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WERK IN EN OM DE ROTERJJ

[NZETTENDER ROOTBAKKEN
der rootbakken belangrijk om reNaast de ruwvlasbewerking is ook het inzetten
~tig geroot vlas te verkrijgen.
Dit is nodig om b~ de verdere
bewerking
een renatig product te krijgen. Om regelmatig
te kunnen roten moet vlas regelmatig
te kunnen uitzwellen
moet de bak regelmatig
genen uitzwellen en om regelmatig
d zijn, d.w.z. de bak moet overal
even vast gevuld zijn. Een rootbak
mag ook niet
vast worden gevuld. Om economische
redenen
is het echter
van belang dat de bak
~orlijk vol vlas zit. Omdat de rootkosten
ongeveer
dezelfde
zijn bij een bak die
tI vlas als bij één die er weinig bevat,
zijn sommigen geneigd
zoveel mogelijk vlas
de bak te vullen,
doch hieraan
is ook een gevaar verbonden.
Door te vast te

llen kan de goede vlotverhouding

vlas-water

(1

:

10)

worden verbroken.

Men krijgt

ft een te veel aan vlas naar verhouding
van het water.
Hierdoor
krijgt men een onldoende en langzame uitzetting,
waardoor
een moeilijke
roting
ontstaat
met als
volg zuurvorming en kans op verzuring,
met uiteindelijk
resultaat
slecht
geroot
schubbig vlaslint.
In de practijk komt het te vast vullen
enkel voor bij fijnstengeligj
recht ge.oten vlas dat te vast gebonden is in kleinere
bossen.
Bij normaal met de hand geInden vlas waarbij geen apparaten
gebruikt zijn zal niet gauw te vast worden ge-

lId. Grof stengelig

vlas kan men nooit

te vast

~ tussen de stengels
genoeg lucht aanwezig
e bak door het water verdrongen wordt.

is,

vullen
die

omdat bij deze soort

bij het

onder

water

vlas

zetten

in

van

erkwijze
Om zo weinig mogelijk verloren
werk te doen kan men best rechtstreeks
vullen
inzetten)
vanaf de wagens die het vlas aanbrengen,
zonder het vooraf op hopen of
,tapels te gooien voor de roterij.
Het vlas vooraf afgooien
is verloren
tijd, het
rerkt daarbij slordig
en is dikwijls oorzaak van veel losse bossen met als gevolg
recd snui t
Om gemakkelijk en regelma. tig te wer1cen heeft men vier personen
nodig,
De in-zetter (vuIler),
een hulp-inzetter,
een aangever
en een afgooier.
De aangever
kan
men uitsparen
door gebruik te maken van een glijbaan of van een transporteur
die
het vlas van de wagens in de bak brengt
tot bij de inzetters.
De afgooier
gooit de
bossen of dubbelschoven
af in hetzelfde
tempo als de aangever
ze wegneemt, zodat
er zich geen hopen vormen voor de deur van de bak. Dubbelschoven worden met de
knopen der banden naar onder afgegooid om te voorkomen dat de knopen bijhet weer
oppakken losspringen. De aangever
gooit de bossen of dubbelschovennaar de hulpinzetter;hij gooit ze steeds plat. Dubbelschoven worden met de toppen van de bovenkant naar de hulp-inzetter
gegooid, er altijdvoor zorgend dat de knopen aan de
van dubbelschovenonder het aangevenworden
onderkant zitten.
Bij het verhandelen

.

ze altijd bij de twee banden vastgenomen
O~ te voorkomendat de knopen losspringen
Gewone bossen worden nooit bij de banden genomen, daar deze door het feit dat bossen altijd min of meer kegelachtig van vorm zijn, neigingen vertonen naar de top te
schuiven waardoor gevaar ontstaat dat de banden los gaan.
Het werk van de hulp-inzetter verschilt naar gelang men de onderste of de be
venste rij inzet.
Bij het inzetten
der onderste rij gooit
hij de bossen of dubbelsche
ven door naar de inzetter.
Dubbelschoven
worden doorgegeven op dezelfde manier aJ
hij ze

heeft

ontvangen.

Bossenworden aangegevenom de beurt met de top of voet

gelang de bos met de voet op de grond of met de voet omhoog moet wo:
den ingezet.
Bij het inzetten der bovenste rij moet hij niet aangooien~ maar helpen
inzetten (hetgeenwe verder zullen zien). Ook zal hij bij het opspannen
der rijen d
inzetter
behulpzaam
zijn door optrekken der laatste bossen en openhouden der nog
resterende opening.
Voor het eigenlijke inzetten zelf maakt men onderscheid tussen de onderste e
bovenste rij. De onderste
rijwordt door de inzetter zelf ingezet. Dubbelschoven
neemt men altijdbij de top en zet ze zo in de rij. Op deze wijze ingezet staan ze a

vooruit

naar

I

lemaal met de knopen

I

worden losgeduwd. Ook krijgt men op deze manier een uniform werk, hetgeen van beJ..o",,,, i,FI bij het uithalen en openvoeren op het (Too:j'Volà.,
Gewone bossen zet hij

I

van

de vuIler

af~

zodat

er onder

het

werk

geen

knopen

kunne

,..-.-

-

beurtelings
met de voet op de grond en met de voet omhoog. De bovenste ~
ingezet door de inzetter
en hulp-inzetter
samen. Zij zetten elk om de bem
of dubbelschoof
in en houden hem vast tot de andere zijn bos of schoof erl
heeft geplaatst
om dan een andere te nemen, zodanig dat de reeds geplaat.
of schoven niet kunnen omver vallen. Dubbelschoven
worden
in het lijf vast
en ingezet op dezelfde manier als in de onderste
rij. Bij gewone bossen zei
in de bovenste
rij alle bossen met de voet naar beneden,
terwijl de andere
maal met de voet naar boven
zet. De bossen die met de voet naar boven gel
zal men goed tegen de balken aandrukken.
De bossen of schoven moeten zod~

'Si."/'~'

rijen worden geplaatst, dat ze niet wringen. Dubbelschoven zal men daarom
sen dat ze allemaal plat tegen elkaar staan. Gewone bossen plaatst men z~
de toppen van alle bossen zichtbaar zijn,want in geval er een bos in een
een ander weggestopt zit zal de rij gaan wringen, wat veelal uitpuilen enI
len tot gevolg heeft.
Bij het opsluiten van de bak moet men de bossen goed aanspannen, opdal
vlas bijhet bewegen onder het roten niet vOQrover kan komen, maar eerder I
vertoont om achterover te hellen. Dit voorkomt het omvervallen van het vlf:
het uithalen.
Riohting
der rijen
Onder het vullen moet men de richting
der rijen zo kiezen,
dat men zo
mogelijk moet opspannen
en dat men dit zoveel mogelijk kan doen tegen eén ~
de bak. Dit omdat opspannen heel wat tijdvraagt en de bossen vlas gemakke1
schuiven
tegen een wand dan vlas tegen vlas.
Zo kan men drie richtingen
volgen zoals aangegeven
in onderstaande
f~
(Bij deze fi~1ren zijn afmetingen
van het vloeroppervlak
aangegeven
van ba~
het meest in gei"t'uik
zijn).
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In het eerste geval heeft men
men de meeste keren tegen een wand
grootste
aantal keren vlas op vlas
Het
wel

5-

het minste aantal keren op te spannenooier rage.
kan aanspannen.
In hot derde geval mObne bossen
aanspannen
en dit is daarom niet aan~ men te do

eerste geval heeft het nadeel van de langste rijen, wat voor lcerling:top nemen,
eens de moeilijkheid oplevert van minder regelmatig
gevulde
en uitpuiiladar zal

rijen. Toch

bevalt

dit

systeem

in de practijk zeer

goed.

