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Dc rtoiur von hcl i nstiluut.

Op 3 december 1955 is ten overstaanvan notaris \tr.4. Schmidt
te ts-Gravenhage de akte gepasseerd waarbij ïverd opgericht de
Stichting lVasserij-instituut T.N.O. Oprichters 'waren: de Bond
van Wasindustriëlen in Nederland, de R.K. Nationale Bond van
\[asindustriëlen en de Nijverheidsorganisatie T.N.O. Door de-
ze daad werd het Proefstation voordeltrasindustrie omgezet in
een stichting.

Bastuur,

De samenstelling van het bestuur lras aanvankelijk de volgen-
de:

J. P. Ph. Beyerman
C. Meyer
Drs. C. J. J. de Wit
A. S. v. d. IJssel
Th. Bombeke
H. J. Preller
J.J.A. Huyg
H. W. Hoes
F. Reymerink
Prof. Ir. D. Dresden

Ir. A. J. de Kok

In de loop van het jaar trad Drs. De Wit, die slechts tijdelijk
door de R.K. Nat. Bond van Wasindustriëlen a1s bestuurslid was
aangelvezen, af. Hij werd vervangen door Drs. O. A. de Vos,
de nieuw benoemde secretaris van de R.K. Bond, die daarmede
tevens het secretariaat van het toen nog Proefstation voor de
\[asindustrie genaamde, Wasserij-instituut T. N. O. overnam.
Verder bedankte de heer PreIIer in de }oop van het jaar om ge-
zondheidsredenen als bestuurslid. In zijn plaats werd benoemd
de heer D. van Eck, die ook reedsvroeger bestuurslid was ge-
weest.

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester

voorzitter van de Nijverheidsorgani-
satie T. N. O.
vertegenwoordiger van de Minister
van Economische Zaken.



De omzetting van het Proefstation in een stichting zal bepaal-
de, in de statuten aangegeven wijzigingen in de samenstelling
van het bestuurtot gevolghebben; dezehadden aan heteinde van
het verslagiaar echter nog niet hun beslag gekregen.

Perronccl.

De personeelsbezetting onderging in 1955 vele veranderingen,
waardoor in de zomer van 1955 tijdelijk zeUs enkele leerlingen
van H. B. S. en G5rmnasium in dienst moesten worden genomen.
De personeelsleden, die in de loop van 1955 vertrokken door
het aannemen van een betrekkíng elders of door huwelijk uraren
de volgende:
de analysten: Mej; E.van Velzen en mej. Th.

H. M. Kuypers
de laborante:. Mej. A. Maquelin
de laboratoriumhulpkrachten: Mej. P. M. Ouwendijk en mej.

A. A. Reygersberg
de t5piste: Mej. J. M. van Velzen.

Eveneens wegens verandering van werkkring vertrok de ana-
lystl[.B.vanOostenper 1 januari 1956. De opengevallen plaat-
sen werden aangevuld door de aanstelling van:

I

de analysten:

de aankomend-analyste:
de laborante:

Mej. C. Koolen en mej. M. C.
Schreuder
Mej. M. Weyer
Mej. P. H. Overes

de laboratoriumhulpkrachten: Mej. M.v.d.Vaart en mej. J.C.

de typiste:
van der Vliet
Mevrouw H. J. Duppen-Plomp.

In de plaats van Drs. Stoonrogel, diebegin 1956 de dienst van
het \tr.I. zal verlaten, werden aangesteld de chemisch M.T.S.rers
mej. M. C. van Roode en mej. C. T. M. van der SteI.

De heren Stoonrogel en Van Oosten niet meegeteld bestond het
personeel op 31 december uit 23 personen, nl. 1 directeur,
3 academici eningenieurs, 6 M.T.S.fers, 3 analysten, 1 aanko-
mend- analyste, 1 laborante, 2 hulpkrachten in het laboratorium,
1 stoker, 1 wasknecht en 4 administratieve krachten.

Hulrvcriing.

De huisvesting onderging in het verslagjaar geen verandering.
Doordat het aantal personeelsleden in vergelijking met 1 954 met
één vermeerderde, is het ruimtegebrek nog nijpender gewor-
den danhet reeds was.. Eénvan de laboratoriumtafels kan slechts
ten dele worden gebruikt, doordat in de looppaden aan weers-
zijden van dezé tafel drietafels moesten wordengeplaatst voor
het verrichten van schrijfrerk door het laboratoriumpersoneel.



Verder moet de directeur ziin kamer van nauÏ/eljkq   x 3,5 trt
delen met de leider van de Épeurwerkafdeling. In deze kamer
,"àài"à oot alle bezoekers wolden ontvangen, hetgeen uiteraard
zeer storend is voor depersoon, dieniet bij het bezog-kbetrok-
tàn is, terwijl het gelijÈtiidig ontvangen van verschillende be-
zoekers onmogelijk is.

Grote moei$khéden worden ook onderwonden bij het opbergen
,,"" à" normalë laboratorium- chemicalién, die men in voorraad
moet hebben, van de monsterverzameling van wasmiddelgl 9n
beschadigd wasgoed; van het archief en van de kantoorbenodigd-
heden.

WER KZAAMHE DE N

SpourwcrL.

voor de waslndustrie was in economisch opzicht de belang-
riikste uitkmrst van het speurwerk in het verslagjaar de mo-
g"iiitt 

"ia 
van het gebruik van uitsluitend koud water voor aIIe

spoelbaden.
ïot nu toe was het gewoonte, in ieder geval voor de eerste

spoeling na het laatstó sop, dat voor witgoed- in de regel een
tàmperàtuur van 85oC heeit, een mengsel -van 

heeten koud wa-

l"rï frqjis.f;uï*rdoor 
de ee rste s poeling e en temperatuur

onze wasproeven, waarbij uitsluitend koud water voor de eers-
te spoe ling we rd gebruikt, - 

we rden a chte re envolgens uitg-evge^r{
Uii waterh-ardhede-nvan 0.i4, 1.14 en2.L4 mval = resp. 0.4' 3'2
.ri O.Oob. Noch wat betreft het schoonvassen, noch wat betreft
de vergrauwing, geelkleuring, aggehalte, chemische en me-
chanisóe sgjtàge werd hienran enig nadeel onderrronden. Yet-
luis of een andei storend verschijnsel trad evenmini op.

