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Verder worden de bestuursvergqderingen door de heer Th" Bombeke,
oudbestuurslid, oongewezen door de Bond vqn wqsindustrielen in Neder.,,
lcord, bijgewoond qls toebehoorder"

PER§ ONEEL

Dewqsknecht P. Morien overleed plotseling.Zijn ploots werd ingeno_
rnen door de stoker F"J" de Bruin, terwijl qls stoker werd qcmgesteid de
heer C" Weekhout.

Mevrouw v.d. Heyden:vqn Rode verliet de dienst vqn het instituut,
In hqql ploots werd qcngesteld mej, A.P"H. Lingemon, gediplomeerde vcm
de Hogere Textielschool te Enschede"



Mej, C,T.M" vqn der SteI trqd in het huwelijk en verliet eveneers de

dienst vqn het instituut, In hqcr ploots wed ocn:gesteld de heer A"C.M

Bockholts, gediploneerde von de Hogere Textielschool te Tilburq.
Aongezien de typiste mej- P den Ouden de wens te kennen gqf nog

slechts holve dogen te werken, werd qls hulp in de qdminishotie ocrtge-
steld mej. N" Lomens, oon wie echter nq korte ti jd weqens gebleken onge-.

schiktheid ontslog moest worden ge(pven" In hqcn ploots werd ocngesteld
Írej, M. Mocm, die voordien qls hulp in het lqborqtorium werkzqqm wqs

geweest, dochde wens te kennen hod gegeven qdministrqtief werk te goon

doen. Indeplqots vonnej,Mqqn werd ocorgesteld mej" M"J. vqn Bleyswijk,
Aqn het einde vqn het verslogjqqr bestond het personeel uit de vol -
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Dqqmqqst zijn regelmotig nog vijf vrouwelijke en een monnelijke
hulpkrqcht voor enkele uren of enkele dogen per week in dienst, n"l. ddn
werkster, vier vrouwelijke huipkrqchten voor het mongelen von de per-
soneelswos op nno:dog en een monnelijke krqcht voor het spoelen von
gloswerk,

HUISYESTING

In de huj.svesting kwam in het verslqgjocr geen verondering,
Doordqt de Technische Hogeschoolook voor het cursusjoqr 1959*1960 de
in het gebouw ocmwezige collegezool nog moest blijven gebruiken, kwom
ook de hoogleroorskamer niet vrij en kon de directeur dqcrin nog niet zijn
intrek nemen..



WERKZAAMHEDEN

A SPEURWERK

I" VERDERE VEREENVOUDIGING VAN HET STANDMRDWASPROCES

In de jocrverslqgen over 1957 en 1958 werd nelding gennqkt vqn een

verbeterd. verkort wcrsproces. Hierbij wordt het wosged geweekt rnet een

oplossing von qlleen zeep, gedurende twee minuten, wqomcÍ nen het week*-

boa weq loot lopen Vervolgens geeÍt men dén sop met zeep, NoCMC en

wasslkqliën bij B5o" De voor het weken benodigde zeep werd, biiv. in een

emrrEr- eerst net behulp vqn koud wcÍtel en stoom opgelost, en ols oplos-

sing oon het weekbqd toegevoegd, Indien voor het sop een wospoeder,

d.w.z" een gereed nengsel vqn de genoemde wqsmiddelen, wordt gebruikt,

hengt nen dit vqqk niet opgelost, dus qls een droog poeder, in de wqs--

nschine.
Inhetverslqgjocr werddit wosproces nog verder vereenvoudigd" Hier-

toe werdennet verschillendezepen wqsproeven op industriëIe school ge-

no[len, woorbii de zeep voor het wee,kbqd ook droog, dus niet op@lost, in

de nuchine werd gebrocht. Indien het weekbqd werd verlengd tot drie mi-
nuten, wqren de uitkonsten vrijwel even goed qls no twee minuten weken

net voorqf opgeloste zeep, Het asgehclte der neegewossen proeÍdoeken

werd zelÍs 0,08 tot 0,03% lqger, terwijl de wqterhcEdheid vqn het wqter

0,72 rrcI= 0,72 milligrqmqequivqlent per liter= 36 p.p'm', berekend qls

CoCO3,wos- Docrentegenwerd de geelklerrinq 0,4 punt hoger' De overige

verscÉIlenhingenoÍ vqn het Íqhikqqt van de gebruikte zeep. Deze wcEen

ook zo klein, dqt zi j voor de prqctijk wqGschijnlijk niet vcn belong zijn.

De gebruikte zepen hodden de vorm von fijne naoldjes of vqn een Íijn
peder, Beide bevqtten ze B0% oÍ meer vetzuten met een stolpunt vqn

41 .70c, een jodiumodditieqetql von 46,4 tot 54,4 en een verzepingsgetol

von 209,4 tot 215,7.
Het bedoelde vereenvoudi.gde, verkorte wqsproces stoct bij de wqs-

serijen bekend qls "het T,N'O.-wqsproces", hoewel het long niet het

eersteverbeterdewosproces is, dqt door het Wqsserij--instituut werd qon-

bevolen. Dezenqctrnwijst echter op de populcriteit, die dit wosproces ge-

niet op qrond vqn de wcrmte- en wqterbesporing, de eenvoud, en de uit-
nemende resultoten wqt betreft schoonwqssen en tint vqn het wcsgoed.,



Door verschillende zeepfobrieken worden wqsmiddelen in de hondel ge-
brocht, die wqt sqrnenstelling en vorm betreÍt, geheel zijn aongepost qqn

dit wosproces.
Voor verschillende bedrijven, die desondqnks dit wosproces nog niet

toeposten, is de verdere vereenvoudiging door het droog doseren von de
zeepvoor hetweekbqd een qcmleiding geweest, volgens dit proces te goon
wqssen.