Het

tweede

geval

compromis tussen beide.

tijk met de
~ft men te
:) plat

op

dl

Enkele regels in,acht te nemen bij_het vullen

t het gema
1. Nooit te vast vullen, dit in verband met de goede vlotverhouding vlas~.
2. Het vlas overal even hard aanspannen, dus in de bovenste rij evenveel
oen bak
ft
liggen
dubbelschoven als in de onderste. Bijhet opsluiten minstens even vast~

ç

voren.
venste

spoelen v
~st te drog,~
,

3. nooit de onderste

laag geheel inzetten

om dan er boven op te kruipen

laag in te zetten, omdat zodoende de onderste laag ingetrapt mlgen de mur~

als gevolg harder spannen. Bovendien
blijft alle
vlas valt bij het inzetten dor bovenste
laag dan

afval en vuil~
in de onderste

welke ~ muur kIes;
j
laag lil volgende

terwijl de voeten van de bossen uit de onderste rij,die met de voeten o~m een root
zet zijn/in
elkaar getrapt worden met als gevolg moeilijker werken bijhe\oel gema~
len en het keren.
uit. Er VI
4. Gedurende het vullen zal men kaf, bladeren, zand en ander vuil regelm~e bak en
vegen
omdat vuil in de bak onder
het roten de kans op verzuring en eenraneportb~
kleur verhoogt.
die ze op
5. Onder het vullen zal men een paar bossen of schoven, die kunnen dienen Als de bo
ster voor de gehele part~ opzij
zetten om ze onder het luik (kijkgat) tee bak tot
Het is met deze schoven dat men later de rootrijpheidsgraad van het vla'ansporte~
palen en het is daarom van groot belang dat deze monsterschoven overeefsporteur.
met de gehele partij.'
6. Men zal nooit bossen of dubbelschoven plat leggen in een bak, hetzij op
,

7.

hat~ij
tussen de lagen in of boven in de bak op het vlas,
daar het plat'PENVOErom
vlas door de drukking van het vlas moeilijk zal uitzwellen, dus moeilijkrvan het.
Daarbij zal dit vlas de regelmatige watercirculatie "in de bak en daardoOhng op he'
vlaterverversing onder het roten
belemmeren~
met als gevolg onregelmatigf'belang da
van de gehele
bak.
:Bij het af
Voor de deur van de rootbak steekt men het best enkele bossen gnuit, om, en van ge'

de deur het vlas gewoonlijk

gekreukt wordt. Aan snuit kan niet zoveel ser

8.

~
aangericht worden als aan het goede vlas.
Bij het vullen van een bak met kort vlas9 zodat de bak met twee rijenbov~ Wanneer
Lten.
kaar niet vol is, zal men drie rijenzetten.

9.

Teneinde

gemakkelijk

te werken

bij

het

opspannen

der

rijen en het

opsluiternHet aanta1

bak zal men de richting
der rijenzo kiezen9 dat men zoveel mogelijkkanqdrie kape]
nen en opsluiten langs één der wanden van de bak.
bevatten.
want men 1
aantal
ka

2. UITHALENDER
Hoewel het

De plaats~

ROOTBAKKEN

uithalen der rootbakken niet zo 'n groot onderdeel

is van delver van d,

bewerking9
moeten we toch met enkele punten rekening houden, wil Ion wij bij M pellen te
openvoeren van het vlas op de droogweide (veld) gemakkelUk werken.
Onder 1
1. Om het gerotevlas op te laden gebruiktmen het best lage, platte, speci. De schov
voor dat doel gebouwde wagens, die men achteruit in de rootbak duwt. me ~etten D
meeste roterijenzal men9 als het vlas achter de deur weggehaald is, deze' Dat de S

2.
3.

tot aan de wielen in de bak kunnen duwen. In sommige roterijen met breder( len ook :
ren kan men ze tot tegen het nog op te laden vlas duwen9 hetgeen
het voo~ ~~t de ~
heeft
dat we de aangever kunnen weglaten.
later all
Bij het uithalen van een rootbak zal men altijd beginnen weg te nemen uit ~ men de S
op de plaats waar men gestopt is met inzetten.
knopen n
Dubbelschoven worden bij de beide banden vastgenomen en met de knopen naarl Yen zal

op de wagen gelegd,
zoveelmogelijk met de toppenvan de bovenstehelft inl.
zelfde
richting.
4. Daar worden ze op dezelfde
vri.jze doorgegeven tot bij de lader.
.
5. De lader neemt ze ook bijde beide banden en legt ze in verticale
rijen op,.
de knopen der banden naar onderen.

6.

De

lader

zal er voor

maal in dezelfde

zorgen,

richting

dat

liggen,

de toppen

van

de bovenhelft

opdat bij het afgooien

der

schoven-

op het droogveld~

richtin~
De twee<
omdat e:
~e scho1
schoven
van

de

'

afgooie

oiI

6

-

e spannen!
geval m 't"fgooier

niet

regelmatig

en gemakkelijk

zal

-

kunnen
werken.
bj,} het vlas vast,

aan o:e~ewone bOBsen noemt men met beide handen

.!!~~~t .?~_d~2.~t:lde~..

-i Als men te doen heeft met kort vlas of minder zware bossen zal men de bossen bj,}
en uitPu~lhe top nemen, op de voet zetten en zo ~oorgevon tot de lader.
lcerlin

ie geval~iete lader zal de bossen ook in verticale
s~elijk met

de knopen naar boven,

dit

rijen boven elkaar leggen,

in tegenstelling

tot

zoveel mo-

de dubbel schoven.

Heeft men te doen met lang vlas of zware bossen,
dan zal men het bèste
sen plat op de wagen leggen en zo doorgeven.
Zijn het heel zware bossen,

de bosdan is

ing vlaswa~het het gemakkelijkst
dat de mannen in de bak elk hun bos tot bij de lader brcnivenveel b ~gen.
ven vast 011Als een bak leeggehaald
is zal men steeds
het vuil,
dat op de bodem van de bak
a blijft liggen, wegruimen,
terwijl men ook goed doet de vloer en de muren flink
af
vuil dat aan de muren hangt kans krijgt or op
kruipen 0 te spoelen voordat het kleverige
bakken,
dat gedurende
het roten
etrapt w mdlvast te drogen. Dit opdat het vlas van volgende
~ welke 0:\ tegen de muren komt te
staan, geen vuile kleur zal krijgen van het vuil dat aan
~ laag l~~gj do muur kleeft.
Zand en ander vuil moet weggeruimd worden opdat men er gcduren"oeten oJ
de volgende rotingen
geen nadeel van zal ondervinden.
en bij het~
Omeen rootbak leeg te halen kan men ook gebruik
maken van een speciaal
voor
~ doel gemaakte transporteur.
Men spaart
in dit geval ook een arbeider
(aangeMen plaatst
de transporteur
voor de deur
regelmat" r) uit. Er wordt dan als volgt gewerkt.
tg en een~'
de ba.k en de wagen dwars voor de transporteur.
Een arbeider
legt de bossen op
F transportband
die ze op de wagen brengt,
waar ze opgevangen worden door de ladienen
irr, die ze oplaadt op de gewone manier.
Als de bossen voor de deuropening weggehaald zijn, schuift men de transporteur
~gat)
te a
l het vla S de bak tot. tegen het vlas.
Ieder maal da.t or een wagen geladen
is schuift men
'n overee~s
tra.nsporteU1' verder
in de bak en zet men de volgende
wagen(s)
dichter
bij de
,n

.