Het standeard bleekproces vooi witgoed in de Nederlandse
wasseriienomvat hetbleken gedurende 10 rrrinutenbij ongeveer
25o met-hypochloriet in.een èoncentratie van O,25 g werkzaam
chloor pei Uter. Op deze wíjze wördt een zeer lage waarde van
de cheóische slijtàge bereirt (2 tot 3To na 25 maal wassen)-bij
een uitstekende vérwijdering van kleurstofvlekken. Gewoonlijk
*Lrai .ra eer, eerste Ëpoeriíg bii 600 tot 650 een tertperatuur
tussen 20o en 30o bereiktin dederde of devierde spoeling, zo-
dat daarin dan wordt gebleekt. Door het gebruik vanuitàluitend

- koud water reeds voor het eerste^spoelbgd komt de t_empera-
tuur daarvan inde regel tussen 40o en 50o te liggen. Hetis dan
noodzakelijk te bleken in {e tweede spoelin-g 9m 9en bleektea-
peratuur trissen 20o en 30o te verkrijgenr In he! tweede !Poet--
Lad is de concentratie van het los inàe vloeistof zwevende vuil



uiteraard hoger danin hetderde of hetvierde spoelbad. Het zou
kunnen gebeuren, dat dit zwevendevuil zoveel hSpochloriet zou
verbruiken, dat de stoffen, die de kleurstofvlekken op het was-
goed veroorzdren, door het hypochlorietin mindere mate wor-
den aangetast. Dit bleek niet het geval te zijn. De kleurstof-
vlekken worden bij bleken in de tweede spoeling even goed ver-
wijderd als in de derde of de vierde spoeling, mits evenveel
hSrpochloriet per lÍter water en per kg wasgoed wordt toegevoegd
en bij dezelfde temperatuur en even lang gebleekt wordt.

Alleen voor wasgoed met zeer veel vet vuil met een hoog smelt-
punt, zoals monteurrlorreralls en zalfgoed van ziekenhuizen is
koud spoelen misschien onmogelijk, doordat in deze gevallen
de spoelbaden nog betrekkelijk veel zwevend vet vuil zouden kun-
nen bevatten, en wanneer dit zou gaan stollenen dan misschien
grotere vaste sfirkken vormen, zou het bij het weg laten lopen
van het spoelwater door het wasgoed kunnen worden tegenge-
houden, a. h. w. afgefiltreerd. Voor de gewone soorten wit--en
bontgoed is het gebruik van uitsluitend koud water reeds voor
het eerste spoelbad in ieder geval zonder enig bezwaar moge-
ujk.

1trij hebben nog getracht na te gaan, of het vroeger wastech-
nischevoordelen heeft geboden, om de eerste spoelingeen tem-
peratuur van minstens 60oC te geven. Nu was vroegér het wa-
ter, dat voor het wassen werd gebruikt, minder zacht dan te-
genwoordig, terwijl toen de soppen geen CMC bevatten. Uit on-
ze desbetreffende proeven is gebleken, dat bij waterhardhederi
tot 2,14 mval = 6oD en waarsàhiSnlijk teHs no-g hoger. tot tsee
maal zo hoog !.oe, en ook wanneer meí geen CMC in ae soplren
gebruikt, het rrheetrr spoelengeen voordélenbiedt bovenhef ge-
bmikvankoudwaterreedsvoorde eergte spoeling. Hetis denk-
baar, dat het vroeger om nog andere redènen wérkelijk nood-
-zakelijk was, heet te spoelen, bijv. wegens het gebruik ían veel
hogere zeepconcentraties of van zepen of wasà[.a1iën van an-
dere samenstelling. Het zou echtei te kostbaai worden, nog
langer loiernaar te zoeken, daar dit toch niet van onmiddellijk
praktisch belang is.

In versehillende bedrijven werd op dezelfde dag, waarop met
"koudrr spoelen-van het foitte en het'bonte goed wËrd begonnen,
opgemerkt dat het brandstofverbnrik belangrijk daalde.

De besparing bedraagt per-1000 kg wasgoed-voor een bedrijf
met een ketelrendement van 80%, eeq boilerrendement van gOfo
en goed geisoleerde stoom- en war[lnraterleidingen 50 kg ko-
len met een calorische waarde van 6800 kcal pe; kg. BiJ een
koferlplijs- van f. 70,:- per ton ie dit een bespaiing vËn t.'S, SO
per- 1000 kg wasgoed. Voor een bedqijf ,mei lagele ketel- en
boilerendementen en minder goed geiËoleerde Íeidingen is de
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besparing nog groter. Voor bedrijven met een oliestookinstal-
htié bediaagt àe besparingongeveer 851o van de besparing van
een overeenkomstig bedrijf, dat kolen stookt.

Bij een totale jaaromzet van aIIe Nederlanclse wasserii^el Y91
2OO.-000 ton zoude jaarliiksebesparingdus minstens f. 700. 000
per jaar bedragen.- Naar schetting wordt het koud spoelen reeds
voor de helft van de totale omzet toegepast.

De door het werk van het instituut in de laatste tien jaar ge-
realiseerde besparingen op het verbruik aan wasmiddelen en de
tiidsduur der wasproces§en bedragen f. 8,70 per 1000 kg was-
göed. De door tret instituut aangeraden combinatie van weken
én eerste sopis nognietatgemeeningevoerd, doch wordt steeds
meer toegepast; dete corrbinatie levert ook weer een besparing
van f. 3,20 per 10OO kg rasgoed.

In totaal ziSn dus bii èen iaaromzet van 200.000 ton wasgoed
reeds besparingen van meer da.u 2,3 miljoen gulden per jqal
gerealiseerd; te-rwijl in totaal bespaard zou kunnen worden 3,1
íritSoen gulden per-5aar. De totale jaarliikse sulsidie van de
georganiseerde waeseriien en vaa de Nijverheidsorganisatie
T. N. O. bedraagt 27o van dit bedrag.

Door geen enkele van deze besparingen is de kwaliteit van de
wasbehandeling minder goed geworden;. verschillende besparin-
gen zijn zelfs gepaard gegEan met belangrijke verbeteringen wat
Èetreft kleinere vergrauring, kleinere geelkleuring, beter
schoonwassen, lager asgehalte en kleinere mechanische slii-
tage van het wasgoed.

De overige verbeteringen van de wasproee§,§en, wasmiddelen
en wasmachines waaraan in het verslagjaar werd gewerkt, heb-
ben geleid tot verbeteringenof vereenvoudigingen 4iesoms ooh
nog gepaard gingen met financiële besparingen. Zo rerd voor
norrraal vuile gezinswas een eensoPslÈasPfoces gevonden, dat
even goede uitkomsten geeft als het gebruikelijke tweesopswas-
proceÈ bij eenfinanciëlebesparingvan f. 2,80 per 1000k9 was-
goed.

Uitvoering van het speurwerkprogramma 1954/ 1955

Onderwerp

\ilaswerking van
NaCMC envan andere
derivaten van poly-
sacchariden.

Stand vanhet speurwerk per 31- 12- r55

Katoenwasproeven op laboratorium-
schaqlmet 40 monsters NaCMC wer-
den uitgevoerd in opdracht van vier fa-
brikantenvan deze verbinding; in som-
mige gevallén samenmet zeep en ver-
sterkers (wasalkaliën) in zacht water,



Onderwerp Stand vanhet speurwerk per 31- 12- r55

in andere gevallen samen met een s)m-
thetisch wasmiddel, versterkers en
een bleekmiddetnhard water. Bij de-
ze rvasproeven werd het vuildragend en
het vuilverwijderend vermogen der
verschillende
vergeleken.

rrronsterg onderling

In opdracht van één dezer fabrikan-
ten werden katoenwasproeven op labo-
ratoriumschaal uitgevoerd met drie
wasmiddelen op basis van zeep, zon-
der en met NaCMC, in hard water,
waarbij weer op het vuilverwijderend
en hetlvuildragend vermogen der was-
middelen werd gelet.

