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BESTUUR

Overeenkomstig de bepalingenvan de statutenwerd het aan-
tal bestuursleden, dat was aangewezendoor de Bond vanWasin-
dustriëIen in Nederland en door de R. K. Nationale Bond van
rWasindustriëlen, hetwelk tot dusver vier voor iedere bond had
bedragen, teruggebracht tot drie. Voor de Bond van Wasindu-
striëlenbetekende dit, dat de heer Th. Bombeke aftradals be-
stuurslid, doch de heer Bombeke werd door zijn bond verzocht
de bestuursvergaderingen als toehoorder te blijven bijwonen.
Hierdoor werd de mogelijkheid geschapen toch te blijven pro-
fiterenvan de jarenlange ervaring van de heer Bombeke als be-
stuurslid.

Bij de R. K. Bond werd de vermindering van het aantalbe-
stuursleden verkregen doordat de heer Drs. O. A. de Vos, se-
cretaris van de R.K. Bond, als bestuurslid aftrad. Hij bleef
echter wel de functie van secretaris van het bestuurvervullen,
doch werd in de loop van het verslagjaar wegens verandering
van werkkring vervangen door de heer J. G. M. Angevaare, de
nieuw benoemde secretaris van de R. K. Bond.

Aanhet einde van het verslagjaarwas het bestuur alsvolgt
samengesteld'

J. P. Ph. Beyerman
C. Meyer
A. S. v. d. IJssel
D. van Eck
J. J. A. M. Huyg
H. W. Hoes
F. Reymerink
Prof. Ir. D. Dresden

Ir. A. J. de Kok

J. G. M. Angevaare

voorzitter
vice -voorzitter
penningmeester

voorzitter van de Nijverheids-
organisatie T. N. O.
vertegenwoordiger van de Mi-
nister van Economische Zaken
ambtshalve secretaris.



PERSONEEL

Deaankomendanalystemej. M. Weyer nam ontslag enwerd
vervangen door de laborante A. A. van den Dool. Verder trad
bij de speurnrerkafdelingals laborante in dienst mej. H. C. Haan-
tj es.

De analyst N. v. d. Burgh trad in dienst van een textielfa-
briek. In deze vacature werd nog niet voorzien.

De typiste in tijdetijke dienst mevrou$/ H. J. Duppen- Plomp
nam ontslag en werd vervangen door mej. L. A. M. MiiUers.

De stoker J. G. Stikkelman nam ontslag en werdvervangen
door de heer Th. Slegtenhorst.

De heer G. Vorrink, chem. M. T. S. ter, werkzaam bij de
buitendienst, namper 1 januari 1957 ontslag. Beslotenwerd in
deze vacature voorlopig niet te voorzien.

Op 1 januari1957 bestondhet personeeluit 22 personennl.
1 directeur, 3 academici en ingenieurs, 5 M. T. S. ters, 2 ana-
lysten, 3 laboranten, 2 hulpkrachtenin hetlaboratorium, 1 sto-
ker, 1 wasknecht en 4 administratieve krachten.

HUISVESTING

Deze bleef even benard als zij de laatste jaren steeds ge-
weest was. Alle hoop is thans gevesti.gd op het te bouwen nieu-
we T. N. O. gebouw. Gelukkig behoort het \trasserij - instituut
mede tot de eerste T. N. O. -instituten welke in dit gebouw zul-
len worden gehuisvest.

APPARATUUR

De Tornado droogtumbler, welke het Instituut tot dusver
van de Machinefabriek Reineveld in bruikleen had, werd ge-
kocht.



WERKZAAMHEDEN

A. Speurwerk

De belangrijkste uitkomst van het speurwerk in het ver-
slagjaar, zowel voor dewasindustrie als voorde gehele Neder-
Iandsevolkshuishouding, is de ontwikkeling van een nieuwlvas-
proces voor wit- en bontgoed. Evenals het vroegere verkorte
wasproces van het lVasserij-instituut berust ook ditïvasproces
op het inzicht, dat de omstandigheden waaronder het wasgoed
het snelst door een zeepoplossingwordtbevochtigd, niet dezelf-
de zijn a1s die waarbij het vuilverwijderend vermogen van een
zeepoplossingmaximaal is. Gedurende het allereerste deelvan
het wasproces wordt het droge wasgoed daarom behandeld met
een oplossing van zuivere zeep, waardoor het reeds na enkele
minuten door en door nat is, terwijl de zeep zich dan bevindt
op de plaatsen waar ze haar vuilverwijderende werking moet
uitoefenen, nl. in het weefsel. Vervolgens worden de wasalka-
liën toegevoegd en de temperatuur verhoogd cloor het inblazen
van stoom, waardoor de vuilverwijdering zo groot mogelijk
wordt.

Een verschil met het vroegere verkorte wasproces is nu,
dat men na de bevochtigingstijd van enkele minuten een deel
van de zeepoplossing laat weglopen. Hierdoor wordt reeds wat
vuil uit de wasmachlneverwijderd, hetgeen een gunstige invloed
heeftop de algemene tint van het wasgoed. Indien men danvoor
het sopheet water in de machine laat lopen, komt deze vlugger
op de voor het sop vereiste hoge temperatuur dan ïvanneer men
het gehele wee\pad alle^en door het inblazenvan stoom moet ver-
*a""rr,.rrrr"n 350 tot 85o. Indien mende dosering derwasmidde-
len zo kiest, dat de concentraties der wasalkaliën even hoog zijn
als voorheen in een tweesopswasproces. en die van de zeep en
het NaCMC 50% hoger, is het niet nodig meer dan één sop te
geven. Het zeepverbruik is bij dit wasproces 33% hoger dan bij
het verkorte tweesopswasproces. het NaCMC-verbruik is ge-
lijk, en het wasalkaliverbruikis kleiner. In totaal ondergaande
wasmiddelkosten daardoor geen verandering.
Hetwarmteverbruik is echter lager, hetgeen vooral bij de hui-
dige schaarste aan stookolie zeer belangrijk is. Zelfs indien
gestookt wordt met kolen, bedraagt de besparing op de brand-
stofkostendoor dit nieuwe wasproces ten opzichte vanhet ver-
korte tweesopswasproces van het rffasserij-instituut minstens
f. 1, 10 per 1000 kg wasgoed of bij een jaaromzetvan 200.000
tonwasgoed voor alle Nederlandse wasserijen gezamenlijk meer



