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rASS E R I J - IN SÍ I T U U T T. N. O.

VERSLAG OVER }IET JAAR I96I.

BESTUUR.

Zoals reeds in het jaarverslag 1960 was verrreld, had de heer Beyerman het voor-
nemen te kennen gegeven aÍ te treden als lid en voorzitter vatr het bestuur. Dit ge-
schiedde in de op 22 december 1960 gehouden bestuursvergadering en het gevolg hler-
van was, dat de heerBeyerman als bestuurslid werd opgevolgd door hetoud-bestuurs-
lid de heer Bombeke, die de laatste jaren de bestuursvergaderingen had bijgewoond
als toehoorder, aangewezen door de Bondvan Wasindustriëlen inNederland. Als voor-
zitter werd de heer Beyerman opgevolgd door de heer Hoes. Op 4 juli werd a,an de
heer Beyerrnan een aJscheidsdiner aangeboden, waarÍlan ook eukele a.ndere oud-
bestuurs leden aaaz aten.

In de loop van 1961 trad de heer van der Beek aJ als lid vaa het bestuur, In zijn
plaats werd benoemd de heer W. G. Burger. Op 31 december 1961 wa.s de samenstel-
llng van het bestuur als volgt:

H. W. Hoes R. K. Nat. Bond van Wasindustriëlen voorzitter
C. Meyer Bond van Wasindustriëlen Ín Nederland vice-voorzitter
th. Bombeke Bond van Wasindustriëlen in Nederland secretaris
W, G, Burger R. K. Nat. Bond va.n Wasindustriëlen penningmeester
D. van Eck Bond va.n Wasindustriëlen ln Nederland
J, M. A. Mulder R. K. Nat. Bond van Wasfurdustriëlen
G, van der l(amp Ned. Bond van Prot. Chr. Wasindustriëlen
Ir. L. C. Stoutjesdijk Algemeen gedelegeerde van de voorzitter

van de Nijverheldsorganisatie T. N. O.
Ir. A. J. de Kok Rijksnijverheidsconsulent ta algemene dienst,

vertegenwoordiger van de nlnisf,sr van Economische Zaken.

Fungerend secretaris was aanvankelijk Dog de heer J. G. M. Angevaare, §ecretaris
van de R. K. Nat. Boad van Wasindustriëlen. ïn de loop val 1961 verliet de heer Ange-
vaare echter de dienst van de R, K. Nat. Bond. Zijn werkzaamhedeu aldaar werden
voorlopig waargenomen door de heer L. Cnossen, secretaris van de Ned. Bond vaa
Prot. Chr. Wasindustriëlen ende heer Cnossen trad vanaÍ dietijd ook opals fungerend
secretaris van het bestuur van het Instituut.

PERSONEEL.

Bij de speurwerkaÍdeling werd aangesteld Ir. Th. Spiegel, doch overigens lsvam
er in de mannelijkepersoneelsbezetting geen veranderlng. Dlt was wel het gevalbij de
vrouwelijke personeelsbezetting, deels door het aanvaardeD. van een andere werkJ<rlng,
deels door huweluk De dlenst van het Instituut verlaten hebben de dames L. K.
Boschman, E.C.M. van der Linden, L.A.M. MUllers en M. I.H.B. Wedemeyer-
Hosman, terwijl aargesteld werden de dames G. M. S. H. Guéraln, A. Heflbron-
Mulder, J. 'Vaarues-v. d. Vet en A. M, Zaat. Aat het elnde van het verslagJaar waa
de personeelsbezettíng als volgt:

Ir. R. Smit
Drs. K. J. Nieuwenhuis
Ir, K. H. Tan
Ir. Th. §ptegel
Ir, H. v. d. Goot
L, van Loon
G. Elzenga
J. Bentzon

dlrekteur
leider van de speurwerkafdellng



A. C. M. Bockholts
J. B. A1
J. H. Hollander
C. Hordijk
mej. A,P.H. Lingeman
mej. C. Koolen
mej. M.C. Schreuder
mej. H.C. Haantjes
mej. P. H. Overes
mej. J. Eyk
mej. G. M. S. H. Guérain
mej. J.C. v.d. Vliet
mevr. A. de Graaf-de Boef
mej. W. Judels
mej. P. den Ouden
mevr. A. Heilbron-Mulder
mevr. J. Vaartjes-v. d. Vet
mej. A. M. Zàat

Daarnaast waren regelmatig drie vrouwelijke en een mannelijke hulpkracht voor
enkele uren of enkele dagen in dienst, n. l, één werkster, twee vrouwelijke hulp-
krachten voor het mangelen va.n de personeelswas en één mannelijke hulpkracht voor
het spoelen van glaswerk.

HUISVESTING.

In de huisvesting l«vam in september een grote verandering die deels een belarg-
rijke verbetering, deels ook een verslechtering betekende. De verbetering bestond
daaruit, dat enkele afdelingen varo het Instituut naar het nieuwe T, N. O. -gebouw Zuid-
polder konden worden overgebracht, waar zij werden gehuisvest in veel ruimere en
veel beter geoutilleerde werkruimtes. Het betrof hier het textiellaboratorium, het
routinelaboratorium, de documentatie, de administratie en het archief, terwijl voorts
de direkteur ende heer v. d. Goot naar het nieuwegebouw verhulsden. Deze verhuizing
was het gevolg van het feit, dat een deel van het gebouw in de Mijnbouwstraat moest
worden afgebroken endeverslechtering inde lrol"ysglingbestond hierult, dat het over-
blijvende personeel in de Mijnbouwstraat in een kleiaere ruimte moest worden onder-
gebracht, dan waarover in de laatste jaren kon worden beschikt, Een bezwaar was
voorts ook, dat het personeel over twee, tqmelijk ver uiteenliggende gebouwen ver-
spreid was.

