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CIRCULAIRE 11

SERIE Vl. DOCUMENTATIE EN VOORLICHTING No. 2

Een overzicht van werkzaamheden verricht door de AfdelinE Hout,

ten behoeye yan Handel en lndustrie

door

Dr. W. W. VAROSSIEAU

L INLEIDING rl i i

De .4,fdeling Hout heefl len doeL, voorlichling te geven
en speurwerk te verrichten ten bate van hen, die met
de houthandel, de froutinduslrie en de verwerking en
toepcssing van hout in de ruimste zin vcrn het woord,
ie 'maken hebben. T,eneinde de activiteit op dit zeer
wijde gebied nauwkeuriger te omschrijven, is de hier
volgende circulqire scmengesteld. Het overzicht, dat
men dqqrin <rantrefl, kan ols volgt worden sctmen-
gevat:

1e. De werkzcqm,heden vcr,n de ,4,fdelÍng Hout liggen
op het gebied vqn de toegepaste nqtuurweten-
schcrppen en wel voor zovet deze betrekking
rhebben op tecùrnische vrcragstukken ctongccrnde
het gebruik vqn ,hout.

2e. Economische vrcragslukken, zoals de kostpriis vcrn

houtsoorten en de rentqbiliteil vcn inslolloties en
procedé's worden slechls beschouwd, Índien zii
in het geheel niet vcrn zuiver technische naogelijk-
heden kunnen worden losgemcrckt.
Het inslituut is dus in ho,otdzqqk technisotr- en

niet bedrijfseconomisch georiënteerd.

3e, Het onderzoek en 'de voorlichting von de .A,fdeling
Hout hebben betrekking op hout crls grondstof en
op houl, dat tot een gereed product is verwerkl.
Vrcrog'stukken op hel gebied vcrn de bosbsuw
zocrls bodernonderzoek. crcnplcnl,en ihoutproductie
(uit een economisch oogpunt) zijn dccrrin niel
,betrokken. Deze onderwerpen moeten crls rcnd-
gebieden worden beschouwd.

Uiteraqrd zijn er vele crqnrcrkingspunten met instel-
lingen, die op velwqnle gebieden werkzcrom zijn,
De gemeenschappelijke b'elcrngstelling voor bepacrlde
onderwerpen ¡esulteert in een nctuwe scmenwerking,
welke is ontstqqn met lcrbsrcr,toric¡ voor hoger onder-
wijs en met qndere instellingen voor zuiver- en toe-
gepcrst nqluurwetenschcppelijk onderzoek in binnen-
en buitenlond.
Voorql met instellingen, welke in een zelfde orgoniscr-
torisch verb,and met de Ãfdeling Hout zijn opgenomen.
is rhet onderling contcrct zeer grool. Zo kunnen o.cr.

worden genoerrnd de ,4.fdeling Bouwmqteriqlen en de-
.A,fdeling Verf van het C.I.M.O., het Bosbouwproef-
stqtion T.N.O., het Instituut voor Toegepcrst BiologÍsch
Onderzoek in ,de Nqtuur (LT.B.O.N.), d,e Afdeling Be-
werking Wcrarnemingsuitkomsten T.N.O., de Afdeling
Electronerumicroscopie vcn de Technisch-Physische
Dienst T.N.O. en T.H,, het Vezelinstituut T.N.O. en het
Proefstqtion voor Verpakking'en T.N.O. Deze inslellingen
zijn met nog talrijke meer verenigd in een overkoepe-
trend lichaam: De Nederlcrndse Centrcrle Orgonisctie
voor Toegepcrst Natuurwetenschcppelijk Onderzoek
T.N.O. De instelling vqn deze orgcnisotie, bij de Wel
vqn 30 October 1930, werd in 1924 en 1925 voorbereid
door de ,,Comrnissie Went", welke door de regering
wer'd benoemd.
In de loop der jcren zijn enkele bijzondere orgcrniscties
in het leven geroepen, wqqrdoor thcrns de volgende
hoofdgroepen kunnen worden onderscheiden:

L Cenlrqle Organisctie T.N.O.
II. Nijverheidsorgcnisctie T.N.O.

INHOUD.

I. Inleiding.

II. Strucluuronderzoek.

Ill. .Acntcslingsonderzoek.

IV. Conserveringsonderzoek.

V. Houtveredeling'.

VI. Chemisch onder'zoek.

VII. Physisch-mechanisoh onderzoek.

VIII. Documentatie en voorlichting.
IX. Summcrry.
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III. VoedinEsorgcnisatie T.N.O.

IV. Lcndbouwo¡g,onisalie T.N.O,

V. Land,bouwnijverheidsorgcnisatie T.N.O.

VL Rijksverdediging'sorgcnisctie T.N.O.

VlL Gezondheidsorgcnisctie T.N.O.

Deze organiscrties omvcrtten thans 46 instellingen,
wccrrÍn ca. 1500 mensen werkzqom zijn. Van dil crantal
zijn er ca. 300 c¡cqdemisch gevormd.
De bij de wet vastgestelde tcák vqn deze instellingen
is:,,te bevorderen dcrl toegepcrst-nqluurwelenschappe-
lijk onderzoek op de doelmcrtigste wijze dienstboar
wordt gemaqkt aan het clgemeen belcng".
Het ligl in de ,bedoe'Iing, dcl de kosten, welke qan dil
toegepost nqtuurwetenschcppelijk onderzoek zijn ver-
bonden, voor een deel door de overheid en voor een
deel doo¡ handel er:r industrie worden betacld. Subsi-
dies vqn het bedrijfsleven komen wqt 'de .A,fde ing Hout
betreft crcn deze wens tergerrnoet, doch leverden tot
dusver slechts een klein deel der totcrle kosten op. De

kosten vqn voorlichting' moelen worden beslreden, uil
opbrengsten, welke door hel geven vcrn inlichtingen
en het verrichten vqn onderzoek worden verkregen.
Meer inlichtinçJen over 'de Centrale Organisotie T.N.O.
en zijn onde¡afdelingen vindt men in de Wegwijzer
T,N.O., verkrijgbccr bij hel Burequ T.N.O., Koningskade
12, Den Flcog.
De Äfd. Hout is gevestigd: Lcnge Kleiweg 22, Ríjswijk.
Telefoon: DelÍl 2273. Postodres: Postbus 49. Delft.
De .A,fdeling iHout ontstond in hef Loborcrtorium voot
Technische Botqnie te Delft, onder treiding vcrn Prof. Dr,
G. vqn llerson en wo¡dt thqns 'behee¡d door een Be-
sluur onder treiding vqn een Direcleur (It. J. L. Bienfcit),
Ðe ,bezetling omvat in tolacrl 12 personenr onder wie
twee Íngenieurs en twee biolggen.
Het Ínstiluut ,beschikt over vijf laborotoriq voor hout-
onderzoek n.I. voor structuuronde14oek, crantoslings-
onderzoek, conserveríng, chemísch onderzoek en phy-
sisch-mechanisoh onderzoek. Ook is er een voorlich-
tingsdienst ccnwezig.
Thqns zal in grote trekken worden ocngegeven, welke
betekennis deze richtingen vqn onderzoek he,bben
voo¡ de proktijþ welke methoden en hulpmiddelen
worden toegepcsl en welke resultqten tot dusver Ín
het inslituut werden bereikt. Het is niet de bedoeling,
eerr clgemeen overzicht vqn üet houtonderzoek le
geven (men zie hiervoor o.cr. circulqire 7 vcrn de Äfde-
Iing Hout). Er wordt in troofdzqck een beschrijving ge-
geven vqn het eigen werkprogromma, eigen hulpmid-
delen en vqn tot dusver bereikte resultaten.
Het ,spreekt vanze!!, dot een instituut, om goede voor-
Iichting te kunnen geven, niet aileen. thqns bestaqnde
problemen en mogelijkheden moet uitwerken. Voorlich-
ting, uilsluitend op deze kennis gebcseerd zou spoedig
cchter de feiten qankomen.
Nieuwe melhoden en hulpmid,delen mo'eten door we-
tenschcrppelijk onderzoek worden gevonden. Dil werk

CIMO Afd. Hout,
Circ. I 1 (1949)

is sorns níet op korte termijn, mqqt wel op de duur,
uitermc¡te belcrngrijk voor ,handel en industrie. De
werkzcrqmheden vcrn de Afdeling Houl ,zijn dan ook, in
ieder gebied vcrn onderzoek, verdeel,d in ,,voorlichting"
en in ,,speurwerk".