dan f. 220. 000,-- perjaar. Hierdoor stiigthet totaat derbespa-ringen, die door het speurwerk van het wà'sserrl-lnitituuaÀéan-
rende de laatste 11 jaar zijn mogelijk gemaat<i, tot meer dan
3, 3 millioen gulden per jaar. Teà opzichte van een tweesops-
wasproces met een z. g. volledigwaspoeder bedraagt de brand-
s_tofbesparing meer dan f. 2.20 per ÍOOO tg wasgoà.
Het schoon\ryassen ís 2310 beter dan met het oorsprónkelijke ver-korte tweesopswasproces; het verschil in scËoonwasËen met
een \ilasproces waarbij eerst wordt ,'geweekt" met watergedu-
rende twee tot zeven minuten is nog §roter. Hierbij kominog,
dat de bediening van de wasmachine is vereenvoudigd, doordàt
de juiste vlotverhouding voor het sop thans gemakkéliiker kan
w-orden ingesteld; dit getdt zowel voor automatische bédiening
a1s bij bediening met de'hand.

HetzeUde wasproces kan desgewenst ook geheel met koud
water en stoomworden uitgevoerd. Doordat het danwat 1anger
duurt, eer het weekbad en het sop op de vereiste temperatuurzijn gekomen, is bij gelijke duur van het wasproces de verbe-
tering in het schoonwassen wat minder groot dan wanneer ook
heet water ter beschikking staat. Ten opzichte van het oorspron-
kelijke verkorte tweesopswasproces bedraagt de verbefering
echter toch nog 18%. Op deze wijze kunnen de kosten voor het
aans chaffen of het ve rgroten van een warmwate rinstallatie w or-
den uitgespaard.

Tensloire is hetvoor nietal tevuil wasgoed ook nogmoge-
Iijk het weekbad niet afte laten, dochdit evenals bij hetverkór-
te tweesopswasproces om te zetten in een sop doorhet toevoe-
gen vanwasalkaliën en het inblazen van stoom, zonder datmen
eentweede sopgeeft, mits ookdan de zeep- enNaCMC-concen-
traties in het ene sop 50/o hoger zijn dan in de soppen van het
tweesopswasproces en de wasalkaliconcentraties even hoog.
Het schoon\ryassen is dan ongeveer 72lo beter dan met het oor-
spronkelijke verkorte tweesopswasproces, doch de tint is iets
minder goed (de vergrauwing is ongeveer 75% groter); vandaar
dat dit v/asproces alleen is aan te bevelen voor niet aI te vuil
ïvasgoed, waarmee de vuilconcentratie in het sop niet hoog
wordt, en de vergrauwing daardoor klein blijft. De totale be-
sparing op wasmiddelen en brandstoffen bedraagt dan ten op-
zichte van het oorspronkelijke verkorte tweesopswasproces van
het Wasserij-instituut meer dan f. 5, 20 per 1000 kg wasgoed.
Voor wasserijen, die veel betrekkelijk weinig vuil beddegoed
van ziekenhuizen en hotels te wassen krijgen, vormt ook dit be-
drag een welkome besparing.



Aande ontwikkelingvan dezewasprocessen is veelvoorbe-
reidend werk voorafgegàan. Zo werd de invloed van de soptem-
peratuur op het schóonwassen nauwkeurig bepaald. Met twee
ierschillende wasalkalisamenstellingen bleek in het tempera-
tuurgebied van GOo tot 85u het schoonu/assen 8 + 21o beter te
worden vöor elke vijf graden temperatuursverhó-ging. Hierb-ij
werd het schoonwass-en beoordeeld aan het gewassen goed zelf,
en niet zoals elders algemeengebruikelijk is aanmeegewassen
kunstmatigvuilgemaakte doekjès. Evenals proeven ovet het blg-
ken methypochloriet bijtemperaturentussen 15 en 30", bewe-
zen ook deze proeven de reproduceerbaarheid van de uitkomste11
die verkregen worden met de'door het Wasserij-instituut ontwik-
keLde metÉode voor het beoordelen op schoonwassen van het
praktijkgoed zeIf.

Gedurende het allereerstp gedeelte van een wasproces wordt
de temperatuur lager dan 40" gehouden, om het stollen van ei-
witachtlge ve rontrè inigingen, bijv. bloedvlekke n, te voorkom en.
Indien zutte vlekken "inbranden" (= stollen) Iossen de eiwitten
niet meer colloldaal in water op, waardoot ze niet of uiterst
moeilijk meer zi.jn te verwijderen. Een uitvoerig onderzoek
bracht aan het licht, dat bij gebruik van "nulgraden" water,
d.w.z. betrekkelijk weinig alkalisch, onthard water de aan-
wezigheid van NaCMC naast zeep tijdens de bevochtigingstijd
van enkele minuten schadelijk is voor de verwijderingvan bloed-
vlekken. Bij gebruik van hei meer alkalische "kalkÉoda" (vol-
gens een neerslagproces onthard) water maakte de aanwezig-
heidvan NaCMC naast zeepniets uit. In het laatstgenoemdege-
val veroorzaakte ook het gebruik van kleine hoeveelheden na-
triumalumiàaat ter bevorderingvan de uitvlokking der onoplos-
bare-calcium- en magnesiumzouten geen verschillen ten aanzien
van de verwijdering van bloedvlekken. Tussen de verwijdering
van mensen-, runder- en varkensbloedbleken geen principiële
verschillen te bestaan.