SPEURWERK OP HET GEBIED VAN C}IEMISCTI REINIGEN.

In de loop van 1961 werden bespreklngen gevoerd met de Vereniging van Werk-
gevers in de Chemische Wasserijen en Ververijen over het verrichten van speurwerk
op het geblod van chemisch relnlgen. In de op 14 december gehouden bestuursverga-
dering konden de voonuaarden worden opgesteld voor opname van de boveDgenoemde
verenlging ín het nrstttuut en in het voorjaar van 1962 werd deze opname eeu felt.
Hiermede zal het Wasserij Instituut T. N, O, het eerste lnetltuut ln Europa z{n, dat
zowel speurwerk op het gebled van Dat wasaen als op dat van chemisoh rernlgen
(droogrelnlgen of ttstomentr) verricht.



YíERKZAAMHEDEN,

A. SPEURWERK

BELANGRI JKSTE RESULTATEN.

Sinds een aantaljaren bevattenvele industriële envrijwel aJlepoedervormige huis-
houdwasmiddelen voor textiel één of meer fluorescentiemiddelen, gewoonlijk aange-
duid als "optisch witl enz. Een aantal vezelsoorten, vooral cellulose zoals katoen,
rayon en linnen, worden door deze verbindingen tijdens het wassen "aangeverfd'r.
Doordat ze slechts zeer lichtgeel of geelgroen gekleurd zijn, is van hun aanwezigheid
op de vezels bijna niets te bemerken, wanneer alleen zichtbaar licht op de weefsels
valt. Bevat het licht, bijv. daglicht, ook ultra-violette stralen, dan worden deze door
het "optisch wittr voor een belangrijk deel omgezet in zichtbaar licht, gewoonlijk met
een blauwachtige tint. Hierdoor wordt de meestal iets gelige kleur van ongeverfde
(rrwltter!) weefsels gecompenseerd of zelfs overgecompenseerd. Bovendien is de to-
tale hoeveelheid zichtbaar licht, die door het weefsel wordt geremitteerd (rrterugge-
kaatst'r) nu groter da.n wa::neer er geen optisch wit op aanwezig is. Het weefsel maakt
daardoor in zulk llcht een helderder (rrlichtererr) en minder geel gekleurde indruk,
m. a.w. het ziet er wltter uit dan zonder fluorescentiemiddel(en).

Beoordehng van de wltàeld var een aantal weefsels op het oog is wel mogelijk,
doch zeer tijdrovend. Men kan de remissie ook meten met behulp van instmmenten,
b{v. volgens het trlstimulus-systeem varr Hunter dat is aalgepast aan de drte licht-
gevoeligheden van het menselijk oog. Voor oppervlalken zonder "optisch wittr bestaaa
zowel lngewikkelde als betrekkelljk eenvoudige formulers ter berekening van de wlt-
held ult de gemeten remissiecijfers. Voor wit papler, dat fluorescentiemiddelen be-
vat, zijn in 1959 twee betrekkelijk eenvoudige formuleÍs gepubliceerd. Bij toepassing
op gewassen ongever{de weefsels met optisch wit bleek ons, dat de overeenstemmilg
met de witheld, gevonden bij de beoordelug op het oog in dagllcht, niet goed was.

Na een uitvoerig onderzoek kwamen wij tot de opstelling van een formule die be-
staat uit een combinatie van de, volgens een bepaalde formule uit twee tristlmulus-
remissiemetingen berekende, witheid zonder fluorescentie-effekt en het op een.be-
paalde wijze gemeten fluorescentie-effekt. Zij heeft de volgende gunstlge elgenschap-
pen:

a/ Zeer goede overeenstemming met de beoordeling op het oog in daglicht, wat be-
. treft de volgorde der weefsels bij rangschikking naar hun "witheidr'.

b/ Terberekepingvande witheid-met-fluorescentie-effekt isslechts één meting meer
nodlg dan voor de berekening van de witheid-zonder-fluorescentie-effel<t,

c/ AIB bron van u. v. stralen zljn een kwiklamp, een Xenon-rrdaglicht"lamp of een
filmprojektie-Bloeilamp even goed bruikbaar in die zin, dat alle drie u. v, stra-

. lingsbronnen dezelfde uitkomsten voor de witheid-met-fluorescentie-effekt geven.
d/ Men kan de meettnstrumenten zo kiezen of de metingen zo inrichten, dat het-even-

tueel op de weefsels aanwezige optisch wit geen invloed heeft op de tristimulus-
remissiewaarden, waaruit de wltheid-zonder-fluorescentie-effekt wordt berekend.
Hierdoor is het mogelijk, duidelijk onderscheld te maken tussen de invloeden van
het fluorescentiemlddel en die van de overige bestanddelen van een wasmiddel op
de witheid der weefsels,