~a..porteur.

I

~

etzij

op del
lif

. et plat

ror OPENVOE~O~ BET DROOG'ZELD
Van het openvoeren
op het droogvêld
zal het afhangen of men bijde verdere
egelmati
rr~rking op het veld regelmatig
en gemakkelijk
zal kunnen werken.
Daarom is het
g ~n belang dat dit goed gebeurt.
moeilijk

h daardoo

Snuit> omdat
B~ het a,fgooien maakt
~oveel schalo01en van gewone bossen.

men onderscheid

tussen

afgooien

van dubbelschoven

bedus
en af-

r lJHe n b oven ~. :DJ1J>belsohovf)n
.
..
Wanneer men begint af te goolen moet men spec~aal reken~ng houden met twee
.

opslui ten lunten.
.
'lijk kan
J'
Het aantal kapellen dat een dubbelschoof bevat.
Gewoonlijk
bevatten ze tweemaal
op
~ie kapellen, het komt echter wel eens voor dat ze er slechts tweemaal twee
bevatten. Dit is van belang om de afstand te bepalen van de schoven
in de rij,
want men moet straks
bij het kapellen plaats genoeg hebben in de rij om hetzelfde
aantal kapellen te plaatsen als er kapellen in een halve
dubbelschoof zitten.
is van de vf. De plaats waar men zal beginnen met kapellen. De schoven in de rijen moeten zo
ver van de rand van het perceel
liggen als er plaats nodig is om evenveel kar:t wij bij het
pellen te zetten
als er zich
in een helft van de schoof
bevinden.
Onder het afgooien zal men op de volgende punten letteng
te, speciaa~1.
De schoven in reohte rijen gooien, dit is om later gemakkelijker rechte rijen te
iuwt In de

.

kapellen.
op regelmatige afstanden liggen in de rij) opdat later ds kapellen ook op regelmatige
afstand
zullen
staan.
I het voord~ 3. Dat de knopen der schoven allemaal aan de bovenkant komen te liggen, opdat men
later als men de banden losmaakt, de schoven niet zal moeten keren. Daarom zal
imen ui t eenl
men de schoven onder het afgooien een draaiende beweging geven~ daar ze met de
Open naa
knopen naar onder op de wagen liggen.
helft i~ ~4. Men zal er voor zorgen, dat de toppen van de bovenste helft allemaal in rechtse
richtingliggen, gezien van de plaats waar men begint te kapellen.
rijcn worden op ongeveer vlaslengte van de vorige
gegooid9
5. De tweede en volgende
is,

deze
~t bredere'

r~0n

op

schoven
~oogveld

zetten bij het

1 2 Dat de schoven

U

e., 6.
1
~ 4
0

omdat er twee rijen kapellen moeten worden gezet uit één rij dubbel schoven

,

De schovenworden in vierkantsverband
gegooid zodat er in iedererij evenveel
schoven liggen
(zie figuur 9). Op hot einde dor rijzal men gedurende het keren
van de wagen de volgende
rij beginnen,
zodat men zonder te mooten wachten op de
afgooier directkan doorrijden.
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richting bovenste helft der dubbelschoven
B. Gewone
.

Bossen

Normaal beva.tten gewone bossen drie kapellen, het kan echter ook voorb

dat er zich twee of vier kapellen
in bevinden.
Men. moet hier rekening
mee h~
onder het afgooien
om de afstand van de bossen in de rij te bepalen.
Verschi~
methoden
kunnen bij het afgooien van gewone bossen worden gevolgd,
o.a.g
1. De bossen worden iet of wat schuin met de toppen in linkse richting
ge~~
gezien vanaf het beginpunt
van het kapellen.
De tweede en volgende
rijen~
met de voet tegen de toppen der vorige rij gegooid.
Kort vlas iets verder
lang vlas iets dichter bij (fig. 10). Deze methode van afgooien
wordt allel
bruikt wanneer men bij het kapellen
vooruit wil werken.
2. De eerste rij worden de bossen met de toppen in linkse richting
gegooid, ~
vanaf het beginpunt
van het kapellen
bij voo rui t werken.
De tweede op eni~
stand van de eerste met de toppen naar het beginpunt
van het kapellen. Del
als de eerste en de vierde als de tweede, enz. (zie fig. 11). Om de afst~
tussen de verschillende
rijen te bepalen houdt men rekening
met de lengte'
het vlas. Bij lang vlas neemt men de afstand iets groter dan bij kort vlas.

a.f

de

rij

.- 8

-

~eze manier van afgooien kan men zowel vooruit
als achteruit
kapellen,
~al er bij het afgooien
rekening
mee moeten
houden
om de richting
van
e bepalen in de tweede, vierde,
zesde rij, enz.
e bossen worden in de rijen met de toppen in de richting
~

at

kapellen

gegooid,

de tweede en volgende

van het

rijen worden op iets

doch men
de bossen

beginpunt

van

minder dan de

~ laslengte van de vorige gegooid (fig. 12). Hier kan men ook zowel vooruit
als
achteruit werken bij het kapellen.
Men dient er dan echter
rekening
mee te houden bij het afgooien,
de richting
der bossen te bepalen.
:Hier worden de bossen iet of wat schuin met de toppen in linkse
richting
gegooid; ook gezien vanaf het beginpunt
van het kapellen.
Doch bij deze manier van
.afgooien werkt men alleen
achteruit
bij het kapellen,
zodat we hier dus net het
tegengestelde hebben van de eerste manier van opzetten der kapellen
(fig. 13).
Onder het

afgooien

~elmat1ge afstanden
hd van de rij, enz.

fig.

van de bossen

zal men dezelfde

regels,

van rechte
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vla,s te verrichten
bepaalt
de afstand
van de bossen in de rij en tussen
de r~~t heeft,
derling.
Deze nodige ruimte is afhankelijkvan verschillende omstandigheden.

a. kort of lan~ vlas

b.

Ir~1i~

Kort vlas vra.agtniet zoveel ruimte als lang vlas om te kapellen en te ket Men ne
een kapel lang vlas zal uiteraard veel wijderstaan en vraagt dus meer ru~ top va
goed te kunnen werken.
.
links
BTof of fijnsten~eligvl~s
Men ~1
Grof vlas laat zich gemakkelijker
bewerken onder het keren dan fijn, omdatt pel ).
.

vlas gemakkelijker in strengen droogt. Ook bleekt en droogt

fijn

vlas

dan grof. Het gevolg hiervan is dus dat men meer ruimte nodig zal

vlas goed te bewerken.
I

L

moeil~ Men

hebben

~

lc

gezet

. }.~en~
tot

J.

-

10

-

m of recht vlas
echt vlas heeft niet zoveel ruimte nodig als krom vlas, daar krom vlas veel

Punt kapel

'der open zal staan in de kapellen.
ed of slecht bewerkt vlas

~

r~

I

bewerkt vlas zal moeilijker
te bewerken
iervoor dus meer ruimte nodig hebben.
~ootte van de kapellen
lach,

~

zijn onder

het

keren;

men zal
.