Hierondervolgt in tabelvorm eenoverzicht van hetoverige
speurwerk, dat in 1956 is verricht.
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'Waswerking van
NaCMC en vanandere
derivaten van poly-
sacchariden.

Katoenwasproeven op laboratori-
umschaal werden uitgevoerd met enker
le monsters CMCuit de handel samen
met zeep en een versterker (wasalka-
Ii) in zacht water ter bepaling van het
vuildragend en het vuilverwijderend
vermogen.

In opdracht van een T. N. O. -in-
stituut werden soortgelijke u/asproe-
ven op Iaboratoriumschaal uitgevoerd
met een polysaccharide in verschil-
lende concentraties en met zes deri-
vaten van dit polysaccharicÍe samen
met een synthetisch wasmiddel en
versterkers en in enkele gevallen ook
met een bleekmiddel in hard lvater.

Vier grote series katoenwasproe-
ven op laboratoriumschaal met ver-
schil.lende soorten NaCMC, zeep, twee
synthetische wasmiddelen met en zon-
der versterkers, in hard en in zacht
water werden uitgevoerd met het doeL
meer inzicht teverkrijgen in het me-
chanisme van de werking van NaCMC
in wasmiddeloplossingen, zowel t.a.v.
het vuilverwijderend als van het vuil-
dragend vermogen.

Verschillende zepen
en synthetische was-
middelen voor cellu-
Iose vezels.

In opdracht van een chemische
fabriek werden katoenwasproeven op
Iaboratoriumschaal uitgevoerd met
twee verschillende zepen elk bij twee
verschillende temperaturen tei ver-
gelijking van het vuilverwijderend en
het vuildragend vermogen.

Katoenwasproeven op laboratori -
umschaal werden ook uitgevoerd met
enkele wasmiddelen op basis van zeep
en/of synthetisch wasmiddel, die wa-
ren bereid volgens de voorschriften
van een kort geleden verleend octrooi
en een openbaar gemaakte aanvrage.
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De uitkomsten van deze wasproeven
waren niet in overeenstemming met
de bijzonder goede eigenschappen die
in de octrooischriften aan deze was-
middelen we rden toegeschreven.

' Inopdrachtvaneen chemischefa-
briek werdenkatoenïrvasproeven op la-
boratoriumschaal uitgevoerd met vijf
synthetische wasmiddelen en met zeeP'
e1k in vier verschillende concentra-
tles samenmet CMC enversterkers in
zacht water.

In opdracht van dezelfde fabriek
werden vele katoenwasproeven op la-
boratoriumschaal uitgevoerd met drie
synthetische wasmiddelen en met zeep
nàast één en twintigverschillende ver-
sterkercombinaties, terwijl één der
drie synthetische wasmiddelen boven-
dien in drie verschillende concentra-
ties werd gebruikt.

In opdracht van een zeePfabriek
werden twee reeksen van elk 24 was-
proeven op industriëIe schaal uitge-
voerdin hard water;de éne reeks met
een waspoeder op synthetische basis
eneenwaspoeder op zeepbasis, de an-
dere reeks met zeep, NaCMC, seI de
soude en metasilicaat.

Bovendien werden i'n oPdralht van
dezelfde fabriek drie reeksen van e1k

24 wasproeven op industriëIe schaal
uitgevoerd met losse zeep enverster-
kei en met een volledig wasPoeder,
waarbij op twee verschillende wijzen
werd gebleekt.

In opdracht van een aantal fabri-
kantenwèrdenmet elk vanvijf synthe-
tische wasmiddelen uit de handel twee
maal twaaU wasproeven op praktijk-
schaal uitgevoerd ter vergelijking van
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de vuilverwijdering, de vergrauwing,
de geelkleuring, het asgehalte en de
chemische stijtage van het wasgoed
bij twee verschillende soptemperatu-
ren en bij twee verschillende maten
van mechanische behandeling van het
wasgoed.

Verschillende ver-
sterkers voor witgoed

Le opdracht van een andere che-
mische fabriek werden twee reeksen
van elk 12 wasproeven op praktijk -
schaal uitgevoerd, waarbij de invloed
van het toevoegen van een bepaald was-
alkali met water onthardende werking
aanhetweekbad, het sopen heteerste
spoelbad op het schoonwassen, de ver-
grauwing, de §eelkleuring, het asge-
halte en de chemische slijtage ïverd
nagegaan.

Bij een tweede, hiermee overeerr
komende serie van twee maal twaalf
wasproeven op praktijkschaal werd
het wasalkali alleen aan het weekbad
toegevoegd.

In opdracht van dezelfde fabrí-
kanten werden drie reeksen van elk
12 wasproeven op praktijkschaal met
een gemengd synthetisch wasmiddel
uitgevoerd, waarbij de gevolgen van
het toevoegen van hetzelfde wasalka-
li aan het weekbad, het eerste spoel-
bad en evt. ook aan het soP werden
nagegaan, wat betreft het schoonïYas-
sen, de vergrauwing, de geelkleuring,
het asgehalte en de chemische slijta-
ge.