De gevonden witheidsformule wordt reeds volop in de praktijk toegepast, zo-
dat het Wasserij Instituut T. N. O, van ongeverfde weefsels thans de witheid zowel
zonder als met fluorescentie-effekt opgeeft. Dit geldt bijv. ook voor de gebleekte
katoenen proefdoeken, die ter bepallng o. a. van slijtage en tint, een aantal keren
zijn meegewassen. Naast de algemeen gebruikelijke daling van de helderheid heeft
het Wasserij Instituut T. N. O. voor deze proefdoeken sinds vele jaren ook de da-
ling vaa de (tristimulus-)blauwremissie opgegeven. Het verschil tussendezebeide
grootheden gaf aan, ln welke mate de geelheld van het weefsel was toe- of afge-
nomen. In plaats hiervan wordt nu de geelheid zelf opgegeven en de daling van de
helderheid wordt vergrauwing genoemd. De witheid is des te hoger, naar mate
vergrauwing en geelheid, en eventuele nog andere verldeuringen (groenachtig,
roodachtig), klelner zijn.



Vele ongeverfde weefsels worden in de textielfabrieken reeds met 'roptisch wifll
behandeld. In het gebruik ga:;t dit langzamerhand verloren als gevolg va.n llchtinwer-
king en van was- en bleeliöehandelingen, Door in de wasmiddelen optisch wit op te ne-
men, is aalvulling vanuit het sop mogelijk bij cellulose, wol en polyamide vezels.
Voor polyester vezels is dit (nog) niet mogelijk, zoals ook uit een door ons ingesteld
onderzoek bleek. Wel konden wij een speciale behandeling met een bepaalde soort op-
tisch wit uitwerken, waardoor polyester weefsels en mengweefsels var polyester en
cellulose vezels weer fluorescerend worden. Indien het kledingstuk ook gedeelten be-
vat, die uitsluitend van cellulose vezels ofrrno-iront' katoen zijn vervaardigd, gaat de
fluorescentie daarvan bij deze speciale behaadeling grotendeels verloren. Dit is weer
te verhelpen, door het kledingstuk één maal te wassen met een wasmiddel, dat één of
meer soorten rroptisch witrrvoor cellulose vezels en/o!. no-iron katoen bevat. De spe-
ciale behandeling vraagt extra tijd en aandacht en is daarom duur. Ze ka.u alleen in
een zeer goed geoutilleerd bedrijf worden uitgevoerd. Een geheel bevredigende op-
Iossing van dit vra'gstuk is dus nog oiet gevonden. Kledingstukken, die naast gedeel-
ten van polyester weefsel of van polyester mengweefsel tevens gedeelten van uitslui-
tend cellulose vezels of no-iron katoen bevatten, veroorzaken de gebruiker dus extra
moeite en kosten.

In 1961 werd ook veel speurwerk verricht in opdracht van fabrikanten van was-
middelen, wasmachines en grondstoffen,

Een overzicht van de hierboven niet genoemde onderwerpen van het speurwerk
wordt verschaJt door de onderstaande tabel.

Ondemerp Staad vaa het speurwerk per 3l december 1961

Waswerking van NaCMC en andere
pol5mere stoffen.

Verschillende zepen eD synthetische
wasmiddelen vmr cellulose vezelg.

In opdracht va.D eeD chemische fabriek werden
wasproeven op laboratoriumschaal genomen met
een derivaat van een natuurlijke polym.ere stof.
Het vullverurijderend en het vulldragend vermogeD
werden gemetea.

Met een uatuurlijkpolymeer, dat door een op-
drachtgever inoplosbare vorm was gebracht, werd
de werking ten opzichte van verschillende vezel-
en vuilgoorten Dagegaan door middel vaI. wasproe-
vea op laboratoriumschaal.

In opdracht van een zeepfabriek werd eeo oD-
derzoek iogesteld naar de snelheid, waarmee het
wasgoed wordt bevochtigd ia een weekbad, dat en-
kele speclale wasmiddelen van deze fabrlek bevaÍ.

Katóenwasproeven op industriële schaal wer-
den genomen met gezlaewas, waarbfi verschillen-
de sJath€tische wasmlddelea werden vergelekeu
met zeep en wasalkalÍën, vooral wat betreft huo
schoonwa-seend vermogen.

Negen oynthetische wasmlddelen werden ouder-
ling vergeleken wat betreft schoonwassen, schui-
mend vermogen, vergrauwi-Dg, geelkleuring, as-
gehalte, chemische en mechanische sl{tage vaa
het wasgoed door middel van wasproevel op prak-
ttjkschaal in opdracht van een chemische fabrielc

Twee wasmiddelenop zeepbaeis werden onder-
Iíng vergeleken wat betreft vuilverwiJdering, vuil-
dragend vermogeD eD fluoresc€Dtie-effeH door
middel van waaproeven op laboratoriumschaal Ín
opdracht van een zeepfabriek.



Vergchillende bleeloiddelen en
bleekprocessea.

Waegen varo wol.

Orthardingsmiddelen.

Vaatwasmlddelen.

SttJhÍddelen, zachtmal<ers en
apprtts.

Katoenwasproeven op laboratoriumschaal wer-
den ln opdracht van een vereniging genomen met
twee wasmfddelenvoor de grote was. HierbiJ werd
het rtilverwijderend en het vuildragend vermogen
gemeten en het fluorescentie-effekt beoordeeld.

Een aantal was- en bleekproeven op laborato-
riumschaal werd ultgevoerd in opdracht var een
chemische fabrlek. De blekende werklng tea op-
zichte van vlekkea, veroorzaa.kt door natuurlijke
kleurstoffen, werd gemeten.

