmiddelen

Voor een andere wasmachinefabriek werd een
overzicht samengesteld var een aantal vereisten,
waaraar een trommelwasmachine moet voldoen.

Aan een fabrikarrt var automatische Yaatwas-
machines werd advies uitgebracht aalgaande moge-
iljke samenstellingen van vaatwas- en spoelmid-
de1en.

verschillende soorten
kmstmatig vuil

In het eerste kwartaalwerden de wasproeven op
lóoratoriumschaal met twee verschillende soor-ten
standaardwil voortgezet. Deze twee soorten ver-
schillen alleenwat betrefthet daarin verwerkte pig-
ment. De kwaliteitsvolgorde, die hiermee werd ge-
vondenvoorhetvuilvemijderendvermogen van ver-
schillende sopsamenstellingen, werd weer vergele-
ken met die volgens wasproeven op praktiikschml
met dezelfde sopsamenstellingen, waarbij de vuil-
verwijdering werd beoordeeld aaa het gewassen
goed zelf. Later in het jmr kon als gevolg vaa de
extra werkzaamheden verbonden am de verhuizing
naar het nieuwe gebouw en het personeelsgebrek,
niet meer aan dit onderwerp wordea gewerkt.

Hulpmiddelen

2, DROO GR E I N I G E N (chomirchreinigqn)

Er werd een eerste begin gemaald met het on-
derzoek naar de samenstelling van apprëts, im-
pregneermiddelen voor het waterafstotend maken
en filterpoeders. Er werden kontal:ten gelegd met
leveranciers vangrondstoffenvoor apprëts en enkele
middelen voor het "chemisch" watera"fstotend ma-
ken; een monsterverzameling van deze produ!óen
werd aangelegd. Uit deze grondstoffen werd in over-
eenstemmi[g met literatuuropgaven en de analyse
van produkten uit de haudel een aarta-l middelen
samengesteld. Het opromen of uitzakken vm zulke
sameustellingen kon op bevredigende wijze worden
voorkomen.

De toepassing vaadeze middelen kon niet op la-
boratoriumschaal worden beproefd als gevolg val
ongelijl«natig opdrogen in de ter beschikking staande
apparatuur. Hieryoor zal eet roterende droger,
waar warme lucht doorheen km worden geblazen,
moeten worden gebouwd. Anderzijds is voor de be-
reiding op praldijkschaal van vele middelen voor het
I'chemisch'r waterafstotend maken een tarnelijk duur
mengapparaat nodig.

Enkele zelf samenEestelde aoDrets werden in

Ter bestudering vanhet probleem der corrosie,
vooral vaa het destillatietoestel in machines voor
droogreiniging, werd glazen apparatuur ontworpen
en besteld voor het onderzoek van de ontleding van
reinigingsversterkers en perchlooraetheetr. Tevens
zullen hiermee stabilisatoren op hun werking kun-
nen worden beproefd,

Enkele zelf samengestelde apprets
een bedrijf beproefd en goed bevonden.

Corrosie



Droogwasserij Voor de keuze van een wasmachine voor droog-
reinigenoppraktijkschaalwerden de eisen, waaraan
deze met het oog op de proefoemingen moet vol-
doen, vastgesteld.

Iletzelfde geldt voor een miniatuurmachine voor
het droogreinigen, centrifugeren, appréteren en
drogen op laboratoriumschaal.

3. ALGEMENE
LABO RATO RIUMÀPPARATUU R

I0 het nieuwe gebouw is de a"ístand tussen ener-
zijds de witwasserij en de ruimten voor wasproeven
op klelne schaal en anderzijds de physisch-
chemische en analytische laboratoria veel groter
dan voorheen. Met het oog hierop werd reeds voor
de verhuizing naast de aanwezige AmerikaaÍrse pH-
meter, eeD tweede aangeschaft, ditmaal van Neder-
lands fabrikaat, doch eveneens met zoutfoutvrije
elektroden en bovendien elektroden voor metingen
in orga"Írische vloeistoffen. De mogelijkheid, de
metingen met de ze tw ee appar' aten direld met elkaar
tekunnenvergelijken, bleek bijzonder nuttig te zijn.
Kleine aÍwijkingen van de verschillende elehroden
konden worden opgespmrd. De temperatuurcompen-
satieloop van het Ame rikaanse instrument bleek nu,
na meer daD 20 jaar gebruik, een grote afwijking
te vertonen, die kon worden gecorrigeerd. Met
speciale elektrodenkan de pH zelfs bij een soptem-
peratuur vaa 80o worden gemeten.