Ire opdracht van eenvijfde fabriek van
NaCMC werdenwasproeven op labora-
toriums chaal uitgevoerd met katoen en
rayon in zacht ,water met zeep, ver-
sterkers (wasalkalién) en een bleek-
middel, aI of niet onder toevoegingvan
NaCMC. Bij deze proeven werd niet
alleen de tint (vergrauwing en geel-
kleuring) na herhaaldefijk wassen be-
paald, dochook het schoonwagsen, de
verwijdering van (natuurlijke) kleur-
stofvlekken, het asgehalte en de che-
rnische slijtage der vezels.

In opdracht van een T.N.O.-instituut
werd het vuildragend en het vullver-
wijderend vermogen van 11 .derivaten
van hogere polyosen en van NaCMC on-
derling .vergeleken door middel van
katoenwasproeven op laboratorium-
schaal met een synthetisch wasmiddel
en versterke;:s, aI of niet onder toe-
voeging van een bleekmiddel.

In het laboratorium werden enkele
derivaten van een polysaccharide be-
reld. Hiermee enmeteen ander poly-
saccharide werden waÉ,proeven op Ia-
boratoriums chaal uitgevoerd.

In verbandmet enkele nieuwe artike-
len in de literatuur werd begonnen met



Onderwerp Standvanhet speurwerk per 3 1 - 12- r55

een nader onderzoek naar de factoren
waarop het vuildragendver mogen van
NaCMC berust. Ook werd begonnen
met een aantal proeven, waarmee
meer inzicht zal kunnen worden ver-
kregen in het vuilverwijderend vermo-
gen van NaCMC.

AIle gegevens verkregen bij was-
proeven op praktijkschaal in de proef-
wasserij over de invloed van het ge-
bruik van NaCMC in de soppen op het
asgehalte van het wasgoed werden met
elkaar in verband gebracht en aange-
vuld met de gegevens die hierover in
de literatuuf voorkomen.

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

In opdracht van een chemische fa-
briek werdenvier reeksen van 25 was-
proeven op industriële schaal uitge-
voerd onder gebruikmaking van drie
synthetische wasmiddelen of zeep,
naast altijd dezelfde hoeveelheden
versterkers (wasalkaiiën) en NaCMC.
Bij deze proevenwerd hetvuilverwij-
derend vermogen dervier wasmidde-
Ien onderling vergeleken door beoor-
deling van het gewassen goed zelf; en
de vergrauuring, de geelkleuring, het
asgehalte, de chemische en de mecha-
nische slijtage aan proefdoeken, die
25 maal met ieder wasmiddel waren
meegeurassen.

In opdracht van dezelfde fabriek wer-
den wasproeven op praktijkschaal uit-
gevoerd met twee poedervormige was-
middelen uit de handel en met drie door
deze fabriek bereide synthetische
wasmiddelen voor de grote was. Be-
halve de hierboven genoemde eigen-
schappen werd bij deze proeven ook
het schuimend vermogen en de stabili-
teit van het schuim op de soppen be-
paald.

In opdracht van een tweede chemi-



Onderwerp Stand van het speurwerk per 31- l'2- r55

sche fabriek werden katoenwasproe-
ven op laboratoriumschaal uitgevoerd
met twee monsters zeep vanverschil-
lende samenstelling.

Van een zeepfabriek werd zeven maal
een opdracht ontvangen tot het uitvoe-
ren van vier reeksen wasproeven oP
praktijkschaal met in totaal 14 was-
middelen bij verschillende waarden
van dehardheidvanhetwateren de pH
van het sop, waarbij o.a. de vergrau-
wing, de geelkleuring, het asgehalte,
de chemische en de mechanische slij-
tage werden bepaald aan 20 maal met
ieder wasmiddel meege\{tassen proef-
doeken. De nauwkeurigheid van de ver-
kregen uitkomsten werd berekend door
en in samenwerking met de Afdeling
Bewerking \flaarnemingsuitkomsten
T. N. O.

In opdracht van dezefabriek werden
de kritische concentraties van twee
zeqpsoorten bij een temperatuur van
65oC bepaald.

Bij dezelfde temperatuur werden
verwolgens katoenwasproeven uitge-
voerd met vijf wasmiddelen, waarbij
bovendien op verschillende wijzen
werd gebleekt. Bij dezeproeven werd
de verwijdering van vet en vast inert
vuil nagegaan met behulP van stan-
daard vuildoeken, de verwijdering van
kleurstofvlekken door middel van ver-
schillende soorten vlekkendoeken, de
vergrauwing, geelkleuring, chemische
slijtage en asgehalte aan de hand van
meegewassen schone Proefdoeken.

Voor een handelsonderneming wer-
den katoenwasproeven op laborato-
riumschaaluitgevoerd met twee was-
middelen op basis van zeep, die tevens
een bleekmiddel bevatten.

In opdracht vaneenderde chemische
fabriek werden wasproeven op labora-



Onderwerp Stand vanhet speurwerk per 3 1 - 12- r55

toriumschaal uitgevoerd met vijf was-
middelen en twee wasalkalimengsels
voor overalls, waarvan het vuilverwij-
derend en het vuildragend vermogen
werd bepaald.

Verschillende ver-
sterkers voor wit-
goed.

In de proefwasserij werden twee
reeksenvan 24 wasproeven op techni-
sche schaal uitgevoerd, waarin naast
zeep en NaCMC a1s wasalkali, öf het
standaardmengsel van selde soude en
metasilicaat werd gebruikt, öf alleen
metasilicaat. Dit taatste wordt í1. in
Engeland vaak gedaan. De hardheid van
het water, dat voor deze wasproeven
wer{gebruikt, bedroeg 1 mval of mel
(2, 8oD). Evenals bij een waterhardheid
van 0,14 mvalof mel (0,4oD)bleek ook
bij deze hardheid van het waterhet ge-
bruik van alleen metasilicaat als ver-
sterker over het algemeen minder
goede uitkomsten op te leveren dan het
standaardmengselvan sel de soude en
metasilicaat, inhet bijzonder wat be-
treft de algemene vuilverwijdering, de
vergrauwing en de geelkleuring van het
wasgoed.

In de proefwasserij werd ook een
reeks van24 ïvasproeven op technische
schaal uitgevoerd, waarbij de wasal-
kaliën (versterkers) op andere wijze
over de twee soppen werden verdeeld
dan tot nu toe was gedaanin vergelij-
king met een reeks van 24 urasproeven
met het standaard alkalimengsel in
beide soppen. De uitkomstenvan deze
proeven zijn in bewerking.

