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Enkele gegevens.

Haam
: Laboratorium voor Technologie.
Adres
: Prof. Ritzema Bosweg 32E, ïïageningen.
Telefoon: K 8370 - 3341.
Hoogleraar—Beheerder: Prof. Dr Ir H.A. leniger.
(na 18 uur Nudestraat 10, Wageningen, K 8370 - 24-57).
Het Laboratorium voor Technologie is een afdeling van de
Landbouwhogeschool en ressorteert derhalve onder het Mi
nisterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
De ligging van het laboratorium t.o.v. het centrum van de
stad Wageningen en de voornaamste toegangswegen is hier
naast in afb. 2 getekend, terwijl de naaste omgeving van
het laboratorium in afb. 3 op een wat grotere schaal is
geschetst.
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Samenvatting.
IIa een korte inleiding wordt allereerst het arbeids
veld van het laboratorium uiteengezet. Dit is de ver
werking van alle producten van land-, tuin- en bosbouw (met
uitzondering van zuivelproducten) tot voedings- en genotmid
delen, voedermiddelen en industriële producten. Ter beper
king van dit zeer grote terrein houdt het laboratorium zich
in hoofdzaak bezig met algemene problemen, die voor verschil
lende takken van industrie van belang zijn.
Vervolgens wordt een beschouwing gegeven over het onder
wijs, dat ten doel heeft de afgestudeerden in staat te
stellen functies op het gebied van research en bedrijfslei
ding in het bedrijfsleven te vervullen. De aandacht wordt er
op gevestigd, dat het van groot belang is een juiste combina
tie van studievakken te kiezen. De nadruk ligt bij het onder
wijs op het verkrijgen van inzicht in de grondslagen van de
technologie. Hoe het onderwijs verder is ingericht wordt in
3.1. beschreven.
Het onderzoek geschiedt in het laboratorium door
vaste medewerkers, studenten, promovendi en ev. gasten. Ter
illustratie van het eigen onderzoek wordt een overzicht ge
geven van het huidige werkplan van de phys. techn. afdeling.
Voorts wordt d e vraag besproken w a t h e t l a b o r a 
torium voor derden kan doen. In dit
verband wordt in 3.2. gewezen op het verlenen van gastvrij
heid aan gasten en op de mogelijkheid het laborato
rium te verzoeken bepaalde onderzoekingen te verrichten.
'In hoofdstuk 4- worden achtereenvolgens het gebouw, de
t e o h n i s c h e v o o r z i e n i n g e n e n d e a p 
paratuur van het laboratorium besproken. Een over
zicht wordt gegeven van de beschikbare ruimten. De technische
installaties worden opgesomd, evenals de aanwezige semi-technische apparaten, dit laatste o.a. met de bedoeling dat men
kan beoordelen in welke gevallen hulp van het laboratorium
mogelijk is.
Tenslotte wordt in 5. een indruk gegeven van de vaste per
soneelsformatie van het laboratorium.

1. Inleiding.
Se bedoeling van dit boekje is meer bekendheid te geven aan
het bestaan van het op 1 September 1954 gereedgekomen nieuwe
laboratorium voor Technologie. Weliswaar is deze afdeling
van de Landbouwhogeschool reeds vele jaren oud, doch vóór
genoemde datum was zij gehuisvest in een oud herenhuis, dat
noch voor het geven van onderwijs in de technologie, noch
voor het verrichten van technologische onderzoekingen ge
schikt was.
Met de ingebruikneming van een nieuw laboratorium, dat wat
betreft inrichting en apparatuur aan hoge eisen voldoet, is
dan ook een geheel nieuwe periode in het bestaan van het la
boratorium aangebroken en er is alle aanleiding de aandacht
te vestigen op de mogelijkheden die het laboratorium, zowel
ten aanzien van onderwijs als onderzoek, thans biedt.
2. Arbeidsveld.
Het Laboratorium voor Technologie houdt zich bezig met de
bestudering v a n d e v e r w e r k i n g v a n p r o d u c 
ten van land-, tuin- en bosbouw. Tot
deze producten behoren in hoofdzaak plantaardige grondstof
fen, doch daarnaast ook enkele dierlijke (men denke niet
alleen aan bijv. vlees en eieren, doch ook aan dierlijke
vezels, dierlijke vetten enz.). In dit verband moet er de
apndacht op gevestigd worden dat er één belangrijke uitzon
dering is s de Landbouwhogeschool heeft voor de studie van
de verwerking van melk een afzonderlijke afdeling, het La
boratorium voor Zuivelbereiding.
In de hierboven gegeven omschrijving van het arbeidsterrein
zijn in het begrip verwerking, voor zover het de
plantaardige grondstoffen betreft, a l l e b e h a n d e 
l i n g e n samengevat d i e d e grondstoffen n a h e t
oogsten ondergaan. Tot het arbeidsterrein vein het
laboratorium dienen derhalve ook alle problemen te worden
gerekend, die verband houden met de bewaring van verse pro
ducten.
De verwerking van producten van land-, tuin- en bosbouw
vindt ten dele plaats tot voedingsmiddelen, ten dele tot
industriële producten. Tot de laatste behoren bijv. celstof, vezels, houtproducten, rubber, looistoffen, harsen,
gommen en wassen en pharmaceutische producten. In andere
gevallen worden uit de grondstoffen producten vervaardigd,
die als voedingsmiddel dienen, doch daarnaast ook technische
toepassingen hebben; voorbeelden daarvan zijns zetmeel, ei
wit, oliën en vetten, etherische oliën en alcohol.
Uit het bovenstaande blijkt reeds dat ook de verwerking van
tropische grondstoffen tot de taak van het laboratorium be
hoort. Voorts moet ook de verwerking van grondstoffen tot
genotmiddelen en voedermiddelen tot het arbeidsveld worden
gerekend. Het gebied dat door het laboratorium wordt be
streken is derhalve zeer uitgebreid en dit maakt het nood