Om ook de slijtage doorhet wassen van weefsels
vans),nthetische vezelste kurmen bepalen, heeft het
Wasserij-instituut enige jaren geleden de klemmen
van de dlïramometer laten bekleden met de gewa-
pende kunststof Novotex door de werlqplaats van het
Kunststoffenimtituut T. N. O. Deze bekleding bleek
thans ongelijl«natig afgesleteD te zijt, waardoor aar
één zijde van de klemmen siip optrad; de stroken
schoven daar tijdens het trekken een weinig tussen
de ldemmen uÍt en aan die zijde werd er een ge-
ringere trekkracht op uitgeoefenddan aande andere
zijde.

Thans zijn nieuwe bekledingeD en een reserve
stel bekledingen vervaardigd, waarbij wij er speci-
aal op hebben gelet, dat ongelijlmatigheden in het
metaal vaJr de klemmen, voor zovervalt ns. te gaan,
volledig worden opgeheven door de kmststofbekle-
dingen.

Een advies omtrent de ijking vm een remissie-
meter, waarmee het fluorescentie-effektvan proef-
doeken met optisch wit ka worden gemeten, varl
hetzelfde fabrikaat doch van een enigs zins gewij zigd
type ten opzichte van de meter val het Wasserij-
instituut T. N. O. , werd uitgebracht aan een zeep-
en wasmiddelenfabriek.

pH-meters

Dynamometer

Remissiemeters
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IIet de lichtbromen vm de elgen meter werden
enige moeilijkheden onderoonden. De ultra-violette
straling van de projeKie-gloeilamp vel'andert na
enige tijd gel:ruik val samenstelling en aIs gevolg
hiervan moet bij de berekening vm het fluorescen-
tie-eflelrt dat opgeteld moet worden bij de witheid
zonder fl uorescentie - eff eld. een ande re f aLtor rvo r-
den gebruikt, die telkens opnieuw moet worden be-
paald.

Het tlpekwiklamp. dat in het apparaat ààtwezig
was, toen rve het kochten, wordt door de betrokken
fabrikant niet meer gemaal't' Het gelulde echter,
een hiermee bijna geheel overeenkomende l«vildamp
valander labrikaatte kopen, Bij de beproevilg blc-
ken de met deze lamp verkregen uitkomsten vrijwel
geheel overeen te stemmen met die van de hvik-
lamp ,an het vorige fabrikaat. Uit theoretisch oog-
punt is hetbijzonder interessant, dat bii toepassing
vm de juiste gevoeligheidsfaktor€n de continue u. v.
straling van een oveïspamings-gloeilamp dezelfde
waarde voor het fluorescentie-effeld geeft als de
discontinue u. v. straling van l«viklampen. Voor rou-
tine metingen is meting met een lsiklamp het meest
aan te bevelen.

Voor cle ijking van de remissiemeters voor
zichtbaar licht werden vier nieuwe, rvitte ijkplaatjes
gekocht bij het N. B. S. in de Verenigde Statenr twee
met een hetderheid vatrl ongeveer 8870 en twee met
een helderheid vmongeveer 75%. Bli de ijking door
het N, B. S. valt een bmdel evenwijdige lichtstralen
onder een hoek val 45o op de plaatjes, terwijl het
loodrecht op het oppervlak geremitteerde Iicht wordt
gemeten. ltn de Harrison F' N{. U. geschieden de
metingen op dezelfde wijze, Daarom moet bij het
meten vm remissiets voor zichtbaar licht val rveef-
sels het gemiddelde van ketting- en inslagrichting
worden bepaald,