.

.

~grote
kapellen meer moeten drogen en bleken
dan kleine, zal men ze iets
~der moeten zetten,
terwijl
grote
kapellen ook meer ruimte vragen om te keren.
Uit bovenstaande
punten
blijkt ook dat het onmogelijk is een vaste
oppervlakte
!

1

~.
\Y'

~8
~'

te geven, die nodig zal

zijnom eenzelfde aantal kg van verschillende soorten

te kapellen.

Bij gebrek aan droogveld
door bepaalde
omstandigheden,
zodat men genoodzaakt
thet vlas dicht bij elkaar
te zetten,
zal men steeds
zorgen dat er ruimte genoeg
tussen de rijen, want bij te weinig ruimte tussen de rijen zal men last hebben on!_~a ~_~~E__~~_lc~J?e
!~-~!:t_.J:~_~~_;:L wa !.-di.?_~~2!
~ mta
het tussen
keren.

? ~!

de!Ietrijen
voldoende
i ~..È.~..:!ï.!!

z.~!

~n -~~

ruim neemt.

.

KAPELLEN
VAN EET TE DROGEN VLAS
Bijde behandeling
van het kapellen
gaan we hier uit van rechtswerkendear11ders, hetgeen niet wil zeggen dat links werken minder goed is, mits men ook
hdoenda de regels bij het kapellen
in acht neemt.
;