- 3 -

zakelijk het arbeidsveld enigszins te beperken en nader af te
bakenen.
Deze afbakening moet men nu ongeveer zo zien dat het labora
torium als zijn arbeidsveld beschouwt, de bestudering van de
bereiding van alle voedings-, genot- en voedermiddelen en
daarnaast de verwerking van primaire grondstoffen tot grond
stoffen voor de industrie. Met dit laatste is bedoeld dat
bijv. wèl de fabricage van celstof en vezels tot het arbeids
terrein van het laboratorium behoort, doch niit de fabricage
van papier, textiel enz., wèl de bereiding van oliën en vet
ten, doch niet van zeep, wèl de bereiding van ruwe rubber,
doch niét van rubberproducten enz. enz.
Het spreekt van zelf dat het onmogelijk is onderwijs te geven
en onderzoekingen te verrichten op het gehele gebied, dat na
de genoemde afbakening nog over blijft. Een verdere beperking
is nu verkregen door er van uit te gaan dat het laboratorium
zich i n hoofdzaak z a l bezig houden met a l g e m e n e p r o 
blemen, d.w.z. met problemen, die voor verschillende tak
ken van industrie van belang geacht kunnen worden. Deze be
perking geldt zowel voor het onderwijs als het onderzoek, zo
als hieronder nog nader zal worden besproken.
Een dergelijke beperking is te meer noodzakelijk omdat er
verscheidene instituten, (Rijks-, semi-Rijks-, T.N.O.- en
particuliere-) bestaan, die werkzaam zijn op een deel van
het arbeidsterrein van het Laboratorium voor Technologie. Dit
zijn alle min of meer gespecialiseerde instituten, het Labo
ratorium voor Technologie moet daartegenover beschouwd worden
als algemeen instituut. Hieruit volgt dat men goed doet zich
met speciale problemen te wenden tot het daarvoor bestemde
instituut en met meer algemene vraagstukken tot het Labora
torium voor Technologie. Wanneer er echter op bepaalde ge
bieden (nog) geen gespecialiseerd instituut bestaat of dit
instituut om welke reden dan ook niet kan helpen, is het
Laboratorium voor Technologie gaarne bereid te trachten der
gelijke hiaten op te vullen.
3. Taak van het Laboratorium.
De taak van het laboratorium valt uiteen in het geven van
o n d e r w i j s e n h e t verrichten van o n d e r z o e k
op het in hoofdstuk 2 omschreven arbeidsterrein. Beide onder
delen zullen nu achtereenvolgens nader worden toegelicht.
3.1. Onderwijs.
Technologie is in het studieprogramma van de Landbouwhoge
school momenteel een keuzevak . Se studenten die dit vak
kj.aa.sn maken met de bestudering er van een aanvang tijdens
hun candidaatsstudie en zetten deze voort tijdens hun stu
die voor het ingenieursexamen. Op hun diploma van landbouw
kundig ingenieur wordt vermeld dat zij in het vak technolo
gie examen hebben afgelegd.
* in de toekomst waarschijnlijk een afzonderlijke studie
richting.
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Het onderwijs in de technologie is er op gericht de studen
ten zoveel van technologie te leren dat zij na te zijn af
gestudeerd eventueel een betrekking kunnen aanvaarden waar
voor technologische kennis vereist is, d.w.2. een betrekking
in de bedrijven die voedings-, genot- en voedermiddelen fa
briceren en in de industrieën, die primaire grondstoffen van
land-, tuin- en bosbouw verwerken tot industriële grondstof
fen, een en onder zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet.
In de genoemde industrieën is tot nu toe slechts een betrek
kelijk gering aantal academici werkzaam. Als oorzaken hiervan
kunnen o.a. worden genoemd: de omstandigheid dat verreweg de
meeste bedrijven in deze takken van industrie betrekkelijk
klein zijn, het feit dat verscheidene fabrieken slechts gedu
rende een deël van het jaar in volle productie zijn en de om
standigheid dat wetenschappelijke bedrijfsleiding en wetenschap
pelijk onderzoek in deze takken van industrie nog lang niet
zo'n voorname rol spelen als in verschillende andere takken
van nijverheid. Dit laatste houdt weer verband uiet de omstan
digheid dat de grondstoffen en producten, resp. de processen
in de bedrijven die plantaardige en dierlijke grondstoffen
verwerken in het algemeen bijzonder ingewikkeld en moeilijk
toegankelijk zijn voor analyse, resp. controle en beheersing.
Om deze reden geeft men nog vaak de voorkeur aan mensen, die
in het bedrijf groot geworden zijn en door een langjarige er
varing een grote vakkennis hebben verworven, boven academici.
Wat de voedingsmiddelenindustrie betreft komt hier ook nog
bij dat er tot nu toe hier te lande geen speciale opleiding
tot voedingsmiddelentechnoloog bestaat.
IJen kan echter verwachten, dat het aantal academici in de ge
noemde takken van industrie zal stijgen. Dit is een verschijn»
sel dat uien over de gehele wereld en in alle takken van in
dustrie kan waarnemen en dat een gevolg is van het feit, dat
alle bedrijven in verschillende opzichten steeds gecompliceer
der worden. Op grond van de grote achterstand in de industrie,
die producten van land-, tuin- en bosbouw verwerkt, kan wor
den verwacht, dat het aantal academisch gevormden juist in
deze industrie relatief sterk zal toenemen.
De vraag ia nu of de opleiding van de landbouwkundig ingeni
eurs met technologische scholing zodanig is dat zij in aan
merking zullen kunnen komen om een deel van de te verwachten
vacatures te vervullen. Deze vraag moet bevestigend beantwoord
worden.
Wanneer functies, die te maken hebben met voorlichting of in
en verkoop, waarvoor l.i.'s in vele gevallen even geschikt
zijn als andere academici, buiten beschouwing worden gelaten,
kunnen de werkzaamheden van academici in bedrijven globaal
worden ingedeeld in researchwerk en bedrijfsleiding.
Voor researchwerk acht men de l.i.'s weieens te
weinig gespecialiseerd en geeft men soms terecht de voorkeur
aan chemici,' physici enz. Wen moet echter in aanmerking ne
men, dat de problemen in de genoemde takken van industrie in
het algemeen zo ingewikkeld zijn dat geen enkele academicus,
van welke studierichting ook, alléén erg doeltreffend zal
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kunnen werken en goede resultaten zal kunnen bereiken. Dit