In opdracht van een chemische
fabrièk werd het vuilverwijderend en
het vuildragend ve rm ogen van vier ge -
m engde synthetische wasmiddelen on-
derling vergeleken door middel van
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katoenwasproeven op laboratorium-
schaal bij twee verschillende waar-
den voor de hardheid van het water.

Verschillende spoel-
processen voor wit-
en bontgoed.

Ter bevestiging van het in 1955
verrichte onderzoek over de invloed
van de vlotverhouding bij het spoelen
op de verwijdering der wasmiddelen
werden enkele aanvullende proeven
uitgevoerd.

Wassen van wol. De dekenwasproeven op techni-
sche schaal met vijf verschillende
wolwasmiddelen bij drie verschillen-
de waardenvoor de sterkte van de me-
chanische beweging in twee wasmachi
nes, uraarbij wordt bepaald: vuilver-
wijdering, vergrauwing, geelkleuring
verbleken vankleuren, krimp en greep
van wollèn dekens en van vijf andere
soorten geverfde en ongeverfde wol-
len weefsels en breisels, werden
voortgezet.

Dit onderwerp is zo ingewikkeld,
dat het voor een beter begrip van de
reeds verkregen uitkomsten nodig
bleek te zrjn, tussentijds proefwas -
singen uit te voerenvolgens een spe-
ciaal programma, waarbij alleen oP
het schoonwassen en de krimp werd
gelet. Door het vele werk op andere
gebieden kon slechts gedurende een
deel van het verslagjaar aan dit on-
derwerp worden gewerkt.

Wasmachines Een wasmachine van Nederlands
fabrikaat werd'provis orisch ingericht
voor doorlopend spoelen en hierin
werd een groot aantal spoelproeven
uitgevoerd. Er zullen door de fabri-
kant nog een aantal wijzigingen aan
de machine moeten worden aange-

I
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bracht, wil het door).opend spoelen
daarin een werkelijke verbetering
vormen ten opzi.chte van het onderbro-
ken spoelen.

Er werd een onderzoek ingesteld
naar het waterwerbruik en de tijdsduur
van het spoelen in twee doorlopend
spoelende wasmachines van buiten-
lands fabrikaat

Wij hebben de Nederlandse was-
machinefabrikanten nogmaals gewe-
zen op het o. i. grote belang van het
ontwikkelen van continu spoelende was
machines en hun nog weer eens mee-
gedeeld, volgens welke beginselen de
machines zullen moeten zijn gebouwd,
opdat alle voordelen, die het doorlo-
pend spoelen kan bieden, zo goed mo-
gelijk verwezenlijkt zullen ïyorden.

In opdracht van een handelmaat-
schappij werd een reeks van 24 was-
proeven op praktijkschaal uitgevoerd
in een nieuw type wasmachine ter be-
paling van de in deze machine optre-
dende mechanische slijtage.

In twee opdrachtenvan twee appa-
ratenfabrieken werd een oriënterend
onderzoek ingesteld naar het schoon-
wassen in resp. één en twee wasma-
chines. In éénvan deze machines wer-
den daarbij soppen van verschillende
duur toegepast. In dezelfde machine
werden bovendien vierentwintig was-
proeven op praktijkschaal uitgevoerr{
ter bepaling van de in deze machine
optredende mechanische slijtage van
het wasgoed.

Diversen. Er werden
behulp waarvan

regels opgesteld, met
uit de onderlinge ver-
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houding van de drie tristimulusz'emis -
siewaarden volgens Hunter aanstonds
de kleurschakering van het gemeten
oppervlak kan worden herkend.

De betekenis vande volgens ver-
schillende formules berekende waar-
den voor de geelkleuringwerd onder-
zocht.

In opdracht van een handelmaat-
schappij werden door middelvan was-
proeven op praktijkschaal de gevolgen
van de toepassing van blauwsel in het
Iaatste spoelbad onderzocht, zowel bij
gebruik van een wasmiddel oP basis
van zeep als van een wasmiddel oP
s;rnthetische basis, die beide een flu-
orescentiemiddel bevatten.

In opdracht van een T. N. O. -in-
stituut werd begonnen met de uitvoe-
ring van een zeer groot aantal was-
proeven op technische schaal ter be-
palingvan de mechanische slijtage tij-
denshet ïrassenvan alof niet met een
bepaald preparaat behandelde textier.

Er werd begonnen met de toevoe-
ging vanbepaalde chemicaliënaan het
voedingswater van de door ons gebruilc
te stoomketel om na te gaan of deze
chemicaliën de afzetting van ketel-
steen kunnen verm inderen.

11



B. Voorlichtlng

Evenals in voorgaande jaren lverd de voorlichtingaan ïvas-
serijen in hoofdzaak gegeven in het kader van de Uitgebreide
Service door het brengen van bezoeken door deskundigen van
het instituut aan de bij deze Service aangeslotenïvasserijen. De-
ze vorm van voorlichtingstaat ook openvoor ziekenhuizen, psy-
chiatrische inrichtingen en andere instellingen met eigenwasse-
rii

Het aantalaangesloten wasserijen ondergingin het verslag-
jaar niet veel verandering. Het bedroeg op 31 december 1955,
218, daalde vervolgens tot 272 en steeg daarna weer tot 215 op
31 december 1956. Onder de aangeslotenwasserijenbevindt zich
ook een aantal Belgische wasserijen, maar doordat enige jaren
geleden in Betgië ook een wasserij-instituut is opgericht, neemt
het aantal Belgische leden gestadig af. Het bedroeg op 31 de-
cember 1956 nog 15 tegen 20 op 31 december 1955. Het aantal
bezoeken, dat in 1956 aan wasserijen werd gebracht, bedroeg
1059 tegen 1045 in 1955.