II. STRUCTUURONDERZOEK.

Ã. Doel van het ondetzoek.

Het qnalornisch onderzoek of structuuronderzoek, legl
verbqnd tussen hel ontstqcn en de functies vqn hout
in de levende boom er¡ de toepqssing' von het mcrle-
riclol in de prcktijk.
De herkenning vcrn houtsoofien, ap grond van de rcng-
schikking en afmetingen vqn de somenstellende ele-
menten, is voor handei en ir¡dust¡ie vqn de grootste
betekenis, Het geven vcn een verkeerde ncrcrm ccn een
houtsoort is geen onschutrdige vergissing. In de meeste
van dergelijke gevallen zullen n.l. de eigenschcppen
van het ùroul en dus ook het gedrcrg onder prclktijk-
voorwcqrden, sterk ofwijken vcrn hetgeen men ver-
wachtte. Op deze wijze kcn grool economisch verlies
ontslqon, zoqls vqn lijd tot liid duidelijk wordl gede-
monstreerd.
Vooral nu er in de lqqtste jcren vele houtsoorten worden
crcrngovoerd, welke vroeger nie,t of weinig bekend
wcrren en wcrormee mer¡ dus geen ervcring heeft, is
het vrcrcrgstuk van de houtherkenning zeer crctueel.
Deze nieuwe crcrnvoer plcratst ook een crr:,der vrccg-
sluk ín het centrum vcrn de belcrngstelling. n.I. hel
verbqnd lussen s'tructuur en technische eigenschoppen
vqn hout. Het is n.1. mo,g,elijk om hel gedrag vqn hout
ih de prcktijk in verschillende opzÍchten uit de
slrucluur te voorspellen, Dit bekorl de periode vqn het
,,opdoen von ervcrring" en ,bespcrcrt dus tijd en geld.

B. Methoden en hulpmiddelen,

De houtidenlificcrtie wordt uitgevoerd volgens de
Ioupe methode en met behulp vqn microscopisch
onderzoek. De eerstgenoemde werkwijze is prckìisch,
snel en betrouwbaqr, de tweede geeft meer detqils,
mc¡qr vereist een laborcrtorium-uitrusting. Hulprnidde-
len voor beide methoden zijn w'eergeg'even in fig. l.
In het ofgelopen jcror Ís ook ftret electronen microscoop,
wqcrrmede (voor houtstructuren) een vergroling: vqn
12.000 mqcl is ,bereikt, in het onderzoek betrokken.
Hulpmiddelen als verzcmelingen vcn houtmonsters,
microscopische prepcrrcrten, folomoteriqql en literoluur-
gegevens. worden onder VIiI (Documentctie en Voor-
lichiing) besproken.

C, Werkprogrcmmc.

1. Vooilíchting.
De voorlÍchtinrg omvct het in de prcktijk veel ge-
vrcrcrgde determíneren vcn rhoutm;onsters ten beÏ¡oeve
von clIen, die dcrqrtoe monsters of gebruiksvootwerpen
(Iiefst met opg'ave van het lcrnd vqn herkomst), in.
zenden. .4.1s regel kqn ook de ùrerkomst vqn houtbe-



CIMO Ald. Hout,
C¡rc, 1 1 (1949)

Foto: Àfd. Hout C.I.M.O.

Fig. l. Structuuronderzoek.

Instrumenten en werkzaamheden, welke met het structuuronderzoek van hout verband houden, zijn in het centrum
van de figuur weergegeven.
Rechts onderaan vindt men een zakmes, loupe en loupemicrometer; de hulpmiddelen, waarmede de aard van de
houtsoort zonder verdere laboratorium uitrusting, kan worden vastgesteld, De loupemethode is daarom zeer geschikt
voor toepassing in het bos, op stapelplaats en in de werkplaats. De macroscopische structuur van het hout is weer-
gegeven in de doorsnede van een naaldhoutstam met excentrische kern (rechts onder) en door monsters in een

kast (midden bovenzijde).
Een voorbereiding tot microscopisch onderzoek is het snijden van dunne vliesjes, met behulp van een scheermes of
met een microtoom (links onder). Door een microscoop (rechts) of microfoto-apparaat (links boven) kan men de hout-
structuur r¡r'aarnemen. De achtergrond van de foto wordt gevormd door het microscopisch beeld van de dwarsdoorsnede
door verschillende houtsoorten, n.l, loofhoutceder (links) Sumatraans grenen (midden) en weroe (rechts).
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slqnddelen in bouwplcten worden vcstgesteld. Deter-
minqtÍe geschiedt tegen vergoeding. Ook worden mi-
crof oto's en besohrijvingen von de houtstructuur in
opdracht vervcrardigd. Er zullen ncrcrr gelong ze gereed
komen, ci¡culqires verschijnen met gegevens qqn-
gconde de structuur en beschrijvingen vcn houtsoorten.
De voorbe¡eiding vcn lqatstgenoerlde circulaires, met
microf olo's voorzien, is thqns ve|gevorderd. Een
gedeelte vqn dit werk wordl gepubliceerd in deel IiI
van W. Boerhsve Beekmqn: Hout in clle tijden.
E¡ is een cursus houtidenlificqtie g'eorgcrniseetd wccrr-
voo¡ zoveel belcngstelling bestond, dct deze regel-
matig zcl worden her,haald.

2. Speurwe¡k.
Er wordt een unÍversele determinotie methode uitge-
werkt, wccrrbij een rnechonische selectie kqn worden
toegepost. In ver.band ,met dcrt vrccrgstuk zal de ter-
minologie in de houtstructuur op enkele punten worden
herzien. .A.ongcronde beide onderwerpen is overleg
gepleegd met de Internotionql .A.ssocicrlion of Wood
.4,natomists (LÄ.W..4.). EnkeIe publicaties over dit
onderwerp verschenen (No. l, 6 en 16), qndere zijn in
voorbereiding,
Aon het verbqnd tussen structuut en eigenschcppen,
wordt in een oqntql punten op het werkprogrammc
qandc¡cht besteed.
In sqmenwerking met de afdeling vqn de Technisch-
Physische Dienst T.N.O. en T.H. worden slructuurver-
crnderingen in congetcst- en in mec,hanisch beschq-
d,igd hout onderzocht. Ook met behulp von de gebrui-
kelijke ,microscopische technÍek wordt de invloed vqn
acntosling voor levenctre orgcnismen en vctn grond-
wqter ,op de strucluu¡ van hout onderzocht.
In sqmenwerking' ,met de Ã,f deling Verf vqn het
C.I.M.O, wordt de hechting vcrn verf op hout door
microscopische wocrrnemingen besludeerd.

D. Publicqties vqn de .ã,ldeling Hout.

I. Pfeiffe¡, f. Ph. crnd W. W. Vqrossiecru (1945), Classi-
ficqtion of the slructurql elements ol the secon-
dcry wood of Dicotyledons, using decimql indices
for classificc¡tion qnd identification ol wood
species,
Blumeq 5, 3, 437,

2. Varossiequ, W. W. (1947). Het ontstqcn van hout.
Circulqire 1. .A,fdeling Hout C.I.M.O.

3, 

- 

(1947). De bouw vcrn hout. Circulqire 2,

Äfdelíng Hout C.I.M.O.

4. 

- 

(1947). De techniek vqn het structuu¡onder-
zoek. Circulaire 3. ,4,fdeling Hout C.I.M,O,

5. 

- 

(1947). De betekenis vqn het slructuuronde¡,
zoek voo¡ ,de toepqs,sing von het høut in de
proklijk. Circulqire 4. A,fdeliug Hout C.I.M.O. (Ook
Vqkblad voor Biologen 27, l, 19,)

CIMO Afd. Hout,
C¡rc. 1 1 (1949)

6. 

- 

(1948). T,he identificqtion of wood species
with the qid of the Holle¡ith system.
Blumeq 6, 1, 229.

7. 