betekent dat researchwerk van enige omvang en van meer fun
damentele aard in de tegenwoordige tijd alleen door een team
van deskundigen kan worden uitgevoerd. Slechts enkele bedrij
ven zijn in staat er zulk een researchteam op na te houden,
de meeste zijn aangewezen op de hulp van grotere researchin
stellingen.
In zo'n researchteam is een l.i. zijn plaats waard op grond
van zijn biologische scholing en zijn kennis van de grondstof
fen. Hij is in staat de cultuur en de verwerking van de grond
stoffen als één geheel te overzien en kent de samenstelling
en de structuur van de grondstoffen en de variaties daar in.
Wanneer een l.i. bovendien in zijn studieprogramma bijzondere
aandacht heeft besteed aan chemie, technologie enz. zal hij
zeker in staat zijn vruchtbaar samen te werken met meer ge
specialiseerde academici.
Voor functies op het gebied van bedrijfsleiding
speelt gespecialiseerde kennis meestal een kleinere rol dan
persoonlijke eigenschappen. In het algemeen zal iemand met
een brede opleiding als bedrijfsleider de voorkeur genieten
boven een specialist; dit geldt i.h.b. voor kleinere bedrij
ven die slechts één of hoogstens enkele academici in dienst
kunnen nemen. De taak van een academisch gevormd bedrijfs
leider is vooral in een1 klein bedrijf zeer veel omvattend.
Hij heeft niet alleen de algemene leiding over het produc
tieproces, het toezicht op het bedrijfslaboratorium, waarin
analysten werkzaam zijn, het toezicht op het onderhoud van
machines en apparaten dat door technici wordt uitgevoerd en
op praktijkmensen, die in feite de bedrijfsleiders zijn, hij
zal daarnaast ook leiding moeten geven aan kleinere onderzoe
kingen en is tenslotte adviseur en assistent van de direotie.
Als zodanig moet hij in staat zijn de problemen, die zich in
een bedrijf voordoen, critisch te bezien en scherp te formu
leren en de directie op de hoogte houden van de wetenschap
pelijke ontwikkeling op het vakgebied. Hij dient contact te
onderhouden met researchinstellingen, toezicht te houden op
onderzoekingen die aan derden zijn opgedragen, de resulta
ten van onderzoekingen te beoordelen, te weten waar hij ad
viezen over bepaalde onderwerpen kan krijgen en hij moet
deze adviezen kunnen beoordelen.
Voor een dergelijke veelomvattende taak is een academicus
met brede opleiding in het algemeen geschikter dan een spe
cialist.
Eerst wanneer een bedrijf meerdere academici in dienst kan
nemen en dus tot een zekere taakverdeling kan komen, ver
dient het aanbeveling bepaalde onderdelen van de beschreven
taak aan specialisten op te dragen.
Een l.i. heeft een zeer brede opleiding genoten, welke hem
dus in principe in staat stelt de functie van academisch
gevormd bedrijfleider met succes te vervullen.
Uit het voorgaande volgt reeds, dat zij, die later een werk-
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lering in. het bedrijfsleven ambiëren bijzondere aandacht die
nen te besteden aan het programma van hun studie voor het ingenieursexamen. In het algemeen wordt aanbevolen dat zij naast
technologie speciale studie maken van vakken als organische
chemie, physische en colloldchemie, microbiologie en natuur
kunde, zodat hun kennis van deze vakken uitgebreider wordt
dan van hen, die volstaan met wat zij er tijdens hun voorop
leiding, dus vóór het candidaatsexamen van hebben geleerd.
Sommigen kiezen naast enkele van de genoemde vakken ook eco
nomie als studievak, hetgeen vanzelfsprekend voor een functie
in een bedrijf eveneens van grote waarde is.
Se studie van het vak technologie bestaat uit een studie van
de grondslagen van de technologie, practisch werken en be
studering van literatuur over een of ander onderwerp.
S e g r o n d s l a g e n v a n d e t e c h n o l o g i e
worden zodanig gedoceerd, dat de studenten een vrij uitgebrei
de kennis krijgen van werkwijzœen apparaten, waarvan bij de
verwerking van grondstoffen wordt gebruik gemaakt. Daarbij wordt
veel aandacht besteed aan zulke algemene onderwerpen als stro
mingsleer en warmteoverdracht, terwijl in het kort ook onder
werpen als luchtbehandeling, koeltechniek, kracht- en warmte
voorziening en constructiematerialen worden besproken. Zowel
de theorie als de practische uitvoering van vele werkwijzen
worden zodanig behandeld dat de technologisch geschoolde
l.i.'s in staat kunnen worden geacht de voor- en nadelen van
verschillende methoden en apparaten critisch te beoordelen.
Se nadruk ligt bij de studie derhalve geheel op het verkrijgen
van inzicht in de technologische methoden, hetgeen aanzienlijk
meer waard is dan een encyclopaedische kennis van de processen
die in alle in hoofdstuk 2 genoemde bedrijven in grote verschei
denheid worden uitgevoerd. Se studenten krijgen dus aan de Land
bouwhogeschool geen vakopleiding voor een bepaald bedrijf, zoals
bijv. een bierbrouwerij, een suikerfabriek of een aardappelmeel
fabriek. Hun kennis van de grondslagen van de technologie stelt
hen echter in staat zich zeer snel in de speciale problemen van
een bepaald bedrijf in te werken. In de colleges wordt boven
dien voortdurend gewezen op toepassingen van het behandelde
in verschillende bedrijven.
Het practisch werken geschiedt ten dele in een
of meer bedrijven en ten dele in het hieronder te beschrijven
semi-technische laboratorium. Se practijktijd in een fabriek
heeft ten doel de a.s. l.i.'s vertrouwd te maken met de gang
van zaken, dus met de schaal waarop en het tempo waarin wordt
gewerkt, met de technische en economische vraagstukken in een
bedrijf enz. Bovendien heeft zo'n stage in een fabriek het
voordeel, dat de studenten later beter kunnen beoordelen of
zij zich tot een functie in het bedrijfsleven voelen aange
trokken, ja dan neen en of zij daarvoor geschikt zijn. Met
hetzelfde doel a l s deze practijk worden ook regelmatig e x 
cursies naar velschillende bedrijven georganiseerd.
In het laboratorium leren de studenten omgaan met tal van
apparaten. Zij doen daarmede verschillende proeven en maken