In opdracht van een chemicaliënhan-
del werden ïrasproeven op laborato-
riumschaal uitgevoerd ïnet een meng-
sel van een synthetisch wasmiddel,
NaCMC, versterkers en een bleekmid-
del in hard water, waarbij de gebrui-
kelijke versterkers geheel of gedeel-
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telijk werdenvervangen door een door
deze maatschappij verkocht produkt.

In aansluiting hierop werden twee
reeksen wasproeven op laboratorium -
schaal uitgevoerd, waarbij de invloed
van twee verschillende complexvor-
mende verbindingen op de verwijde-
ring van verschillende soorten kleur-
stofvlekken, roestvlekken, vergrau-
uring, geelkleuring, asgehalte en che-
mische slijtagevan het wasgoed werd
vergeleken.

Verschillende was-,
bleek- en spoelpro-
cessen voor cellulo-
se vezeLs.

In de proefwasserij werden zes reek-
sen van 24 wasproeven op technische
schaal in water met een hardheid van
ongeveer 1,1 of 2,1 mval (resp. 3,1 en
5,guD) uitgevoerd met zeep, sel de
soude en metasilicaat met of zonder
NaCMC. Bij deze proeven werd uit-
sluitend koud water gebruikt voor alle
spoelingen. In verband hiermede werd
niet meer gebleekt in de 4de spoeling,
doch inde 2de ofde 3de spoeling, op-
dat de temperatuur van het bleekbad
tussen 20oLn 30o zou liggen.
Zowel zonder als met NaCMC bleek
het gebruik van uitsluitend koud water
voor alle spoelingen zeer goed moge-
lijk te zijn. Zowel bij koud als bij warm
spoelen was de vergrauwing zonder
NaCMC veel groter dan met NaCMC in
de soppen.

De vereenvoudigingvan het waspro-
ces door uitsluitend koud spoelen be-
tekent bij een totale jaarlijkse ornzet
voor alle Nederlandse wasserijen van
200 miljoen kg witgoed een besparing
van minstens f. 700. 000 per jaar.

In de proefwasserij werden drie
reeksen van e1k 24 wasproeven op
technische schaal uitgevoerd, waarbij
het weken \treer op andere wijzen ge-
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schiedde dantot nutoe was gedaan. De
uitkomsten van deze proeven waren
zeer belangwekkend. Ter controle van
hun juistheid werd met het uitvoeren
van nog een vierde reeks van 24 was-
proeven op technische schaal begon-
nen.

Tevens werd een reeks van 24 was-
proeven op technische schaal uitge-
voerd volgens een eensopswasproces
in aansluitingaan reeds eerder uitge-
voerde wasproeven volgens een ander
eensopswasproces. Op deze wijze
kwam vast te staanaan welke vereis-
ten een eensopswasproees voor nor-
maal vuile gezinswas moet voldoen om
minstens even goede uitkomsten te ge-
ven als het gebruiketijke tweesops-
wasproces . Zultk een eensopswaspro-
ces geeft niet alleeneen vereenvoudi-
ging van het werk, doch zoals onder
het hoofd "speurwerkt' in het 5aarver-
slag zelf is besproken een financiële
besparing van bijna f. 3, -- per 1000
kg witgoed.
_ In de Verenigde Staten, Engeland,
Duitsland en Zwitserland woidt het
witte goed vaak gebleekt in het sop,
hetzij met bleekloog (hypochloriet) in
het eerste sop, hetzij met natriumper-
boraat of waterstofperoxyde in het
tweede sop. Daarentegen wordt in Ne-
derland gewoonlijk met h;pochloriet
gebleektinéén derspoelingen, dus bij
lagere temperatuur. De hypochloriet:
concentratie kan dan groter zijn dan bij
bleken in één der sóppen. óaar eeà
spoelbad zelfs in een machine van het
normale type (NT) netto, d. w. z. bij
met water gevulde machine, niet meei
dan twee minuten duutt, en deze tijd
niet lang genoeg is voor een voldoend
grote vlekkenverwijdering, moet het
spoelbad waarin wordt gebleekt, Ian-
ger dan twee minuten duren. De tota-
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le duurvan het wasproces wordt hier-
door met drie tot zevel minuten ver-
Iengd.

Ei werden nu in de Proefwasserij
drie reeksen van 24 urasproeven oP

technische schaal uitgevoerd, waarbij
öf met hypochloriet werd gebleekt- in
het eersté sop, öf met perboraat in het
tweede sop öt met h;pochloriet in één
der spoelingen. Hierbij is ondubbel-
zinni§komen vast te staan, dat de door
het Wasserij-instituut aangeraden
wijze van blekén in e en spoelb-ad g-e du-
r"hd" 10 minutenbij 20o tot 30oCmet
0,25 g werkzaam chloor Per liter bij
één zófae ofeen nog kleinere waarde
voor de chemische slijtage van het
wasgoed leidt toteen veelbetere ver-
wi'idèrins van kleurstofvlekken en een
beïere tínt van het wasgoed dan het
bleken in het eerste ofhet tweede sop
met hypochloriet of met perboraat.

Verschillende zepen
en synthetische was-
middelen voor het
wassen van wol.

In aansluiting op een vríJeger ver-
richt onderzoek werd begonnen met
het uitvoeren van dekenwasproeven op
technische schaal met vijf verschil-
lende wolwasmiddelen in twee u'asma-
chines in deproefwasserij. Ineen van
deze twee machines wordt met ieder
wasmiddel gewassen bij twee ver-
schillende waardenvoor de sterkte van
de mechanische beweging. Bii deze
proeven wordt bepaald: het- schoon-
'wassen van wollen enhalfwollen stan-

rdaard vuildoekjes, de vergrauwing en
de geelkleuring van schone wollen en
haUwollen doekjes, het verbleken van
de kleur van drie geverfde wollen
weefsels en breisels, de krimP en de
greep van wollendekensen van devijf
àndere soorten weefsels en breisels.

In opdracht van een chemische fa-
briek werdeir van enkele zeepsoorten
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ook bij 20oC de kritische concentra-
ties bepaald.

In aaàsluiting hieraan werden wol-
wasproeven op laboratoriums chaat bii
20oö uitgevoérd, waarbij de ve.rwii-
dering vàn vet en vast inert vuil, de
vergràuwing, de geelkleuring 9" g"
kriàp werden gemeten en ook de al-
kalisèhe aantasfing van de wolvezels
en degreep van de gewassen weefsels
werden beoordeeld.

In opdracht van een chemische fa-
briek ïerden wolwasproeven op tech-
nische schaal uitgevoerd met een wol-
wasmiddel op basis van zeep en-rnet
een synthetisch wasmiddel. Na afloop
van dèze proeven werd de motechtheid
en de veihindering van de vraat door
tapijtkeverlarven van aldus gewassen
wótÍen weefsels bepaald door het Cen-
traal Laboratorium T. N. O.