- 

(1949). Opgegrqven hout uit biologisch oog-
punl bezien. In: W. Boerhcrve Beekmcrn: ,,Houl in
clle tijden", deel I, hoofdstuk 5. Deventer.

8. 

- 

(1549). Use of electron microscope in wood
cnalomy. In: Report of Conference on Eleclro¡
Microscopy crt Delft, 4-8 July 1949.

I]I, .AÃ.NTÃSTINGSONDERZOEK.

A. Doel van hel onderzoek.

Hout kqn onder bepcrolde omstondigheden door
sohimmels, insecten en enkele qndere levende wezens
worden qangetqsl. Onderzoek op dit gebied heefl ien
doel nc te gqan, welke nc¡tuurlijke weerstand ver-
schillende hout'soorten legen deze contcsting bieden.
Voorts wordt vastgesleld, onder welke uitwendige om-
stcncligheden, zocrls tempetcluut en vochtigheid, de
kcns op ccrntcrsting het grootst is. Mcctregelen ter
voorkoming dqqrvqn kc¡n men uit dit onderzoek qf-
Ieiden.
ïer¡slotte dient men de leefwijze en voortplcnlings-
cyclus von de qqntcstende orgcrnismen ncuwkeurig
te kennen om een doelrnotige bestriiding mogelijk
te mqken.
In qqnsluiting op dit werk wordt ncqegcqn, in wetke
mste kunstmcrtige middelen de levenisduur van ùroul
kunnen verlengen. ,De lechniek vqn de h,outconser-
vering wordt 'or¡der IV besproken. Het resullcct vqn
de conservering wordt door ccntcrstingsonderzoek,
hetzij door mi.ddel van schimmels of vqn dierlijke
crqntcstels bepccld. Met dit onderzoek wordt een
groot economisch bolong gediend, voorcrl nu men in
een periode vqn houtschc¡qrste zuinigheid met dit
materiqql moet,betrachten.

B. Melhoden en hulpmiddelen.

De weerstcnd vqn hout legen ocnlcsting wordt zowel
onder gecontroleerde laboralo¡iumcondities crls in de
vrije nctuur bepcrcrld. LaboratorÍumproeven op het
gebied \¡qn schimmelqqntosting worden uitgevoerd
volgens een internqtionqal geaccepteerde melhode,
welke door onze lcndgenoot Den Berger is ontwik-
keld. De iq,fdeling Hout besohikt voor dit doel over
een uilstekend uilgerust lqborato¡ium, wcrcrt een uil-
gebreide collectie houlaanlqstende schimmels wordt
onderhouden. Microscopisch onderzoek kcrn uiterqqrd
inlichtingen geven over de wijze, wqqrop de aqn-
lqstinq tot stqnd: kornt, en op deze wijze kan verband
tussen structuur- en ccntcrstingsonderzoek worden
gelegd.
Voo¡ het onderzoek vcn dierlijke crcntosling wordt
veel vcn proeven in de vrije nctuur gebruik gemcrckt.
Voorcl pcolworm- en termietcrqntasting worden op
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Foto: Äfd. Hout C,LMO.

Fig, 2. Ãantastingsonderzoek,

In een vochtige omgeving wordt hout, dat onvoldoende is gedroogd, bedreigd door schimmelaantasting, Een gevolg
van een dergelijke aantasling is, dat het hout zijn samenhang verliest. Soms is dit reeds aan het uiterlijk van het
materiaal te zien, zoals in de achtergrond van de foto is weergegeven,
De vertakte figuur rechts boven is een microscopisch beeld van schimmeldraden, die in het hout dringen. Links boven
en rechts in het midden ziet men vruchtlichamen, de als paddenstoelen bekende organen, welke bij de voortplanting
van vele schimmelsoorten een rol spelen.
De natuurlijke weerstand van houtsoorten en van geconserveerd hout wordt bepaald door blokjes in piatte glazen
schalen te brengen (midden boven), waarin schimmels op een voedingsbodem tot ontwikkeling zijn gebracht.
Het vullen van de schalen met deze voedingsbodem ís onderaan de foto in het midden weergegeven. Geheel links
ziet men de ,,broedkamer", waarin de schimmels zich bij een geschikte temperatuur en vochtigheid kunnen ontwikkelen.
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deze wijze o¡lderzocht. Inte¡nctioncle projeclen op dit
gebied, welke door versohillende buitenlcrndse orgc-
niscrtÍe,s tcrt stqnd zijn gebrocht, hebben grote bekend-
heid verworven.

C. Werkprogrommc,

1. Voorlichting.
E¡ wo¡den rqpporten uitgebrcrcht aongccrnde de om-
standigheden, wccrronder aqnlqsting in gebouwen,
stcrpelplaatsen e.d. ùreeft plcrats gehcrd en mcrclregelen
ter beslrijding wor.den dccrbij qcngegeven. Onderzoek
ccngccnde bruinrot, wilrol en verblcruwen heeft in dit
verbqnd plocls. Identificatie vcn plcnlaardirge en von
dierlijke qqntcrsters wordt herhc¡qtrdetlijk door opdrccht-
gevers gevraogd. Ook onderzoekt de ,4fdeling Hout Ín
øpdracht de nctuurlijke weerstcnd vcn houtsoorlen en
de giftigheid vctn conserveermriddelen. Vrcgen crcn-
gccnde de crcrntorsting en conservering vcrn bouwplcten
worden eveneens beqntwoo¡d.

2. Speurwerk,
Het speurwerk is in de afgelopen jcren o.cr. gericht
gerreest op het verbe,leren vcrn de techniek in het
schimmelcrontcrslings-onde¡zoek. Daarbij wordt voorql
gezocht nqctr een bekorting vqn de tijdsduur, die voor
het nemen vcrlt proeven nodig is (thcns pl.m. 3 mqqn-
den). Er zijn uit crangetcst mqteriqcl schimmelstqmmen
geïsoleerd en verder gekweekt, welke thons bij lcrbo-
rctoriumproeven ols entmateriaql worden gebruikt.
Het Iundqmentele onderzoek heeft voorts betrekking
op de bouw en levensverrichtingen vcrn crcntcslende
schimmels. Deze ge'gevens ziin onmisbqar in verbond
met identíf icotie-vrccrgstukk,en.
Ove¡ de crcrntcrsling van hout door inseclen zijn lilera-
luurgegevens verzcmeld en in circulqires gepubliceerd.

D, Publicqties van de .Efdeling Hout.

9. Hof, T. (1948), Acrntosting vqn groen hout door Ín-
secten en hoe deze te voorkomen. Ciculqire 9.

.A,fdeling' Hout C.I.M.O.

10. (1948), Äontcrsting vcrn houl door Lyctus-
soorten en rncrcrtregelen ler bestrijding ervcrn.
Circulqire 10. .4,ldeling Hout C.I.M.O.

IV. CONSENVERINGSONDERZOEK.

À,. Doel vcn hel onderzoek.

Het conserveringsonderzoek heeft ten doel, de weer-
stcrnd vcrn hout legen crontclsling kunstmcrlig te ve¡ho-
g'en en dc¡crdoor'de levensdu'ur te verlengen. Hierdoo¡
wordt niel qlleen een ,bespcring cron mcleriqc¡I ver-
kregen, mqqr ook cqn kosten, welke met de vervqn-
ging dcrcrvcn zijn gemoeicl.
Het onderzoek heeft betrekking op conserverings-

CIMO Afd. l-{out,

Circ. I I (1949)

eigenschcppen vcn versehillende houtsoorten (zocls
de impregneerbcarheid), die voor diverse soorlen
variëren. De somenstelling en giftÍgheid von wcterige
en vctn oliehoudende conserveermiddelen worden be-
pccld evencls de rgeschiklste behandelingwijze vcrn

het hout.
Het materiaql, dct voor conservering in crcnmerking
komt, is vctn zeer uiteenlopende crcrrc{, Bekend zijn Ín
dit verband o.c. telefoonpcrlen, dwqrsliggers en houten
pcaltjes voor het mqken vcrn crfrqsteringen en be-
schoeiingen.
Voorts moet de verduurzarning van oudheidkundige
vondsten worden vermeld.
Tol het conserveringsonderzoek kqn men ook de be-
hcrndeling vqn hout mel brcrndvertrcrgende middelen
rekenen. Een combinqtie vqlr dit proces met conser-
vering tegen ccrntosting door schimmels is mogelÍjk
gebleken.
De belangslellinq voor houtconservering in het crlge-
meetr komt tot uiting in de werkzccrmheden vcn
enkele grole Ínstellingen op dit gebied, zoals het In-
ternqtionaql Burecu voor Houtconservering, wqqrvqn
hel Secretcrriaqt in Den Hocg is gevestigd en de
,4mericcn Wood Preservers Ässociqtion, wacrmede de
Ä,fdeling Hout regelmatig contact heeft.
In Nederlqnd werd op grond vcn de noodzqkelijkneid
von houtbespcrÍng ovelg'egccn tot een groot conser-
vering,sonderzoek, woqroon vele overheid,sinstanties
deelnemen. Dit onderzoek zcl nog nade¡ onder het
hoofd,,Reseqrch" worden besproken.