In de Phote Volts Nr.610 valt de bundel onder-
ling evenwijdige lichtstralen daarentegen loodrecht
op het te meten oppervlak en de sterhe van het in
alle richtingen onder een hoek van 45o met de nor-
maal diÍfuus teruggekaatste licht wordt gemeteni
zodat bij weefsels rechtstreeks het gemiddelde vm
ketting- en inslagrichting wordt bepaald'

Bij gebruik van de bovengenoemde ijkplaaties
gelukte het de verschillen tussen de remissiewaar-
den voor zichtbaar licht, gemeten op de Harrison
en de twee Photo Volts van het wasserij-instituut
terug te brengen tot nauwelijks meer daa de onver-.
mijdelijke, gerilge meetfouten. Voor proefdoeken
zonder I'optisch witrrwerden de volgende standaard-
afwijkingen gevonden: helderheid: 0. 15; tristimulus-
blauw-remissie: 0.27; idem amber: 0. 18; geelheid
J- G- B: 0.18, roodheidK=A- G: 0.24; witheid
Ws = 28 - A: 0.53, alles t. o. v. helderheid en tris-
timulus-amber- en -blauwremissie van magresium-
oxyde = 100. Dat de stardaardafwiikingvoor de wit-
heid groter isdm voor de enkelvoudige remissiers,
weld geen verwondering, daar de witheid in feite
drie maal de meetlout val een enkelvoudige remis-
sie bevat.

Bij een recent Amerikams onderzoek onder lei-
ding varR. S. Hunter (Amer. Dyestuff Reporter !q
nr. 21 (16 old. i961) 45 - 53) werden bij metingen



mel 12 ?.eet kostbare meetapparaten van 8 verschil-
lende t5pen in 8 laboratoria standaardafivijkingen
gevonden van 0. E tot 1.6 voor de helderheid en van
1.4 tot 2.5 voor de tristimulus-blauwremissie.
Daarmee vergelekcn is de door ons, wel is waaï in
één laboratorium. bereilde mate van overeenstem-
ming zeer bevredlgend, vooral ook in verl:md met
hetverschil in lichtvaltussen de Harrison enerzijcls
en de Photo Volts mderzijds.

Voor weefsels met optisch wit werd dezelfde
mate vm ove reenstemming gevonden, alleen cle tris -
timulus-blauwremissiewaarden, gemeten met de
Harrison, waren systematisch te hoog, ook al be-
vond zich tussen lichtbron en weefsel een Uvex-
filter, dat de u. v. stralen tegenhoudt. De Harrison
hceft dit nadeel gemeen met alle meters, waar de
tristimulus-filters zich tussen weefsel en fotocel
bevinden. In deze instrumenten valt wit liclrt op het
te meten monster. Indien dit een fluorescentiemid-
deI bevat. wordt kortgolvig blauw licht uit het witte
licht omgezet in licht vm grotere golflengten, dat
voor een deel door het tristimulus-blauwe filter
wordt doorgelaten en op de fotocel vait. Als gevolg
hiervan meet men met zulke instrumenten voor
weefsels met "optisch wit" een te hoge waarde voor
de tristimulus-blauwremissie. en daardoor ook een
te hoge waarde voor de witheid zonder fluorescentie-
effekt. Dit is desnoods te ver.helpen door val iedere
gemeten tristimulus-blauwremissie een bedrag af
te trekken, dat evenredig is met het op één of andere
wij ze gemeten fl uorescentie-efIeld.

Bevindt het tristimulus-blauwe filter zích daar-
entegen tussen lichtbron en weefsel, zoals in de
Photo Vo1t. dan valt tristimulus-blauw licht op het
weefsel. Dit licht bevat betrekkelijkweinig kortgol-
ving blauw en daardoor wordt ook bij aanrvezigheid
vm "optisch \yit", vrijlvel geen fluorescentie opge-
rvelÍ, zodat men de tristimulus-blauwremissie zon-
der fluorescentle rechtstreeks kan meten. Dit is van
groot belmg voor het onderzoek vm wasmiddelen,
wasprocessen cn wasmachines. Daar wil men de
beihvloeding van de witheid door andere bestmd-
delen en faldoren dm de fluorescentiemiddelen af-
zonderlijk weten. De invloed van deze laatste is het
gemakkelijkst te bepalen met een instrument, waar-
in alleen ultra-violette stralen kumen vallen op het
weefsel en waarin in ieder geval een tristimulus-
blauwÍilter km worden geplaatst tussen weefsel en
fotocel. zoals de Harrison.