Via een T. N. O. -instituut werd een
opdracht ontvangen tot het uitvoeren
van wasproeven met enkele soorten
elastiekén kousen met drie verschil-
lende wasmiddelen, opdat dit instituut
in het bijzonderde invloed dezerwas-
middelei op de in de kousenverwerkte
rubber zou kunnen nagaan.

Keuze van wasmidde-
len voor bePaalde
soorten textiel.

In opdracht van een chemische fa-
briek werd de invloed van het drogen
van jute zakken onder verschillende
omsiandigheden in een tumbler op de
afname vànde treksterkte en de krimp
bepaald in vergeliiking met het- drogen
doór ophangen op een droogzolder.

Invloed van de wijze
van drogenvan geu7as-
sen jute weefsels oP
slijtage en krimP.

In opdracht van een chemische fa-
briek werden de mogelijkheden tot
verhindering van de corrosie varl een
nonferro-rnetaal onder invloed van

Corrosie en erosie
van metalen onder in-
vloed van bestandde-
Ien van wasmiddelen.
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was- en bleekmiddelen door middel
van laboratoriumproeven nader bestu-
deerd.

Wasmachines. Van een apparatenfabrÍek werden
drie opdrachten ontvangen tot het be-
palen van de vuilverwijàering in pro-
tot;ryen van twee nieuwe wasmàchines.
In één van deze prototypen werd ook
een reeks van 24 wasproeven op prak-
tijkschaal uitgevoerd-ter bepaling van
de mechanische slijtage, aie UiJ het
ïrassen in deze machine optreedt-.

Bij de hierboven onder wolwasfiid-
delen genoemde urasproeyen op tech-
nische schaal met vijf wolwasmiddeten
in twee wasmachineè Ui.3 drie verschil-
tende ioorten *""rra"ïs"rrà Ë;";i"g
worden niet alleen de wasmiddéle;
doch ook de wasmachines op de daar
genoemde punten onderling-vergele-
ken.

t\iidd.l", ter verhin-
dering vandevorming
ofafzetting van ketel:
steen.

In een wasserij werd een praktijk-
proeï, genomep met de toevoeging van
zeer kleine hoeveelheden vanlen be-paald synthetisch wasmiddel aan het
ketelwater ter verhindering van de af-
zetting van ketelsteen op de wanden van
de stoomketels. De uitk-omstenvan de-
ze-proef waren gunstig, zodat getracht
zal worden de proef in een aa-ntal an-
dere wasserijen te herhalen.

Voor een handelsonderneming werd
nagegaan, of hetmogelijkwas m"et be-
hulp van een uit tret Uuitenland inge-
yoprd apparaatje de af,zetting van Èe-
telsteen te voorkomen.

Verwijderingvan syn-
thetische wasmidde-
len uit afvalwater.

In opdracht van een ingenieursbureau
werd een onderzoekingesteld naar de
effectiviteitvan een doór dit bureau in
Nede rland geïntroducee rde we rkwij ze
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Analysemethoden.

voor het verwijderen van synthetische
wasmiddelen uit afvalwater. Tevens
werd de invloed van deze werkwijze op
de bezinkings snelheid van het zlveven-
de vuil in afvalwater nagegaan.

Het onderzoek naar de bruikbaarheid
van verschillende analysemethoden
voor bepaalde bestanddelen van was-
middelen uit de handel werd voortge-
zet.

In opdracht van een chemicaliënhan-
del werd een synthetisch wasmiddel
vrijwel volledig geanalys eerd.

Voorlichting.

De voorlichting, welke doorhetinstituut aan wasserijen wordt
gegeven, geschiedt in hoofdzaak ter plaatse door het brengen
van bezoeken dooreen deskundige van hetinstituut aan de was-
serijen. Deze bezoeken worden niet gebracht aan aIIe trvasse-
rijen, doch in hoofdzaak aan die wasserijen, welke zijn aange-
sloten bij de z.g. Uitgebreide Service. Het lidmaatschapvan de-
ze Service houdt in een overeenkomst voor het brengen van een
bepaald aantal bezoeken per jaar. Het aantal van deze bezoe-
ken en de duur van ieder bezoek, nl. een halve ofeen hele dag,
zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Het varieert van
4 bezoeken van een halve dag tot 6 bezoeken van een hele dag.
Soms worden op verzoek echter ook incidenteel bezoeken ge-
bracht.

Het lidmaatschap van de Uitgebreide Service is dus een vrij-
willig door de wasserij met het instituut gesloten overeenkomst,
behalve voor de wasserijen, die militair wasgoed of wasgoed
van gevangenissen, huizen van bewarihg e.d. behandelen. Voor
deze wasserijen is het lidmaatschap verplicht en deze verplich-
ting houdt tevens in, dat hetinstituut regelmatigkopieën van de
bezoekrapporten aan de betrokken militaire- of gevangenis-au-
toriteiten moet zenden. Op dezewijze kunnen deze opdrachtge-
vers van de wasserijen controleren of de wasserijen door het
instituut gegeven adviezen opvolgen. Blijkt zulks niet of niet in
voldoende mate het gevaL te zijn, dan kunnen zij de wasserijen
daarop attenderen en indien de wasserijen ook daarna nog in ge-
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brekp blijven, kunnen zij het met de wasserijen gesloten con-
tract verbreken. Op deze wíjze kan er dus pressie worden uit-
geoefend op slech+ werkende wasserijen, die geen moeite doen
om hun werkwijzen of inrichting te verbeteren, een bevoegd-
heid, die het instituut zelve niet bezit. Ook andere, grote op-
drachtgevers van wasserijen, b. v. hotels, ziekenhuizen e. d.
stellen soms de eis, dat de wasserij, die voor hen werkt, aan-
gesloten n'ioeten zijn bij de Uitgebreide Service.

Het lidmaatschaf van de Uitgebreide Service heeft voor de aan-
gesloten wasserijen o. m. het voordeel, dat de resultaten van
het dbor het instituut uitgevoerde speurwerk in de aangesloten
wasserijen onmiddellijk in toepassing worden gebracht. Eens
per week heeft er nl. een besprekÍng plaats van de personen,
die regelmatig de aangesloten Iedenvan de Uitgebreide Service
bezoeken, de z. g. buitendienst, met de staf van het instituut.
Behalve dat in deze bijeenkomst de problemen worden bespro-
ken, welke zich bij het bezoeken van de wasserijen in de afge-
lopen week hebbenvoorgedaan, ende opgedane ervaringen wor-
den uitgewisseld, wordt door de leider van de speurwerkafde-
Iing mededeling gedaan van de resultaten van gereedgekomen
vrij speurwerk. Aangegeven wordt hoe deze resultaten in dc
praktijk moeten wordentoegepast en toegerust met deze weten-
schap gaat de 'rbuitendienstrr daarop aan het werk om de nieuwe
vondsten aanstonds ingevoerd te krijgen.