Om het

beginpunt

te bepalen

moet men rekening

houden met de richting

waarin

Inwerkt. Men kan zowel vooruitals achteruit
werken(zie fig. 10, 11, 12 en 13).
~~~~~ssen
vooruit en achteruit kapellen zullen de meeste beginnelingen achteruit kie,V
~pn,
omdat ze dan onder het zetten
der kapellen
de rij zien, doch achteruit
kapeln heeft het nadeel, dat men onder het optrekken van de kapel ze van de reeds geaatstewegtrekt, zodat men meer ruimte laat tussen de kapellen, wat wel eens nal1guitkomt. Enige ruimte tussen de kapellen is in verband met het keren wel no.

g.

aanleren van vooruit kapellen is het wel moeilijker om een rechte rij te
ûuden, doch eens gewend zullen de arbeiders
er de voorkeur aan geven en omdat de
ieeste arbeiders
ook rechts
gehand zijn, zal men de voorkeur
geven aan rechts
en
Bij het

'P~

~oruit ~kDn.
'B.n de voorkant

Bij rechts
en vooruit kapellen begint men in de rechtse hoek, gezien
van het veld (zie fig.
10 en 11). Als men moet kapellen uit
dubbel-

choven zal men vooraf

de

schoven

losmaken

en de bovenste
helft
overgooien,
zodat
:en twee rijen heeft.
Bij het overgooien
van d.e bovenste
helft
draagt men zorg dat
steeds vóór de schoof der volgende
rij terecht komt) gezien van het beginpunt bij
et kapellen, opdat men onder het kapellen geen hinder zal ondervinden door steeds
ij

~~
'~

~

de schoof der volgende
rij te moeten wegnemen.
Gewone bossen zalmen regelmatig
losmaken naaI" gelang men verder kapel t.
Alfabanden (touwen) laat men bij goed weer onder het vlas liggen.Dan liggen
ze bij de hand om later het vlas op te binden,daar z,e in dezelfde
tijd dat het vlas
nodig heeft om te drogenook voldoendedroog zullen
zijn om te gebruiken
bij het
binden. Het kan echter
ook voorkomen dat men genoo~zaakt
is alfabanden afzonderlijk
te drogen. Dit zal het geval zijn in perioden van slecht weer als de grond steeds
et vlas over

nat
zal men
deze met
touwen
meeris.
in Dan
aanraking
komen
wind bijen het
zon. keren op de kapellen hangen,
Vlasbanden

zal

men onder

~ogen. Kunnen deze banden niet
d aan hef halen om afzonderlijk te drogen.
de rijen t zet heeft, terug te lopen langs
3den.
.

het

kapellen

op de kapellen
gebruikt worden bij het

Dit kan gebeuren
door,
de rijom de ophangende

hangen

zodat

ze ook

om ze zo te

laten
men ze weg-

binden dan zal
als men een rij kapellen
banden te verzamelen.

ge-

Werkwijze

te ker~! 1. Me~neemt 1/3, ! of t van een bos of halve dubbelschoof
tussen
de hals en de
r ruimte, top vast,
drukt licht
met de voet
(linker
of rechter,
naar gelang
men rechts
of
links kapelt)
op het overgebleven
vlas en scheidt zo de kapel af.
2. Men stapt een of twee passen
terug,
dit naar gelanghet de eerste of tweedekapel is die men opneemt uit
de bos.
ndat fijn
op de plaatswaar ze moet worden neernoeilijke} ). Menlaat de kapel los op de voet vallen
gezet.
)ben om.
4. Men houdt
tot iets

de kapel

met de linkerhandvast en spreidtmet de rechterde helft

minder dan een halve cirkel.
-~--"

-

-

.

-

-,
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5. Men neemt de kapel dan met de reohterhand
vast en sproidt
met de linke\Ot gebJ
dare helft
eveneens tot iets minder dan een halve cirkel.
~en stel
Men trekt
met beide handen de kapel zoda.nig op, dat de twee kanten teg~en glij
komen, zonder dat hat vlas van de grond gelicht
wordt.
Itreng
7. Men duwt de top lichtjes
toe om het inregenen
en daardoor
beschadigen.erug
kapel te voorkomen.
(en 'beD
rIa s ae
Enkele regels in aoht te nemen bij het kapellen
neemt
1. ~en plaatst de arbeiders
in sohuine
lijn, de één vóór de andere~
zodanifend~ ;
elkaar
niet hinderen
bij het opnemen en het zetten
van de kapellen.
~,n~e
2. Men zal de kapellen
noch plat noch te scherp zetten.
Als men ze te plai duwt
zal het natte
vlas doorbuigen
en zodoende krijgt men krom vlas.
Bij reg~ knijpt
kromme voet meer schade .lijden~ omdat het er recht
op kan regenen
en hè~
water er niet
zo makkelijk afloopt.
Te scherp zetten
heeft het nadeel ~~e r~
pellen
gemakkelijk in elkaar
draaien
en omver vallen.
goede
Onder het kapellen
schikt
men het zodanig,
dat men voor de eerste
ka.pel,edS ~.
bos twee passen teruggaat~
voor de tweede één pas en de derde zet men otlite1
plaats
waar de bos heeft gelegen.
In geval van vier kapellen
uit een bo, ma.g
men natuurlijk
voor de eerste
kapel een pas verder
terug.
strer

6.

3.

4. De kapellen

worden zoveel mogelijk in rechte

rijen gezet

en wel zodanig

dbd

bl'

i

midden van de laatste
kapel op het voeteinde
van de oorspronkelijke
bossp kan
5. Onder het kapellen
moet men zorgen dat de stengels
zo recht mogelijk lig~9
W~
niet dwars en geen nesten vormen, omdat dwarsliggende
stengels
en neste~hts
E
betekenen.
Dwarsliggende
stengels
houden ook het regenwater
op en men ~ ~a.l
daardoor
afgeregende
plekken.
,.
Gedurende het openspreiden
van de kapel zal men nooit schudden~ opdat d~ kap.
stengels
en het onde'rvlas
niet zullen
ui tvallen.
~aruilo
7. Indien men zware regens verwacht, b.v. onweersbuien,
kan men beter niet,t no~
len, maar de bossen of dubbelschoven
in een aantal
tegen elkaa.r r€chtze~n
~a]
wachten tot het zwaarste weer voorbij is. Dit om het afregenen van het n~ert t
vlas te voorkomen.
Rechtzetten
is te verkiezen
boven plat laten liggen,~dat I
bij rechtstaande
bossen het water gemakkelijker afstroomt
en men minder af~~edS
gende kanten heeft~ zodat op deze manier het vlas het minst wordt bescha~~te~
Als men zware regen krijgt direct
na het kapellen
voordat
het vlas opgest~len
is, zodat het nog heel week en gevoelig is voor afregenen~
zal men keren,ti.1 he'
opdat de stengelsdie wit geregendzijn niet meer extrond
de zon er op schijnt,
zullen worden gebleekt
door inwerking
van zon en vocht.
.18 ~'
9. Zachte regens,
indien het niet te lang duurt,
doen eerder goed dan kvvaad,.tev1
het vlas er blanker door wordt.
tn ge
iCh1
10. Kapellen
in droog weer met een te fell~
zon is af te raden omdat in dit
de slijmerige
schors
te vlug droogt en als het ware stol t~ wat moeilijker b~n g
tot gevolg heeft.
Beter is het in dergelijk
weer te wachten met het kapell~~ ~
:
bij d.
het eind van do workdag.
len
twee,
5. KEREN V),}THET VLAS OP EET DROOGVELD
Oro (
Het keren
is het belangrijksteonderdeel van het werk op het droogveld.
_de'
kwaliteit van het vlaslint
wordt
sterk beinvloed door het keren.
Vooral
op d_gel
kleur heeft het keren een grote invloed.
B~ 1
Het doel van het keren is tweevoudig~
win4
1. om het vlas zo vlug mogelijkdroog te krijgen;
men
om een maximale bleking
te verkrijgen.
Bij
Hoewel het van belang is te keren om het gerote vlas vlug en goed droog de
gaat het cr in hoofdzaakom het vlas zo goed mogelijk gebleekt
te krijgt daJi
krijgen,

--

6.

8.

'

-

.

1

.

2.

I

Hoe

beter vlas hoe groter de invloed van het bleken is op de kleur en uitein~ Mel

op de kwaliteit van het vlaslint
.

i
I
.

wei,
aa1

roe,
Werkwiiztt&
1. Men neemt de kapel met beide handen, de duimen in de opening van de kapel, b.1
de hals vast.
i Bj,'
man een pas zijvraarts stapti.
2. Men draait
ze met een zijdelingse
ruk om, terwijl
kapel
over de grond
sleept.
aan.
3. Men plaatst de kapel voor zich op de grond met de top tegen de knieën
strengen
en spreidt
ze open ~ e~
4. Men zoekt met ~eid~ handen de groene en natte
111

~

~
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I.S.r 1'o11e

veellintverlies