2. EEN NOG BETER WASPROCES

Hier en dcor ontvongen wosserijen wosgoed,, dqt veel vuiler is dqn de
gemiddelde gezinswos, Zelfs met het hlerboven genoemde stqndqordwos.-
proceswordt dit nietqltijd voldoende schoon. Soms is ook de verqrouwing
von ditwosgoed te groot ols gevolg von de zeer hoge concentrqtie vqn het
losgemookte vuil in weekbqd en sop,

Uit wosproeven op industriéle schqql bleek, dot verlenging von het
weekbodmet olleenzeep von 2 minuten,of 3 mÍnuten in het gevol vqn niet
opgeloste zeep, tot 6 minuten en opvoeren vqn de temperotuur von 35o tot
650 gedurende de lqqtste 4 minuten geen verbetering von het schoonwos-
sen gof De verwijdering von kleurstoÍvlekken, vruchtensqp, chocolode:-
nelk en bloed, en de chemische slijtoge werden wel is wqqr iets gunsti--
ger, mqcr de vergrouwing werd iets groter. Deze lqqtste verschijnselen
zijn te verklqren als gevolgen vqn de lcngere duur vqn het weekbqd.

Verlenging vqn het sop rret 4 minuten qaf. 4% minder goed olgemeen
schoonwqssen (vuil- en vlekkenverwijdering somen) vqn normoql vuil
wosgoed en even goed schoonwossen vcrn zeer vuil wosgoed. De verwij
dering vqn kleurstofvlekken werd iets minder goed vermoedelijk wordt
drt lsqtste veroorzqqkt, doordqt de in het sop gebruikte wqsqlkoliën in
grotere mqte de vezels binnendringen,, Doordoor kon in het spoelbod,
woorin met hypochloriet wordt gebleekt, het inwendige der vezels sterker
oikqlisch reogeren dqn nq een sop vqn kortere duur,Het is bekend, dot de
verwijdering vqn kleurstofvlekken door hypochlorÍet bij hoge olkoliteit
vqn het bleekbod slechter is don bij logere qlkoliteit Door de vergroting
vqn de sopduur werd blijkboor de verwijdering von vet en vost vuil wel
iets beter, mqqr deze verbetering werd opgeheven of zelfs overtroffen door
de vermindering von de verwijdering von kleurstofvlekken..

In overeenstemming hiermede werd gevonden, dot verkorting vqn het
sop met 5 minuten leidde lol 3% beter olgemeen schoonwqssen (vuil- en
vlekkenverwijdering sonen) von normool vuil wos goed en 6% beter schoon--
wossen vqn zeer vuil wosgoed.



Teven s werd de verwi j dering van wuch tens op-, ch oco Io delre lk- e n bloe d-
vlekkeniets beter. Blijkbqcnwerd hierde vermindering vqn de verwi jdering

vqnvetenvqstvuildoor de kortere sopduur overtrofÍen door de verbetering

vqn de klerrstofu Ieklenverwi jdering 
"

Een verbetering, zowel vqn het schoonwqssen q]s vqn de tint vqn het

wosgoed, wsd docnentegen wel verkegen, qls de duur vqn het weekbqd

werd verlengd von 2 minuten (of 3 minuten in het gevql vqn onopgeloste

zeep) tot 6 minuten, de temperctuur gedurende de lootste 4 minuten werd

op@voerd tot 650, en no de eerste 2 oÍ 3 minuten tevens wqsqlkqliën en

NqcMc toegevoegd in de voor een sop gebruikelijke hoeveelheden" Hier-
door steeg het clgenene schoonwqssen von nornrqql vuil goed nret 3%, en

wn zeer vull wosEoed met 97o, bij qelijke duur vsn het docnop volgende

hoofdsopvon B5o,De vergncruwing en de geelkleuring van24 nuol neege--

wcssen witte kotoenen proefdoeken werden 15% (relqtief) kleiner"

Debeterevuilverwijderingwordt veroorzqqkt door het feit, dct de ver-
wijdering von psmolten vettig vuil door een zeepoplossing gEoter wordt,

wqnneer wqsqlkoliën worden toegevoegd, ols gevolg vqn de logere gtrens-

vlqkspqnning zeepoplossing,/vettig vuil" De kleine re ve rgrouwing en geel-
klerring zijn een gevolg vqn de logere vuilconcentrqtie in het sop, door

nu bi j het weg loten lopen von het weekbqd, dqt te@lijkertijd een eerste

sop is, neer vuil uit de nnchine is ofgevoerd"

Doordqtnu reedsnq 2 of 3.minuten de temperctuur en de qlkoliteit von

de eerste vleistof, wqctrIrEe het wosgoed in ocmroking is gekonen, wordt

verhoogd, is de verwijdering von kleurstofvlekken wel iets minder goed,

Bij het stqndqardwqsprocesvoor normqql vuil goed Ioqt men nq 2 of 3 mi-
nuten weken het weekbqd Eedurende I minuut weglopen, zodqt dqn pos nq

3 of4 minutenwqter, dot heter is dqn 35o, en qlkqliën bij het wosgoed ko--

nen_ In het 6vol, dot nen ook de qllerbeste verwijdering von kleurstoí-
vlekken, wenst, kqn men het weekbqd 2 minuten langer loten duren, dus 4

tot 5 minuten, voGdqt nen het guot verwcnmen tot 650 en de wosolkqlién
toevoeqt.

