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De acrylonitrilfabriek van DSM in 1995.

Acrylonitril is eengrondstof voor

kunststoffen en kunstvezels.

Chemie
onder redactie van E. Hamburg

Chemische techniek en chemische industrie
E. Hamburg

Grootschalig produceren: superfosfaat en zwavelzuur, 1890-1940
E. Hamburg en H. van Zan

Chemici, hun kennis en de industrie
E. Hamburg, A. Rip en J.S. Small

De Eerste Wereldoorlog: samenwerking en concentratie
binnen de Nederlandse chemische industrie
E. Hamburg

Van carbo- naar petrochemie, 1910-1940
E. Hamburg, J.S. Small en P.F.G. Vineken

Nieuwe synthetische producten: plastics en wasmiddelen na de
Tweede Wereldoorlog
F.V.van der Mast, E. Hamburg, P.M.A. V. Haaghaffen A.]. van Selm

Industrialisatie en industriecomplexen: de chemische industrie
tussen overheid, technologie en markt
E. Hamburg, A.]. van Selm en P.F.G. Vineken

De chemische industrie in de twintigste eeuw
E. Hamburg en A. Rip