Tot de voorlichting moet voorts ook worden gerekend het
onderzoek van beschadi.gd wasgoed, water, was-, reinigings- en
bleekmiddelen en het onderzoek van 25 maal meegewassen proef -
doeken. Het aantal van deze onderzoekingen bedroeg in 1.956:

Beschadigd wasgoed 469 (516)
'Was- en reinigingsmiddelen 17 ( 32')
Water 18 ( 12)
Diversechemicaliën 6( 6)
Proefdoeken 135 (211)

Tussen haakjes is aangegeven hoeveel van deze onderzoe-
kingen er in 1955 werden uitgevoerd. Opvallend is vooral het
teruglopen van het aantal onderzoekingenvan proefdoeken, hoe-
wel dit voor de wasserijen toch een zeer belangrijk hulpmiddel
is om de deugdelijkheid van de wasbehandeling in verschillen-
de opzichten, nl. de chemische en mechanische slijtage van het
wasgoed, de afzetting van kalkzeep e. d. op het wasgoed en de
tint van het goed, te controleren. Het is niet twijfelachtig, dat
de grote personeelsmoeilijkheden, waarmede zeer vele wasse-
rijen te kampen hebben, hiervan voor een belangrijk deel de oor-
zaaK zijn. Men heeft zoveel zorgen aan zijn hoofd, dat men er niet
toe komt ook nog regelmatig proefdoeken mee te wassen, wat
toch altijd nog een zekere oplettendheid vraagt om het voorge-
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schrevenaantalvan 25 wassingente verkrijgen en om te zorgen'
dat de proefdoekenna iedere bewassinguit de rest vanhet was-
goed worden gezocht.
' Procentueel is ook de vermindering van het aantal onder-
zoekingen van was- en reinigingsmiddelen groot, ry.aal dit is
niet oÀverklaarbaar. Er voltrekken zich op het gebied van de
wasmiddelenvoorziening der wasserijen geen veranderingen van
enige betekenis, de markt is, wat de samenstelling der midde-
len-betreft, praktisch gestabiliseerd en er is dus weinig reden
wasmiddelen te laten analYseren.

De verminderingvan het aantal onderzoekingenvan bescha-
digd wasgoed is vnl. in de eerste 9 maanden van let jaar opge-
tréden, tèrwijl het aantal onderzoekingen in het laatste kwar-
taal plotselin! weer een belangrijke verhoging te zien-gaf, die
zich ook in de eerste maand van 1957 nog voortzette. Het aan-
tal onderzoekingen van beschadigd wasgoed bedroeg in de vier
kwartalen van 1956 respec.tievelijk 110; l15; 97; 147,

Met betrekking tot het onderzoek van beschadigd wasgoed
worde nog opgemeikt, dat deze onderzoekingen niet alleenvoor
wasserijen worden verricht doch ook voor particulieren, voor
textielfabrieken en textielhandelaren en voor fabrieken van was-
middelen. Ook wathet onderzoekvan water en vanwas- en rei-
nigingsmiddelen betreft, staat het instituut trouwens open voor
anderen dan wasserijen.

Buiten de inhet voorgaan§e genoemde werkzaamhedenwer-
den nog de volgende uitgevoerd:

In opdracht van eenwollenstoffenfabriek werd driemaal een
onderzoèk ingesteld naar de krimp bij wassenvantelkens 2 wol-
len dekens. Voordezeifde fabriekwerd drie maaleenzelfdeon-
derzoek uitgevoerd met 6 wollen dekens en tweemaal met één
deken.

Hetzelfde onderzoek werd tweemaal uitgevoerd met telkens
2 wollen dekens voor een psychiatrische inrichting en één maal
voor een andere psychiatrische inrichting.
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Een ziekenhuis zond drie wollen dekensvoor hefuitvoeren
van een krimpproef eneen overheidsinstelling lieteenmaal een
dergelijk onderzoek uitvoeren met één deken.

Twee confectiefabrieken lieten een krimpproef uitvoeren
met een overall.

Een psychiatrische inrichting liet een krimpproef uitvoeren
met een staal matrastijk.

Een wasserij liet een krimpproef uitvoeren met een witte
jas en een witte schort.

Een vereniging van huisvrouwen gafopdracht tot het bepa-
len van de wasechtheid en de krimp van een staal pyamastof.

In opdracht van een bandfabriek werd een onderzoek inge-
steld naar de was- en strijkbestendigheidvan acetaatetiketten.

Eenzelfde onderzoek met viscose rayon etiketten werduit-
gevoerd voor een kunstweverij.

In opdracht van een metaalurarenfabriek werd een onder-
zoek ingesteld naar de wasbestendigheid van relief-plastic em-
blemen.

Een ziekenhuis gaf opdracht voor hetinstellen van een on-
derzoek naar de ïyas- en wrijfechtheid van twee stalen blauwe
overallstof.

Aan een handelmaatschappij werd advies uitgebracht over
het wassen van een weefsel van polyvinylchloride met deklaag.

Aan de Inspectie van de Intendance van de Koninklijke Land-
macht werd advies uitgebracht overhet reinigen van motorrij-
dersjassen en enkelstukken.

Aan de Staatsmijnen werd advies uitgebrachtoverhet rei-
nigen van stofmaskers.