Dit wosproces duurt niet longer dqn het tot nu toe geodviseerde wss-
proces voor normqql vuil goed, doordqt het hooÍdsop blj 85o nu 5 minuten

korter duurt. Wqnneer men een weekbod of sop weg loqt lopen, houdt het

wqsgoed ongeveer twee derde deelvqn het wqter en de wqsmiddelen vast,
Het verhrruik qcm betekkelijk qoedkope wosulkqliën en NqCMC is dqqrdoor

slechts 33% hoqer; het zeepverbruik is uiterqffd qeli jk. Doordqt men nu per

kgwosgoedongerrcerJ.% Iwqter vqn650 weg loat lopen, in ploots vqn 35o,

is het stoomverLnuik 9 tot 13% hoger.

I



Indie bijzondere gevollen, wocnin het wosgoed zo vuil is, dot met het
stqndqqrdwqsproces geen bevredigende tint of schoonwqssen wordt bereikt,
zijn deze iets hogere uitgoven weJ. gerechtvoordigd.

3. VERKORTING VAN DE VOOR HET BLEKEN BENODIGDE TIJD

In het joorverslog over 1957 werd melding gemookt vcIn een verdere
verkortingvonhetwosprocesdoor twee moql bleken" Dit geschiedt in twee
spoelboden,dieelk netto drie minuten duren, bij een gemiddelde tempe-
rotuur vqn 25o, terwijl qqn elk spoelbod zoveel hypochloriet wordt toege-.
voegd ols overeenkomt met 1,/5 gwerkzqffn chloor per liter" In qlle opzich-,
ten zijn de resultqten dqorvqn even goed ols bij bleken in één spoelbod
bij 25o gedurende netto 9 minuten net zoveel hypochloriet qls overeenkomt
met% gwerkzoom chloorper liter. Dqqreen spoelbod wqqrin niet wordt ge-
bleekt netto 2 minuten duurt, bespoqrt men door het twee mqql bleken vijf
minuten per wcrsproces, Hierdoor is het vqqk mogelijk in een bepoolde wqs-
nn chine één wossing per dog meer uit te voeren" Het voordeel hiervqn weegt
meestol op tegen het 60% hogere verbruik vqn betrekkelÍjk goedkope chloor--
bleekloog Het bleken door middel vqn "chloor! verlengt het gehele wos-.
proces don nog slechts met 2 minuten"

Er is nu nqgeguqn, of het mogelijk is, de voor het bleken benodigde
hoeveelheid hypochloriet en de benodiqde tijd nog verder te verkleinen.
In de eerste ploots werden de gevolgen nqgegqcrn von het bleken in twee
spoelboden vqn elk netto twee minuten, resp, bij 3Bo en bij 27o, terwijl
qqn elk spoelbod 0, 1 4; 0,17 ; of 0 "20 g werkzoom chloor in de vorm vqn nq-,.
hiumhypochloriet werd toegevoegd., In de tweede ploots werd gebleekt in
heteerste spoelbodnret een netto duur vqn 4 of 5 minuten bij 3Bo met zo-
veel hypochlorietqls overeenkomt nret 0,20 oÍ 0,25 g werkzccm chloor per
Iiter. Bij qldezernethoden vqn bleken wqs öf de vlekkenverwijdering min--
der goed don bij de stqndqcrdbleek, öf de chemische slijtoge wos hoger,
of beide nqdelen trqden op. Het bleken in het eerste spoelbqd is ook be*
schreven in een buitenlqndse pubLicqtie; dqqr meende men hiermee wel
goede resuJ.tqten te verkrl.jgen, Al onze nu verl«'egen uitlomsten stemmen
echter overeen nret de gevolgtrekking uit de uitvoerige series bleekproeven,
die vermeld zijn in ons joorverslog over Ig5B, n,l, dot bij verhoging von
de temperotuur vcrn het bleekbqd de chemische sliytoge noo verhouding
meer stijgt dqn de vlekkenverwijdering" Deze gevolgtrekking is ook vqn
qndere zijde bevestigd,



De beste nethodevoor het bleken met hypochloriet in een zo kort mo-
qelijketijd is dus nog het bleken in twee spelboden op de wijze die be-
schreven is qqn het begin vqn deze pcrogrud'

vcrr het overige in 1959 verrichte speurwerk wordt een overzicht gege--

ven in de onderstqcnde tqbei.

Onderwap Stmd vcn het spewerk pet l9 december 1959

Wosw*king vo NoCMC
dere polymere stoffo.

Ten einde meer inzicht te verkxijgen In de
wijzewqmp NqCMC zun wertlng bij het wcsen
uitoeÍent, weden met speclqdl geprepGeerde kc-
toenen weefsels wospÍoéven op I oborctorim--
sctrad. uitgercerd met veBchlllende wcmlddelen
en bij verschillende pH-wocden vqn de sopps.

Het wildrogend venrogen vcn akele derivq-
ten vqlr een nctuuliJke polymere stof ten op--
zlchte vo verschlllade vezèIsoorten werd in
opdrocht vm een cherrische Íobriek bepoold dooÍ
mtddel vo wGproeven op loboratorlmschoql.

In opdrocht vGt een ctremlsche Íqbrlek wer-
do vele kqtoen-wqsprceven op lcborqtoriu-
school ultgercerd met 13 monst*a syntheusche
wcmiddel en, qedeel tel Uk ook met verschillende
sorten plqEent in het Lunstmqtige wl].

Met enige tientqllen monsters synthettsche
wosmiddelen werden in opdrocht vcr een ch+
mische Íobriek kctoenwcspro even op lqhorctode
schqql ultgercerè Voor deze proeven werd
kustmqug wil qebruikt, dqt een mder€ pig-
Eentsort bevatte do het vul.l, wcmee deze
wmiddelen ql eerder woen beproefd.