zodoende tevens kennis met het gebruik van allerlei meetin
strumenten. Door dit practicum wordt hun inzicht in de vooren nadelen van verschillende werkwijzen en apparaten ten zeer
ste verbeterd.
Van buitengewoon groot belang wordt bestudering
van literatuur geacht; vandaar dat hieraan bij
zondere aandacht wordt geschonken. Het gaat hierbij niet al
leen om een literatuurrecherche over een betrekkelijk wille
keurig onderwerp, doch vooral om het schrijven van een critisch rapport, waarin de literatuur op overzichtelijke en
duidelijke wijze wordt samengevat. Het leren schrijven van
een rapport dat goed van vorm en inhoud is, is voor later
van grote waarde.
In de nabije toekomst, wanneer, naar verwacht kan worden,
technologie een afzonderlijke studierichting zal zijn, zal
niet alleen aan dit vak nog meer tijd kunnen worden besteed
dan thans het geval is, doch ook aan andere vakken als che
mie, natuurkunde, microbiologie, werktuigkunde en bedrijfs
economie. Degenen die zich wat meer willen specialiseren in
voedingsmiddelen krijgen dan ook tijd studie te maken van
de physiologie van de voeding en voeding en voedselberei
ding, vakken die eveneens in Wageningen worden gedoceerd.
Men zal dan kunnen zeggen dat er aan de landbouwhogeschool
een vrij volledige opleiding tot voedingsmiddelentechnoloog
gegeven wordt. Na de inyoering van het nieuwe studieprogram
ma zullen de l.i.'s van de studierichting technologie derhal
ve nog beter voorbereid een functie in het bedrijfsleven kun*nen aanvaarden.
3.2. Onderzoek.
Zoal3 in hoofdstuk 2 reeds is vermeld komen voor onderzoek in
hoofdzaak en in de eerste plaats algemene problemen in aanmer
king. Het onderzoek wordt verricht door vaste medewerkers van
het laboratorium, door studenten, door promovendi en door ev.
gasten. Het is verdeeld over een chemische afdeling en een
physisch technische afdeling.
De studenten komen in verband met het uitgebreide practicum
niet toe aan zelfstandig researchwerk van grotere omvang. De
practicumproeven zijn echter zo ingericht dat er op den duur
waardevolle gegevens uit te voorschijn zullen komen, die in
aanmerking kunnen komen voor publicatie. Voorts assisteren
alle studenten gedurende korte tijd bij een of meer lopende
onderzoekingen, die door de vaste medewerkers worden uitge
voerd. Op die wijze maken zi;j met researchwerk kennis. Pro
movendi bewerken uiteraard een onderwerp van grotere omvang;
tijdens hun langdurig verblijf in het laboratorium komen zij
vanzelfsprekend ook goed op de hoogte van alle andere onder
zoekingen.
Het eigen onderzoek in de physisch technisch
afdeling omvat momenteel de volgende onderwerpen:
1. Stroming van granulaire materialen; dit is een typisch
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voorbeeld van een algemeen probleem dat voor tal van bedrij
ven van belang is i.v.m. de constructie van silo's, trans
portinrichtingen, drogers enz.
2. warmteoverdracht aan granulaire materialen en stromings
weerstand van die materialen; dit is een belangrijk probleem
bij verwarmen, koelen en drogen van alle mogelijke producten.
3. verwarming en koelen van materialen in gesloten verpak
kingen; dit onderwerp is voor vele bedrijven die steriliseren
of pasteuriseren van grote betekenis.
4. warmteoverdracht in platenwarmtewisselaars; ook dit is een
algemeen probleem dat i.h.b. van belang is in verband met
pasteurisatie van vloeistoffen.
5. extractie van vaste stoffen; in tal van industrieën speelt
deze bewerking, waarover tot nu toe betrekkelijk weinig be
kend is, een grote rol.
6. hydrocyclonen; bestudeerd wordt welke toepassingsmogelijk
heden deze apparaten bieden en welke voor- en nadelen zij heb
ben t.o.v. andere apparaten waarmede ingedikt en geclassifi
ceerd kan worden.
7. uitpersen van vaste stoffen; dit is weer een veel toege
paste bewerking, waarover nog te weinig bekend is.
8. drogen met lucht; onderzoekingen worden uitgevoerd om
hiaten in de bestaande kennis op dit gebied op te vullen.
9. warmteoverdraoht in een pijpverdamper ; gegevens hierover