Aan een tricotagefabriek werd advies uitgebracht over het
\rassen van wollen stof voor pullovers en vesten.
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Aan een textielfabriek werd advies uitgebracht over het
wassen van twee stalen textiel voor stoelovertrekken.

Aan een wasserij werd adviesuitgebracht over het wassen
van witte nylon overallrs.

Aan een andere wasserij werd advies uÍtgebracht over het
verwijderen van witte patroontjes uit een japon.

In opdracht vaneen handelmaatschappij werdviermaal een
onderzoek ingesteld naar de bestendigheid tegen \ryassen, strij-
ken en persen van knopen.

In opdracht van een andere handelmaatschappij werd drie-
maal een onderzoek ingesteld naar de bestendigheid tegen strij-
ken van knopen en tïveemaal een onderzoek naar de bestendig-
heid tegen lryassen en strijken van knopenmateriaal.

In opdracht van een overhemdenfabriek werd een onder-
zoek ingéste1d naar de mate van chloorretentie van 3 soorten
inlagen voor boorden.

In opdracht van een textielblekerij werd een onderzoek in-
gesteld naar de wasbestendigheid van 2 stalen triplures voor
boorden.

In opdracht van een textielfabriek werd een onderzoek in-
gesteld naar de slijtage i.n de was van twee soortenbeddelaken-

In opctracht van een wasserij werd een onderzoek ingesteld
naar de slijtagevan een 50 maal gedragen engewassenenvan een
dito alleen 50 maal gewassen overhemd. De resultaten van dit
onderzoek zijn gepuËliceerci in "De Wasindustrier'.

In opdracht van een andere wasserij werd een onderzoek
ingesteld naar de oorzaken van het verschil in slijtage tussen
een door deze wasserij gewassen, viscose rayon tafellaken en
de bijbehorende, door de klant thuis gewassen vingerdoekjes.

In opdracht van nog weer een andere wasserij werd nage-
gaan of een nieuw staal halflinnen goed gebleekt was.
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In opdracht van een kindertehuis werd een beoordeling ge-
geven van de tint van door het kindertehuis zelf gewassen goed
en van soortgelijk, in een wasserij gewassen goed.

In opdracht van een handelmaatschappij werd een rapport
opgesteld over bedrijfsmodernisering van eén wasserij.

Aan een doorgangshuis werd advies uitgebracht over het aI
of niet zelf de was doen.

In opdracht vaneen ziekenhuis werd een plan opgesteld voor
de bouw van een eigen wasserij.

Met een ander ziekenhuis werden besprekingen gevoerd over
moderniseringof afschaffing van de bestaande, eigen wasserij.

Voor een wasserijwerd een plan opgesteld voorhet onder-
brengen van de wasserij in een ander gebouw.

Aan een scheepvaartmaatschappij werd advies uitgebracht
over de aanschaf van een mangel.

C. Bijzondere werkzaamheden

In opdracht yan de Federatie voor de Wasindustrie werd 5
maal eenondenzoek ingesteld naarde vakbekwaamheidvan per-
sonen, die warentoegelaten voor het afleggen van een zg. een-
voudige proef ter verkrijging van een Ministeriële Verklaring
inzake vakbekwaamheid vocr het lilas- en strijkbedrijf. Eenzelf-
de onderzoek werd twee maal ingesteld voor personen, die een
MinisteriëIe Verklaring, alleen voor het strijkbedrijf, wensten
te verwerven.

De directeur woonde de te Wenen gehouden, jaarlijkse bij-
eertkomst bij van vertegenwoordigers van wasserij-reséarch in-stitutenin debij delnternationalewasserij organiiatie (I. L. A. )aangesloten landen. In deze vergadering íerà de directeur totvoorzitter verkozen.

11 _zijn functie van verbindingsman tussen de wasserij-re-
searchinstitutenen het bestuur vàn de r. L. A. woondede direc-teur de eveneens in wenen gehoudenbestuursvergaderingen al-
gemene vergadering vande I. L. A. bij. ook had àedirecteur te
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Frankfurt een bespreking met enige bestuursleden van de Bri-
tish Laundererst Research Association over nauïvere samen-
werking, Aan deze bespreking namen ook vertegenwoordigers
van de wasserij-instituten in Duitsland en Frankrijk deel' Te-
vens bezocht de directeur bij die gelegenheid de in Frankfurt
gehoudenwasserijtentoonstelling. Deze tentoonstellingwerd ook
bezocht door de heren Elzenga en Bentzon.

Drs. Nieuwenhuisbracht methet grootstedeel van hetper-
soneel een bezoek aan de wasserijtentoonstelling te Mechelen.
Ir. v. d. Goot woonde tevens een aantal lezingen bij, welke ter
gelegenheid van deze tentoonstelling werden gehouden.

De directeur trad tweemaal op als Rijksgecommitteerde
bij het schriftelijk en het mondeling en praktisch examen voor
vakbekwaamheid \ryas- en strijkinrichtingen ingevolge de Yes-
tigingswet. Ookwoonde de directeur een vergaderingbij van de
examencommissie voor de wasserijcursus ingevolge de Vesti-
gingswet.

Het rffasserij-instituut verleende in samenwerking met het
Vezelinstituut T. N. O. zijn medewerkingbij het afnemenvan het
tweede deel van het analystexamen A.

Drs. Nieuwenhuis maakte deel uit van een Huishoudforum
in een bijeenkomst van leden vanhet Katholiek Vrouwengilde te
Eindhoven.