zal ontstaan. Zulk vlas kan ook het intensief zwingelen nie? drie ps
verdragen.
:Jn zioh i
Bij het openen der bossen zal men de banden nooit onder de bossen uittrelcken,~a1'rolle
maar de bos afrollen. Ook zal men nooit de band afstropen, want het natte sl~1' drijft.
merige vlas is te gevoelig voor een dergelijke ruwe behandeling en er kan ver.rer de re
lies ontstaan door b.v. mee- of aftrekkenvan stengels.
preitafeJ
Iedere handvol die men door de pers steekt neemt men ter grootte van een kap~akt het
zodat we later bij het kapellen de handvollen nie'tmeer uit elkaar behoeven t~
Deze
trekken en omdat bij vlas
dat tweemaal geroot is? het vlas reeds in kapellen pen van \
de bossen zit.
en.
5. Bij het afscheiden van de kapellen zal men zorgen geen afval te maken door he~
Men:
mee- of doa~ elkaar trekken van stengels. Daarom zal men steeds het overgebl~rd moge.
ven vlas met de hand tegenhouden, terwijl men het andere doorschuift.
~e moet!
6. De insteker zal zorgen? nooit de toppen 'lan de ene handvol op de voet van detard ~epe:

3.

'

4.

andere
dubbel

voet

te leggen,

want

doordat

het vlas

op elkaar

ligt

zal het

op die plaats

Bij

hl

dik door de perS gaan. Gevolgg dubbel hard geperst, witte plaatsen opLiet door

en top,

enz.

i.a.nd'lo11e:

zorgen dat het vlas zo rechtlijnig
mogelijk
door de pers gaat. Je droogi:
Wanneer het vlas sohuin door de pers gedraaid
wordt? bestaat er gevaar voor ~e pers b
schadiging
door vezelverschuiving.
~een onre

7. Men zal steeds
8.

9.

De uitpakker

zal de kapellen

(handvollen)

licht

gekruistop de kleine

tafeltt. Bat

leggen.
Dit, opdat later bij het kapellen
de handvollen
gemakkelijk van elkaarbossen
10
9teken en
zouden zijn te scheiden.
De binders
zullen
zorgen dat er steedseen band op het tafeltjeligt v66rdat~roger.
uitpakker er vlas op legt, waardoor men bij het binden
de banden
niet
meer on~
het vlas zou behoeven te brengen en zodoende het vlas door elkaar zou geraket
Men zal steeds zo gauw mogelijk
na het aflaten van het water persen, omdat bijB. ~~
'

10.

uitgedrupt

droogd

en opgeste'len

vlas

de schorscellen

en

slijmen

reeds

gedeeltelijk

op~

zijn.

--men

drogen

VB
hetafhar

Welk vlas zal men nat ontschorsen?

en dit aJ
en~bij èenrnaal roten ongeveer
al het vlas.
Men zal echtdrogen si
dat gelegerd
geweest is en bij vlas waar verweerde,
mind~
Omd
sterke strengen in 'loorkomen. Bij zulk 'lIas kan men te veel vezelverlies
veroorz~teeds S1
ken.
Ook voor minder sterke,
zwakkere soorten
moet men oppassen,
daar deze soor~
ook minder goed tegen de druk der rollen kunnen.
Toepassi
Bij tweemaal roten
zal niet al ,het vlas geperst worden? b.v. vlas met bruin@. Tot
voeten
zal men niet persen omdat het verschil
tussen
het bruine
en het vvitte ge.:1. Droge!
vlas.
Ook bij door ziekte
of slecht
weer bescha.:2. Droge!
deel te te groot wordt bij geperst
digd vlas komt hetzelfde nadeel naar voren.
3. Droge]
Beste partijen
vlas,
blank,
fijn,
sterk,
gevoelig,
gezond~
zullen
niet
al tijd
te VOl
voordeel opleveren bij het persen.
Ietwat
grover vlas daarentegen zal bijna altijd
De me'
verbeteren en in waarde stijgen door het persen.
1.
Bij het uitmaken
of wel of niet geperst zal worden, kan men bij twijfel wel e~ zjJn s
(kas
proberen met enkele kapellen. De vraag op de vlasmarkt zal ook invloed
hebben
o~
rneendrogeperiodé'
moeten oppassen bij vlas

het wel of niet

dan zal

men vlugger

Ook de verdere
zwingelde
vlas
gelen
en toch
persen.

!1o1persen

persen,

tot

bewerking

zo 'b.v. als er vraag is naar fijnere,
slappere
vlassoort~
persen overgaan dan bijvraag naar hardere, bredere vlas~

van het vlasheefthaar invloed, b.v. het machinaal

ge.~

is bijna altijd aan de harde kant. Wil men nu evenwel machinaal z~
zacht
vlaslint
verkrijgen
dan doet men goed het gerote
vlas te rol.

bij kuns,tmati~2E:e~

Bijkunstmatig drogen zal men altijd persen en wel om de volgende redenen:
1. Gedurende
het kunstmatig drogen
wordt
het vlas niet
gebleekt.
Om nu toch "kl~
te krijgen
op het vla.s zal men nat ontschorsen,
zodat
de slijmèrige
schors
ZOV!1
mogelijk
verwijderd
wordt.
Daarom \10rdt bij een drooginrichting
meestal herhaal~
lijk geperst
en tussen
in gespoeld, alleen bij het laatsta
paar rollen wordt
vlas goperst
zonder spoelen.
h~1

2.

Door

het

persen

wordt

een gedeelte

van

het

zich

in het

vlas

bevindende

water

vo,,',-":.id(;rd. Water verwijderen
door persen
is goedkoper
dan verwijderen
door warITi
en lucht.
Om deze redenen kan men dit soort persen beschouwen als onderdeel van het
kunstmatig drogen. De persen in gebruik bij kunstmatig drogen hebbèn meestal drie!
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,arrollen, die dikwijls
ringelen

niet ~ drie

paren

n zioh

rollen

in water

lopen

dat

belegd zijn met harde rubber. Transportbanden die tussen
voeren het vlas door de pers. Meestal bewegen deze ban-

in éen bak

onder

de persrollen

staat

tot aan

het

laatste

uittrekken,
ar rollen,
zodat het vlas dat door deze banden getransporteerd wordt in het waet natte slij- r drijft.
Ook worden de persroll
en onder het werk bevochtigd door een film water
er kan ver-

~er

de rollen te laten lopen. Het laatste paar rollen wordt niet bevochtigd. Een
,

'reitafel om het

9.kt het geheel compleet.
Deze hele inrichting

l"9.neen kapel

behoeven te
1 kapellen

te persen

in [ en van zijn schors

'In.

:en door het
tt overgeble't.
'oet van de
die plaats
laatsen op

vlas

op open

te sprgiden

en in handvollen

te maken

is er dus op gerichtom het vlas zoveel mogelijkte onten goedkopemanier het water te verwijde-

en op een eenvoudige

'

Men ~ou dus geneigd kunnen zijnom het vlas zoveel,mogelijk te spoelen en zo
Ird mogelijk te persen. De ervaring heeft echter geleerd? dat men hier voorzichtig
optreedt wanneer te veel of te
le moet zijn,<omdat er vrij gauw vezelbesohadiging

~rd geperst
wordt.
Bij het openspraiden
van het vlas op de spreitafel
zal men zorgen het vlas
.etdoor elkaar te trekken en zo weinig mogel~kafval te maken. De groottevan de
Indvollen zal men aanpassenaan het spreidenvan het vlas op de doorvoerband van
ers gaat.
le drooginriohting.
De insteker
zal het vlas zo regelmatig
mogelijk opengespreid
in
vaar voor be-Je pers brengen, opdat het regelmatig
zou worden geperst en gespoeld en zodoende
leen onregelmatige
strengen
in het vlas Muden
ontstaan.

ine tafeltjesl Het aantal ~rbeiders aan deze persen zal normaal volstaan met 5) één om de
rnn elkaar
~ssen los te maken, één om de handvollente maken, één om het vlas in de pers te

tekenen twee om het vlas
it v6órdat de~oger.
tt meer onder

uit

te pakken en open te spreiden

op de band van de

IOU geraken,

KUNSTMATIG DROGEN
"
opge- ,ëil-grote h:i.nilernis

omdat bij
11telijk

op de weg naar een continubewerkingsproces
is steeds het
vlas geweest. Zoals dit nog toe heeft plaats gevonden was
~tafhankelijkvan de weersomstandigheden. Aangezien het vlas buiten moet drogen
n dit alleen in een bepaalde t~d van het jaar kan geschieden, is dit roten en
n zal echter
ogen steeds
eén seizoenwerk
gebléven.
rde, minder
Omdat er een algemene
drang is tot verdere
mechanisatiein verbandmet de
s veroorza-t~eds stijgende kosten heeft men ook in de vlasnijverheidin die richting gezocht.
[eze soorten

ogen van het gerote

t

net

bruine

vvitte

ge-

,r bescha-

'oepassi~

0
Tot nu toe kant men bij hot kunstmatig