De resultaten van het speurwerk worden ook gepubliceerd in
"De Wasindustrierr, het maandblad van de Federatie voor de
\trasindustrie, maar dit geschiedt vee1al eerst geruime tijd na
het gereedkomen van het onderzoek, waardoor de wasserijen,
die geen lid zijn van de Uitgebreide Service, pas veel later van
de resultaten van het speurwerk kunnen kennisnemen, terwijl
zij dan bovendien zelf voor de toepassing van de resultaten moe-
ten zorgen.

Een ander voordeel van het lidmaatschap van de Uitgebreide
Service is, dat de bezoeken een periodieke bedrijfscontrole vor-
men. Allegeconstateerdefouten worden in het rapport vermeld
en men kan dus zijn maatregelen nemenom hetmakenvan deze
fouten in het verwolg te voorkomen.

Het lidmaatschap van de Uitgebreide Service staat niet alleen
open voor commerciële wasserijen, doch ook voor wasserijen
van hotels, ziekenhuizen e. d. Deze instellingen hebben bij het
lidmaatschap van de Uitgebreide Service nog een belang, dat de
commerciële wasserijen niet hebben, nl. dat zij hun ei§en goed
urassen, waardoor iedere vermindering in de slijtage van het
goed, die verkregen kan worden, een direct, financieel voor-
deel betekent. h de meeste gevallen overtreft de besparing,
welke op deze manier verkregen kan worden, verre de kosten
van het lidmaatschap en het is daarom verbazingwekkend, dat
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nog zovele instellingen met eigen wasserij geen beLangstelling
voór deze Service Uti5tcen te hébben.

Dit gebrek aan belangstelling, hetwelk men niet alleen bii ae

instelingswasserijen, doch ook bij de commerciéle ,b-e-drijven
aantreft,- spruit, zbats ook reeds in het jaarverslag 1954 werd
opgemerkt, voor een belangrijk deel voort uit het feit, dat ook
zèépfabrieken een zekere voorlichting geven. M9n -zi-et 

da-ar-bij
echierover het hoofd, dat leveranciersvanwasmiddelen bij het
geven van voorlichting nimmer de objectiviteít kunl-e-nöetrach-
íen, welke men van eèn neutraal instituut als het W. I. kan en
mag verurachten.

Hét aantal leden van de Uitgebreide Service ondelging in de
loop vanhet jaarweinigverandering. Het bedroegop 31-decem-
Uei 19Sa, 2L1 enop 31 december 1955, 218, waarvan 20 inBeI-
gië. Als gewoonlijk bedankten een aantal wasserijen in het be-
gin .r.an hét 5aar vóor het lidmaatschap en traden er in de loop
ian het jaai een aantal anderewasserijenals lid toe, w-aardoor
het totaàl aantal leden toch nog met 7 steeg. Het aantal aange-
sloten wasserijen in België neemt geleidelijk af doordat in Bel-
gië enkele jare-n geledereen soortgelijk instituut is opgericht.
- AIs een vórm van voorlichtingmoet ook worden beschouwd het
onderzoek van beschadigd wasgoed, het onderzoek van water,
uras- enreinigingsmiddelenen het onderzoekvan 25 maal mee-
genassen proèfdoeken. Het aantal vandeze onderzoekingen be-

516 (735)
32 ( 37)
L2 ( Í6)
6( 4lztl (1ee)

Tussen haakjes is aangegeven hoeveel van deze onderzoekingen
er in 1954 werden uitgevoerd. Opvallend is vooral het teruglo-
pen van het aantat onderzoekingen van beschadigd wasgoed, een
verschijnsel, dat zichook reedsin vorigejaren voordeed. Door
welke oórzaken ditverschijnsel optreedt, is nietmet zekerheid
te zeggen, maar één vande oorzakenis waarschijnlijk wel, dat
ook zèèpfabrieken, althans één daarvan, deze werkzaamheden
gratis vLrrichten. Daarbij wordt dan het feit, dat het onderzoek
werd uitgevoerd door een leverancier van wasmiddelen aan de
wasserijen gecamoufleerd, doordat het rapport w91d] uitge-
bracht óp fiiefpapier, dat de naam van een bepaald instituut
vermeldt, welk instituut in feite echter niets anders is dan een
onderdeel van de zeepfabriek. De huisvrouwen, aan wie deze
rapporten door de wasserijen worden overgelegd, worden zo-
aoènde in de waan gebracht, dat het onderzoek werd verricht
door een neutraal instituut, hetwelk geheelvrij staatvande u/as-
serijen.

droeg in 1955:
Beschadigd wasgoed'Was- en reinigingsmiddelen
'Water
Diverse chemicaliën
Proefdoeken
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De aantallen van de overige onderzoekingen verschillen slechts
weinig van die van het vorig jaar. Van de 211 onderzoekingen
van proefdoeken werden er 159 uitgevoerd voor leden van de
Uitgebreide Service, waaruit blijkt, dat het aantal wasproeven
met proefdoeken gemiddeld per lid minder dan één per jaar be-
droeg. Behalve aan het feit, dat de grootste fabriek van ï\ras-
middelen voor wasserijen deze onderzoekingenvoor haar afne-
meFS gratis verricht, rnoet dit lage aantal wasproeven met proef -
doeken ook daaraan worden toegeschreven, dat men onvoldoen-
de doordrongenis van het nut van dit controle-middel op de deug-
delijkheid van de wasbehandeling.

Het aantal uitgebrachte adviezen bedroeg 1062 tegen 1045 in
1954. Hierbij is ieder bezoek, dataan een tid van de Uitgebrei-
de Service werd gebracht, als één advies medegeteld.

Het aantal bezoeken bedroeg 1045, tegen L032 in 1954.

Buiten de in het voorgaande genoemde werkzaamheden werden
nog de volgende uitgevoerd:

In opdracht van een wollenstoffenfabriekwerd vijfmaal een cn-
derzoek ingesteld naar de krimp van urollen dekens. Eenzelfde
onderzoek werd éénmaal uitgevoerd voor een andere wollenstof-
fenfabriek.

In opdracht van een textielfabriek werd een krimpproef uitge-
voerd met een staal overallstof.

In opdracht van een handelmaatschappij werd tweemaal een
onderzoek ingesteld naar de bestendigheid van knopen tegen was-
sen, strijken en persen. Voor dezelfde handelmaatschappij werd
driemaal een onderzoek ingesteld naar de bestendigheid van kno-
pen tegen chemisch reinigen, strijken en persen, en éénmaal
een onderzoek naar de Lestendigheid van knopen tegen persen.

Voor een andere handeLmaatschappij werd tweemaal een on-
derzoek ingesteld naar de bestendigheid vanknopen tegen strij-
ken.

Voor een knopenfabriek werd tweemaal een onderzoek inge-
steld naar de bestendigheid van knopen tegen wassen, koken,
strijken en persen.