B. VOORLICHTING

Devoorlichting,diedoorhetinstituutaarrwasserijenwo-rdtgegeven'bestaatinde
eerJà plaats uit hé brengen van bezoeken aan wasserijen' diedaarvoor.een overeen-

komst methet instituut hebbengeslotet. Deze vorm vall-voorlichtingwordt uitgebreide-d;il;" 
jenoemd en fret ,rnt"iZn à" àro.rr* de bezoeken (halve of-hele dagen) is af-

hankelijk van de groott"l* oË bedrijven. Het-lidmaatschap van de uitgebreide ser-

ïtï"t;"t.p", voo-r atle *u""""i:"", onverschilligof zij lid zijn van gén der drie bon-

à;;, ïi; é=;;;n Ou r"au""iie vóor'de Wasindusirie vormen, of niet, alsmede voor

*"ï"fii"g"**seriien *"-tijrroo"t""ld die van ziekenhuizen, psychiatrische inrich-
tingen, hotels, e' d.

Aangeziendewasserijen,diegebruikmakenvandezevormvanvoorlichtinghet
meest direkt profiteren ïr"'4" reËultaten van het vrije speurwerk, terwijl alleen de

wÀseri;en, die lid van e"r, Éor,a zijn, bijdragen in de subsidie voor vrij speurwerk,

#;;; "d; niet-bondsledÀ-r"í frog"tó pri3" 'riot 
het lidmaatschap van de- Uitgebreide

Service. De bezoeken *óra* i.tïu.fti dàor drie H. T. S. -ers, Chemische Techniek'

;.;ijl ..k Ir. v.d. Gooienkeïe dagen per w99kon reis is'- zíi zrjll- inhetbezitvan
een klein la.boratorium, waarmede in-de wasserijen óen aantal titraties lmnnen worden

;;;, ;;k van tetang ,iin voor eenAe-oord*.g var de deugdelijliàeid van de was-

Ëàfrr"ààfing. Bij de bezoeken wordt de behandeling van de velschillende soorten was-

soed- inklusiet au *at.rruirË"irrg 
"n 

tle behandeling van het ketelwater'- onderzocht'

Ë;;;r;Ë;;Én of tekortkomingén worden gesignaleerd en er worden adviezen gege-

il:"fr"à^!!11-;;;i"6 ;;s"liiË behandeting tJgeraken, waarbij rekening wordt ge-

frà"aà" À* ,ft" ,"."sottrt""ï-À"hetvrije "purrfoutk, 
die rijp zijn voor toepassiag in de

i,iixiiit"--m"rrià Àrtà" àr?àUr"k"o * à" automatiek van geautomatiseerde wasmachines

;;;à;i; àfl""ijls door de ï"ii""ai"""t verholpen, bijvoorbeeld onjuist afgestelde ther-
mostaten, en nieuwe *""lori5r"n worden gedàmonstieerd door zelf een wasmachine te

ildi;;;"; ter,ijl de daarvoór bij geautomatiseerde machines benodigde programma-

kaarten worden uitgesneden.----óÀ 
,u"oftrt"rr rào d" tii Oe n"roeten uitgevoerde onderzoekingen en de gegeven

adviezen worden reeds tijdËns het bezoek zovéel mogelijk aan de-bedrijfsleiding mee-

S;a"àfd en bovendien in Jen tater uit te brengen rapport nog -schriftelijk. 
vastgelegd'

---bÀ utti"ureide servicà heeftdus in de eerste plaats^een aaviselgl{e ,taak, 
maar

,i: íulttlrilo""rre ook een t orrtrolerende funktie, dat fouten, die bii de handbediende

machines en apparaten (bijvoorbeeid wateronthardingstoestellen) worden gemaa}<t,

,iI*"àà.":iirstà'Jsielinidífunktionering van- de autómatiek van geautomatiseerde

;;;fi;", ;;ke aande aíaaefrtvrrr debed;iifsleiding of het bedienend personeel ont-