De bijeenkomsten van de Studie-afdelrng van de Federatie
voor de Wasindustrie werden geregeld bijgewoond door verschil-
lende personeelsledenvan het instituut. Drs. Nieuwenhuis is lid
van hét bestuur vande Studieafdeling. Op een dezerbijeenkom-
sten werden enige doorhet instituut gemaakte tekeningen gepro-
jecteerd van voorzieningen. die men zelf aan wasmachines kan
aanbrengen en werden enkele hulpapparaten voor de wasserij
gedemonstreerd.

De directeur woonde te Gothenburg hetdriedaagse congres
bij over labelingvan textiel, dat aldaarwerd georganiseerd door
het Comité International de Ia Rayonne et des fibres synthétiques.

Drs. Nieuwenhuis maakte deeluit vanhet forum in eendoor
de Vereniging van Overheids- en Instituutswasserijen gehouden
vergadering.
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D. Werkzaamheden in commls3les

Dedirecteurwoonde 7 maaleen vergaderingbij vande door
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ingestelde Werkgroep 26,
Textielkwaliteit.

De directeurwoonde 2 maal eenvergadering bij vande Or-
ganisatiecommissie Textietlabeling, 2 maal een vergadering
van de Technische Commissie inzake labeling van textiel en
5 maal een vergadering van de subcommissie voor het opstel-
len van statuten, een huishoudelijk reglement en een concept-
contract voor een op te richten stichting of vereniging, die de
labeling van textiel ter hand zal nemen.

Drs. Nieuwenhuis had zitting in de examencommissie voor
de aantekening op de Nijverheidsaktes N VII, N XII en N XIX.

Drs. Nieuwenhuis werd benoemd tot lid en vice-voorzitter
yande op 16 maart 1956 opgeribhteNormalisatiecommissie 97:
oppervlakte-actieve stoffen. Tevens is hij lid van de werkgroep
w 2, beproevingsmethoden, van deze commissie.
In de loop van hetjaar heeft hij verschillendevergaderingenvan
deze normalisatiecommi.ssie en werkgroep bijgewoond.

E- Lezlngen en voordrachten

Drs. Nieuwenhuis hield voorde Studie-afdeling van de Fe-
deratie voor de Wasindustrie een voordracht over "Moderne
wasprocessentt.

Drs. Nieuwenhuis hield voor de afdeling Apeldoorn van de
Bond van Wasindustriëlen een voordracht over het onderwerp
"Hoe verkrijgenwij de beste tinten hoe wordt dezegemeten?t'.

De directeurhield voorde vereniging vanoverheids- enin-
stellingswasseiijen (V. O. I. W. ) ter gelegenheid van de jaarver-
gadering van deze vereniging een voordracht over "Het wassen
van textielrr.

De directeurhield voorde Ned. Bondvan Prot. Chr. Was-
industriëlen een vgordracht over ttSynthetische wasmiddelent'.

- , Ter inleiding van een excursie naar het Wasserij-instituut
hield de directeur voor een groepje vrouwelijke Wageningse stu-
denten eenvoordracht overde werkzaamhedenvan het instituut.
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F, Bezoeken en èxcuÍsie't

Van de volgendehuishoudscholenmet opleiding voorde ak-
tes N VII, N XÍ of N xlx maakten de aan deze opleiding ver-
bonden leraressen met haar leerlingen een gecombineerde ex-
cursie naarhet Wasserij-instituuten hetVezelinstituut T' N. O.

Rotterdamsche Huishoudschool, tweemaal
Chr. Industrie- enHuishoudschool Prinses Julianate Gro-
ningen.
Amersfoortsche Industrie- en Huishoudschool
Prot. Chr. Nijverheidsschool te Haarlem
Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool
R, I(. Huishoud- en Industrieschool te Leiden
1e Chr. Huishoudschool te Den Haag
Huishoudschool Laan van Meerdervoort, Den Haag
Am sterdamsche Huishoudschool Zandpad
Nieuwe Huishoudschool Amsterdam
Landbouwhuishoudschool Nieuw Rollecate te Deventer
R. K. Huishoudschool St, Joseph te Eindhoven
1' Chr. Industrie- en Huishoudschool te Utrecht
R. K. Huishoudschool Mariënburg te rs Hertogenbosch

Verder werden nog excursies gemaakt door:

De afdeling Delft
maal.
De àfdeling Den

van de Vereniging van Huisvrou\rven, twee-

Haag van de l3ond van Plattelandsvrouwen,
tweemaal.

Haag met een

van zieken-

het Textiel-

De directricevan het Nebo Ziekenhuis te Den .

aantal. ve rple egste rs.
Een aantal directrices en hoofdverpleegsters
huizen.
Een aantal leraren aan de Vakopleiding voor
brevet.
Een groep jonge Franse wassers.
Een groepje vrouwelijke Wageningse studenten onder lei-
van Prof. Mevrouw Willinghe Prins-Visser.
De vrouwenafdeling van de Yriiz. Hervormde Gemeente te
Overschie.

Het instituut werd bezocht door de volgende buitenlanders:

Mevrouw Stas België
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De heer E. Pirotte
Mr. L. Musing
Drs. A. Heiremans
Drs. A. van Nuffel
Dr. S. Vaeck
De heer A. Franssens
De heer H. Belouze
De heer en Mevrouw Fisher
De heer C. A. C. Haley
De heer E. J. B. Christensen
De heer A. Horowitz
De heer W. Hirschkind
De heer l\Ic. Burleigh
Dr- H. Kaufmann
De heer J. L. Cats
De heer Pinchas Schuber
Dr. W. Bitter
De heer R. Loewy
Mr. Levy
De heer W. A. Joiner
Mej. G. J. Louw

G. Publicaties

Beigië
België
België
België
België
Betgië
Frankrijk
Engeland
Enge).and
Denemarken
Zwed,en
U. S. A.
U. S. A.
U. S. A.
IsraeI
IsraeI
IsraeI
IsraeI
Israel
Nieuw Zeeland
Zuid- Afrika

In het januari-nummer van ttDe \trasindustriet' verscheen een
vertalingdoor Ir. H. v. d. Goot vaneenartikelover "Automati-
sering van de contröIe op het wasproces in wasseri.ien", in het
in Oost-Duitsland verschijnende blad "Die Wdscherei" van no-
vember 1955, waarin een beschrijving wordt gegeven van de
wijze waarop men deze automatisering ineen Moscovischewas-
serij heeft uitgevoerd.