In opdracht van een textielblekerij werd éénmaal een onder-
zoek ingesteld naar de wasechtheid van een aantal stalen geverf-
de nylon enéénmaaleenonderzoek naar de wasechtheid, lvrijf-
echtheid en zweetechtheid vaneenaantal stalen geverfde nylon.

In opdracht van een textielfabriek werd éénmaal een onder-
zoek ingesteld naar de strijkechtheid van schortenbont en één-
maal een onderzoek naar de wasechtheid, lichtechtheid en strijk-
echtheid van schortenbont.

In opdracht van een wasserij werd een onderzoek ingesteld
naar de wasechtheid van gekleurde overalls.

20



In opdracht van een verffabriek werdeen onderzoek ingesteld
naar de wasbestendigheid van een aantal stalen Flockprint.

In opdracht vaneen detailhandelin textiel werdeen onderzoek
ingesield naar de wasbestendigheid van een kreukherstellende
finish op katoenen weefsels.

In opdracht van een tricotagefabriek werd een onderzoek in-
gesteld naar de opgetreden chemische aantasting biJ het bleken
van een partij katoenen borstrokken.

In opdracht van een overhemdenfabriek werd tweemaal een on-
derzoek ingesteld naar het gedrag van boorden en manchetten
van overhemden bij het ïvassen.

In opdracht van een andere overhemdenfabriek werd een on-
derzoek ingesteld naar de aanwezigheid van optisch blauwmid-
del op voeringstof voor boorden van overhemden.

In opdrachtvaneenwasserij werd tweemaàl een onderzoek in-
gesteld naar de wasechtheid van geverfde stalen katoen. Een:
zeUde onderzoek werd voor een andere wasserij uitgevoerd.

In opdracht van het D. M. Luchtmacht werd tweeinaaÍ een be-
oordeling gegeven van het schoonwassen van in een bepaalde
wasserij gewassen wollen dekens.

Eveneens in opdracht van het D. M. Luchtmacht werd een be-
oordeling gegeven van de mogelijkheid van schoonwassen van
militair witgoed. Eenzelfde beoordeling werd gegeven in op-
dracht van het Departement van Justitie over urasgoed van een
gevangenis en in opdracht van een wasserij over overalls.
. In opdracht van een sanatorium werd tweemaal een beoorde-
ling gegeven van de deugdelijkheid van de wasbehandeling van
katoenen pyamals.

In opdracht van een wasserij werd nagegaan of het veroorza-
ken van jeuk door de kragen van witte jasschorten aan een fout
bij de wasbehandeling kon worden toegeschreven.

In opdracht van een fabriek vanwasmachines tverd in een was-
serij een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van onvoldoen-
de verwijdering van vlekken uit tafelgoed van een restaurant.
Een wijziging in het wasproceswerd aangegeven, waardoor het
euvel verdween.

In een overheidswasserij werd eenvergelijkend onderzopk uit-
gevoerd naar het s choonwassen met behrrlp van krmstmatig vuil-
gemaakte doekjes.
In opdracht van een sportorganisatie werd nagegaan of

trainingspahken al dan niet chemisch waren gereinigd.
Aan een wasserij werd een advies ultgebracht over de aan-

schaf van een onthardingstoestel.
In opdracht van een technisch bureau werd een onderzoek in-

ge steld naar de doelmatigheid van een antiketelsteen- apparaat.
In opdracht van vijf was s erij en we rd een ontwerp voor bedrijfs -

modernisering opgesteld.
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Aan een maatschappij met eigen wasserij werd een beoorde-
Iing gegeven vaR de doelmatigheid der wasserij.

Aan één rassèrij werd een bezoek gebracht voor techntche
controle en adrries.

B il zondorc wcrkzoomhcdcn.

In opdracht van de Federatie voor de \ilasindustrie werd ze-
yenmaal een onderzoek ingesteld naar de vakbekwaamheid van
peraonen, die een aarvraag hadden ingediend voor e€n vestl-
gingsvergunning voor een was- en strijkinrichting en driemaal
van personen, dle eenzelfde aanvraag'hadden ingediend alleen
voof een strijkinrichting.

In zijn fimetie van verbinÍringsman tusgea de sasserij-re-
searchinsdtuten in de bij de Inte rnationale lflas s e rij - organisatie
(I. L. A. ) a4ngeeloten landen en het bestuur van deze organisa-
tie roonde de directeur debestuurevergaderingvan de organi-
satie te Parije bij. Tevens bezochten de direeteur en de heren
Yan Loon en Vomink de gelijktijdig te Parijs gehouilen wasse-
rij-tentoonstellingen woonde de directeur debeide, onder aus-
plciën van de I. L. A. gehouden voordrachten, bij.

De directeur narn deel aan de iaarlijkse in Brussel gehouden
bije enkom st van vertegenw oordigers van'was a erij - res earchin-
stituten in de bij de I. L. A. aangesloten landen. Tevens maakte
de directeirr van deze gelegenheid gebruik om het erÈele jaren
geleden opger{chte Belgis che was s e rij - lnstituut te bez ichtigen.

Op een bljeenkomst van de Studie-afdeling van de F'ederatle
voor de IlÍasindustrie maakte de heer Nieuwenhuis deel ult van
het fonun.

De directeur trad op als Rijksgecommitteerde bii het exemen
voor het Textiel-brevet en bij een examen voor de \iVas- en
Strijkinrichtingen ingevolge de Vestigingswet.

Dis. Nieuwenhuis woonde een vergadering bij van de Advies-
commissle Waterverontreiniging van de drie centrale werkge-
versbonden. AIs uitvloeisel hienran had de directeur een be-
spreking net Ir. Ribbius, hoofdingenieur vatr het Rijksinstituut
vór ZuiverÍng van Afvalwater, over de zrdvering van het af-
valwater van raoserijen.

De directeur had een-bespreking raet de directeur van het Cen-
traal Bureau van de Nederlandse Katoen-, Rayon- en Linnen-
induetrie o\rer salnenwerking tussen de Textiel- en de Waein-
dustrie. Als gevolg hier:rran Éerden zowel door het bestuur van
de Vereniging K.R.L. als door het bestuur van de Federatie
voor de ltlasindustrie personen aengewezen, die tezamen een
commissie zullen vormen, waarbij de directeur vatr het IlÍas-
serij- lnstituut T.N.O. ale contactper§oon voor de'ÏVasindustrie
op zal treden.
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Het lVasserij-instituut verleende in samenwerking met het
l/ezelinstituut T. N. O. zijn medewerking aan het afnemen van
het tweede deel van het analyst-examen A.

Drs. Nieuwenhuis had zittingin de eramencommlssie voor de
aantekening op de nijverheidsakteÉi N VII en N XD(.

lïorlzoomhodon ln commirrlor.