zijn schaars en van groot belang voor tal van bedrijven.
Uit deze opsomming blijkt duidelijk wat onder algemene pro
blemen wordt verstaan. Van alle onderwerpen worden vooral de
fundamentele aspecten bestudeerd en dit gebeurt in het bij
zonder door het nemen van modelproeven.
Het onderzoek in de chemische afdeling is
tot nu toe helaas nog slechts weinig tot ontwikkeling kunnen
komen, o.m. door het ontbreken van een chemicus in de staf van
het laboratorium. Het ligt in de bedoeling in deze afdeling
processen te bestuderen, dus de fabricage van bepaalde pro
ducten. Dit zal dan zowel op laboratorium- als semi-technische
schaal geschieden. Daarnaast zullen chemische en biochemische
vraagstukken worden bestudeerd die zich bij de verwerking van
producten van land-, tuin- en bosbouw voordoen. Thans zijn in
studie eiwitwinning en celstoffabricage uit verschillende grond
stoffen.
Het laboratorium staat voorts open voor gasten. Het is
de bedoeling de semi-technische apparatuur zo goed en zoveel
mogelijk te gebruiken. In het algemeen gesproken kan deze
apparatuur niet worden uitgeleend. Wanneer een andere afde
ling van de Landbouwhogeschool, een Rijks- of semi-Rijksinstituut, een T.N.O.-instituut, een particulier instituut
of een particulier bedrijf echter een bepaald onderzoek wil
uitvoeren en daarvoor bijv. niet de vereiste apparatuur be
zit is het Laboratorium voor Technologie gaarne bereid hulp
te verlenen door medewerkers van instituten of bedrijven in
de gelegenheid te stellen als gasten van het laboratorium
het gewenste onderzoek te verrichten. Van geval tot geval
zal worden beoordeeld onder welke voorwaarden deze hulpver
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lening kan geschieden.
Tenslotte kan een instituut of bedrijf in bepaalde gevallen
het Laboratorium voor Technologie ook verzoeken onder nader
te bepalen voorwaarden een onderzoek te verrichten; in zo'n
geval wordt dit onderzoek door de vaste medewerkers van het
laboratorium of door studenten uitgevoerd. Aan dergelijke
verzoeken zal i.h.a. slechts worden voldaan wanneer het werk
om welke reden dan ook niet door een T.N.O.-instituut kan
worden gedaan en wanneer het eigen researchwerk er niet te veel
door wordt verstoord. Betreft het onderzoekingen van grotere
omvang dan zal getracht worden het te laten uitvoeren door
een gehonoreerde student of promovendus. Seze laatste moge
lijkheid is niet alleen aantrekkelijk in het geval de belang
hebbende de vereiste outillage niet bezit doch ook wanneer hij
te weinig personeel heeft om het werk in eigen instituut of
bedrijf te laten doen en hij er daarom de voorkeur aan geeft
het onderzoek uit te besteden.
Voor het laboratorium voor Technologie is de geschetste samen
werking met instituten en bedrijven aantrekkelijk omdat het
daardoor intensiever wordt gebruikt en in aanraking komt met
een grote verscheidenheid van problemen.
4. Inrichting van het laboratorium.
Hieronder zal achtereenyolgens een korte beschrijving worden
gegeven van het gebouw, van de technische voorzieningen en
van de apparaten.
4.1. Het gebouw.
Afb. 4 stelt een plattegrond van het laboratorium voor, waarop
enkele hoofdafmetingen zijn aangegeven. Daarop ziet men onmid
dellijk dat het laboratorium uit de navolgende gedeelten be
staat :
a. een gedeelte met een verdieping, o.a. bevattende een aantal
laboratoriumruimten;
b. een semi-technisch laboratorium;
c. een ruimte voor technische installaties (tussen b. en c.
bevindt zich geen wand);
d. een werkplaats.
Hieraan moet worden toegevoegd, dat zowel de technische in
stallaties als de werkplaats in de toekomst ook ten dienste
zullen staan van andere, nog te bouwen laboratoria (zie afb.
3).
Om een indruk te geven van de grootte van het laboratorium
volgt hieronder een opsomming van de verschillende ruimten
met hun afmetingen, oppervlakte en inhoud. Tevens is de be
stemming van de ruimten aangegeven; de nummering is dezelf
de als op de plattegrond.
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No.