In opdE(àt vcrn een dremi.sche Ícbrie} wer-
den drie seÉes vm elk twocdf wGprceven op in-
dustrlàe sdroctl uitgevoerd met twee synthF
tische wqsmlddeleno wocrede reeds kqtoenwcÈ
pDeven op loborqtoltusctrqql woen gedccm; édn
vcEr de twee synthetlsche wcsmlddelen wad nu
in twe vss&illslde @ncentrcties gebruikt'
Dqmqcst wqd ter vergelijklng een vleÍde serle
v(E 12 wosproeven op industÍiële sctrocl uitge-
voerd met zeep.

In opdrccht vcn èen buitenlcndse chemtsche
fobriek werden Lqtoenwosproeven op lcborotoriu' -

umschqcd uitq€rcerdmet een wospoeder op syn-
theusc:he bqsis in drie verschil.lende concen-
trqties en bij twee temperqturen tn vergelljking
met drie Nederlqrdse wcspoeders in de dqdvooÍ
gebru-tÈeliJke concentroues btj dezel fde tempe-
rotu&.

en m_.

Verschillade repèn m syntlle-
tlsche wcmiddelen rcor cellu-
lose vezels,

l0



Verschillende wqsprocessen voor
wit.. en bontgoed.

Verschtllqde bLeeLmtddelèn a
bl eekprocessen.

Er werd begomen met een cmcdytisch-
chenisch onderzoek na(E de oorzqken, woodoor
zëpen met rijwel hetzelfde stolput, jodlumod*
dliiegetcl en rerzeplngsgetql soms verschillen
ln wilveryijderend vermogen van 5% vertonen"
Hierbl j werden qmwi j zlngen verkregen voor de
oorzqc& vGr het verschlJnsel. Yerder onderzoek
zou hoge kosten met zich meebrengen" Het is
dq«om vemoedelijk nlet verotwoord, het on--
derzoek op kosten vm het Wqsserlr-insutuut
voort te zétten, gèzien ook de betrekkeltjk ge-
rlnge gmotte der verschillen tn wllverwijdering.

Er werden drie series wqsproeven op indua-
triële schccl uitgevoerd, wccbr.i de tiJdsduu
vqD het sop, het qqrtol spoelingen en de grootte
vor de loding, uttgedrukt ln g per dm3 hhoud
v@r de bimentromel werd gevoleërd.

Tevens werdin e'dn serte wqsproeven op in-
dustriële schcql de zeep crdere over weetbad
en sop verdeeld dcar tot nu toe wqs gedccr.

De invloedvqn de vlotverhouding vqr weeL..-
bcd m sop en vctrr verschillende hoevelheda
wqsmiddelen op schoonwcssa, vleLlenverwljde_
ring, vergrauwlng, geelll ffIng, egeholte,.: che_
mische eD mechcsrtsche slljtcge werd in vter
cadere aerles wqspn)even op industrtAe sctrccl
nqgegqG.

Er werdenvier lrqlve series vcn elk 12 wqs--
pnoeven op itrdustrtèIe schucl gedcct, woorbij
geweelt rerd Eet twee yerschillende wqsqlkq_
Itcombinctles, mqru@ één zonder en één met
NqCMC0 in vergelijtlng Eet het weLen met zeep,

Er werda vler series wqsproeven op indu--
striae schcol uitgevoer4 wdabU geweelt werd
met veschillende wosallqlicombinoties of met
wcter. Deze wqsproeyen hodden tot doel, de
eEte fGe vGr het wqsproces, de bercchtiglng
à het weken nog beter te leren kenDen.

In opdrocht v(El een chemische fqbriek werd
een gloot q@rtql wds- en bleelprceven op lobo__
rqtoriumschqsl ultgercerd oorgcctde de werling
Y@ een ootql bleelmlddelen

Tevens werden een qctltql hlemee ovèreen_
komende wcrsproeven op prcctiikschqql gedo@.

Met eo zeep, veruocdlgd vo één entel
vetzuu a verschlllende wcsclLcllmerrqtsèl s me t
verschillende pH--wocden werden wolwosproe_
ven op lcÈorqtorimschdql uitgevoerd met het
doel vcst te stellen ln welke mq.Èe verschillend.e
physisctr-chemische grootheden de wllverwij _
deÉng beinvloeden"

lÍÍcssen vcqr rcI"

II



Wosbestadigheld v@ kleura.

ly'Íolwcsproeven op loborotorimschaql werden
gedqqr met een syntheusch wolwcmiddel ln vier
versdrlllende concentrqties, In opdrccht vqn een
zeepÍohniek.

In ofdrcdrt van een rljk sinstqrtie wsden wol-
wGproeven op loboratoriusdrcal uitgercerd met
twe wolwmiddelen.

In opdrcdrt vor twee fqbrieken werden wolwq-
prceven uitqercerd met twee wolwcsmlddelen,
wqcrv@ er dén in vier verschlllende concentrq-
Ues werd toegepost. In qcErslulung hierop werden
rcor één vtr deze fqbrleken met het betrokken
wolwcmiddel pÍoeven op industriéle schocl ge-
dco. Bij de proeren op loborotoriumschocl
werden de wilyawtjdertng en het ruildrdgend
vermogen vergeleken met die vqn een stodocd-
wqsmiddel. BiJ de proeven op lndustriële schocl
werdvoorql geletop de qmtqatÍng vo kleuen, de
krinp en de qreep vm enkele wollen weef*ls en
bEeisels-

Wolla dekens, wqoin geheel synthetische
vezelswoaverwerkt, werden I tot3 mcol gewqs-
sen in opdrocht v(Er een texuelÍqbrièk teneinde het
gedrcg von deze dekens bU het wcsen vost te
stelldr.