Tevens werd eeD groot aantal wag- en bleek-
proeveD,met gezbswas op industriële schaal utt-
gevoerd. Hierbij werd o,a. ook de vezelaanta"s-
tiDg gemoten.

Het onderzoek naar het nauwkeurlge verbaDd
tussen dè stiJgtng vaÍl de flutdttett en de trek-
sterktedalhg veroorzaakt door chemieohe aÍbraak
van katoeneu proefdo€ken, dle h de toxtielfabriek
met chlorlet zÍJn gebleelrt en daanre 25 maal ge-
waaaen en gebleekt met hypochlorÍet, werd voort-
gezet door mlddel van wa€proeven tn de speclaal
voor zulke proeven ingerlchte laboratorlumwas-
machlne.

Var drie monstera wolwasmlddel werd in op-
dracht vaa een verenigi-ng het vuilverwiJderend ea
het vulldrageud vermogen gemeteu door mlddel
va[ wasproeven op làoratorlumschaal.

Er werdentwee opdrachten.uitgevoerd, dle be-
trelddag haddea op het gebruik van soqu€streer-
mlddelea. Dit zitu middelen, die het w&ter ontlur-
den, ea eveatueel ook nog atrdere metaallonen on-
schadelijk mal<en, zonder dat er neerslagen wor-
den gevormd.

In het éue geval werden negen verechlllende
sequestreermlddelen onderli'g vergeleken, wat
betreft hun werking biJ toevoeglng aan het sop of
ea.o het eerBte spoelbad.

In het andere geval werd de lnvloed van drie
vergchillende soquestreermiddelen op de aaatas-
tllg vaa twee glassoorteD eD op de aÍzettlhg van
ouoplosbare stoffeD bij toevoeglng aan een vaat-
eD flesaeuwas- en -spo€lmiddel onderzocht.

Ook werdende aanta"stiDg van twe€ glaseoorteD
en de afzettlag vaD onoplosbare etoffeu vergelekea
biJ gebrulk van acht verechlllende vaat- en fl esseD-
wasmlddelen ln hard water ln opdracht van een
chemÍsche fabriek.

De luvloed van drie verechlllende stiJÍmidde-
len op de stiilheid eD de ela.stlclteit der daarmee
behaadelde weefgels werd oÀderzocht in opdracht
val een producent van één va.u deze stijfmiddelen.

Zéven verschlllende zaohtmalers werdeu on-
6slllng vsrgelekeo wat betreft hun lnvloeden op de
elgeDsohappen der daarmee gespoelde weefsels,
o,a. wat betreft hun greep, tint, gekreuldheid, ge-
mak van strljken, enz,



Droogreinigen
(chemisch reinigen)

Verschillende soorten kunstma-
tig vuil,

In opdracht van een chemische fabriek werden
met een nieuwe slmthetische vezelsoort droogrei-
nigingsproeven op laboratorlumschaal uitgevoerd,
waarbij zowel een koolwaterstof als een gechlo-
reerde koolwaterstof werden gebruikt, Bepaald
werden de zwelling, krimp, gewichtsverlies, ver-
grauwing, geelheid, witheid en treksterkte.

IIet pigment, dat thals in de regel inhet kunst-
matige vuil voor de laboratoriumproevetr wordt
vemerkt, blljft bevrerrigende resultaten geveD.
Met regelmatlge tussenpozen worden wasproeven
genomen met bedrukkingen van verschillende
ouderdom, om de invloed van het verouderen op
de mate van overeenstemming met de uitkomsteD
van wasproeven op Índustriële schaal nader te le-
ren kennen. De uitkomsten va.n deze proeven wer-
den vergeleken met die vaJr wasproeven op indus-
triële schml, waarbij het schoonwresen aan het
praktijkgoed zelf is bepaald. Voor één van deze
pigmenten staat nu wel vast, dat de bruilöaarheids-
periode zich uitstrekt van ongeveer 13 weken tot
min-stens 79 weken.

Voor een ander pl.gment, dat misschien een
even goede of zelÍs betere overeenstemming geeft,
ligthet tijdvakvan bruilöaarheid tussen 13 en min-
stens 52 weken.

Hierboven is onder het hoofd "Belaagrtjkste
resultaten" een en aader meegedeeld over de ont-
wilikeling van een nieuwe witàeidsformule, die geldt
voor weefsels zowel zonder als met optisch wit.
Voor de aÍleiding daarvan was het nodig, remis-
sie- en fluorescentÍemetingen te verrichten, met
minstens één goed meetapparaat.

In het begiÀ van het verslagjaar werd een in-
strument vaa Engels fabrikaat, waannee fluores-
centie-effekten kunnen worden gemeten, ter be-
proeving ontvangen.
In dit apparaat kan de fluorescentie worden opge-
welct met behulp van de ultra-vlolette stra-len van
twee verschillende lichtbromen, n. l. een Isvik-
lamp en een projeldiegloeilamp. In beide gevallen
kanhet tevens uitgestraalde zichtbare licht worden
tegengehouden door een speciaal filter.