afmetingen

5,6,7,
27,28

ODp.
53,4

inh.
m
534

ffl

9,2x 5,8 xtO

8
9
10
11

6
6
6

x 3,4 x 3
x 4,6 5x 3 5
x 4,6 5x 3 5

20,4
27,9
27,9

6T
96
96

12
13

6
6

x 4,65x 3 5
x 6,3 x 3 5

27,9
37,2

96
128

51,7
12
18,6
12,4
37,2
12,4
31
24
24
174
118

129
30
65
44
130
44
109
84
84
1305
885

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24a
25
26
29
30
31
32
33
34
35/36
37
38
39
40
41
43
totaal

2,25x23
x
3
x 4
x
4
x 4,65x
4
x 3,1 x
4
x 9,3 x
4
x 3,1 x
4
x 7,75x
4
x6
x
4
x 6
x
8,7 x20
x
9,3 x12,75x

2
2
3
3
3
3
3
3
3
7
7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12,75x 9,3x 2 7
12,75x12,75x 3 8
12,75x12,75x 2 7
6
6

4
6
12,5
12,5

320
615
437

46,5
27,9

160
96

5
5
5
5
5
5

27,9
37,2
51,7
12
18,6
12,4

96
128
129
42
65
44

x 9,3 x 3 5

37,2

130

12,4
120
156
287

44
480
312
645

x 7,75x 3 5
x 4,6 5x 3 5

6
x 4,6 5x
6
x 6,2 x
2,25x23
x
4
x 3
x
4
x 4,65x
4
x 3,1 x
4

118
162
162

x 3,1
x20
x12,5
x23

x
x
x
x

3
3
2
3
3
3

3 5
4
2
2 25

aard van de ruimte
trappenhuis en toi
letten
garderobe
cbem.laboratorium
kamer v, ass., promov.
of gasten, utilitykamer
chem.laboratorium
kamer en lab. hoofd
phys.techn.afdeling
gang
entree
amanuensis
spoelkeuken
analytisch lab.
weegkamer
chem.laboratorium
tekenkamer
apparat enmaga zijn
semi-techn.lab.
ruimte voor technische
installaties
kelder (techn.install.)
werkplaats
kelder onder werkpl.
(bergruimte)
museuiQ
kamer en lab. hoofd
chem.afdeling
handbibliotheek, adm.
kamer hoogleraar
gang
wachtkamer
donkere kamer
lab.assistent, promo
vendus of gast
lab. assistenten, pro
movendi of gasten
documentatie
bordes semi-techn.lab.
zolder boven werkpl.
zolder

2000 m2 7660 m3
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Uit dit overzicht blijkt, dat het totale oppervlak van het
laboratorium 2000
bedraagt bij eea inhoud van 7660 uß
(exclusief kap boven semi-technisch laboratorium en kruip
ruimte onder het laboratorium). Na aftrekking van het trap
penhuis, de hal, de garderobe, de toiletten, de wachtkamer,
de gangen en de gangpaden in het semi-technische laborato
rium blieft er 1720 nr (64-30 nw) over. Hiervan is 629 m2
(1478 m3) bergruimte (zolder, apparatenmaga2ijn, zolder boven
de werkplaats en kelder onder de werkplaats), terwijl tenslot
te nog 236 nr (1205 m^) ingenomen worden door de technische
installaties (gedeeltelijk in kelder). De eigenlijke werk-,
ruimten beslaan derhalve een oppervlak van in totaal 855 m
bij een inhoud van 3747 m-.
In het trappenhuis, dat verbonden wordt met het in,aanbouw
zijnde Laboratorium voor Landbouwscheikunde, is door Frans
Volmer een muurschildering aangebracht, die in afb. 5 is
weergegeven. Deze schildering toont het verband tussen de
cultuur van gewassen en de verwerking er van. Uit het boven
staande blijkt dat het gedeelte a. van het laboratorium een
ruimte voor een verzameling bevat. In deze ruimte is een
collectie monaters bijeengebracht, die een beeld geven van
de verwerking van de belangrijkste producten van de land-,
tuin- en bosbouw. De monsters dienen voor gebruik bij col
lege's en voor ev. onderzoekingen.
De hierboven met "bibliotheek" aangeduide ruimte bevat niet
alleen <ie handbibliotheek dooh is tevens bestemd voor admi
nistratie, archief en een deel van de documentatie. De rest
van de documentatie is ondergebracht in kamer 39; hierin zijn
niet alleen een uitgebreid literatuurkaartsysteem en een ver
zameling fotocopieBn, overdrukken enz. aanwezig, doch ook een
grote collectie van catalogi van apparaten, alsmede een ver
zameling octrooien. Een goed ingerichte donkere kamer (No.
35/36) stelt in staat zelf lantaarnplaatjes e.d. te vervaar
digen.
De inrichting van de laboratoriumruimten behoeft geen toe
lichting. De afb. 6 en 7 geven daarvan een indruk.
Het semi-technische laboratorium vormt de kern van het gehele
laboratorium en ziet er in doorsnede uit als in afb. 4 is ge
tekend. In het hoge gedeelte zijn grotere apparaten opgesteld,
op het bordes kleinere toestellen. Onder het bordes bevinden
zich nog een cheuisch laboratorium (Nr. 20), een tekenkamer
(Nr. 21) en een apparatenmagazijn (llr. 22). De afb. 8, 9 en
10 geven een indruk van het setai-technische laboratorium; de
verdere inrichting er van zal onder 4.2. worden besproken.
Wat de rest van het gebouw betreft kan verwezen worden naar
de plattegrond en naar hoofdstuk 4.2.
4.2. De technische installaties.
De technische hulpmiddelen, waarover het laboratorium beschikt,
zijn: stoomketelinstallatie, centrale verwarming en ventilatie,
persluchtcoopressoren en vacuUmpompen, hydrophoorinstallatie,
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gas, electrische voorzieningen, hijsinstallatie en werkplaats.
a. De stoomketelinstallatie en de centrale verwarming.
Aanwezig zijn twee waterpijpketel3 met een max. stoomproductie
van ca 3000 en 1600 kg stoom/uur (1.750.000 en 980.000 kcal/
uur). De ketels worden met olie gestookt en vrijwel geheel au
tomatisch bediend. De werkdruk bedraagt 8 ato. Afb. 11 geeft
hiervan een beeld.
Deze ketels dienen voor centrale verwarming van het gehele
gebouwencomplex (afb. 3) en voor de levering van bedrijfsstoom van 8 en 3 ato aan het Laboratorium voor Technologie.
De verwarming geschiedt via tegenstroomapparaten met bijbe
horende pompen.
In het semi-techni8che laboratorium lopen ringleidingen voor
8 en 3 ato stoom en condenswater; op een willekeurige plaata
kunnen hieraan apparaten worden gekoppeld. Dit laboratorium
wordt verwarmd met behulp van wandluchtverhitters. In alle
overige laboratoriumruimten is 3 ato stoom beschikbaar.
b. Ventilatie.
Het semi-technische laboratorium kan behalve met behulp van
de wandluchtverhitters ook worden geventileerd door vier gro
te wandventilatoren. De rest van het laboratorium wordt ge
ventileerd door een grote ventilator, die op zolder is opge
steld en die verse lucht voert naar alle kamers. Voor afzui
ging uit deze kamers wordt gezorgd door raamventilatoren.
Wanneer de aangezogen buitenlucht te koud is wordt deze ver
warmd door een stoomluchtverhitter.
c. Perslucht en vacuüm.
Compressoren zorgen voor perslucht van 6 ato. In het semi
technische laboratorium is deze druk in een ringleiding be
schikbaar, terwijl perslucht in een andere leiding geredu
ceerd is tot 0,5 ato. Deze lage druk perslucht is ook in de
overige laboratoria aanwezig.
In het gehele laboratorium lopen voorts vacuUmleidingen, aan
gesloten op pompen die een vacuüm van ongeveer 72 cm kwik be
reiken.
d. Hydrophoorinstallatie.
Teneinde de waterdruk in het gehele laboratorium nauwkeurig
constant te houden is in de kelder een hydrophoorinstallatie
met pneumatische drukregelaar opgesteld.
e. Gas.
Gas wordt betrokken van de Gemeente; de druk hiervan wordt niet
geregeld.
f. Leidingen in semi-technisch laboratorium en overige labo
ratoria.
Uit het voorgaande volgt, dat in het semi-technische labora
torium ringleidingen lopen voor