B. Melhoden en hulpmiddelen,

Er zijn verschillende conserveringsmeihoden bekend,
welke kunnen worclen verdeeld in oppervlckle-behqn-
delingen (zools beslrijken en be,spuiten) en indringings-
procedé's. Lccrlstgenoemde zijn uitgewerkt voor ge-
droogd hout (b.v. impregneren en onderdornpelen) en
voor pqsgevelde stammen (o.cr. verdringingsmethode
en osmose-procedé).
Voor de behcrndeling vqn hout met conserverende
middelen beschikt de Äfdeling Houl over verschillende
pro efinstcrllctie s.

D,e wetkzcrqmheid van conserveermiddelen kqn worden
crong'egeven met behulp vqn de z.g. giftgrenswqqrde,
die door cantastingsproeven met behqndeld materiqal
kcn worden b'epccld. Deze giftgrenswocrrde, uitge-
drukt in kg/m3 gaeft de geringste hoeveeltheid conseÌ-
veerrniddel oon, díe een volledige werking dcorvqn
wccrborgl, Brengt men een grotere hoeveelheid in het
hout oqn, dan velhoogt men de kosten, terwijl het
effect niet rordt vergroot. Een rgeringere hoeveelheid
beTnvloedt de verleende beschelming nadelig. In be-
pcrclde gevallen (n.1. bij mcrleriocl, dqt buiten wordt
gebruikt) moet men echter bij het bepclen vqn de
g'iflgrenswacrde rekening houden mel uitlogen vcn
het conserveermiddel, in verband wcrcrrmede een extrcr

hoeveelheid ler compensqlie moet wo¡den toegevoegd.
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Foto: .Afd. Hout C.l.M,O

Fig. 3. Conserveringsonderzoek.

De Ãfdeling Hout verricht een onderzoek met palen van diverse houtsoorien, welke volgens verschillende methoden
met enkele conserveermiddelen zijn behandeld.
Het aantal proefpalen, waarvan er op de voorgrond en aan de zijkanten van de foto zijn afgebeeld, bedraagt thans 4500.

De achtergrond van de foto wordt gevormd door een kaartje (tweemaal aangebracht) van de ,,Koekamp" te Den Haag.
De duurzaamheid van de aldaar in de grond geslagen palen, wordt in de loop der komende jaren bepaald.
Voorts is één van de proefimpregneerinstallaties van de Afdeling Hout weergegeven. Deze bestaat uit een stoomketel
(rechts), een reservoir met samengeperste lucht, voor het verkrijgen van een constante druk (midden), twee verticaal
geplaatste reservoirs voor conserveermiddelen (links boven) en een horizontaal geplaatste impregneerketel (links onder).

l
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C. Werkprogramm(r.

1. Voorlichting.
Er worden regelmatig c¡dviezen uitgebrccht over de
scmenslelling en de giftgrenswqqrde vcrn conserveer.
middelen. De indringdieple vcn mid,delen in gecon-
serveerd mqtericrql wordt in opdrccht bepccrld. De
conservering van oudheidkundige voorwerpen, zocrls
opgegraven houten bordies en oude houten schepen,
is enige ¡nclen onderwerp vqn onderzoek geweest,
evencls de bescherming von el,hnologiscrhe vetzq.me-
lingen, Voorts worden qdviezen uitgebracht qctn-
gcande behcrndelingsmethoden van bepoolde conslruc.
ties, zools rcrm,en, vloeren, dcken, deksels vcn w (ler-
¡eservoirs e.d.

2. Speurwerk.
De gedachle, d,at geconserveerde goedkope houtsoor-
ten zouden kunnen worden toegepcrst voor doeleinden,
welke thqus kostbcrqr houl vragen. ,dct beter voo¡
qndere loepcssingen zou kunnen dienen, heeft geleid
tot eetr groot opgezet conserveringsonderzoek. O.a.
wordt daq¡bij gezoc,hl nqqr de rnogetijkheid vqn het
gebruik vcrn populieren voot boerengeriief,houl en voor
beschoeiingspclen. Ook crndere soorten, zools douglos,
g'renen, Iarils, silka en wilgen zijn ln hel onderzoek
betrokken, dat thqns met 4500 proefpalen wordl uit-
gevoerd.
De toegepcrste conserveermiddelen zijn creosootolie,
ocrbolineum pentcchloorphenol, kopersulfcol, subtÍ-
mccrt, zinkchloride, thonqlith (hcrndelsmonster en eigen
rnengsel) celcure en Bolidenzout. De gevolgde be-
hcndelingsmeth,oden zijn impregneren onder druk, on-
derdompele't en bestrijken.
Het olrderzoek zal o.cr. inzicht kunnen geven in hel
vrcogstuk, welk verbqnd kcn worden gelegd tussen
de uitkomsten von lcrborcrtoriumproeven en proktijk-
proeven in de open luchl.
Er is een uitgebreide literqluursludie gemockt ocn-
gccrnde de behandeling vqn hout me,t brandvertrogende
middelen. Deze sludie zal crls circulaire van de Ã.fde-
ling Hout verschÍjnen.
In sc¡menwelking met de Äfdeling Verf is nclgegqqn,
weike bescherrning te'gen crqntcsting wordt verkregen
door ,Ìret schilderen vqn hout met verven, wcrcrtqc¡n
conserveermiddelen zijn toegevoegd.

D. Publiccties vcn de Ãfdeling Hout,

.11. Bienlqil, l. L. en T, Hof. (1948). Buitenproeven met
geconserveerde polen. lste Mededeling. Circu-
laire 8. Äfdeling Hout C.I.M.O.

V. HOUTVEREDELING.

A. Doel en onderzoek.

Het is mogelijk gebleken de lechnisshe eigenschoppen
vqn hout, die van nqture veelcrl voorlreffelijk zijn, door

CIMO Afd. Hout,
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verschillende procedé's nog te ve¡beleren, Zo kunnen
het volumegewicht en de hc¡¡dheid vqn het mqte¡icrql
worden verhoogd door scmenpersing ønder hoge druk
en ,bij hoge temperctuur. Dit effect kqn menr ook be-
¡eiken door het impregneren vqn hout met kunsthcrsen.
De zweìlings,eigenschcrppen kunnen op deze wijze
worden beïnvloed.
Het is teEenwoordig mogelijk houlstroken op elkaar
te lijmen en dqc¡doo¡ vqn kleine stukken, bqlken met
grole drcrcrgkroiht tê vervccrrdÍgen.
Wo¡telknollen vqn bomen kunnen, lol prclchtig gete-
kend fineer verwerkt, dienen voor decorctieve doel-
einden. Zac,hle houlsoorten schilt men tol fineer en
plclen dcorvcn worden tot lriplex verwerkt. Combi-
nqtie von dil matericral met metoalplcten, kunslhqrs- en
pcpierlcgen kunnen ook vcrn deze producten de tech-
nisc,he eigenschappen nog' weer gunstig beinvloeden.
Hel houtafvalprobleern heeft aqnleiding gegeven tot
intensief cnderzoêk op het gebied vqn houlveredeting.
Schqclde1en, kleine qlvqlstukken vcrn de houtverwer-
kende induslrie, krullen, mot en zacg.sel leveren ieder
hun eigen moeilijkheden bij de verwerking. De ver-
vacrrdiging vctn vloe¡en uÍt houtqfvql in z'n ootspton-
kelijke vorm (kleine stukjes) von bouwplaten, cl of
niet met behulp vqn bindmiddelen geperst, en von
cfgeleide producten, zocrls pulp en pcpier, geven
enkele moge.lijkheden vqn vetwerking crcn.
Ten dele valt het speurwerk op dit gebied onder hel
chemisch onderzoek (besproken onder VI), wcqrmede
de houtveredeling ten nquwste samenhcngl. Tot hout-
veredeling in rui'mere zin kan men ook het verven vqn
dit mqterÍcrql rekenen. Onderzoek ccrngocnde dit on-
derwerp is door de Afdeling Houl in scrrnenwerking
met de .A,fdeling Verf verricht.