drogen van vlas drie principes.
I Drogen door droge warme lucht door het vlas te laten cirouleren.
I
I

.et al tijd
Ina al tijd

'el wel eens
ihebben op
lIassoorten,
~re vlassen.
ti.naal gelinaal zwins te r01-

~enen:
~och "kl eurl
10rs zoveel
herhaalde'wordt het

le water
~oor warmte
an het
tal drie

Drogendoor verbrandingsgassen
door het vlas te voeren.

'

Drogen door reohtstreeksé warmtebestraling en het verdampte water met lucht af
te voeren.

, De meesta der tot nu toe bekende drogers berusten op het eerste prinoipe, doch
z~n sterk
uiteenlopend in de toepassing ervan. Zo kent men de banddrogers
(kastdrogers), turbodrogers (torendrogers) en tunneldrogers.

a. Ee

banddro~ers

Bij de banddrogers kent men verschillende modellen. Zo kent men het tegenstroom-en gelijkstroomprincipe,
de liggende en staande doorvoer. Terwijl bij
het tegenstroomprincipe
de lucht zich in tegengestelde riohting van het vlas
beweegt, gaat zij bij het gelijkstroomprincipe in dezelfda richting. Bij de liggende doorvoer wordt hst vlas op de doorvoerband opengespreid, terwijl het bij
de staande
doorvoer
wordt
vastgehouden tussen ijzeren
stangetjes~
die door
middel van een tweode transportband met dezelfde snelheid als de grote doorvoerband wordt voortbewogen, zodanig dat het bijna recht staat.
Deze banddroffers zijn verdeeld in een aantal afdelingen (zones). In deze zones heerst
er een verschillende temperatuur, die varieert van 40-45°C tot

100-1200C.

Bij de

meeste

drogers

werkt men met de hoogste

temperatuur in de

eerste zone, bij de ingang van het vlas dus. De lucht kan op verschillende
plaatsen opgezogen worden. Ze wordt bijalle banddrogers verwarmd door verwarmingselementen, die in de kast naast de band zijn aangebracht.
De verwarmde lucht
oirculeert
in de verschillende zones meestal afwisselend van onder
naar boven of omgekeerd door het vlas op de band"

r

~

,.,..
",,"

-
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.en echtE
Le van hE
b. De turb()drog~~~
Deze turbo droger is een toren met een hoogte van 6! m en een middellijn ~g door (

9 m. Het vlas wordt langs boven in de droger gebracht door middel van eelhet vla:

grote transportband
met een lengte van ~ 500 m, waarop het vlas in dubbe]zullen I
lagen wordt opengespreid. Deze transportband bestaat uit grote schakels i vochtg
(bakjes) van + 1 m lengte. Zodra deze boven in de droger komen bewegen ZIgewenst
zich spiraalsgewijze naar beneden, om daar de droger weer te verlaten.
~de droo

De lucht wordt langs onder in de droger
middel

gezogen waa.r hij verwarmd wordt d~. tot 10
van verwarmingselementen die langs de wand zijn aangebracht.
Een te wijze g

bine (ventilator) in het midden van de droger zorgt voor de luchtcirculat
De turbine is gebouwd in verschillende
afdelingen en wel zodanig, dat deditionnE
afdeling
de lucht
aanzuigt torwijl
een andere
de lucht
wegblaast.
Deze af& Uit hE
lingen<zijm om beurten aangebracht,
zodat men een regelmatige
luchtcircullog is aD
verkrijgt.
raf worè

c. funneldrogers

,en wordE

Ditzijn--dc
drogers
die uit een lange tunnel
begtaan.
Het vlas wordt hierNDoor he'
op wagentjes
uitgespreid,
die door de tunnel
gereden worden. Overigens
kplaatseJ
stengel(
het principe
gelijk aan dat van de banddrogers.
2. Het vlas wordt gedroogd. door verbrandingsgassen
door het vlas te voeren.
DiUwordt. :
een type droger dat tot nu tOe alleen in Engeland is toegepast. Hier wordt ~oentage
vlas ged~oogd door gassén (rook)
die ontstaan bij het verbranden van vlaslem~zwingel
of stookolie.
De lemen of de olie worden verbrand in een speciaal
daartoe gelen kan
bouwde oven, die uit drie afdelingen
bestaat.
In de eerste
afdeling
wordt hi.vocbi;ge

stookmateriaal verbrand en worden de verbrandingsgassen weggezogen. De afge~Het ged
gen gassen
laat men nu door de beide volgende afdelingen circuleren teneinde,
wordt g

eventueel

moegevoerde vonken te laten

neerslaan.

Vanuit de laatsteafdelingheid, 2

worden
de gassen
naar de droger
geleid,
waar men ze door het vlas
laat
circu werkwij2
ren.
Door dE
De droger
zelf is een normale
banddroger.
Vlas dat op deze wijze gedroogd is Men gas
heeft een iets donkerder
kleur.
Dit komt heel waarschijnlijk9
doordat fijne roe!droger
deeltjes, welke meekomen met de gassen,
zich op het vlas afzetten.
Ook geefJ droogd
dit vlas meer stof bijhet zwingelen.
Brandgevaar
bij dit
type droger
schijnt o~vermen/
niet
denkbeeldig
te zijn.
het noc

3. Ret vlas wordt gedroogd
zijn tot

nog toe

door rechtstreekse warmtebestraling. Van dit princi~~ocht ~
industriële
toepassingen bekend. Volgens dit principe,~ tot he'

geen

ken de drogers
te Wageningen.

van het Vezelinstituut T.N.O. te Delft en het Ned. VlasinstH~ hout ge
Bij deze drogers
geschiedt
de droging
door bestraling met infrr gen,
0
rode stralen.
Deze drogers
bestaan
uit een lange kast met transportband
waar~ ging v
het vlas wordt opengespreid9
een stel
infrarode straallampen die onder en bOi wa terd
de doorvoer
gemonteerd
zijn, echter
zodanig,
dat ze het vlas rechtstreeks
besl matig
dH vlas.
len. Onder het drogen laat men ook droge luoht door het vlas circuleren,
de waterdamp die ontstaat tijdens het drogen, weg te voeren.
Deze lucht wordt

zodanig geleid,
dat
der lampen stroomt,

zij alvorens

zij door het vlas

komt 9 eerst

langs

de fi ttin~or-

en

zodat zij de warmte die deze fittingen
uitstralen eerst z~ordeler.
opnemen, waardoor zo weinig mogelijk energie verloren
gaat.
Bovendien worden~ Men i~
fittingen
dan gekoeld.
Dit principe
wordt niet industrieel toegepast, omdat i kan rc

ze manier van drogen duurder
drogers.

Men heeft

n.l.

komt per kg droog geroot strovlas
dan bij de andi a. Hei
.:!:.l! Kwu. nodig om 1 kg water uit het vlas te verwjjde~b. He

wat gezien de electriciteitsprijzen vrij kostbaar is. Hierbijkomt nog, dat dez!
vl~
infrarode
lampen een vrijkorte levensduurhebben en deze drogersdus hoge on, Men ht
houdskosten hebben in verhouding
tot de andere,
De kwaliteit
van het op deze vlas 1
wijze gedroogde
vlas is zeer goed.
Het r

. slech

li tei
Werkzaamheden bij het kunstmatig drogen
dat e
Het handwerlé"bl}het kun"stmatig~ogen
dat weinig vakkennis vraagt en door
iedere arbeider, die wat routine heeft opgedaan vlot kan worden uitgevoerd, be- gevol
staat uit de werkzaamheden aan de pers (zie nat ontschorsen), hat opon~proidonm leuns t
Het k
zetten van het vlas op de doorvoerband en het afrapen van het vlas van de trans-,.
portband en het binden ervan.
kopen

De persoon echter die de controle heeft op de droger moet een behoorlijke kef.Men h
nis van de inrichting bezitten en de nodige ervaring hebpen om de droger goed tG!.Bet f
laten functionneren. Rij heeft tot taak de stoomtoevoer, de temperatuur, de snel- ~et 2
blijvE
heid van de doorvoerband, de dikte van de laag vlas, enz. te regelen.
Men zal er naar stréven het vlas tot een juist vochtgehalte

te drogen. Er

-

r
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len echter vrij grote verschillen zijn in het vochtgehalte van het vlas bijhet
de van het drogen, b.v. tussen de stengels onderling, omdat het vlas niet regelndellijnvan ig door de pers is gestoken. Een andere oorzaak kan zijnhet sleoht openspreiden
~l van een
het vlas op de doorvoerband, zodat er strengen zijndie diyJ(er liggen en moeilijin dubbele
zullen drogen. Ook de verschillende delen van de stengels kunnen een verschil~ohakels