De directeur had een bespreking met de presidente en de se-
cretares se van de Nederlands e lfuishoudraed over labelling varr
textiel enwoonde een vergadering bij van dedoor de Huishoud-
raad ingestelde labelling.;commiseie. In deze vergadering werd
een kleine commissie benoemd voor het opstellen van statuten
en een huiehoudelijk reglement voor een op te richten stichting,
die de labelling van textiel ter hand zal'riemen. Deze cömmÍs-
sie, waarin ook de directeur zitting nam, vergaderde in 1955
tweemaal.

De directeur woonde vier vergaderingen bij van de door het
-Koninklijk Instituut van Ingenieirrs ingestelde Werkgroep 26,
Textielkwaliteit.
Drs. Nieuwenhuis nam zitting in de door de Hoofdcommissie

voor de Normalisatie ingestelde normalisatiecommissie 9?,
Oppervlakte -aetieve stoffen.

Lorlngcn cn voordrochlcn.

Drs. Nieuwenhuis hieldvoor de Ned. Bond van Prot. Chr.Itlas-
lndustriëlen een voordracht over rrverkorte wasprocessentt.

Verder sprak Drs. Nieuwenhuis voor de kring Èrabant van de
R.K. Nat. Bond van \fasindustriëlen en voor de Afdeling Ilaar-
lem van dezelfde bond over ttModerne waaprocessent,.
^Ter lnleiding toteenexcursie vanledenvón de Vereniging van
Overheids- en Instellingswasserijen aan het instituut hieta ae
directeur een vöordracht over rrHet wassen van textielrr.

Bozoolon on oxcurrler.

-_Y9r1q 
de volgende huishoudscholen met opleiding voor de aktes

N VII, N )<II of N XD( maakten de aandeze opleidingen verbon-
den leraressen met haar leerlingen een gecomb_ineeràe excursie
naar het ïVassetij-instituut en naar het Vezelinstituut:

Prot. Chr. NiJverheidsschool. te Haarlem
An e rsf oorts che lluishouds chool te Am e rsfoort
Chr. Huishoudschool te Groningen
R. K. Huishoudschool te Roermond
R. K. Huishoudschool te f s-Hertogenbosch
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Landbouwhuishoudschool De Nieuwe Rollecate te Deventer
Amsterdamsche Huishoudschool te Amsterdam
Huishoudschool Laan van Meerdervoort te Den Haag
R. K. Huishoudschool te Leiden

ve rder we rden het was s e rii - instituut en het ve zelins tltuut be -
zooltt door:
De Afdeling Haarlem van de Ned. Veren. van Hulsvrouwen
De Afdeling Delft van de R. K. Vrouwenbeweging-.

Het instiàrut werd bezocht door de volgende buitenlanders:

Dr. J. N. Philips
Dr. E. Kornreich
dhr. E. Swetman
dhr. J. Lelion
dhr. Cl. Frryrgois
dhr. Frritz Loewy
dhr. Kamal Najib Saad
Dr. B. Nillsen
Mevrouw D. KöPke
dhr. N. J. Smith
dhr; A. G. Aitchison
dhr. \tr. N. \triUiams
dhr. Miles
«ifr. W. A. Tidridge
dhr. ltrade
Civ.Ing. O. Edlund
Civ.Ing. I. Flodén
dhr. Roberts

Australië
Engeland
Engeland
Frankrijk
Frarikrijk
Israel
Libanon
Noorwegen
Nooruregen
u. s. A.
u. s. A.
U. S. A.
u. s. A.
u. s. A.
u. s. A.
Zveden
Zweden
Zwitserland.

Publlkatlor,r

In ttDe Wasindustriett, het maandblad van de Federatle voor
de Wasindustrie verschenen de volgende publikaties:-1,, Ët januari-nummer verscheen een mededeling over het
wassen van Rhoryl.

In het februari--nummer en het maart-nummgr verscheen een'
p.,Utit "ti" 

getiteld: t' !Íitwasproeven met 
- 
s oda,9n (of) -rretasili-

àà"t i" ver-schillende onderlinge verhoudingen" door Drs. K.J.
Nieuwenhuis en Drs. C. Stoorvógel. Tevens werd in het maart-
nummer commentaar geleverd ópeen daarln opqengme.l publi-
[àtià "." Trubenisea Ita over hèt wassen van Trubenijsboor-
den.

In het aprilnummer verschenen een artikel rrControle van het
fàariitsdaterih wasserijen" door Ir. H.v.d. Goot eneenartikelíÉ;;';ia;;ï"oo" r,"t hËrkennen van kunstharsen op wasgoed"
door Drs. K. J. Nieuwenhuis en N. v. d. Burgh.
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In het juni-nummer verscheen een publikatie, getiteld ttKoud

spoelen'door Drs. K.J. Nieuwenhuis en Drs. C. Stoorvogel.
Tevens werd in dit nummer het eerste technische bulletin ge-
publiceerd, dat is opgesteld door het Internationaal ÏYetenschap-
pelijk en Technisch Comité op het gebied van de wasbehande-
ling, redacteur F. CourtneyHarwood, British Laundererrs Re-
search Association. Het bulletin werd door het \[. I. vertaald
en van commentaar voorzien.

In de serie artikelen over het ruwworden van geel- en rood-
koper in wasmachines verscheen in het augustusnummer arti-
kel no. XI over "De invloed van thiosulfaat, sulfiet en bisulfiet
als antichloort' door Drs. K. J. Nieuwenhuis en Ir. K. H. Tan.

In hetzelfdemunmerverscheenhettweede, door het W.I. ver-
taalde envan commentaar voorziene technische bulletin van het
Internationaal Wetenschappelijk en Technisch Comité op het ge-
bied van de wasbehandeling.

In het oktobernummer verschenen drie publikaties, één geti-
teld ItMetasilicaat als wasalkali bij een wàterhardheidvan SoDtt
door Drs. K.J. Nieuwenhuis en Drs. C. Stoorvogel en twee in
de serie artikelen over het ruwworden van geel- en roodkoper
in wasmachines, nl. no. XII getiteld ttDe kleur van geelkoper
onder invloed vanfluorescentie-míddelen in het wasgoed bij ge-
bruil< van uitsluitend koud water voor alle spoelbaden" en no. XIII
getiteld "Idem, rranneer desoppenalleen metasilicaat als was-
alkali bevatten", beide door Drs. K.J. Nieuwenhuis en Ir. K.H.
Tan.

Verder werd in het oktobernummer nog een mededeling ge-
daan over ttOverhemden met een gebreid boordtr.

In het novembernummer verscheen een beschouwing over de
in Parijs gehouden internationale wasserij -tentoonstelling, door
L. van Loon en G. .Vorrink. Tevens werd in dit nummer opge-
nomen het derde door het W. I. vertaalde en van commentaar
voorziene technische bulletin van het Internationaal Wetenschap-
pelijk en Technisch Comité.

In het december-nummer verscheen een publikatie getiteldt'Kookwasproeven met enkele huishoudwasmiddelentt door Drs.
K. J. Nieuwenhuis en Drs. C. Stoorvogel.
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