Uit ons onderzoek bleek, dat het ter bepalinE
van het fluorescentie-effekt voldoende ls, alleen
het tristimulus-blauwe aandeel vaa het door de
rveefsels geremitteerde licht te meten. Dit wordt
gedaan door plaatsing van een speclaal samenge-
steld blauwfilter tussen weefsel en fotocel, Door
de gemeten sterkte van dit aandeel te vermenig-
vuldigen met eenbepaalde faktor, kanrekenlng ge-
houden worden, zorvel met de sterkte van de op-
vallende u. v. stralen als met hun effektiviteit wat
betreft het opwekken van fluorescentie in verhou-
ding tot de sterkte en de effektiviteit der u. v. stra-
len in daglicht, De grootte var deze faktoren hel:-
ben wij zo gekozen, dat de volgorde van een groot
aantal rveefsels ten aanzien van de berekende tvit-
heid-met-fluorescentie-effeld overeenstemde met
hun volgordebij beoordeling ophet oog in daglicht.
Hierbij bleken beide u. v. stralingsl:ronnen dezelf-
de rvaarden voor ltet fluorcseentie=effekt op te le-



veren, I)aar de wltheld-met-fluorescentle-effekt
berekend wordt door combinatle var de witheid-
zonder-fl uorescentie-effekt met het fl uorescentie-
effelÉ, leveren belde u.v' strallngsbronnen ook
dezelfde waarden voor de witlteid-met-fluorescen-
tle-effeld.

Met een andere, drie maal zo dure remissie-
meter, waarln als u.v. stralingsbron een Xenon-
hogedruldamp aanwezig is, konden in principe de-
zelfde resultaten worden verkregen. Het fluores-
centie-effekt moet hier echter berekend worden
als verschll tussen de remi§sle bij bestralilg met
zichtbaar llcht + u. v. stralen, en de remissie bij
bestraling met uitsluitend zlchtbaar licht var de

Xenon-lamp, hetgeen uiteraard de nauwkeurigheid
niet ten goede komt. Het tristtnulus-blauwe filter
enhet u, v, afsnijdingsfiltervan dlt instrument wa-
ren verre van ideaal. Dit moet men ondervalgen
door àf zelf andere fllters aar te brengen, öf kor-
reKlefaldoren toe te passen op de gemeten waar-
den,

Om deze redenen werd besloten tot aanschaJ-
fing van het Engelse instrument, te meer daar het
tweede apparaat aanrvezig ls op een ander T.N'O'-
Ínstituut en het WasseriJ-Iastituutdaar ook metin-
gen op kan laten verrichten. Op het Engelse in-
strument hebben wÍj nog enkele veranderingen van
praltlsche aard aangebracht, waardoor er vlugger
en nauwkeuriger mee kan worden gewerkt.



B. VOORLICHTING.

Het aantal leden van de uitgebreide service bedroeg op 81 december 1961, 20g,
hetwelk precles hetzeUde aantal is als op 31 december 1ó60-. Enkele mutaues haddeu
daarbij echter wel plaats. Twee bedrijven werden opgeheven, één wasserij moest we-
gens het niet voldoen aan haar financiële verplichtlngeu jegens het 6siituut als lid
ygrden ge_royeerd en vijf wasserijen beda.nktea in deloop van het verslagjaar voor het
lidma^lschap. Dit verlies werd echter gecompenseerddoordat gwassËrijen als lid
toetraden. Het aantal in 1961 uitgebrachte bezoekrapporten bedroeg 958 tegen 9gz in
1960.

Van het aantal in het laboratorium in het kader van de voorllchting verrichte on-
derzoekingen geeft onderstaan{ lijstje een overzicht. Tussen haakjes zijn aangegeven
de aaatallen van deze onderzoekiugen in 1960.

Beschadigd wasgoed
Was- en bleelsniddelen
Water
Diverse chemicaliën
Proefdoeken

245 (342)
L4 (11)
27 (20)
5 (0)

110 (101)

opvallend ls de teruggarg in het aantal onderzoekingen van beschadlgd wasgoed,
hetwelk als een, veeg teken moet worden beschouwd met betrekkirg tot de aanócht,
die wasseriJen besteden aan klachtea van de klanten. Het aantal onàerzoeldngen van
proefdoeken vertoont een lichte stijging, maar het was ook in 1961 weer bedrlevend
kletn. Zoale reeds in voorgaaade jaarverslagea werd betoogd, is het meewassen van
proefdoeken een uiterst nuttig hulpmiddel voor het beoordélen van de deugdelijt<hetd
van de wasbehaadeling en het is zeer teleurstellend, dat de wasserijen dàrvó zdk
eeÀ gerlng gebruik maken. weliswaar gebruiken vele wasserljen tegenwoordlg ge-
automatiseerde wasmachines, maar dit is nog volstrekt geea garantie, dat de wàsÉe-
handeling in alle opzichten aan de testellen elsen voldoet. Ook in eeu geautomatiseer-
de wasmachine kan slecht gewassetr worden!

rn dit verband dient ook nog te worden opgemerkt, dat lang niet alle, bij de uitge-
breide service aangesloten wasseriJen, de dóor het Instituut -gegeven aaviàea opvót-gea. verscheidene van deze wasserijen bijv. blijven hardnókldg weigeren om met
zuivere zeepte weken, hoewel het toch vaststaat, dat dit het scho-onwaiseu (vuilver-
wijdering) aanzienlijk bevordert, terwijl te wam bleken ook eeu nog veelvuldig voor-
\omen9 euvel ls_. Er-ztjn-gelukkigook vele goede wasserijen ea huna-antal stijgtvoort-
duren{, maar arles bij elkaar genomen blijft er toch nog wel wat te wengen over.