"r.pp"rr, 
worden gusigoaleerd. Het lidmaatslhap van de uitgebre-ide service betekent

àrr-ràí'uoo, ae Èearí:fsiàiàing ook een belangrijke verlichting of aanvullÍng van haar

kontrolerende funktie,- - 
ó" ,r, het lidmaatschap verbcnden kosten zijn relatief gering. v-oor een wasserij

meteenomzettots000lig^perweek,dielidisvaneenbond,bedragendekosten
f 

-;ó,t, :p*l;r, ir"t .tt àuà neerkomt op iets meer dan f s, - per week en dit bedrag

irrrg à"" bovenclien "oo, 
a" belasting nog als -onkosten 

worden afgetrokken. Stelt men

nu ïe gemiddelde prijs per kg was[oed-op J O,ZS, wat dus voor een kleine wasserij

met een omzet van200otà perïeek íeerkorni opf lsoO, - per week'. daa is het duide-

i;j[ 
-& É iiamaatscrríp'van de Uitgebreide Seivice zelfs voor zorn kleine wasserii

gËàï ;".r;.t"meliik bezwïar kan voÀen. Zeer teleurstellend is het daarom, dat niet

íreer dan rond 200 wasserijen, inklusief de instellingswasserijen, van deze voor-
ii"frti"g door een onpartijdig en deskrmdig instituut gebruik- maken- - 

Op"Sf december f96'f Ëedroeg het àantal leden van de Uitgebreide Service 208,

doch àit aantal onderging begrn jóuari 1962 ee,, gevoelige verlaging doordat 10 was-

;;;il; vààr het fidmaaíschip bedankten. Doortóetreding van nieuw-e-leden steeg dit
u*t"rf *u". tot ZOZ, aoch aà het eind van 1962 was het weer tot 197 gedaald. Voor

""" 
à"a werd deze'OafíÉ 

"é"oorzaa.kt 
door het opheffen varl-9elr wasserij en doordat

ààn *àss""i3 wegeus het nïet voldoen aanhaar financiële verplichtingen jegens het in-
stituut als lidmoest *orJ"o ufg"rroerd. Het aarrtal verzonden bezoekrapporten bedroeg

980 tegen 958 in 1961'
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. E"l uiter§t belangrijk hulpmiddel voor het kontroleren vaa cle deugdelijkheid vande wasbehandeling is ook het meewassen val proefdoeken, Dit vormt als het ware deproef-op de som op het beoorderen van de deugderijkheia van oà wasilàhanaermg bii debezoeken, maar evenars in_voorgaancleiaren wàs de belangstelli"g;;;; d"r" vorm vaJlvoorlichting z-eer matig. Het aantar onderzoekingen vaa proefdoeken bedroeg Dz te-gen 110 in 1961.

, 
Tot de voorlichtingswerkzaamrreden moeten tenslotte ook nog worden gerekend hetonderzoek van beschadigd wasgoed en het analyseren var water en va^n was- en bleek-middelen.

- 
onderstaand lijstje geeft een overzicht van deze, in het laboratorium verrichteonderzoekingen, waarbij tussen haakjes zijn vermeld de aantallen vaa deze onder-zoekingen in 1961.
Beschadigd wasgoed 252 (245\
Was- en bleekmiddelen 20 i i+l
Water
Diverse chemicatiën 'X Í ';lBehaive de in het voorgaalde g"no"-de onderzoekingen werden nog de volgendeuitgevoerd:

Il opdracht val een-keuringsinstituut voor machines, toestelren en apparaten metelektrische beweegkracht 
_*uràun ra stellen proefdoeken onderzocht, verder werdenonderzoekingen van proefdoeken uitgevoe"a öo. twee machinefabrieken, resp. vaJlelf en twee sterren, voor een fabriàk van erektrlsch" upp;.;r""-i;à;Iö, uoo. rru"handelmaatschappiien resp. drie en twee 

"t"i;", voor een buitenlandse zeepfabriek(één stel),voor een scheepvaartmaatschappii liwee stelrenl, ,oo" àÀr, r.*stzijdefa-briek.(twee stelren), ,roo. èen ziekenhuis iri"i àig"" wasserii (één ster) en voor eenpsychiatrische inrichting met eigen wasserij (dri.e stelleny. "