B. Melhoden en hulpmiddelen,

De llfdeling Hout heefl de beschikking gekregen over
een electrisch verwcrmde pers, die voor proefnemingen
op het gebied von triplex- en bouwplotenfobricage
onmisbqc¡ is. lDit jccr is overgegacn tot de qqnschaf-
fing vcn een lcrborclorium-defibrqlorinstcllcrtie. Een crp-
pcrcluur voor de bewerking vcrn zccrgsel tot plcten zcrl

in eigen beheer worden gebouwd.
Tot methoden von houtveredeling, die nog niet door
de .A,ldelíng Hout zijn onderzocht, horen de hoogfre-
quent verhitting en hel modelleren vcrn hout in rub-
berzakken,
Microscopisch onderzoek vcn lijmncrden, dat ten doel
heeft de qard vqn 'de gebruikte lij,msoort vost te
slellen is vele mqlen verricht. Ook mechanisch onder-
zoek vqn lijmsoorten, wcqrvoor een op het C.I.M.O.
gebouwde trekplcrnk ccnwezig is , heeft reg'elmotig
plaats.

C. Werkprogrqmmq.

l. Voorlichting.
De weerstond van meubels, tr.iplex, bouwplclen, Ick-
ken en verfstoffen tegen een lropisch klimcat zijn her-
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Foto: .Afd. Hout C.I.M.O,

, Fig. 4. Houtveredelingsonderzoek.

Houtafval (midden voorgrond) kan, met of zonder hulp van een bindmiddel, in een pers (centrum) tot platen worden
verwerkt Grotere stukken afval worden veelal vervezeld en tot bouwplaten verwerkt (rechts boven). De berg houtafval

wordt geflankeerd door twee monsters van in rubberzakken gevormd triplex. Geheel links en rechts onderaan een

model van een grondstof, welke van de chemische celwand bestanddelen van hout kan worden afgeleid. De achter-
grond bestaat uit verschillende fineersoorten (links: bloemmahonie).

11
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hcrclldelijk in opdrccht onderzocht. Er wordt voorlich-
ling gegeven congocrnde verschillende methoden vqn
Iijmen en de trel<vqstheí,d vqn lijmsoorten wordl regel-
mctig bepcrcìd. Er zijn een contql qdviezen verstrekt
ovei het verdichlen vcn houl, qI of niet in combinqtie
met kunstharsen en ocngocnde de verwerking vqn
houtcrfval. Verschiller¡de soorten vqn houtafval ziin
reeds met succes tot bouwplcrten verwerkt.

2. Speurwerk.
Het speurwerk heeft betrekking op eigenschcppen von
lijmen, het vervccrrd,igen von bouwplaten en op de
hechtÍng vqn verf op hout.
Momenleel wordt in opdrcrcht vqn de Rijksnijverheids-
dienst en in sqmenwerking mel een cqntql fobrikcnten
een uitgebreÍd vergelijkend onderzoek verricht qqn-
gacrnLde de eigenschoppen vcn binnen- en buiten-
Iqndse kunslhcrslijrnen.
Voorts wordt de mogelijlnheid tot vervqqrdígen van
bouwplcrten uit zcrcrgsel volgens een nieuw procedé
ndgegqcIn.
Het speurwerk crcngccrnde vqn verl op hout betreft
een literqtuurstudie (wacrrvcn het eerste deel is ge-
purbliceerd), een rricroscopisch onderzoek ncrcrr de
hechting vcrn verflogen en een experimenteel onder-
zoek ocngocnde penelrctie vcn verf bindmiddelen
in hout.

D. Publiccties vcn de ^trfdeling Houl,

12. Vcrossiecu, W. W, (1948). Ä.lgemeen overzicht vcrn
fcctoren, die de duurzqqmheid vqn verf op hout
kunnen beTnvloeden. Circulqire S.

Afdeling Hout C.I.M.O.

13, (1948). Eigenschcppen vqn hout, die de
duurzqamheid vcrn verf op dit materiqal kunnen
beïnvloeden. Circulcire 6. A,fdeling Hout C.I.M.O.

VI. CHEMISCH ONDERZOEK.

.Ã.. Doel vqn het onderzoek.

I(ennis aqngqqnde de che,¡nische sqmenstelling vcn
hout vormt hel uitgongspunt tot geùreel nieuwe toe-
pcssingsmogelijkheden von dit malerioal.
Door rniddel vcrn chemÍsch onderzoek kunnen tolrijke
producten vqn houtbestqn'ddelen worden cfgeleid of
cls bijproclucten in de houtverwerkende industrie
wor.den gewonnen,
Zo leverl de grondstof houl b.v. kunstzijde, pcpier,
celluloid, niet splinterbccr glcs, schietkatoen, verven
en vernissen. Voorts bereidt men uit hout suiker,
qlco,hol, terpentijn, vqnitline, Iooistof, teeï en honder-
den qndere produclen.
Voo¡ de vliegtuigindustrie is onderzoek ncrqr de crqn-
tcstÍng vcr metqlen doo¡ houtbestanddelen, die in
combinatie met hout wo¡den gebruikt, vcn belong. De
inwerking vcrn zuren en crndere vloeistoff en op de
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wcnd vcrn houten kuipen is een cndet ondetwetp vcrn
chemisch ondetzoek.
Op vrccgstukken van chemische qqrd in de conser-
vering en de veredoling vqn hout werd reeds gewezen.

B. Methoden en hulpmiddelen.

De meest voorkomende bepolingen, die men bij een
chemische cnclyse verric,ht zijn die van het gehclte
qqn cellulose, lignine, pentosqnen en extroheerbore
stoffen. Voorts wordt het asgehclte opgegeven.
Exlrqheerbqre stoffen, wqqrtoe o,q. hqrsen behoren,
worden uitgelrokken met wqrm en koud wqlet. een
1 o/o-ige natronloo,goplossing', elher en een meng.sel vcn
gelijke delen olco,hol en benzol. De Äfdeling Hout be-
schikt over een chemisch tctborctorium, wcrcrrin de
genoemde cnolyses kunnen worden verricht.
Äncrlysemethoden worden hier niet noder besproken.

C. Werkprogrcmmc.

1. Voo¡1íchting.

In verbqnd met specicle ioepcssingen vcn houtsoorten,
vrqcrgt rnen dLkwijls een ,bepclÍng van het gehclte
qon extrcrheerbqre stoffen. De invloed vcn chemicc-
Iiën op houten kuipwcnden is onderzocht. De sqmen-
stelling vcn conserveermiddelen is een cqnlql mqlen
in opdrccht bepcrcrld, zowel vdn in water opgeloste
zouten, qls vqn olieachlige conserveermid.delen, Om
ncr te gccn of de rbehqndeling vcn hout met conser-
veermiddelen doellreffend heeft plccts ge,hqd, worden
qucntÍtctieve bepclingen vcrn de opgenornen hoeveel-
heid qcn ingezonden monsters verricht. Ook zijn be-
pcrlingen vqn het kiezelzuurgehclte in hout ín op-
dracht verrioht. Microchemisch onderzoek wordt her-
hcrcldelijk in het voorlichtingswerk betrokken, b.v. orn
vast te slellen welke lijmsoorten, in geïmporteerd lriplex
zijn gebruikt, een onderwerp dat reeds ee¡der werd
vermetrd.

