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Be wordt overwogen voor hetchemißch laboratorium kleine cylinders
met diverse gassas aa» te gehaffea«
In eerste instantie wordt gjdacht aan een auto-stof-, stikstof- en
koolsra^eylindçr. •
-w.v\\:ü® Eoek fcan levarsii
cylinders set acetyleen, euurstof, stikstof, koolsuur, aaaoniolc, waterstof en
chloor»
Be Cilinders toet koolzuur» amsoniak, waterstof en ohloor moeten
van het hoofdbedrijf in Schiedam wordenbetrokken.
De levertijd na bestelling bedraagt ongeveer 14 dagen*
•' Be afmetingen der cilinders*
totale hoogte ongeveer 95 ca en breedte 12 ~ 13 oaj opgegeven wordt een waterinhoud ven 10. liter»
V.
i
Deze kleine cylinder» worden niet ia huur gagevèn, laaar moeten
door de afnemer worden (gekocht. (îese maatregel iß genomen, omdat door het
onregelmatig verbruik in laboratoria en ziekenhuizen etc» een mi&i wisselende
©ireulatie van dèse kleino cylinder© optrad.}
Pe naaei vân de af^osèr wordt als weerviceH ia de cylinder ince-»
:
slagen.
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Wi.jae vaa aflevering»
îîe firma Hoefc bea^r^ opJfeöadagj Koonadaf en Donderdag. Een op
een dezer dagen ter vulling meegegeven cylinder voor acetyleen, lucht, zuur
stof en stikstof, kan doorgaans op,.de Volgende bezorgdag worden t erugverwaoht,
oradat het vullen van deSè oylindOTs ih Oeningen gebeürli» Waaneer echter de
'nood sin de man komt, kan ©en zelf met do cylinders naar de fabriek gaan en
kan op het vullen van de kleine cylinders voor luchtj zuurstof en stikstof wor-^
den gewacht, liet waohten op bat vullen van een acetyieeneylinder is niet
ffiO^elijk, omdat een pas gevulde cylinder eerst sainstena 24 tiur moet blieven
;i;'U ^
etaaià.
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De koolsuur, ammoniak, waterstof en ehloorcylinders worden in
Schiedam gevuld, eri eerst «ia 14 de^m isi^ndose cylinders weer bij de afnemer
terug.
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J)e cylinders moeten ©m de vijf jaar worden beproefd.