Voor een hqrdelsondememlng werd de wos-
bestenögheid vcrr *n nleuw type Lleurstoí on-
derzodrL Hiertoe waden wollen, holÍwollen, kc-
toenen a yisctse rayon doekjes met de betrok-
ken LleustoÍ geverÍd. De kqtoenen en vlscose
rayon doekjes werden onderuorpa dG 25 we
en blekprowen rcIgens het stcdocEdwcsproces
rcor witqoed v(rr het Wosseru-instituut.

In opdroctrt vqn een bcrrdweverij werd een
onderzoek ingesteld nqc de wasechtheid vm be-
druk te bedrij Ísàntl.emen.

Enkele Eeconfectlomesde trtcot crtikelen
werdenin opdrccht vG een tertlelÍdbriek 50 mocl
qewqssen a gedroogd, met het doel het verbord
tussa de treirtchting en evt. optredmde vom-
verGderingen en besdrodiginqen vqst te stellen.

Een in het hritenl@d verkrtjgboc nleuw type
kleine wasmqchine werd in opdracht vqr een Ne-
derlcErdse fcörtek ortënterend onderrccht op mll-
verwijderade werLlng.

In opdrccht vG een bultenlordse Íimo wsd
een onderzoek verrlcht nqc het spoel en In een ge-
heel nleuw type industrlële wcsmochine.

VomYeÍrrderlng vG tri@l
wqssen.

bij het

(WG)machines,
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Verschillende soorten kunshqtig
wil"

Chemisch reinigen"

Controle vqr de wqterhqrdheid.

Dlversen.

Met het doel een pigment te vinden, dct de
bes'ie overeenstemml.ng oplevert Eet de ultkomsten
v(m wqspmeven op lndustriëIe schqal werden een
aqrtql serles wqsprceven op lobordtorimschool
uitgevoerd. Hierbij werden in het kunstmqtige
wil voor de Lcborotorimproeven enkele pigment-
soorten gebrutkt, dle bij rcorgomde prceven nocu
verhouding de beste overeensteming hcdden op-
geleverd met lndustrlële wcsproeveno wocbij het
schoonwcssen qo het wcsgoed zelf was b@or-
deeld. El:vendien werd de hoeveelheid der pig-
menten In het Lunshqtige wil en de ouderdom
der stcndocd wildoekjes gevGieërd. Met som-.
mlge @mblnqtLes konden tmelijk bevredigmde
resultoten worden verkregen. De reproduceer-
bd(Ehetd hiervcr zal nog rcrden ncgegco.

In opdrachtvm een wqsserli mnex chemlsche
wqsserlj werd nqgegca, op welke wijze de @n-
centrotle qG reinlqingsversterLer bij toepqssing
vcrr het "choged system" kon worden beposld.

Inopdrcchtvm de fobriLclt werd de besten-
diqheid vcm drie soorten gemetcltseerd goren
tegen chemisch reinLgen in tri, per en whi.te splrit
blj verschillende mqnleren vo cfwerLen onder-
zocht.

In opdrccht vcrr een hcrrdelsondememing werd
de bestadigheid tegen chemisch reinigen in de
zo juist genoemde drie oplosmlddela onder-
zocht vqn een qGtql monsters bedrukte euket-
ten.

De bestendlqheid tegen chemisch relnlgen in
verschillende oplomiddelen vcrr enkele door
plgmentdruÏ gekleurde weeÍselmonsters werd in
opdrccht vcm een textielÍobrLek bepocld door
Eiddel vc! onderzoek in het lcbordtorlm en door
chemisch reinigen op industriéle schcol.

De werklng en de betrouwbqcheid y@ een
in de hmdel verkrijgbqc oppccat, dat een sig-
ncol geeÍt, zodrq de hcdheid v(tr het wqter bo-
ven een vG te voren vqstgestelde wqGde stiigt,
werd onderzocht.

Inopdrocht vm een bultenlondse fcbriek liet
het Wosserij-insti.tuut de motechtheid onder-
rceken v«r een wollen weefsel, dqt met een
motwerend Eiddel wos behodeld en dqmq en-
kele keren gewqssen a chemisch gereinigd.
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YOOR'LICHTING

Het qmtql bij de Uitqebreide Service oongesloten wosserijen onder-.
ging in het verslogjoor weinig vercmdering; het dqqlde vqn 2M tot 20I .

Een wqsserij moest wegens het niet voldoen qqn hqccr finqnciëIe ver-
plichtingen jegens het instituut worden geroyeerd en een qndere wcrsse-
rij, die ook steeds zeer troog vcm betqlen wos geweest, zog in onze her--
hqqlde verzoeken om betoling ocmleiding voor het lidnpotschqp te be-
dqnken, Verder viel nog een wqsserij qls lid qf door opheffing vqn het
bedrijÍ. Het qcmtql bezoeken, dot in 1959 werd gebrocht, bedroeg 979 te-
qen lOCI in 1958.

Vqn het oantql in het lqborqtorium in het kqder von de voorlichting
verrichte onderzoekingen geeft onderstqcmd lijstje een overzicht;

Beschodigd wosgoed 390 (393)
Wqs- en bleekmiddelen 14 (lS)
Woter 11 (26)
Diverse chemicqlièn 3 (4)
Proefdoeken 154 (I58)

Trls sen hoak jes zi jn oon ge geve n de qantqllen von deze onderzoekingen
in 1958. Men ziet, dot er. behalve wqt het qcntol onderzoekingen vcrn wq-
ter betreft, pen verschillen vqn betekenis zijn.