2. Speurwerk.
Er is een uitgebreid vergeliikend onderzoek gocnde
over de veronderingen, v,reìke optreden in de chemi-
sche somenslelling von opgegrqven hout en vcrn rhout
dct door schirnmels is ocngetcst. De biologische en
physisch-mechqnjsche zijde van dit onderwerp komen
eveneens op ,het werkprogrommcr vcrn de Äfdeling
Hout voor. Nccst eigen onderzoek heefl een uitge-
'breide literqtuurstudie plccrts gehcrd.
Voor het onderwerp beslqot in het buitenland. grote
belcngstelling en er Ís dcrn ook een internqlÍonqle
scrmenwerking op het gebied vqn dit speurwerk tot
stcnd gekomen, Chemisch onderzoek wordt uilgevoerd
in somenwerking met het Zweeds Laborctorium voor
Houtonderzoek te Stockholm en het Noors Instituut voor
Pulp- en PcpÍeronderzoek te Oslo.

D. Publicclies van de ^trfdeling Houl.
Publiccrties zijn in vootbereiding.
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Folo: ,Afcl. Hout C,LM.O.

Fig. 5. Chemisch onderzoek.

De chemische samenstelling van houtsoorten kan met behulp van verschillende analysemethoden worden bepaald'

Op het rek links zijn titratie-vloeistoffen aangebracht. Rechts daaronder zijn drie extractie-apparaten opgesteld, rvaar-

mede o.a. het harsgehalte kan worden geanalyseerd, In het midden op de voorgrond : hulpmiddelen bij de bepaling

van het lignine- (: houtstof) gehalte. Rechts: een oventje voor asbepalingen. De achtergrond bestaat uit triplex van

Oregon pine,
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VII. PHYSISCH.MECHã,NISCH ONDERZOEK.

Ä. Doel vqn hel onderzoek.

Het gedrag vqn ùroutsoorten in ve¡schillende loepos-
sÍngen onder prcrktijkvoorwcarden, kon in belongrijke
mqte worden clgeleid uil de physisch-mechqnische
eigenschcrppen vcn het moteriqal.
Het volumegewicht ,b.v. (het gewicht vcn 1 cm3 houl
vqn de oorspronkelijke structuur) geeft reeds belcng-
rijke oanwijzingen over de gebruiksmogelijkheden. De
volgende voo¡beelden kunnen dit duidelijk mcrken:
cr. Lichte houtsoorten zijn geschiki voor schilhoul.
Nc:crmqte het volume,gewicht boven een bepcrclde
klcrsse stijgt, neernl deze Eeschiktheid af.
b. Het volumegewicht bepcrclt in sterke mcte of een
houtsoort voor scheepsdekken geschikt is. Een te ge-
ringe hordheid en e,en geringe weerstqnd legen af-
slijten gcct gepaard met een loge wcrcrrde von het
volumegewicht. Kiest men hout met een hoog v. g.
dan is het mcrteriqql voor scheepsdekken te glcd.
À.ndere belangriike eigenschcppen vdrl hout, die de
loepcssingsmcgelijkheden in slerke mate bepclen zijn
het zwellen en krimpen. Constructies en vootwerpen¡
die ondeihevi,g ziin qqn een sterke wisseling in het
vochtgo,hclte, zocls scheepsdekkon en kuipen, kun-
nen qlleen met succes worden vervaordÍgd uit hout
met lage wcarden voor zwelling en krimp. De door-
lactbcrcrrheid vcn het hout voor wcter, mcrg in de
genoemde toepcssingen niel te groot zijn. Houtsoorten
met een grote doorloctbqcrrt,eid voor gcssen kunnen
g.emckkelijker worden gedroogd en gedesinf ecteerd
(blcuwzuurgcs) don soorten, die dit kenmerk missen.
Het natuurlijke droogproces vcn groen hout ctctn de
lucht kqn tengevolge vqn wetenschcppetijk onderzoek,
legenwoordig canzienlijk worden versneld,
Om te kunnen vqststellcn, welke zijdelingse belosting
balken kunnen doorstcon, moet men o.q. de buigvcsl-
heid en de elastÍciteitsmodulus l¡ennen. Bij een be-
lcrsting in de vezelrichting is de drukvcrstheid één van
de factoren, die het gedrqg vqn het hout bopcolt.
De hier gegeven opsomming von eigensc'hcrppen en de
geg'evens, die men eruit kan qfleÍden, is geenszins
volledig. Er is ec'hter niel mee¡ beoogd dqn toe te lich-
ten. om welke redenen physisch-mechqnisch onderzoek
van hout voor de prcclijk vcrn betekenis is.
Dit onde¡zoek drccrgt ettoe bij, dct men wqardeklcrs-
sen voor houtsoorten kcrn somenstellen en dat keu-
ringseisen, wccrmede zowel de leverqncier qls de
consument is gediend. kunnen wotden ,geformuleerd.

B. Methoden en hulpmiddelen.

Het volurnegewicht vcrn houtsoorten kqn op eenvou-
dige wijze door neten en wêgen worden bepaold.
Zwelling en krimp worden op de Äfdeling Houl ge-
meten volgens de methoden vcrn Kollmqnn en vqn
Pfeiffer.
Lcrctstgenoernde werkwijze duurt het lcngst (3 mqcrn-
den), mcar hij levert enkele belcngrijke gogevens (in-
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bibitiemcximum), die men
I(ollmqnn niet verkrijgt.

volgens de methode

Verschillende mechanische eigenschoppen worden
bepcrcld met een universele beproevingsmcchine,
wcrcrrover de Ã.fdeling Hout beschikt. De pers heeft
een vermogen van 300 kg, 3 ton en 30 ton, olhcnkelijk
vqn de instelling van ,hel qppcrrcrot en het deel, dat
men ervcn gebruikt.
Met deze pers kunnen o.q. worden bepcold: buigvcst-
heid, (driepunts en vierpunts buigproel), drukvastheid,
hordheid, afschuifvostheid, splijtvcstheid en de trek-
vastheid loordrecht op cìe vezelrichting. Zov¡el de Ãme-
rikcrcnse qls de Frcrnse beproevingsrnethode kqn men
dccrbij volgen.
De weerstqnd tegen schok wor.dt bepqqld met een lzod
slcghcrmer. Het loestel, dot op de Ä,fdeling Hout crqn-
wozig is, werd in de instrumentmcrkorij vcn het C.I.M.O.
vervcrard.igci.
Er is een cpparacrt ontworpen voor het bepcrlen vcn
de ofslijtweerstqnd vcn hout onder prcrktijkvoorwoar-
den. Dit toestel is eveneens in eigon beheer velvccï-
digd. Dcqrncrqst is een commercieel qppotqat in
gebruik voor het nemen vcn proeven met kleine
monsle¡s.

C. Werkprogrcmmc.

I. Voorlichting.

De qqnvoer vcn tropische houlsoorten, die voor de
oorlog weinig of niet bekend wcrren, heeft herhocldelijk
aanleiding ge,geven tot opdrcrchl vqn een onderzoek
nccrr de mechqnische eigenschappen vqn deze soorten.
In verbqnd mel speciqle løepossingen zijn een groot
qontql zwellingspr,oeven uitgevoerd. Eigenschcrppen
vqn houtqfvalploten worden eveneens bepccld.
Er is onderzoek verzicht crcngcrcnde houten mollcs-
veren en geweerkolven. Het hout vqn lcrdders, wcqr-
mede ong,elukken hebben plccts gehod tengevolge von
crcntosting, is mechqnisch bcproef d. Er Ís een vel-
gelijkend onde'rzoek uitgevoerd ccngcrcrnde de sterkie
von dopkurken van Nederlqnds en builenÌqnds fa-
brikaqt.
Nieuwe constructies vcrn deuren, l<rmen en kozijnen
zijn mechcnisch beproefd en er zijn odviezen uilge-
brcrcht over de geschiktheid vcrn houtsoorten voor
scheepsbetimmering, die de betrokken mcatschcppij
een bespcring vcn ten minsle / 500.000 hebben opge-
Ieverd. Verschillende typen vcrn rneubelplcten wolden
onderzocht evenqls lijmverbindingen in lriplex. Er is
odvies gegeven over de voorwqcrrden wocrrcrcn vool
export bestemde meubelen moelelr voldoen, om een zo
groot mogelijke levensduur te gqronderen onder de
klimctologische omstcndigheden, wcrcrrin ze worden
gebruikt (tropen, geringe relatieve luchtvochtigheid
enzovoort.)
Dit overzicht is niet volledig; rde ,bedoeling is slechts
een iudruk te geven vcn de verscheidenheid der on-
derwerpen,
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Foto : .Afd. Hout:C,LM,O.