Behalve de in het voorgaande genoemde vlsr.kzaamhedgn werden nog de volgende
uitgevoerd:

onderzoekingen naar de krimp bij wassen van textielprodukten werden ultgevoerd
voor de volgende opdrachtgevers met de daarachter vermelde artikelen:
Wasserlj, wollen ldaderdekentje
Controle-instituut, alleen gewassen ea gedragen en gewasaeD overa.llrs
Sttchting, overallts
§cheepvaaÉmaatschappij, linnen doeken
Wasserij, wafeldoek, borstrok, hemd, broek, soliJ<en
c-hemische wasserij, verschil in krimp bij chemischreinlgen en Dat wassen van over-
allrs
Textielveredelingsbedrijf, overallrs
Zlekenhuls, wollen deken
Wasserij, stof voor tafelkleedjes

In opdracht van een keuringsinstituut werden L1 stellen, door dlt instituut gewas-
sen proefdoeken onderzocht. Hetzelfde geschiedde met 2 stellen, door een zeepfabriek
gewassen proefdoeken en met 2 stellen, door een fabrikant van wasmachinea gewas-
sen proefdoeken.
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In opdracht van een wasserij werd een onderzoek ingesteldrtaar dewas_echtheid en

de nattè wrijfechtheid van drie stalen geverfde katoenen stof voor de fabrikage van
bedrijfskleding'

In opdracht van een wasserij werd een onderzoek ingesteld naar de tint van lakens
en overhemden, waarover men niet tevreden was.

In opdracht van een wasserij werd een onderzoek rngesteld naar de oorzaak van
het tintv:erschil tussen in deze wasserij en thuis gewassen slopen en zakdoeken.

In opdracht van een textielfabriek werd de oorzaak nagegaa[ van de vergeling van
een vele malen gewassen vingerdoekje.

In opdrachtvan een grote chemische fabriek werd een onderzoek ingesteld naar de

aantastingbijwassen vaamet een bepaald onlsrnettingsmiddel bevlekte, katoenendoek-
jes.

In opdracht var een wasserij werd een onderzoek ingesteld naar de aantasting van
witte jassen bij het steriliseren'

In opdracht van een wasserij werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van
beschadiging van wasgoed bij oppersen van merkband.

In opdracht vao eeD wasserij werd de slijtage beoordeeld van naar schattrng 75

maal gewassea doe§es.

In opdracht van een wasserij werd een onderzoek ingesteld naar de chemische

slijtage van een 25 maal meegewassen handdoek,

In opdracht va1 een baodfabriek werd een onderzoek ingesteld naar de wasbesten-
digheid van de hechting van op textiel geplakte etiketten.

In opdracht van een textielfabriek werd een onderzoek ingesteld naar de besten-

digh;id iegen de bij chemisch reinigen gebruikte oplosmiddelen var twee sta"len tex-
tiel, gecacheerd op schuimplastic.

In opdracht van een cacheerinrichting weld eenzelfde onderzoek uitgevoerd met

twee stàlen textiel, eveneens gecacheerd op schuimplastic'

In opdracht van een textielveredelingsbedrijf werd een onderzoek ingesteld naar
de bestàndigheid tegen wassen en chemisch reinigen van drie weefsels, bedekt met
schuimplastic.

In opdracht van een ziekenhuiswasserij werden aldaar meegewassen, kunstmatig
vuilgemaakte doekjes en vlekkendoeken onderzocht.

In opdracht van een im- en exportmaatschappij werd nagegaan of het op bepaalde

textielgoederen aaagebrachte wasetiket het juiste was'

Aa.n een linnenfabriek werd advies uitgebracht over het verwijderen van haarverf-
vlekken uit kaPPersdoeken.

Aan een confectiefabriek werd advies uitgebracht over het wassen va.n schorten
van polyestervezel et van viscoserayon.

Aan eei wasserij werd advies uitgebracht over de opmaak van boorderi vatr over-
hemden,

In opdrachtvan een technisch bureau werd een ouderzoek iogesteld naar de droog-

capacitàit van een aarr een wasserij geleverde centrifuge'

C. BlJZONDERE WERKZÀAMHEDEN.

De direkteur woonde op invitatie van deBritish Launderers' Research Association

ae otficiete lngebruiloemirg bij van het nieuwe Mc Combe laboratorium en zat aan

aan de jaarlijkse lunch van de B. L. R. A.

De direKeur woonde de Referatetagung bij va.n de wàschereiforschung te Krefeld'
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De direkteur woonde namens de Vereniging Textieletikettsring de persconÍerentie
bij, die werd gehouden ter gelegenheid van de Huishoudbeurs te Amsterdam.

De direkteur nam deel aan het bezoek van een aantal journalisten aan een tweetal
wasserijen te Utrecht eD Zeist en gaf aldaar een uiteenzetting over de verbeteringen
in de industriële wasbehandeling, die het Instituut in de laatste 25 jazr heeft beweik-
stelligd.

De direkteur woonde de uitreiking bij van de getuigschriften aan de deelnemers
van de door de Federatie voor de wasindustrie georganiseerde Managementcursus.

De direkteur had een bespreking met enkele Rijksnijverheidscousulenten.
De direkteur had een bespreking met de gemeentesecretarisvan Benschop over de

verontrei[iging van het polderwater door een in deze gemeente gevestigde poetsdoe-
kenwasserij.

