
Hoe moeten wij  vulcaniseeren? 

De heer MEBES te Berlijn schrijft over dit onderwerp 

in het Zahnärztl. Wochenbia, N°. 396, 97, 9ä, een artikel 

hetwek ons belangrijk genoeg toeschijnt, nm eenige hoofd- 
punten hieruit onzen lezers ten beste te geven. Dr. MEBES 

spreekt over de verschillende beschrijvingen van vulcaniseer- 
apparaten in leerboeken en tijdschriften, waarbij de schrijvers 
hoofdzakelijk bun aandacht wijden aan de constructie enz. 
van het apparaat, dat toch wel beschouwd niets anders is 
dan een eenvoudige ketel met hermetisch afsluitbaren deksel. 
In de eerste plaats moeten wij, om goede resultaten te 
verkrijgen, zergen dat bij onze apparaten, voor zooverre 
deze slechts voorzien zijn van een in het deksel geplaatsten 
thermometer, deze laatste ook den werkelijken stoomdruk 
nauwkeurig aangeeft, en dit is meestal, zooals wij later 
zullen zien, niet het geval. Ter orienteering laat de schrijver 
nu eene vergelijkende tabel van Fahrenheit en Celsius met 
den druk in atmosferen volgen, en wijst hierbij terecht op het 
groote  verschil van druk in het apparaat, als dit reeds tot 
zekere hoogte verhit is, en het gevaar hieraan verbonden ; 
zoo is b. v. het verschil tuschen de iste  en de  atmosf. 
13,2' Cels., daarentegen tuschen de Ilde  en 12de  slechts 
3.6' Cels Kleine verachillen in den thermometerstand brengen 
dus groote verschilleu van spanning in den ketel teweeg. 

De onderzoekiagen werden door hem gedaan bij eene 
kamertemperatuur van 13° Cels, en met apparaten, thermo- 
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meter en den. manometer van GAlt11REL  uit de bekende fabriek 
van SCFIAEFFER & BUDENBERO (Magdeburg). Eerst werden 
met water dat reeds voor het stoomen gebruikt was, ver- 
volgens met versch water proeven genomen, en hierbij ketel 
en stoomkraan hermetisch afgesloten, zoodat de in den ketel 
en in het water aanwezige lucht mede verhit werd. De 
proeven gaven de volgende resultaten : Pe manometer die, 
mits in goeden staat zijnde, altijd nauwkeurig den druk 
aangeeft, wijst aan 93 atmosf. 	179° Cels., en de thermo- 
meter 160° Cels., zoodat wij met 3,50 atmosf. overdruk 
of 19° Cels. te hoog vulcaniseeren. Dezelfde proef met versch 
water genomen, wijst een verschil aan van 2'/2 atmosf. =--141A.,°  

Cels. tuschen manometer en thermometer. Wordt dus onder 
gewone omstandigheden met de lucht in den ketel gestoomd, 
din hebben wij met gebruikt water 19° Cels. en met versch 
water 14V2° C. meer hitte in het apparaat, dan wij wilden, 
d. w. z. dan hoed is. Vervolgens werden proeven genomen, 
waaxbij Berat de aanwezige lucht uit het apparaat verwijderd 
werd, en deze gaven geheel andere en betere resultaten. 
Het verwijderen van de lucht uit den ketel kan, zoo deze 
van een stoomkraan voorzien is, zeer gemakkelijk geschieden 
door deze in den beginne open te laten, tot er zich flink 
stoom uit ontwikkeld, en eerst dan te sluiten. Hier is het 
resultaat : Manometerstand 6 atmosph. = 164.2° Cels. en 
thermometerstand 158° Cels., d. i. nog een verschil van 
6.2° Cels. Het verschil tuschen versch en gebruikt water 
is bij deze temperatuur nihil. 