Menzou opgrond vqnhet qoltqlonderzoekingen van proefdeken mis-
schien denken, dqt toch wel circq 75%van het qqrtql bij de uitqebreide
service corEesLoten wqsserijen eennuoI een stel proefdoeken hod ne ege-
wcÍssen, nnqr dqn vergist nren zich, In het bovenEenoemde qontol onder-
zoekinEen von proefdoeken zi jn ne de begtrepen de proefdoeken, welke door
zeepfobrieken werden ingezonden, die ocm hun klqnten een grotis proef-
doekenonderzoek q@boden, doch dot zijn long niet oltijd leden vqn de
Uitgebreide Service,en verderis er ook een qcntol wosserijen, dot meer-
nnlen per joor een stel proefdoeken lqqt onderzoeken" In werkeiijkheid
neemtzeker nietmeer dqn de helftvqn de bij de uitgebreide service qqn--
gesloten wosserijen de moeite om zelfs mcror eenmqol per joor de deug-
delijkheid von de wqsbehqndeling te conboleren door het meewsssen vsn
een stel prefdeken"

Behqlve de in het voorgucmde genoende werkzqqmheden werd«r nog
de volgende uitpvoerd:
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Voor diverse opdrochtgevers, n.l" een confectiefqbriek, een textiel-
fobriek, een textielveredelingsbedrijf, een textieldetqillist, een scheep-

vqqrtmqqtschqppij en een voorlichtingsinstituut werden onderzoekingen

uitgevoerd nqqr de krimp bij wqssen vqn verschillende textielproducten,

deels in de vorm von stolen, deels in de vorm von geconÍectionneerde
qrtikelen,

In opdracht vqn een hqndelsondememing werd driemoql een onderzoek

ingesteld noor de bestendigheid tegen wcrssen, strijken en persen von kno-
pen"

In opdrocht vqn twee wosserijen werd een onderzoek ingesteld nocr

de wqsbqqrheid vqn resp. gekleurde tqÍelkleedjes en blquwe linnen ser-
vetten"

In opdrqcht vqn een bondweverij werd tweemqql een onderzoek inge-
steld nqo de wqsbestendiqheid vqn bedrukte etiketten"

In opdrocht vqn een popierhondel werd tweemqql een onderzoek inge*-

steld nqqr de bestendigheid tegen wcrssen en chemisch reinigen vqn nqt-'
sterk pqpier,

Inopdrqchtvqneenwcrsserij werdeen onderzoek ingesteld nocn de ge-
schiktheid vcrn een blquwe stoÍ voor de vervsqrdiging vqn jossen.

Aon een confectiefqbriek werd een beoordeling gegeven vqn de bruik-
bqqrheid vqn een weeÍsel voor de vervccrdiging von verpleegstersjqponnen-

Aan een confectiefqbriek werd qdvies uitgebrocht over qqn door deze

fqbriek vervqcudigde goederen te hechten etiketten voor wqs- en strijk-
behqndeling.

In opdrocht vcrn een conÍectieÍqbriek werd een onderzoek ingesteld
nqcn de moqelijkheid om vuile overqll's vqn een grote ofnemer vqn deze

fqbriek schoon te wqssen.

Aon een wqsserij werd qdvies uitgebrocht over het verwijderen von

lijm op lqtexbqsis uit bedrijfskleding'

In opdrocht vqn een wosserij werd een onderzoek ingesteld nqqr de

oorzqqk von de slechte tint vqn vingerdoekjes.
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In opdrccht vcrn een wosserij werd een onderzoek ingesteld nqcn de
oorzqqk vqn de tintvermindering von een 25 nuoJ. grewcssen overhemd,

In opdrqcht vcrn een wosserij werd een onderzoek ingesteld nqcr de
oorzqqk vqn de slechte tint von een wqstoÍeldoek"

In opdrocht vqn een wosserij werd een onderzoek ingesteld nqcu de
oorzqqk vqn het tintverschil tussen een doo deze wqsserij gewassehen
een thuis gewqssen servet"

In opdrocht vcm een wosserij werd een onderzoek ingesteld nqqr de
oozcrqk von geelkleuring von een nylon overhend.

In opdrocht vqn een wosserij werden tintnetingen uitgevoerd qqn door
deze wqsserij meegewossen, kunstnntig vuilgemookte doekjes,

Dezelfde netingen werden uitgevoerd in opdrocht vqn een mqchinefq-
tniek qon kunstnutig vuilgennokte doekjes, die in een wqsserij in een
door deze fqhiek geleverde wqsrnschine en in een qndere wqsrnqchine
wqren meegewqssen.

In opdrocht vqn een nnchireÍobriek werden 6 stellen proefdoeken on-
derzocht, welke door deze fqbtiek wcnen gebruikt voor proefnemingen in
een wqsserij" Hetzelfde wqs het gevql rnet 4 stellen proeÍdoeken, welke
door een zeepfohriek wqren gebruikt voor proefnemingen en net 2 stellen
proefdoeken, welke door een voorlichtingsinstituut von een vereniging von
huiswouwen wqren qewqssen. Deze onderzoekingen zijn niet inbegrepen
in he t in het voorgocorde genoemde oqrtql onderzoekingen vqn proefdoeken,

C BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN

In opdrocht von de Federatie voor de Wqsindustrie werd vijfmool een
onderzoek ingesteld noor de vqkbekwqqmheid vcrn personen, die woren toe-,
gelotenvoorhet oÍleggenvqn een z"g"eenvoudige proef ter verkrijging vcm
een Ministeriële Verklqring inzoke vqkbekwqcmheid voor het wqs.=.. en
strijkbedrijÍ.
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In zijn functie vqn verbindingsmon tussen de wosserij-reseqrchin-

stituten in de bij de Internqtionole Wqsserij Orgonisqtie (I.L.A.) qqnge-

sloten lqnden en het bestuur vqn de I"l-.A" woonde de directeur de te

Stockholm gehouden bestuursvergodering bij-

Dedirecteur trodop qlsvoorzitter vqn de te Stockholm gehouden joor-

Iijkse bijeenkomst vqn het Internqtionqsl wetenschoppelijk en Technisch

Comité voor de Wosbehondeling"