Fig. 6, Physisch-mechanisch onderzoek'

In het midden I een der grote, internationaal bekende pioniers op het gebied van houtonderzoek Dr, J. Ph. Pfeiffer.

Zijn in vele publicaties vastgelegde werkzaamheden, op a1le gebieden van houtonderzoek, ziln van fundamentele waarde.

Voor zijn overlijden in 1947 was Dr Pfeiffer directeur van het B,P.M.-Laboratorium te A,msterdam; gedurende enige
jaren was hij ondervoorzitter van het bestuur van de .Afdeling Hout.

Links: deel van een Ämsler beproevingsmachine, Daaronder:bepaling van de afslijtweerstand van hout. Voorgrond:
breukvlak van een buigbalk. In het rechter stuk is een electrische vochtmeter aangebracht, Daarboven: afslijtproef
van hout onder praktijkvoorwaarden (ontwerp C.l M,O ), Rechts: trekbank voor het bepalen van de afschuifvastheid
van lijmsoorten.

t5
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2. Speurwerk.
De methodiek vqn het physÍsch-mechqnisch onderzoek
wordt in een crqntcrl interne opdrochten bestudeerd.
Ten dele posi dit werk in het progrommq dcrt door de
,,Food cnd Ãgriculturcrl Organizotion" vcrn de U.N.O.
wordt uitgewerkt n.l. de bepoling vcn de weerstcrnd
tegen schok, splijtbacrheid en afslijling.
Zocrls vermeld is een nieuwe meihode ontwil<keld voor
de bepoling vqn de cfslijtweerslond vqn houl, die uit-
stekende resultaten afweÌpt. Er is een nieuw instru-
ment ontworpen voor zeer nquwkeurige meting vqn de
zwellingsgrccd. Deze,,microzwelproef" mqqkt het
mogelijk de zwelling en krimp vqn vroeg- en lqqt-
hout crfzonderlijk te bepalen.
Er werd onder V reeds gewezen op een groot opgezei
vergelijkend lijmonderzoek, wqorin de mechqnische
beproeving vcn lijmverbindingen een belongrijke rol
speelt.
Tenslolle moet een uitgebreid onderzoek worden ver-
meld crcngcronde de physisch-mechqnische eigen-
schcppen vatl opgegrcrven hout, dcrt wordt vergeleken
met mqteriaal, dcl door schimmels is ccngetast,

D. Publicclies vcn de Aldeling, Hout.

Publicqìies zijn in voorbereiding.

VIII. DOCUMENTÃTIE EN VOORLICHTING.

Ã. Doel vqn het onderzoek. I

Teneinde in korte tijd over gegevens te l<unnen be.
schikken ccngccrnde de eigen,schcppen en toepas.
singsmogelijkheden vcn houtsoorlen, worden lilerqtuu¡-
gegevens verzc¡metrd. De werkzcrcmheden v¡orden ver-
deeld in interne- en externe docurnenlcrtie. De eerstge-
noemde vorm heeft betrekking op motericol, dqt in
de .A,fdeling Hout qanwezig is en deze dscumenlqtie
vrqagt zeer veel cqnrdaohl. De tweede vorm is .belcng-
rijk, omdct daqrmede kon woÍden bepccld of het
qntwoord op gestelde vrqgen reeds vroeg,er door cn-
dere instellingen werd Eegeven.
Mbqkt men vcn deze gegevens gebruik, dcn kon op
de kosten von eigen onderzoek ccnzienlijk worden
bespcord.
De documentqtie vqn de A,fdeling Hout heeft betrekking
op clle gebieden vcn wetenschoppelijk houtonderzoek,
welke hiervoor werden beschreven. Voorts neemt de
loepcssÍng von houtsoorten in zijn grote verscheiden-
heid, een zeer belcngrijke plaots in.
De Ãfdeling ,beschikt over uitge,breide inlernqtioncle
en binnenlqndse contacten, die de doelmctigheid vcrn
het instituut ocnzienlijk verhogen. E¡ rheeft o,cr. regel-
mctig sornenwerking plccrts met de volgende orgoni-
scrties :

United Nations Educctionql Scientific and Cultural O¡-
gcrnízolion (U.N.E.S'.C.O.);
Food qnd .ågricultural Orgonizction (F.,C,.O.);

CIMO iAfd. Hout,
Circ. 1 1 (1949)

Fédération Internatiolrqle de lDocumentqtion (F.l,D.);
Internqtionql Union of Foresi Resecrrch Societies;
Internationql .A,ssocÍation of Wood .A.nqlomists;
Forest Products Research Socieiy, U.S.Ä.;
.Ãmerican Society for Testing Mcterials;
Ãmericon Wood Preservers',4.ssociation.
Instellingen en commissies op het gebied vcrn houl-
onderzoek in Nederlcnd, wcorin de .Ã,fdeling Hout is
vertegenwoordigd, zijn zo tolrijk, dqi ze hier niet ql-
zonderlijk worden vermeld.
Op het gebied vqn documentqiiewerkzaqmheden Lreefl
scmenwerking plaat,s o.G. met het Nederlqnds Inslituut
voo¡ Ducumentqtie en Registroluur (N.I.D.E.R.) en met
de Sectie Specicle Biblotheken vcrn de Nederlqndse
Bond von Bibliotheccrrissen (S.S,B.).

B. Methoden en hulpmiddelen.

De volgende verzcmelingen worden onderhouden en
regelmctig uitgebreid:
1. Literotuurgegevens, in de vorm vcn boeken, vak-

tijdschriften, refercrcttijdschriften, overdrukken, rcp-
porlen en literatuurkoortsystemen.

2. Houtmonslers.

3. Microscopische preparcten.

4. Culiures vcn houtqqntqstende schimmels.

5. Fotogrofisch mqteriaql (negcrlieven, afdrukken, lon-
tacrnplcotjes).

Behalve die van de schimmelcultures zijn clle ge-
noemde verzomelingen gercngschikt volgens de
Universele Decirnqle Clossificqtie. Dqardoor is het
mogelijk onder eenzelfde nummer gegevens uil de
verschillende verzcmelingen in korte tijd bije,en te
brengen.

C. Werkprogrcmmc.

1. VoorIichtitg.

Äls illustrqlie vcn vrcrgen, welke door de Afdeling
Hout zijn beantwoord, mogen de volgende voorbeel-
den dienen:
Welke houlsoorten zijn geschikt voor het vervocrrdi-
g'en vqn scheepsdekken, brugdekken, vloeren, koziinen
en rqmen¡ sircrppen, klompen, qccu-sepercrleurs, kui-
pen, loodbomen, mcrsten, lif tgeleiders, 'dwcrsliggers?
Welke 'houtsoorten kunnen teqk vetvcngen? Voo¡
welke toepossingen zijn geschikt gebleken of zou men
een ploef kunnen nemen mel de houtsoorlen pqrwcr,
roble pellin, perobcr do compo, imbuycr, pcrcncr pine,
bcrboen, huhuhu, koli, kunguti, qzobé, damcrcç Su-
mqtrcrqns çJrenen, ilombc, lchitola, podo en tientallen
cndere soorten?
Vrcrgen ccrngaonde identificotie, ccnlosling, conserve-
ring en veredeling, chemische scmenslelling en phy-
sisch-mechqnische eigenschcrppen vcn houlsoorten
werden reeds onder het ,hoofd ,,voorlichling" bij de
bel¡okken onderwerpen behcrndeld.
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Foto: Äfd, Hout C.I.M.O.