Drs. Nieuwenhuis woonde een vergadering bij van de Nederlandse Vereniging voor
Kleurenstudie.

Op verzoek van het bestuur van de Federatie voor de Wasindustrie werd door de
direldeur een bezoek gebracht aatr eea textielfabriek in Twente in verband met klach-
ten over het vergelenvande boord en de maachetten uit polyester enkatoenvan kreuk-
herstellend gemaakte, katoenen overhemden.

Als uitvloeisel van dit gesprek werden in de proefwasserij en in het laboratorium
proeven uitgevoerd teneinde middelen te vinden om dit euvel te voorkomen of te re-
duceren.

De direkteur trad op als Rijksgecommitteerde bij het schriftelijk ende moDdelinge
examens voor het Textielbrevet.

De direkteur vervulde dezelfde funktie bij het schrtftelijk en de mondelinge en
praltische examens van de Wasserijcursus A.

De dlrekteur had, tezamen met de secretaris en de pennlngmeester van de Ver-
eniging Textieletiketterlng een bespreking met Prof. Engelen van de Empa te ft. Gal-
len over de invoerlng van de etiketten in Zwitserland.

De direkteur woonde in zijn kwaliteit van verbiudingsman tussen de lrternationale
Wasserij Orgaaisatie (LL.A.) en de wasser{researchinstituten in de bij de I.L.A.
a"ngesloten landen, de te Amsterdam gehouden bestuursvergadering van de L L. A.
bij.

Dedirekteur en Drs. Nieuwenhuishadden een bespreking met hetbestuur en enkele
leden van de Vereniging van Werlqgevers in de Chemlsche Wasserijen en Ververijen
over het verrichten van speurwerk op het gebied van chemisch reinigen.

De direkteur en deheer Al woonden een deel bij van het Symposiumvoor Confekde
Technici.

De direkteur bezocht de te Parijs gehouden Internationale Wasserij Tentoonstel-
1iDg.

De dlrekteur woonde te DÍÍsseldorf de ondertekenlng btj vaa de overeenkomst voor
het medegebruik van de wass5rmbolen tussen de Vereniging Textieletikettertng en de
Arbeitsgemeinschaft Pfl egekennzeicbnung.

De dlrekteur woonde een bespreking bij val hetdagelijks bestuur van de Federatie
voor de Wasindustrie en het bestuur van de Vereniging van Werkgevers in de Cheml-
sche WasseriJen eu Ververijen over een overeenkomst tusseD laatstgenoemde vereni-
ging en het brstituut voor het verrichten van speurwerk op het gebied van chemisch
reinlgen.

De direkteur woonde vijf bestuursvergaderingen en een ledenvergadering bij vaa
de Vereniging Textieletikettering,
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Drs. Nieuwenhuis, die lid is van het bestuur van de door de Federatie voor de

Wasindustrie opgerichte Studie Afdeling, woonde vrijwel alle, door deze aÍdeling be-
legde bijeenko*lten en bestuursvergaderingen bij. De meeste van de bijeenkomsten
wàrden óok bijgewoond door de direkteur en door Ir, Ta.D, Ir. v. d. Goot en Ir. Spie-
gel, terwijl eriÈeIe bijeenkomsten ook werden bijgewoond door aadere personeelsleden'

I
D. WERKZÀAMHEDEN IN COMMISSIES.

De direkteur trad op als voorzitter van een examengommissie voor het a.fuemen
vaa het examen chemisch Bedrijfsanalist A. van deze commissie was Ir. v. d. Goot
een der examinatoren.

Ir. v. d. Goot nam als lid van de examencommissie van de stichting Nederlandse
vakopleiding voor de was- en strijliöedrijven deel aan het ,fnemen van het examen
aan één persoon, die een aanvraag had ingediend voor het verkrijgen van een Ministe-
riële Verklaring inzal<e valÖel$aamheid voor het wasbedrijf.

Ir. v. d. Goot had zitting in de examencommissie voor de Nijverheidsalte XVII.

Drs. Nieuwenhuis woonde twee vergaderingen bij van de Werkgroep Beproevings-
methoden van de Nederlardse Commissie voor Oppervlal<te Aktiviteit.

Dedirekteur woonde een vergadering bij var enkele leden vande Technische com-
missie van de Vereniging Textieletikettering.

De direkteur woonde een vergadering bij van de Internationale Tecbnische com-
missie voor Textieletikettering in oprichting en fu:geerde daarbij als voorzitter.

De direlrteur nam zitting in de werkgroep N. E. C. R. B. W.2 (wasmachines) inge-
steld door commissie N.E.ó. 52 B vanhet Nederlands Electrotechnisch Comité. De
taak vaa deze commissie is het opstellen van een volledige liist van eigenschappen,
die de doeltreffendheid va.n wasmachines bepalen en het vastleggen vao de onderzoe-
kingsmethoden voor deze eigeirschappen. De werkgroep vergaderde in het verslagjaar
zes maal.

Het Internationaal wetenschappelijk en Technisch comité voor de wasbehaade-
ling, waarvan de direkteur voorzitter is, hield zijn jaarvergadering in Delft. voor
een belangrijk deel werd deze vergadering ook bijgewoond door Drs. Nieuwenhuis.

De direKeur woonde een te Amsterflam gehouden vergadering bij van het door de

I. L. A. ingestelde Machine Standards Committee.

E. LEZINGEN EN VOORDRÀCTIÍEN.

Drs. Nieuwenhuis sprak voor de Krlng trHet Noorden" van de Federatle voor de

Wasindustrie over "Moderne wagprocesgetrtr.

