TORVFIBRE
ORlZETNll\'GSlVIÆND sender os forespørgsler, om vi kan skaffe leverandører af torvfibre (eriophorum), ogsaa kaldet rnyruld, og i uden
landske tidsskrifter forekommer ofte annoncer fra kjøberc. Som regel
dreier det sig om leverance af store kvanta. Torvfibre finder anvendelse
i tekstilindustrien, væsentlig som et fyldningsrnateriale blandet med andre
fibrøse stoffe af bedre kvalitet.
Saadanne torvfibre forekommer i mange af vore myrer og tildels
i store rnængder, særlig i mosemyrerne. Vanskelighederne har hidindtil
bestaaet i at kunne udvinde fibrene og adskille dem fra hvidrnosen paa
en · billig og hensigtsrnæssig rnaade, saaat hvis man havde brugbare
maskiner eller apparater hertil, vilde eler kunne skaffes en ny indtægtskilcle for torvstrøfabrikerne.
Der har i tidens løb været konstruerer flere maskiner hertil,
blandt andre ogsaa en af en nordmand, men samtlige har vist sig
ubrugelige. Nu meddeles, at Dr. Bedclies, Berlin, samt Dietrich Garnholz, Oldenbnrg har anmeldt til patent i Tyskland nye frerngangsmaader
for udvinding af torvfibre.
Hvorvidt disse er mere praktiske end sine
forgjængere, derom vides foreløbig intet.
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NYE TORVKOKS- oo TORVKULFABRIKER
I UDLANDET
patent bygges for tiden en stor torvkoksfabrik i
Bayern. Den skal være færdig til at sættes igang i april 1906.
Torvkoksen agtes anvendt til metallurgiske øierned i konkurrence med
trækul.
Desuden vil der blive udvundet biprodukter.
Det aktieselskab, der anlægger fabriken, har en kapital paa mk. 800 000,00 (kr.
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FTER ZTEGLERS

7 I 2 000,00 ).

Efter Hoering og Mjøens patent udvides for tiden i Elisabethfehn, Oldenburg, en hidtil forsøgsvis drevet torvkoksfabrik ogsaa om·
fattende udvinding af biprodukter.
Aktieselskabet har en kapital paa
rnk. 300 000,00 (kr. 267 000,00).
Den efter Dr. Ekenberg og ingeniør Larsens patent anlagte
torvkulbriketfabrik ved Stafsjo, Sverige, er nu færdig og i fold drift.
Den har kostet kr. 200 000,00. Opfinclerne antager om et aars tid at
kunne frernlægge praktiske resultater vedrørende fabrikationens lønsornhed. Der er allerede indkjøbt en anden stor myr ved Klefshult st.
med tanke paa at anlægge en endnu større fabrik af samme sort.
Torvkulbriketterne agtes benyttede som husholdningsbrændsel.
Forøvrigt henvises til, hvad der er skrevet om den her anvendte methode i
»rneddelelser« nr. 2, side 80--81.