In hetzelfde nummer van ttDe rffasindustrie" verscheeneen
recensie van Forschungsbericht No. 171 van het Wirtschafts-
und Verkehrsministerium Nordrhein-Westfalen over "Untersu-
chung der Wàsche-entwàsserung mit Hilfe von Zentrifugen und
Pressentt.

In het februari-nummer van t'De Wasindustrie" verscheen
een vertaling door Ir. H. v. d. Goot van een gedeelte van een
artikel getiteid "Soap making in Soviet Russiail in "Soap and
Chemical Speciatties" 31, no. 12, dec. 1955 waarin een en an-
der wordt meegedeeld over de wasmethodenen de productievan
zeep en wasmachines in Sowjet Rusland.
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Inhetzelfde nummer van "De Wasindustrie" verscheen Me-
dedeling no. 1?1 getiteld "Twee eensopsrrasprocessent'.

In het maart - nummervan "De Wasindustriet'verscheen
Mededeling no, 172 getiteld "Het gebruik van uitsluitend koud
water voorhet spoetei bij eenwateihardheid van 2,1 mel=6oD".

Tevensverscheen indit nummervan ttDe Wasindustriett het
vierde technische bulletin, dat opgesteld werd door het Inter-
nationaal Wetenschappeliik en Technisch Comité op het gebied
der wasbehandeling. Het bulletin werd door het Wasserij-in-
stituut vertaald en van commentaar voorzien.

Inhet april-nummer van "De Wasindustriet' verscheen Me-
dedeling no. 774, getiteld "Blekenin een dersoppen" doorDrs.
K. J. Nieuwenhuis.

In het mei-nummer van "De tWasindustrie" verscheen Me-
dedeling no. L?5, getitetd "Sliitagevan overhemden bij hetdra-
gen en bij het wassen" door Ir. R. Smit.

Inhet juni-nummervan t'De Wasindustrie" verscheen Mede-
deling no. -176, getiteld "Het belang van de juiste bleektempera-
tuurzowel.bijkoud als bij ïv'arm spoelen" door Drs. K. J. Nieu-
wenhuis.

In Bulletin no. 58, februari 1956 van het Institut Textile de
France verscheenMededeling no. 1?3, getiteld "L'influence de
Ia carboxvmethvlcellulosedans les lessives sur letaux en cen-
dres du linge" óoor Ir. K. II. Tan en Drs. K. J. Nieuwenhuis.

In het tweede deel van het verslag van het "1er Congrès
Mondial de Ia Détergence et des Produits tensio-actifs" ver-
scheen Mededeling no. 152, getiteld "Sur Ia concordance entre
les résultats des essais de lavage en échelle pratique et ceux
des essais en échelle laboratoire" door Drs. K. J. Nieuwenhuis
en Ir. K. H. Tan.

In het juti-nummer van "De Wasindustrie" verscheen een
beschrijving van de Internationale Wasserij-tentoonstelling te
Frankfurt/Main door G. Elzenga en J. Bentzon.

In hetzelfde nummer werd opgenomen de door het instituut
vervaardigdevertaling van Technisch Bulletin no. 5, samenge-

21



steld voor de Internationale Wasserij-organisatie door het In-
ternationaal Wetenschappelijk en Technisch Comité voor de \tras-
behandeling.

In de augustus- en septembernummers van ''De \[asindu-
strie't werd opgenomen Mèdedeling no. 777 "De invloeden van
hogere soptemperaturen met soda en meta of alleen meta als
wasalkali" door Drs. K. J. Nieuwenhuis en M. C. van Roode.

In het oktober-nummer van "De Wasindustriett verscheen
Mededeling no. 178 'rHet weken van hetwasgoed met water. mef
zeep alleen of met zeep en wasalkaliëntt door Drs. K. J. Nieu-
wenhuis, Ir. K. H. Tan en M. C. van Roode.

In het november-nummer van "De Wasindustriettverscheen
Mededelingno. LTg "Verwijderingvanbloed- en chocolademelk-
vlekken" door Drs. K. J. Nieuwenhuis en Ir. K. H. Tan.

Tevens werd in dit nummer een verslag opgenomen door
Ir. H. v. d. Goot over de te Mechelen in België gehouden In-
ternationale Tentoonstelling Was- en Droogkuisindustrie.

In het december-nummer vanttDe Wasindustrie" verscheen
een vertaling door Ir. H, v. d. Goot van een artikel in "Die Wd-
scherei'r 3 no. 8 (aug. 1956) 154-155; 3, no. I (sept. 1986) 174-
176 doorFerenc SzÍÍcs, Directeur -vande Vereniging "patyolat"
(Sneeuwwit) te Budapest, getiteld I'De organisatie van de vere-
niging van genationaliseerde wasserijen Patyolat te Budapest".

}YASSERIJ-INSÍIÍUUI T.N.O.
MIJNBOUWSÍRAAT lór, DEtfT

22