De directeur trod op ols Rijksgecommitteerde bij het exqmen voor het

Textielbreveten bij het schriftelijken het mondeling en prqktisch exqmen

voor vqkbekwqqmheid wqs- en strijkinrichtingen ingevolge de Vesti-
gingswet,

Het Wqsserij-instituut verleende in sqnEnwerking met het vezelin-
stituutzijnmedewerking bii hetofnemen vqn het tweede deel von het qnq--

listexqrnen A.

De directeur woonde drie door het comité Intemqtionqql de lq Royonne

et des Fibres Synthétiques te Pcuijs georgqniseerde besprekingen over

het etiketteren vqn textiel bij.

De directeur woonde tezqmen met de secretoris vqn de vereniging

Textieletikettering voor Wqs- en Strijkbehondeling een deel vqn een te

Amsterdqm gehouden vergodering bij von een groep von joponnenfqbri-

konten.

De directeur woonde in den Hoog een bespreking bij von de Neder-"

londse Huishoudrqqd met de Nederlqndse Vereniging von Knopenfqbri-
kqnten.

De directeurwoonde in Arnhemeen bespreking bij von de Nederlqndse

Huishoudroqd met een qroep Íqbriko:rten vqn bodhonddoeken onder

ouspiciën vqn het Centrqql Burequ vqn de Nederlondse Kqtoen-- Royon-
en Linnen-industrie,,

De directeur bezocht de te Pqrijs gehouden wqsserijtentoonstelling,
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D. VíERKZAAMHEDEN IN COMíTISSIES

De directeur woonde negen bestuursvergoderingen bij vqn de Vereni-
ging Textieletikettering voor Wqs- en SUijkbehondeling. In verbond net
de textieletikettering woonde de directeur bovendien nog enige bespre--
kingen in kleÍner verbond bij"

De directeur woonde twee vergoderingen bil vcn de door de Federqtie
voor de Wqsindustrie ingestelde commissie opleidÍng leidinggevend per-
soneel.

De directeur woonde drie vergoderingen bil' von de Vertrouwenscom-
missie Nederlqndse Huishoudrqqd/Federotie voor de Wqslndustrie 

"

DeherenNieuwenhuis envqnder Goot hqdden zitting in de commissie,
belost net het ofnemen vqn het tweede gedeelte von het exqmen voor de
qktenN XVII en N XVIII envoor de qoltekening op de crkten N VII, N VIII
en N XIX. Zij woonden édn vergodering von de commissie bij en de heer
Nieuwenhuisnqmdeel oonhet qfnemenvonhet mondeling gedeelte von het
exqmen.,

Drs Nieuwenhuis woonde de.oprichtingsvergodering bij von de Com--
missie opleiding Akten vqn Bekwqqnheid Nijverheidsonderwijs N XVII en
N XViII.

Als voorzitter vqn de sub-commissie ''woning en Textiel'^ reidde Drs
Nieuwenhuis twee vergoderinqen vqn deze sub-commissie.

Drs Nieuwenhuis nom deel oqn een vergodering von de voorzitter von
de commissÍe opleiding Akten vqn Bekw qqmhei d N i jve rhei dsondenari js en
de voorzitters von de drie subcommissies, met de docenten von de oplei.-
ding voor het eerste gedeelte vqn deze exqmens.

Drs Nieuwenhuis nqm deel qqn een voltollige vergodering vqn de Com- .

mis sie Opleidinq Akten von Bekwoqmheid Ni jverheids on derwi js.,
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E" LEZINGEN EN VOORDRACHTEN

Drs Nieuwenhuis hield een lezing voor de Studie--Afdeling von de Fe-.

derqtie voor de Wqsindustrie over: Een gedeelte von het in de lootste jo-
ren door het Wqsserlj-instituut verrichte speurwerk"

Drs Ni.euwenhuis hield in het Bouwcentrum te Rotterdqm een lezing

voor eenqqntql voorlichtsters vqnhet Bouwcentrum over: Wqs-. en bleek-
middelen, hun scrnenstelling, eigenschoppen en toepossing" Deze lezing

verschqfte tevens de gelegenheid een vergelijking te mqken tussen de

huishoudelijke en de industriëIe wosbehondeling

Drs Nieuwenhuis hield te Brussel een voordrqcht overr Het gebruik

vqn NqCMCin de soppen en verschillende monieren vqn bleken (jsvel), op

de door Cenotro, d.i, het Belgische Nqtionqol Centrum voor Technische

Hulp en Toegepost Onderzoek,georgoniseerdeTechnische Dcg over Tex-
tiel-Reiniging.

Drs Nieuwenhuis hield voor de First World Linen supply convention

te Pcnijs een voordrqcht over: Loundering Techniques qnd Resecrch"

F" BEZOEKEN EN EXCURSIES

Vqn de volgende huishoudscholen met opleiding voor de nijverheids-
qkten N vII, N XII en N XIX maqkten de qcrn deze opleiding verbonden

lerqressenrnet hqqr leerlingen een gecombineerde excursie nqcr het Wqs-

serij- en noqr het Vezelinstituut T.N"O.