Drs. Nieuwenhuis hteld voor de Haagse Chemische Krlng een voordracht over
!'synthetische wa"smlddelen eD nog lets meerrr'

De dlrekteur hleld, tezamen met de secretarls van de Verenlgtng Texttolettkette-
ring een voordracht voor leerllngen vatr de Hogere Textielschool te Enschede over
ettketterlng van textiel,

Drs. NieuweDhuts hield voor de studte Afdeltng van de Federatie voor de wasln-
dustrie een voordracht, getiteld "Allerlel Nleuwe'r en de heer Al sprak over droog-
tumblers.

Drs. Nieuwenhuts hield voor de Studiecommlssie voor Gastoepasslngen vaI de

Verenlglng va^n .Gasfabrikanten in Nederland een voordracht over ilDe lnvloed van de

eoptemperatuur öp het wassen van textlelr.



F. BEZOEKEN EN EXCURSIES.

De direkteur en Ir. v. d. Goot namen deel aan een excursie van cursisten van de
beide wasserijcursussen naar de Kon. Textielfabriek Nijverdal-ten Cate te Nijverdal.

Het Instituut werd bezocht door de volgende buitenlanders:
de heer Dr. Stein
de heer K. H. Meier

de heer J. Leicester
de heer Dr. H. A. Blum
de heer S. C. Dibley

de heer Dipl. Ing. H. Schmidt
de heer Schlirnme
de heer F. Pellengahr
de heer J. L. Hardenne
de heer A. Tricot
de heer Dr. S. V. Vaeck
de heer Drs. J. Deventer

de heer Ir. S. Köhler
de heer Ir. S. A. Jensen
de heer A. Hastitrg

de heer G. Weder

u. s. A.
u. s. A.

Engeland
Engeland
Engeland

Duitsland
Duitsland
Duitsla.nd

België
België
België
België

Zweden
Denemarken
Noorrvegen

Zwitserland

t

G. PUBLIKATIES.

,rn het januari-Dummer van De wasindustrie verschenen twee artikelen, resp. ge-
titeld 'rGlasgordijnen van katoen en van synthetische vezels'r en "De verscÉuende
sooÉen polyamiden".

In hetfebruari-nummer van De wasindustrie verschenen drie artikelen, resp. ge-
titeld 'rDe wasserij en de overhemdenJabrikart'r, !'Geelkleuring bij het persÀn"-gnrrEen Franse nieuwigheid, ontworpen en gebouwd door een wasseii;-.igenazr zelft.

In het maaÉ-nummer van De wasindustrie verschenen drie artikelen, resp. ge-
titeld "Mekken in een chemisch gereinigde regenjas'r, ,Aantasting door collodium"
en rrZogenaamd krimpen val een wollen deken en een wollen plaid".-

In het april-nummer van De Wasindustrie verscheen een artikel getiteld lproble-
men rond polyester en hun oplossing".

In het mei-nummer van De wasindustrie verschenen drie artikelen, resp. getiteldrroverbleking in de textielfabriekrt, 'rongemotiveerde klachten or", 
"oeil" 

sii3tàge" enf'verkeerde wasbehandeling door het ontbreken van een goede etiketteringrr.
In het jull-nummer van De Wasindustrie verscheen een publikatie over het wassen

van oprolhanddoeken, getiteld "Een voordelige zaak?t.
Inhetjuli-nummer van het Franse wasserijtijdschrift "Lavoirs-Laveries-Blanchis-seriesrrversches! Mededeling no. 199 dooi órs. K.J. Nieuwenhuls, getiteld "Dif-féreutes méthodes de blaachiment à 1rhyrpochlorite (eau de Javel) ei tïàmptoi ae iaNaCMC dans les bains de lavage'f,

--- h het augustus-nummer van De Wasindustrle verscheen een publlkatie getiteldItrlnt van proefdoekeD, ook met opilsch wiilr door Drs. K. J. Nieuw;nhuis.
h hetzelfde nummer van De waslndustrie verscheen een door Ir. R. smit ver-zorgde en van commentaar voorziene vertaling van Technical Bullettn no. 12 van deInternatlonale WasseriJ Organlsaile.
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In het september-nummer van De wasindustrie verscheen een artikel getiteld
'rWep.emenvande geelkleuringvan polyester'r door Drs. K. J. Nieuwenhuis en J. B. Al.

In het oldober-D.urlmer van De Wasindustrie verscheen een artikel getiteldrrDe
Verenigde Staten hebben straks een continue wasmachineil door Drs. K.J. Nieuwen-
huis eu J. B. AI.

In het november-Dummer van De Wasindustrie verschenen drie artikelen, resp.
getiteld irVerkleuring door onvoldoende natte wrijfechtàeid'r, I'Sliitage van een bad-
mat in het gebruik" en 'tfn het ,raglicht zichtbare vlekken door Fantom Test merken"
door Ir. R. Smit.

In het december-nurnmer vaa De Wasindustrie verscheen een artikel getiteld
"Meer nieuws over de Amerikaaase continue was-spoel-droog- etr strijlmachinett
door Drs. K. J. Nieuwenhuis en J. B. A1.

TI. TEXTI EL RE.INIGING.

De uitgave vond regelmatig voortgang.
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