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OPZET 

In hoofdstuk 1 worden de verschillende iO"nisatiedetectoren besproken. Daar in 
de literatuur geen overzicht te vinden is van de methoden met detectoren die de 
radioactiviteit van de te meten component aantonen, is getracht het literatuur
overzicht op dit punt zo volledig mogelijk te maken. Dit geldt ook voor de ' 
vlamionisatiedetector. Een samenvatting van de literatuur gericht op de con
structie-eisen en het chemi-ionisatie mechanisme is tot dusver immers niet ge
publiceerd. Getracht wordt aan de hand van dit overzicht de eigenschappen 
van deze detector, gezien met "gaschromatografische ogen", te verklaren. 

Ook de behandeling van de "argondetector" wijkt van de conventionele be
sprekingswijze af. Omdat op het punt van detectoren met radio-actieve bronnen 
veel verwarring heerst is getracht de verschillende uitvoeringen onder een noe
mer te brengen om de verschillen en overeenkomsten duidelijker te kunnen toe
lichten. Door het een en ander maakt het literatuuroverzicht van hoofdstuk 1 
aanspraak op redelijke volledigheid voor zover het de constructieve zijde en de 
verklaringen van het mechanisme betreft. 

De nomenclatuur is nog niet geheel eenduidig. Daarom worden in hoofd
stuk 2 de verschillende begrippen nader omschreven. Nieuw is de behandeling 
van de samenhang tussen ruis, tijdconstante en retentietijd. Het blijkt dat op 
eenvoudige wijze een lagere detectiegrens te realiseren zal zijn. De ruis van de
tectoren met radio-actieve bronnen wordt met de statistiek van het radioactie
ve verval verklaard. Het resultaat is in goede overeenstemming met literatuur
waarden. 

In de hoofdstukken 3 en 4 worden de gemeten karakteristieken van de vlam
ionisatiedetector besproken. Er wordt naar gestreefd duidelijk te maken hoe de 
beste instelling van de "vlam" bepaald kan worden. Dit gebeurt aan de hand 
van de beschrijving van testapparatuur. Een korte literatuursamenvatting geeft 
andere bruikbare testmogelijkheden. Hoofdstuk 5 beschrijft een ander test
apparaat. De metingen ermede hebben echter niet aan de verwachtingen vol
daan. 
· In hoofdstuk 6 wordt een poging gedaan onduidelijkheden en spraakver
warringen in de literatuur over de electronische hulpapparatuur te ontrafelen. 
Speciaal wordt de aandacht gevestigd op de wijzen waarop de vlamionisatie
detector in het meetcircuit opgenomen kan worden. Enkele circuits welke het 
werken met een gaschromatograaf gemakkelijker kunnen maken, zijn in dit 
hoofdstuk vermeld. 



Ionisatie geeft in bet algemeen geen informatie over de aard van de verbin
ding. Deze informatie is wel te verkrijgen uit bet spectrum van bet licht, dat 
na aanslag van de verbinding, wordt uitgezonden. Er wordt in hoofdstuk 7 een 
voor de gaschromatografie practische methode beschreven om deze "filosofie" 
in de praktijk te brengen. De detectiegrens blijkt in dezelfde grootte-orde te 
liggen als die van de ionisatiedetectoren. Hoewel de resultaten verkregen met 
de "aanslagdetector" nog niet geheel bevredigend waren, zijn wel voldoende 
aanwijzingen verkregen over de richting die ingeslagen dient te worden om de 
sluimerende mogelijkbeden volledig te exploiteren. 



HOOFDSTUK 1 

OVERZICHT, MECHANISME, EIGENSCHAPPEN 

1. Afbakening 

Gaschromatografie is een scheidingsmethode waarmede een hoog oplossend 
vermogen, dus een goede scheiding tussen verwante verbindingen, te bereiken 
is. Zoals in de spectrafotometrie het oplossend vermogen met een "gevoeliger" 
lichtdetector beter wordt (door nauwere spleet) zo wordt in de gaschromato
grafie met een "gevoeliger" stofdetector het oplossend vermogen (door minder 
stof) beter. 

De tot stand gebrachte scheiding moet geconstateerd kunnen worden; bij een 
"gevoelige" methode zullen de zintuigen daarvoor niet toereikend zijn. Toe
passing van een detector is dan vereist. Lukt een scheiding beter bij kleine 
stofhoeveelheden, dan kan dus het oplossend vermogen door het gebruik van 
een "gevoelige" detector vergroot worden. 

Een detector zet een effect, dat onze zintuigen niet kunnen waarnemen of 
kwantitatief bepalen, om in een meetbaar signaal. Meestal wordt dit nog ver
sterkt. Het signaal - veelal de aanwijzing van een al dan niet registrerend 
meetinstrument - kan visueel worden waargenomen om te worden geïnter
preteerd. 