Amsterdcnnsche Huis houdschool
Rijkslandbouwhuishoudschool Nieuw Rollecate
Nieuwe Huishoudschool
R.K, Huishoud- en Industrieschool rSt Joseph'''

Chr" Industrie- en Huishoudschool
Rotterdomsche Huishouds chool
Huishoudschool Loqn vqn Meerdervoort

Groningsche Kook- en Huishoudschool

Amsterdqm
Deventer
Ansterdom
Eindhoven
Groningen
Rotterdqm
Den Hoog
Groningen
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le Chr" Industrie- en Huishoudschool
Lqndbouwhuishoudschool
1e Utrechtse Industrie- en Huishoudschool
R"K" Huishoud- en Industrieschool
R"K" Huishoud- en Industrieschool "St. Agnes"
Ie Chr, Huishoud- en Industrieschool
Chr, Huishoud- en Lqndbouwhuishoudschool
Prot" Chr" Nijverheidsschool
R,K. Huishoud- en Industrieschool
Industrie- en Huishoudschool

de heer B"A. Solowcry

de heer Pcrker
è heer Dr H. Blum
de heer R"E. Woqq

de heer Dr F.W. Helsby
Mevrouw Herbert
de heer J. Ripert
de heer M" Schqerer
de heer V, Krqrner
de heer O.A. Moe
de heer C. Ezeje-Okoye

Utrecht
Drqchten
Utrecht
Leiden
Roermond
Den Hoog
Zetten
HqcElem
Heerlen
AmersÍoort

Verder werdnog eenexcursie nqqr het Wosserij-instituut gemookt door de
Ned. Bond vqn Leerkrqchten bij het Nijverheidsonderwijs, olsmede door
een tweetql directeuren vqn een wosserij net de qcnn deze wosserij ver-=

bonden chquffeurs"

Het instituut werd bezocht door de volgende buitenlqnders:

Engelond
Enqelcmd
Enelcnnd
Engelond
En6lond
Fronkrijk
Fronkrijk
Zwitserlqnd
U.S.A.
U.S.A.
Nigerio

G. PUBLICATIES

Inhet jcnruori-nummervqn De Wqsindustrieverscheen een cntikel, ge-
titeld "Synthetische vezels op bosis von polyvinylchloride,, door J.B. AI.

InhetzelÍde nummervqn De Wqsindustrieverscheen een door het Wqs-
serij-instituut verzorgde vertoling vqn Technisch Bulletin No- 9 wn de
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Internotionqle Wosseri j Orgonisotie over ''De Wqsindustrie in Denemcnkenr' ,

Deze vertqling werd door het Wosserij-instituut vg1n commentoqr voor2ien.

Inhet februcri-nummervqn De Wqsindustrie verscheeneen ortikel ge-
titeld:'iEen duidelijk gevol vqn chemische gebruiksslijtoge " door J.B. AI.

In het mqqrt-nummer vcrn De Wqsindustrie verscheen een ortikel ge-
titeld "Enkele hulpmiddelen ter verbetering vqn de stook-economieí' door

J"B" Al en Drs K.J. Nieuwenhuis-

In het opril-nummervctn De Wqsindustrie werd een berichtje geplootst

over een verbod in Frctnkrijk vqn de fqbricqge von no-iron goederen, die

niet met chloor gebleekt mogen worden.

In hetzelÍde nummer verscheen een qrtikel over een nieuw type slui-
ting voor kledingstukken" Beide cntikelen wqren vqn de hqnd vqn de heer

J,B" AI.

In het mei-nummer vqn De Wosindustrie verscheen een qrtikel over
persbekledingdoor J.B" AI en Drs K.J. Nieuwenhuis, nqctr sonleiding von

een door het Engelse Wosserij-instituut (B.L.R.A.) gehouden enquëte"

In het juni-nummervqn De Wqsindustrie verscheen een door het Wqs-
serij-instituut verzorgdevertolingvonhet verslcg vqn de in I95B te Lon-
den gehouden bijeenkomst vqn het Internqtionqql Wetenschoppelijk en

Technisch Comité voor de Wasbehondeling,

In het juli-nummer vqn De Wqsindustrie verschenen twee ortikelen,
resp" getiteld "Een merkwoordig gevolg vqn een hoog osgeholte" en
i'Plooitjes in een wollen colbertjqs'i, beide door Ir R" Smit"

In het ougustus-nummer von De Wosindustrie verscheen Mededeling

nr l94q "Kort bleken in twee spoelingen of een spoeling bij hogere tem-
perotuur" door Drs K,J. Nieuwenhuis en M.C. v"d" Heyden-von Roode"

Inhet september-nummer vqn De Wosindustrie verscheen, behqlve het
joorverslog 1958, een cntikel getiteld "De op hqnden zijnde etikettering
vqn textiel" door Ir R" Smit.

In het oktober-nummervqn De Wqsindustrieverscheen een ortikel ge-
titeld "Wqssen met 30 m. per minuut" door Drs K.J. Nieuwenhuis.
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In het november-nummer vqn De Wqsindustrie verscheen Mededeling
rc 2M "Weken met droog gedoseerde zeep" door Drs K.J. Nieuwenhuis,
A.P.H. Lingemon en M.C. v"d. Heyden-von Roode.

In hetzelfde nummer vqn De Wqsindustrie verscheen een cntikel ge-
titeld "Wasgoed, voorol dekens, geheel wij von ziektekienren" door Drs
K.J. Nieuwenhuis en J.B. Al.

In het december-numner vqn De Wqsindustrie verscheen een door Ir R.
Smit verzorgde vertoling vcur "Technisch Bulletin" |Jr l0 von de Inter-
nqtionqle Wosseri j-orgonisotie"

Het blqd "Textiel-Reiniging'í tenslotte verscheen regelmotig en het mocht
zich in een bevredigende belongsteliinq verheugen"

***
**
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