Fig. 7. Documentatie en voorlichting

Gegevens over het ontstaan, de bouw, de eigenschappen en de toepassing van houtsoorten worden verzameld en
systematisch geordend (voorgrond), ten behoeve van houthandel en industrie,
In het centrum: activiteit in de,\fdeling Houtbewerking van het C,I.M,O,
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2. Speurwerk. i ,:,. j

Teneinde de voorlichtingsdienst te kunnen inlichten
op een vrijze, die het meest qon het doel beqntwoord,
wordt gelrccht een oqndeel te leveren in de oplos-
sing von lundqmentele documentatie problemen, in
scrmenwerking met hiervoorg.enoemde instellingen.

D. Publicqties vqn de Afdeling Hout.

),4. Vqrossiequ, W. W. (1945). Documentc¡tie in het nc-
tuurwetenschoppelijk onderzoek en voorstellen
tot coördinatie dqarvqn. Prqe-crdvies voor de
Efficiency-dcgen, Novembe¡ I945, .Amsterdcrm.
N.LD.E.R. Publiccrtie No. 244.

15. 

- 

(1946). Co-ordinqtion of informcriion set-
vices. Bep. I61h Conf . Internqtionql Federcrlion
lor Documentation, Pcrt. I, Pqris. (.A,1so: F.l.D.
Communicclions 13, 2, 6).

16. (1947). Use of the U.D.C. in selecting
,dcrtc wilh mechanicql cpplionces. Bep. lZth
Conf . Internqtioncrl Federc¡tion f or Documentcr-
tion, Pcrrt III, Berne.

17. (1949). .4, survey of scientific abstracting
cnd indexing services. Prepared on be,Ìrqtf of
the Committee for Co-ordincrtion of .4.bstrccling-
Services of the Internqlionql Federcrtion for Do-
cum,enlcrtion lor the Inlernqlionql Confe¡ence on
Science Ä,bstrccting, Unesco House, Paris, 20 io
25 June 1949. convened by U.N.E.S.C.O. (Een
Nederlqndse uitgqve verscheen ols prce-crdvies
voor de Documentqtiedcg 1949, N.LD.E,R., pu-
blicqtie No. 285).

IX, SUMMÃAY.

In the preceeding circulcr: "Which work is dore by the
Forest Products Division of lhe C.LM.O. to supporl
trade qnd industry", ct survey is given of lhe inslitule,s
crctivities,
The introduction brÍefly describes the Ncrtioncl Coun-
cil for /tpplied ScÍentific Resecrrch in the Netherlqnds
(T,he Dulch c¡brevÍqtion for lhis Council is: T.N.O.),
to which the Forest Producls Division belongs. The
Ncrtional ,Reseorch Council now owns 46 institutions in
which obout 1500 persons cre employed, S00 of these
crre grcrducled from Universities.
There qre 6 orgcnizolions in this council viz:
l. The Central Notionol Council, v¡hich co-ordinqlies

the work of o11 the orgcniscrtions cnd sponsers lhe
work of some inslitutions directly.

2. The Ncrtionol Council for Industriql Reseqrch T.N.O.
3, The Nationql Research Council for Nut¡ition T.N.O.
4. The Nqtionql Council f or .ã,griculturcrl Resecrch

T. N. O.
The NqtÍonql Research Council for .A,griculturcl
Industries T.N.O.
The Nationol Defence Reseqrch Council T.N.O,
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The Forest Products Division, which is cr pqrt of the
Centrcl Inslitute for Moierial Reseqrch (C.l.M.O.) comes
under the Nationcrl Council f or Industriql Reseqrch
T. N. O.
12 Pe¡sons ore employed in the Fotest Products Divi-
sion, cmong whom two engineers and two biologists.
Sectfons cre set up for lhe sludy of rroodqnatomy,
deccy, preservotion, improvement, chemistry. physiccl
qnd mechqnical properties, documenlqtion and infor.
mqtion,
For each section q brief qccount is given of the ob-
jects of the work, methods crnd meons, working progrqm
(including routine wotk qnd fundqmental resecrch)
crnd publicctions of the Division in the field delt with.
In the section for woodqnotomy described onder II
identificqtion of wood species, components of boqrd-
ponels cn,C gluelines in plyvrood are perf ormed qt
request. Descriptions crnd microphotographs of wood-
scrmples are prepcrred. There is greot interest in <r

course for limber identificcrtion, to which 120 persons
subcribed since the beginning of 194g.

Reseorch is done to qrrive qt cr universql identificqtion
method for wood. The results oblained so fcr, (pu-
blished in the qrticles No. I, 6 cnd 16, mentioned in
this poper) dre ptesented to the Inlernotionql Ässociq-
tion of Wood ,4.natomists. From now on lhese efforts
will be co-ordincrted with those of the U.S. Forest pro-
ducts Laborqlory ct Mqdison.
The first pqrt of the results from ctnother internqtional
tesecrrcl:. project concerninq the structure of qncient
buried wood is published in pcper No. Z (mentioned
on pqgc 4). English, Swedish cnd Norwegiqn institu-
tions qre shcring in this progrom.
In co-operction with The Division for Electron Micro-
scopy T.N.O. and T.H. qt Delft. The use of the electron
microscopy in the ,study of wood. crnotomy is investi-
gqted. (Publicqlion No. 8).
In lhe field of wood decoy (described un.Cer III) infor-
mqtion is given on lhe circumslqnces which will cause
damage 'by fungi qnd insecls. Methods to prevent this
domoge qre indicated, Two circulqrs (publications
No. 9 qnd t0) ore decling with wood destroying in-
sects. The nqturql resistcrnce of wood species cnd
bocrrd scmples is determined ql request cs well cs lhe
minimum cmount of preservctÍves needed to secure
mcximum protection qgcrinst qltack.
Re"eqrch is done on the improvement of lcborctory
lesting methods. New slrqins of fungi qre isolqted,
which qre used c¡s enseminqfing- materiql in labora_
tory tests. Moreover fundqmenlql resecrch is done on
the morphology cnd physiology of wood destroying
fungi.
In the section lor wood-preservcrlion (described under
IV) information is given qbout odequcte types of
trecrtment for specific construclions ond. objects. Ãrnong
the lqtter cre crcheologiccl cnd ethnological mqteriql.
The toxic limit of preservctives is determined at re-
quest. Ä. Icrge service lest is going on with the object

5.

6.
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to compcrre the vqlue of severql types of woodpreser-
vcrtives. Six different wood species qnd ten different
preservclives cre investigoled. The trecting methods
include impreg'rrction under pressure, cold immersion
ond brushing, Tïre first report on these tests is given
in publrcotion No. 11.

Informotion on woodimprovemenl (described under V)
concerns the use of woodwcste, the mqnufcclure of
densifÍed qnd plostic impregncted wood, plywood
qnd so on.
Compcrcrtive reseqrch work is being done on ptopet-
ties of home-rnade qnd of imporled glues. New me-
thods of using woodwqste qre tried. out. Ä fundamentql
study is being mcrde of the cdhesion of pcint lo wood
(pubiicctions No. 12 cnd 13).
In the field of v¡oodchemistry (clescribed under VI)
cncrlysis qre made of vrood constituents in connection
with its oppliccrtion. The composilion of preservctives
is qlso determined ql tequest.
The reseqroh progrcm comprises the chemiccl compo-
silion of qncjent buried wood qnd of woocl deccyed by
fungi. Foreign instilutes conlribute to this compcrolive
invesligcrlion.
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Physicol-mechqnical tesling of wood (described. onder
VII) is done Ín relation to ils mcny prcrcticcl cpplica-
tions,
Fundamentol work concerns the srhock resistonce (F.Ã..
O.-progrcm on rnechcrniccrl tesling of wood), swelling
cnd shrinkcrge cnd crbrcrsion.
Ä new oppcrotus for crccurcle mecrsurernents of swel-
ling cnd shrinkoge hqs been developed, qs lvell crs q
ner/¡ obrcrsion-tesler, which give vety satisfcctory
results.
An inlormcrlion service ís set up (described under VIII)
which deals with literqture dcrta qnd collections qnd
dislributes informqlion to trcrde crnd industry. Co-ope-
rqlion of many internotional qnd nationql orgcrnizctions
is obtcined. The fundomentql work of our institute in
this field is summqrised in publications No, 14, lS, 16
clnd 17.

The lotocomposilions in this circulcrr crre desígned and
prepared by Dr. W. W, Vcrossiecu, making. use of
photogrcrphs tcken by f. J. Heestermon.