. . Krimpbepalingen werden uitgevoerd voor drie wasserijen, resp. van twee wolendekens, twee overarlrs en een kaioene" o"ae"tràut, ,oo. 
"e. tauriËt van Ëedrijfskre_ding van een katoenen overall, voor een tranàetmaatscrrappij vaneenmonsterbiauwedrill, voor een woninginrichting van 

""n iaiàuae"a:" urr'roà. 
"un 

t *rrà*ur"rii vanetikettenbarrd.

In opdracht van een.handermaatschappij werd tweemaar een onderzoek ingesterd
luaï^q" w_asbestendigheid van de kleur-và bedrukte etiketten--eí-ààrilàr voor eenbandfabriek.

L:r opdracht van een wasserij werd een onderzoek ingesterd naar de wasbestendig-heid va,, de kleurvan gekleurde servetten, iàÀi;r ."rrr"ude onderzoek wero ingestetovoor een blauwe katoenen stof voor japonnen in opdracht 
"* "è" 

i"tri"k'iàn bedriifs_kleding.

Eveneens in opdracht v,n een handelmaatschappij werd een onderzoek ingesteldnaar de wasbestendigheid var de hechting ,;;pà;pj;É" ."p"rrti"iilË*'
In opdracht van een wasserij werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak vaneen mindergoede tintvan lijfgoed. eandezelfde wasserij wËrd 

"auËrrtg"l-racht overhet wassen van witte iassen.
Ln opdracht van een wasserij werd een onderzoek iagesteld naar de oorzaak vanhet tintverschil tussen een nieu,Jve 

"r, ""r, 
ge*ar-"À stoopl 

- ----- -- -J

In opdracht van een ziekenrruis, dat de was door een commerciële wasserij laatbehandelen, werd een onderzoek ingesterd 
"a* rràt uitspoeren van de wasmiddelen uitluiers en hemdjes.

h opdracht va-n een aader ziekenhuis, dat de was eveneens door een commerciëiewasserij-laat-behandelen, werd eenonderzoek ingesteldnaar deoorzaak van de siechtetiat van drie lakens en een schort.
In opdracht van een hand.ermaatschappij werd tweemaa.l een onderzoek ingesteldnaar de oorzaak van snelle slijtage u* 

"yioí wasnetten.
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In opdracht van een wasserij werd nagegaan of aal een suède jasje opgetreden
schade àoor inrverking var zeewater kon zijn veroor2aakt'

In opdracht vÍLn een wasserij wercl een onderzoek ingesteld naar de slijtage vart

twee stàIen overallstof, die resp. 25 maal chemisch gereinigd en 25 maal waÍen ge-
wassen.

Itn opdracht van een fabriek van synthetische vezels werd een onderzoek ingesteld
naar de oorzaak van aantasting van polyamidevezels, welke worden gewikkeld op ka-
toenen manchetten, die in een wasserij worden gewassen.

In opdrachtvan eenT. N. O. -instituutwerdeen onderzoekingesteldnaar de oorzaak

va:r pluisvorming op liruren ta.fellakens bij het wassen'

Aan een confectiefabriek werd advies uitgebracht over het chemisch reinigen van

kunstleer.

In opdracht valt een machinefabrÍek werd een onderzoek ingesteld naar het spoelen

in tweeierschillende, aan een wasserij geleverde wasmachines'

In opdracht van een handelmaatschappii werd een onderzoek ingesteld naar het
droogeffèkt van een aa:l een wasserij geleverde centrifuge.

Op verzoek van de Vertrouwenscommissie Nederlandse Huishoudraad/Federatie
voor de Wasindustrie werden verscheidene onderzoekingen van beschadigd wasgoed

verricht.

C. BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN

De direkteur trad op als Rijksgecommitteerde bij het schriftelijk en mondeling
examen voor het TextielÈrevet en bij het schriftelijk en het mondeling examen van de

Wasserijcursus A.

De direkteur had een bespreking met het bestuur van de Groep van wasmachine
Leveralciers.