AFB. 7 CHEMISCH LABORATORIUM

AFB. 8. BORDES IN SEMI-TECHNISCH LABORATORIUM

AFB. 9. SEMI-TECHNISCH LABORATORIUM
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8 ato stoom 1", 3 ato stoom
6 ato perslucht 1", 0,5 ato
perslucht 1-J", vacuüm 1", gas 2f", water 1i" en condenswater.
Alle overige laboratoria zijn voorzien van 3 ato stoom, 0,5
ato perslucht, vacuüm, gas en water.
g. Electrische installaties.
Het totale geinstalleerde vermogen bedraagt ongeveer 1500 kW,
gelijktijdig kan echter niet meer dan 300 kW worden afgenomen.
Het vermogen is verdeeld over een groot aantal kastenbatterijen met een onderverdeling voor kracht, verwarming en verlich
ting. Zo heeft het eemi-technische laboratorium 6 kastenbatterijen; van elk daarvan kan gelijktijdig 30 kW kracht en 30 kW
verwarming worden afgenomen. Aangezien het geinstalleerde ver
mogen veel groter is (voor elke verdeelkast ca 80 kW kracht en
120 kV/ verwarming) is het mogelijk op een of meer willekeurige
plaatsen in het laboratorium apparaten die een groot vermogen
vergen, aan te sluiten.
h. Hijsinstallatie.
Het semi-technische laboratorium is voorzien van een verrijd
bare hijskraan waarmede max. 1500.kg kan worden verplaatst.
Deze doet niet alleen dienst bij montage en demontage van ap
paratuur, doch stelt ook in staat apparaten, die tijdelijk
opgeborgen moeten worden, te verplaatsen naar de kelder.
i. Werkplaats.
Het laboratorium beschikt tenslotte over een werkplaats, die
is uitgerust met een draaibank, schaafbank, fraismachine,
twee boormachines, twee slijpstenen, twee zaagmachines, een
platenschaar, een platenwals, «>on smidse en apparatuur voor
autogeen en electrisch lassen. In deze werkplaats worden zo
veel mogelijk apparaten zelf vervaardigd, ook bijv. uit roest
vrij staal en aluminium.
4.3. De apparatuur en het instrumentarium.
De chemische afdeling van het laboratorium is goed geoutilleerd
met de normale benodigdheden voor chemisch onderzoek. Er is
geen aanleiding hiervan een opsomming te geven.
De physisch technische afdeling is in het bezit van semitechnische apparatuur en instrumenten. Daarvan volgt hier
onder een overzicht zodat instituten en bedrijven enigszins
kunnen beoordelen in welke gevallen hulp van het Laborato
rium voor Technologie mogelijk is. In principe is het labo
ratorium bereid een ieder die een bepaald onderzoek door het
ontbreken van daarvoor geschikte apparatuur niet kan uitvoe
ren te helpen. Zoals reeds eerder opgemerkt is kunnen de se
mi-technische apparaten in het algemeen echter niet worden
uitgeleend; onderzoekingen voor derden kunnen dus slechts
ter plaatse worden verricht hetzij door medewerkers van de
betreffende instituten of bedrijven, die daarvoor gastvrij
heid in het laboratorium genieten, hetzij door de vaste me
dewerkers van het laboratorium of studenten. Wat dit betreft
wordt verwezen naar hetgeen hierover in 3.2. is medegedeeld.
Instrumenten zullen slechts bij hoge uitzondering worden uit
geleend.
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Hot doel van dé semi-technische apparatuur is s
a. het geven van demonstraties aan studenten als aanvulling
op de colleges;
b. het practisch werken door studenten (zie 3.1.);
c. het verrichten van onderzoekingen over werkwijzen;
d. het verrichten van onderzoek over de fabricage van verschil
lende producten.
Voor al deze doeleinden, doch vooral voor het onder d. genoem
de doel is een uitgebreide collectie van apparaten noodzake
lijk.
De volgende aemi-teohnische apparaten
zijn aanwezig of zullen binnenkort aanwezig zijn;
een Nauta-menger voor het mengen van vaste stoffen (inhoud 20 1).
een trilzeef (diam. 400 mm).
een zeefanalyseapparaat (diam. 200 mm).
twee kruisslagmolens, waarvan 1 analysemolen en 1 semi-techn.
een stiftenmolen.
een wals met verwisselbare rollen,
een kogelmolen.
een snijmachine voor verse producten,
een apparatuur voor het bepalen van zweefsnelheden.
diverse typen roerders, waaronder trilroerders en een UltraTurrax.
een apparatuur voor onderzoek van ventilatoren*,
een apparatuur voor meting van stromingsweerstand van granu
laire materialen,