d vochtgehalte bezitten, b.v. top en voet, houtgedeelte en bast. Daarom is het
~ewegen ze
gewenst zodanig te drogen dat ook de voohtigste stengels of stengeldelen volaten.
nde droog zijn, dus dat men de gemiddelde vochtigheid aan de veilige kant neemt,
wordt door. tot 10%. Het is dan wel noodzakelijk, dat het vlas na het drogen op een of ant. Een tur- e wijzegeconditionneerd wordt voor het zwingelen.
toircula tie

dat de en iditionneren..van het eedroogde

,

Deze afde-

Uit het
tcircula ti, log is om
Iraf wordt
ten worden
dt hierbij
Door het

vlas
bovenstaande
blijkt dat het vlas zodanig wordt gedroogd,
dat het te
opyzijn voordeligst
te zwingelen.
Daarom is het wenselijk dat het vlas
geconditionneerd.
Voor het conditionneren
kunnen verschillende
workgevolgd.

gedroogde vlas enkele weken weg te tassen in schuren of andere bergplaatsen. De bedoeling hiervan is, dat het vocht van de vochtigste stengels of
stengeldelen overgaat op de drogere, zodanig dat het vlas gelijkme,tigdroog
ren. Dit is wordt. Bijhet volgen van deze methode is het gewenst het gemiddelde vochtperwordt het oentage bij het einde van het drogen boven de 10% te houden, zodat men onder het
vlaslemen
zwingelen niet te veel nadelige gevolgen hiervan zal ondervinden. Na het zwinge,artoe gelen kan men dan het gezwingelde vlas verder conditionneren tot het toelaatbare
wordt het vochi;gehalte.
De afgezoHet gedroogde vlas brengt men in een conditionneerruimtewaar het enkele dagen
teneinde
wordt geconditionneerd door lucht in te blazen met een hoge relatieve vochtigfdeling
heid, zodat hat vlas na enkele dagen zijn juiste vochtgehalte heeft. Bij ~eze
lat circulewerkwijze wordt het vlas gedroogd tot op 6 à 8% vocht.
igens is

I

Door de laatste afdeling van de droger in te richten als conditionneorruimte.
Men gaat hierbij uit van de stelling,
dat om goed te kunnen zwingelen
de scheven
droger moeten zijn 'dan de vezel. Men werkt dan ook als volgt: Het vlas wordt gedroogd totz 6% vocht.
In de laatste afdeling
van de droger laat men koude lucht
vermeng~ met een fijne nevel (water) door het vlas circuleren
om het zodoende
het nodige vocht te laten opnemen.
De vezel die buiten op de stengel zit neemt
vocht op, er blijft echter geen tijd over om het vocht ook te laten doordringen
tot het houtgeaeelte,
zodat men dus een geconditionneerde
vezel en een droog
houtgedeelte verkrijgt. In de practijk
is dit heel moeilijk in toepassing te brengen, omdat als de nevel in aanraking
komt met het warme vlas, dit gauw de nei-ging vertoont
om te verdampen,
om dan weer af te koelen, wat dan het vormen van
waterdruppels
veroorzaakt.
Deze vallen neer op het vlas met als gevolg onregelmatig bevochtigd vlas, dus bij rechtstreeks zwingelen onregelmatig gezwingeld
vlas.

ogd is
ijne roet-

k geeft
chijnt ook
principe
werncipe,
sinsti tuut
et infra-nd waarop
, en boven
!ks bestra,en, dit om
!t wordt

or- en

fittingen

eerst zou

nadelenvan het kunstmatigdrogen.

orde en
Men is onafhankelijk

~rden de

van de weeromstandigheden,
zodatmen het gehele jaar door

omdat de-

kan roten en drogen. Hieruit volgt:
de ande~e a. Het roten en drogen is geen seizoenwerk meer.
erwijdere~ b. Het kapitaal geinvesteerd in de roterij wordt rendabeler, doordat men meer
at deze
vlas per jaar per bak kan roten.
oge onde~~, Men heeft een vluggere omzet, zodat men niet zo'n grote wintervoorraad geroot
p deze
vlas behoeft aan te leggen.
I, Het risico van kwali teitsen rendementsverlies
door slecht weer verdwijnt.
Door
. slecht weor kan het vlas op het d~oogveld
heel wat schade lijden, zodat de kwaliteit on het rendement ervan heel wat achteruitgaan,
door afregenen, zodoor
dat
er
witte
strengen
in
het
lint
komen,
door
omver
waaien
van
het vlas met als
I
d, begevolg
meer afval en extra uren werk om het weer recht te zetten e.d. Door
oidon of
kunstmatig drogen komen deze risico's te vervallen.
trans, Het kapitaal
wordt sneller omgezet, omdat men regelmatig het vlaslint kan 'verkopen.
ijke ken- t Men heeft geen droogveld meer nodig.
oed te
Het feit,
dat men continu kan werken, brengt verschillende bijkomende voordelen
snel~et zich mee. Enkele hiervan zijn, dat de arbeiders steeds hetzelfde werk kunnen
I

b.v.

t

. Er

blijven

doen

en hierin

dus meer

geschoold

zijn,

wat

de arbeidsprestatie

ten goede

~
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komt. BoVéndien kan de fabriek

worden wat betre~

de onderlinge
ligging der gebouwen, het inwendig transport
e.d.
Nadelen
1. Er moet aen belangrijk groter kapitaal
worden vastgelegd
in gebouwen en maoh}
Bij het overschakelen
op kunstmatig drogen is het aanschaffen
van een droogiD
riohting
alleen niet voldoende, men moet ook kunnen beschikken over voldoend

ruimte om de droger te plaatsen.

Ook moet men over een warmtebron besohikken

die voldoende warmte kan leveren,
b.v. een stoomketel terwijl men, als men
's winters wil door roten, ook de roterij zal moeten isoleren.
2. Het kunstmatig drogen is duurder gerekend per kg droog geroot strovlas
dan n
tuurdrogen.
De kostprijs xan~stmatig
drogen wordt gevormd door versohillen
posten o.a. afschrijvin~va~~g~~ouw, droger en ketelinstallatie,
onderhoud
en
reparatie~~ kosten van brandstof
en electriciteit
en daarbij nog de arbeidsIon
Onderstaande tabel geeft een vergelijking
van het be~odigde aantal manuren.
~

~.

kunstmatig
drogen

na"tuurdrogen
zonder persen

----

'

uithalen
en openvoeren
kapellen
keren 1e maal
keren 2e maal
binden
opladen
lossen en wegtassen

4 uren
14 It
18 It
20 "
10

4
4

"
It

It

74
uren
.---

totaal

3 uren

14 uren
12 "

18 "
20
10

4
4

It

"
"

"

82 uren

]

8x

7 uren
2 uren

---

61 uren

-----

Bijhet kunstmatig
drogen heeft men 8 arbeiders
aan de droger. Wanneer men pe
uur 500 kg droogt,
Wordt een bak van 3500 kg in 7 uur gedroogd.
Bij natuurdrOl
van wagens en trekkracht
en huur ~
komen ook nog enkele kosten zoals gebruik
rente van het droogveld.
Bij een totale
vergelijking
eohter blijkt kllnstma tig dl
gen duurder
te zijn, zelfs bij gebruik
van de afvalwarmte
(warme verzadigde
l~
voorhetverwa.rmen
van water voor de roterij.
.3. Kunstmatig
drogen heeft soms een nadelige
invloed
op de kwaliteit
van het Vlf
lint.
Dit is over het algemeen het geval bij de betere
k~liteiten.
Dit komt
hoofdzakelijk
omdat het vlas bij lcunstmatig
drogen niet vrordt gebleekt
onder ~
drogen.
4. Mogel~k rendementsverlies.
Door het herhaald
persen en spoelen?
dat aan het
kunstmatig
drogen noodzakelijk
voorafgaat,
bestaat
de kans da.t er een zeker~
zelverlies
ontstaat.
5. Op een bedrijf met een droger moet er iemand z;jjn die wat meer technische
kenm
bezit om de gehele apparatuur
te bedienen.
Eisen

waaraan

1. De droger
2,

3.

4.
5.
6.

L

een ~oede

dro~er

moet technisch

moet voldoen.

zo eenvoudig

mogelijk
zijn? goedkoop
en zo laag mogeli
in kosten va.n onderhoud
en a.fschrijving.
De droger moet door toepassing
va.n het meest economische
droogprincipe
zo VOl
delig mogelijk werken.
Voor de bediening
van de droger moet men kunnen volstaan
met weinig mensen.
Het kunstmatig drogen mag geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit
van hl
vlaslint.
Het mag geen rendementsverlies
veroorzaken
of dit moet al thans zo laag mogeli
zijn.
De oapaci tei t van een droger moet aangepast
zijn aan die van een zwingelmachil