De direkteur hacl tezamen met de voorzitter en de secretaris van de Groep vart

Wasmachine Leveranciers een bespreking met de voorzitter van de Nijverheidsorga-
nisatie T. N, O.

De direkteur had te Gent een bespreking met vertegenwoordigers van het Belgisch
Textielinstituut, van het Belgisch Wasserij-instituut Cenatra en varn verschillende
Belgische en Nederlandse zeepfabrieken over proefdoeken.

De direkteur had, tezamen metde secretarisvande Vereniging Tex'tieletikettering,
een bespreking met een vertegenwoordiger van een grote Duitse fabriek van synthe-
tische vezels.

De direl<teur en If. van der Goot woonden te Londen een door de British Laun-
derers' Research Association georganiseerd symposium bij. Beide bezochten tevens

de te Londen gehouden internationale tentoonstelling op het gebied vÍLn wassen en che-
misch reinigen.

De direkteur woonde de officiële opening bij van de nieuwe wasserij De Lelie te
Bergen op Zoom, alsmede de viering vaII het 50-iarig bestaan van de wasserij De Zon

te Gies. Tevens woonde hij het bij diezelfde gelegenheid door de Federatie voor de

Wasindustrie in Goes georganiseerde congres bij.

De direkteur woonde een door de wàschereiforschung Krefeld voor de Afdelilg
Apeldoorn var de Bond van WasindustriëIen gegeven filmvoorstelling bij.

Drs. Nieuwenhuis woonde een voordracht bij door Dr. J. R. Mc, Phee van het wool
Textile Research Laboratory, Commonwealth Scientific arrd Industrial Research Orga-
nisation, Geelong, Australia en het krternational Wool Secretariat over "Reaction of
wool with formaldehyde ald some aspects of protein sulphur chemistry", georgani-
seerd door zeven op lezingengebied samenwerkende T. N, o. -instituten te Delft.
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Drs. seutter bezocht de Dyers and cleaners Research organisation te Harrogateter bestudering van het yq.k "-* deze organisatie in ungerarï àíïii 
-roe"ae 

tev"n"besprekingenmet enkelefabrieken varrmaóiaes enhulpsto"ffe"u;o;;h;;i"ch reinigen.
De direkteur en verschilrende stafleden woonden enige vergaderingen bij va', deStudie-afdeling van de Federatie voor de WasiDdustrie.
Drs' Nieuwenhuis, dÍe lid van het bestuur van de studie-afdering is, woonde bo-vendien enige bestuursvergaderingen bij.
De direldeur had een bespreking met de presidente en één der leden van de ver-trouwenscommissie Nederlandse Huishoudiaad,/verenigirrg ,r, werkgevers rn deChemische Wasserijen en Ververijen.
De direkteur had een treetar besprekingen met militaire autoriteiten over de

]lieulle inschrijving voor de behandeling var, -Ititai. werk van ae r,anàÀacnt. Ln ver_bald hiermede werd tevens een bezoek-gebracht aan het Bureau Techniek Textier enLeder vaÍr de Inspektie der Intendance tó Amsterdam.
De heer Nieuwenhuis bezocht de 14-de ledenvergadering va,, de Forschungsstellechemische Reinigung in Krefeld waar vier technisch"-weà"Ë"r,àpËilt" ïoordrachtenwerden gehouden door medewerkers va,, de Forschungsstette en'aïraài.àn.'

D. WERKZAAMHEDEN IN COMMISSIES
De direkteur woonde vijf bestuursvergaderingeneneen argemene redenvergaderingbij van de Vereniging Textieletikettering."
De direkteurwoonde viervergaderiagen bij van de lrternationale Techaische com-missie voor Textieletikettering (c. T. r. E. ), resp. rn Den Haag, r'rankfurt, ostendeen Pariis.
Dedirekteur woondete Bazelde vergaderingenbij vande subcommissies chemischReinigen en Redaktiecommissie van het c. T. I:E. uil werd daarbij tot vàorzitter vande Redaktiecommissie gekozen.

De direl<teur woonde vier vergaderingen bij varr de werkgroep N.E.C.B.B. W2(wasmachines).