apparatuur voor het onderzoeken van de stroming van granulaire
materialen.
een apparatuur voor onderzoek van de stroming van vloeistoffen
en gassen .
een Dorr-Oliver-indikker met een diam. van 1500 mm.
een hydrocyclooninstallatie met cyclonen van 25, 15 en 10 mm.
een filterpers met 16 platen van 170 x 170 mm.
„
een Sweetland filter met een totaal oppervlak van 0,7 m .
een continu-vacuUmdrumfilter, diam. 600 mm, breedte 110 mm.
een trommelcentrifuge van 300 mm diam. met schilinrichting
en ook te gebruiken als separator,
een De Laval separator-clarificator.
een Sharpless separator-clarificator.
een Hafico-hydraulische pers.
een hydraulische persinstallatie (Seiherpers, platenpers,
schotelpers).
een dubbele =pi j p-warmt ewi sselaar voor warmteoverdrachtsme
tingen .
een pijpcondensor voor warmteoverdrachtsmetingen .
een platenwarmtewisselaar voor warmteoverdrachtsmetingen,
een apparatuur voor meting van isolatieverliezen van pijpen .
een apparatuur voor meting van warmteoverdracht aan granulaire
materialen.
een apparatuur voor me.ting van warmtetransport in gesloten
verpakkingen.
een hoog-vacuUm filmverdamper, systeem Müller, capaciteit
10-15 kg/h.
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een enkele-pijpverdamper met natuurlijke of geforceerde cir
culatie, capaciteit max. 40 kg/h.
een Herbert verdamper, capaciteit max. ca 25 kg/h.
een glazen verdamper met metalen verdamper-pijp.
een geconditionneerde ruimte (tot ca 200°C), waaraan diverse
typen van proefdrogers kunnen worden aangesloten.
„
een droogkast tot ca 100°C met een spreioppervlak van 26 m .
een geconditionneerd kabinet 0-70 C, 10-90$ rel.v.
een Quickfit destillatie apparatuur, kolom diam. 3".
een diffusiebatterij van 10 ketels van 2,5 1.
een centinu werkende extracteur type De Smet, lengte ca 5000 mm,
bandbreedte ca 200 mm.
een Quickfit Soxhlet apparatuur met 8 1 ruimte voor te extra
heren materiaal,
een Quickfit vloeistof/vloeistof extracteur.
,
een koelinstallatie met een inhoud van ca 0,5 » pekel (tot
ca -15°C).
diverse kookketels, tanks, roerketels e.d.
een autoclaaf met roerwerk, ca 50 1 inhoud, tot ca 200 C.
diverse weegapparaten.
De met * gemerkte installaties zijn in hoofdzaak voor het
studenten-practicum bestemd.
Binnenkort zullen o.a. nog worden aangeschaft:
een raspmachine, passeertaachine
een c olloïdmolen/homogeni sat or
een kneedmachine
apparatuur voor pneumatische classificatie
en ev. apparaten voor de verwerking van speciale producten.
Het laboratorium beschikt voorts over een groot aantal in
strumenten voor het onderzoek van physische eigen
schappen (consistentie, viscositeit, refractie, draaiing, op
pervlaktespanning, kleur e.d.) en voor meting van temperatu
ren, drukken, relatieve vochtigheid, lucht- en vloeistofsnelheden en hoeveelheden, electrische grootheden, enz.
Tenslotte zijn er tal van hulpapparaten als
motoren, diverse typen van pompen (ook doseerpompen), aan
drijvingen, variatoren, reductoren e.d.
De grotere apparaten zijn vast opgesteld op fundaties en
stalen bordessen, de kleinere kunnen al naar gelang de on
derzoekingen waarvoor zij worden gebruikt, gemakkelijk wor
den verplaatst. Voor de montage van verschillende opstel
lingen is gebruik gemaakt van zg. experimenteerrekken.
5. Personeelsformatie.
Het vaste personeel van het laboratorium zal binnenkort be
staan uit een hoogleraar, een hoofd van de phys. techn. af
deling (natuurkundig ingenieur), een hoofd van de chem. af
deling (chemicus), een technoloog of werktuigkundig ingeni
eur, een drietal M.T.S.-ers, een machinist (voor de techni
sche installaties en tevens voor researchwerk), twee analysten,

AFB. 11. KETELINSTALLATIE
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een secretaresse, een typiste, enkele amanuenses (voor as
sistentie in het chem. laboratorium en het semi-technische
laboratorium), enkele technici (in de werkplaats) en ten
slotte wat hulppersoneel in de werkplaats en de laborato
ria, in totaal ongeveer 25 personen.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor studenten, promovendi
en gasten.

Wageningen, Maart 1955.