Uit deze onderzoekingen spruit voor ans de noodzakelijk- 
heid voort, om apparaten te gebruiken die van een stoomkraan 
voorzien zijn. MEBES toont verder aan hoe de fabrikanten van 
vulcaniseerapparaten deze kuilnen beproeven, en de verhouding 
van den thermometer tot den manometer constateeren met 
behulp van eene scala, die aangeeft hoe men moet vulcani- 
seeren, om den juisten en gewenschten atmosfeerdruk te 
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verkrijgen ; daar ook de meerdere of mindere dikte van 

den deksel door uitstraling van warmte altijd verschillen 
geeft. Verder is het absoluut noodzakelijk er voor te 
zorgen, dat de hitte gedurende een uur gelijk blijft, op- 

dat men geen poreuse, maar goede elastische platen 
verkrijge. Bij volumineuse stukken langer en bij lager 
temperatuur te stoomen is volgens hem geheel nutteloos, 
daar bij stipte opvoIging der hieronder aan te geven regelen, 
bij bijna alle caoutchoucs goede resultaten worden verkregen. 
Na de samenstelling der verschillende caoutchoucs hehan- 
deld te hebben, spreekt MEBES over de verandering, die 
de caoutchouc in den betel ondergaat. De caoutchouc 
neemt onder het stoomera eerst aan volumen toe, en aan 
het eind van het P'°3  neemt het volumen weder aanmer- 
kelijk af, terwijl het specifiek gewicht toeneemt. Als in de 
cuvet geen afvoerkanalen gemaakt zijn of er te veel 
caoutchouc in gestopt is, dan barsten door het uitzetten 
van den caoutchouc de modellen, de tanden worden uit 
hunne positie gieperst, en bloktanden springen. Bij het in- 
krimpen daarentegen gaat slechts een klein gedeelte van 
den ilitgepersten caoutchouc in den oorspronkelijkere vorm 
terug, daar hij zich aan het gips vast hecht, zoodat de voor- 
heen gevulde vorm niet meer vol is, hetgeen ten gevolge heeft 
een niet nauwkeurig sluiten der plaat, afwijking der tanden 
van den caoutchouc, ophooping van spijsresten tuschen 
tand en pIaat, hierdoor onaangename reuk der plaat, 
gemakkelijk loslaten der tanden, enz. enz. Nu hebben 
GARTREL en Snow na talrijke onderzoekingen geconstateerd 
dat de caoutchouc, na ongeveer een uur bij 160°  Cels. 
verhit te zijn geweest, zich verhardt en tegelijkertijd ook 
iiikrimpt. Zij hebben een ketel geconstrueerd met een door 
den deksel gaande centrale schroef, die met een spiraal op 
de cuvet rustte. Deze schroef werd eerst tegen het eind 
van het verhardingsproces aangeschroefd, zoodat de caout- 
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chouc, zonder den vorm te verlaten, zich eerst kon uitzetten. 
De resultaten raset deze methode verkregen, waren, tegenover 
die der oude methode schitterend; de plaat gaf een metaal- 
liPlderen klank en voldeed in elk opzicht, zonder een der 
bovenvermelde fouten te bezitten. Verder wijst MEBES er op, 

chat voor het verhardingsproces zwavelwaterstof 	odig is, 
en dus het apparaat volkomen gesloteii moet zijn, daar 
anders het zwavelwaterstof ontwijkt en dc caoutchouc 
poreus zou worden ; ook mag de caOUtCh0L1C v6or het persen 
niet oververhit worden, en evenmin na het stoomen plot- 
seling afkoelen ; eene onvoldoende hoeveelheid caoutchouc 
voert eveneens tot slechtf; resultaten. 

Bovendien worden voor het vulcaniseeren de volgende 
regelen aanbevelen 

I. Een apparaat met stoomkraan te gebruiken. 
I.I. De in den ketel aanwezige lucht te verwijderen. 

III. Te zorgen dat de ketel goed dicht sluit. 
IV. Een niet te groote vlam voor het verhitten van den 

ketel te gebruiken. 
V. Niet geforceerd bij hooger temperatuur en minder 

tijd te vulcaniseeren. 
VI. Elke verandering in den hittegraad (160° Gels.) te 

vermijden. 
VII. Een voor den ketel gecontroleerderi thermometer, of 

den manometer van GAJTREL te gebruiken. 
viii. Den druk op de cuvet eerst aan het eind van 

het proces te laten werken. 
IX. Vóór het openen van de stoomkraan eerst de tem- 

peratuur tot 100° Cels. laten dalen. 
Ç. s.   