De direkteur woonde drie vergaderingen bij van een door de Redaktiecommissievart het maandblad ilDe Wasindustrie', bi;éengeio"p"o 
"o-.oissie van advies.

De direkteur woonde te T.o-nden dejaarlijkse vergadering bij van het Internationaalwetenschappelijk en Technisch comité .,rooi du wasbehandeling, \Maarvan hij voorzit-ter is.

, ..pe dilgkteur trad op als voorzitter van een examencommissie voor chemisch Be-drijfsanalist, Dipioma A. Ir. van der Goot was rid va,, deze commissie.----
Ir. van der Gootwoonde eenvergadering bij van de examencommissie voor de aktesNl7enN18.

E. LEZINGEN EN VOORDRACHTEN

Ir' vaa der Goot hield te Zwolle en te Arnhem voor de stichting protestartse op-leid.ingen.Bejaardenzorg een lezing 
""., fr.i-""àLrwerp ,,Inrichtingentextiel en was_serijproblemenl'.

Drs' Nieuwenhuis hield,te Geleen een lezing voor de chemische Kring Limburgvart de Koninklijke Nederrandse chemische verenïging over het orrààr*"fr""rvroa""rr"wasmiddelen. . . en nog ietsr'.



F. BEZOEKEN EN EXCURSIES

Ir. var der Goot namdeel aÍLn eenexcursie vande cursistenvan de beide wasserij-
cursussen naar de Koninklijke Textielfabriek Nijverdal-ten Cate te t§ijverdal.

Het instituut werd bezocht door de volgende buitenlanders:

Dr. H. J. Sinner
Dr. J. P. Riebe
Dr. W, Fries
K. Schuster

J. Sartiaux

L. Deschuyffeleer

B. Moesch
Veenemals

R. Holland
C. Smith
P. v. Pano
A. G. Israel
R. Homan
F. Haskell

S. Cats

Mohamed Shamlan bin YusofÍ

Duitsland
DuÍtsland
Duitsland
Duitsland

Frankrijk
België

Zwitserland
Zwitserland

U. S, A.
U. S. A.
U. S. A.
u. s. A.
u. s. A.
U. S. A.

Israel
Malakka

verder werdhet instituut bezichtigd dooreen groep textielveredelaars en door een

groep T. N. O. -Direkteuren.

G. PUBLIKATIES
In het januari-nummer van De Wasindustrie verschenen trvee artikelen, beide van

de hand ra]l d" h"", AI, resp. getiteld "Nieuws over oprolhaaddoeken" en "Verder
nieuws over de Jet Stream".

trr het februari-nummer van De Wasindustrie verschenen twee artikelen van de

hand van de heer Al, resp. getiteld "wasserijbranden en hun oorzaken" en "Kwali-
teitsbeoordeling u.n or".h"Àden en Stoomgoed", het laatste als een vertaling van een

artikel in "The\ational Cleaner" Vol. 52 no. 12 (dec. 1961) door E. Morgan.

In het maart-nummer van De Wasindustrie verscheen een artikel, getiteld "Het
schoonwaSsen en het trma;rgelen" in'de AmerikaanSe Jet Stream machine" door DrS'

K. J. Nieuwenhuis en een artikel getitetd "Meer nieuws over de Jet stream" door J. B.
A1 en Drs. K. J. Nieuwenhuis.

In het april-nummer van De Wasindustrie verschenen twee arlikelen resp. getiteld

"Nog enkelà gegevens ovel de Jet Stream" en "Een Duitse continuwasmachine voor
oprJ1doeken"," hlet eerste door Drs. K.J. Nieuwenhuis en J. B. Al, het tweede door
Ir. Th. Spiegel.

tr het juli-nummer van De Wasindustrie verscheen een artikel getiteld "Tumblers
met variabele draaisnelheid" door J, B. A1.

ïn het september-nummer van De Wasindustrie werd onder dezelfde titel een ver-
volg op dit artikel gepubliceerd, wederom door J. B. Al.

Ïr het oktober-nummervaJr DeWasindustrie verscheen een beschouwing over de te
Londen gehouden, internationa-le wasserijtentoonstelling door Ir. van der Goot.
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