In de gaschromatografie worden ionisatiedetectoren veelvuldig toegepast. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de verhoogde ionisatie door 
organische stoffen in een waterstof-zuurstof vlam. 

Bij ionisatie splitst een neutraal molecuul of ander deeltje zich in twee 
tegengesteld geladen componenten. 

De combinatie stelt uiteraard aan elk der componenten zijn eigen eisen. 
Onder andere dient het gas dat door de scheidingskolom stroomt te zijn 
aangepast aan de eisen welke het te bezigen ionisatiemechanisme stelt. 

Het blijkt dat de ionisatiedetectoren er bij vergelijking met andere syste
men (tabel 1-1) goed van afkomen door hun grote "gevoeligheid". Dit is 
wenselijk om, zoals hierboven reeds vermeld werd, een goed oplossend ver
mogen te behalen. 

Aanwezigheid van vreemde bestanddelen (met name de door de chroma
tografische kolom gescheiden stoffen) in de ionisatiedetector vergroot de 
ionisatie en derhalve de in de vlam aanwezige lading. Bij sommige ionisa'" 
tiedetectoren is deze extra lading over een heel groot concentratiebereik 
recht evenredig met de massa van het vreemde bestanddeel. Alle ionisatie-
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TABEL 1- I 
OVERZICHT VAN ENKELE DETEcriEMETHODEN <ZIE REFERENTIES 1101 t/m 1116). 

Te meten grootheid Benaming Aantal toepassingen 

Te ijken verschildetectoren 

Warmtegeleiding Katbarometer veel 
Geluidsnelheid Akoestische gasanalisator vrijwel geen 

Absolute verschildetectoren 

Dichtheid Gasdichtheidsbalans enkele 

Te ijken enkelvoudige detectoren 

Ionisatie zie table l - II veel 
· Lichtabsorptie fotometer enkele 

Absolute enkelvoudige detectoren 

Volurne Janak-detector enkele 
Aantal "functionele groepen" Titratiecel enkele 

detectoren, de a-lineaire zowel als de lineaire, reageren overeenkomstig, d.w.z. 
de aanwijzing geeft een indruk van op elk moment aanwezige massa van· de 
"verontreiniging". 

Tegenover deze voordelen staat onder meer het nadeel dat ze doorgaans wei
nig informatie geven over de aard van de verbinding. De metingen zijn altijd 
relatief, vergelijking met een standaard is dus vereist. 

Overzichten van alle gebruikelijke detectiesystemen in gaschromatografie 
iijn o.a. gegeven door Dijkstra 1105), Hardyen Pollard 11°6), Machiroux 1116) en 
Schomburg 1120). Do.or Loveloek 1115) en Clark 1102) is een overZicht van ioni
satiedetectoren gegeven. In handboeken over gaschromatografie is het aantal 
pagina~s dat aan deze detectoren gewijd wordt, meestal vrij .beperkt. 

2. Ionisatiemethoden 

Het verschil in ionisatie ( ofaanslag) van een gas( mengsel) en datzelfde gas( meng
sel) "beladen" met een andere gasvormige stof kan op verschillende manieren 
tot stand komen. De methoden welke toegepast worden, zijn in tabel l-Il ver
enigd. Ze zullen, met .enige nadruk op de belangrijkste ervan, de vlamionisàtie
detector, in dit en de volgende hoofdstukken tesamen met apparatuur om ze te 
testen, besproken worden. 

3. Detectie ioniserende straling 

De in tabell-Il onder 1, 2, 3a, 6 en 8 genoemde detectoren werken alle met re
acties die in detectoren voor kernstraling simultaan kunnen optreden. Het onder
linge verschil is dat steeds op een andere reactie de nadruk gelegd wordt. Onder 
verwijzing naar Flügge 1206), Price 120s), Sharpe 1209) ·en Krugers 1207) zullen 
daarom eerst summier de verschijnselen, welke zich in een detector voor ioni .. 
serende straling voordoen, besproken worden. 



TABEL 1 -ll 

OVERZICHt IONISATIEDllTECTOREN MET HUN VOORNAAMSTE GEGEVENS 

Oorzaak ionisatie (of Naam detector Uitvoering Ionisatie Detectie- Te 
no. aanslag) rendement grens Dynamiek bespreken 

<1: (I0-.6 gfs) in par. 

1 alpha/beta massa- (cross-section-) ionisatiekamer met radioactie- 5·1010 10 2·107 1·5 
bron 

2 mestabiele a. argon- a. i.k. met r.a.bront edelgas a. 103 a. 5·10-7 a. J03 a. 1-6 
b. vacuümdiode b. elektronenbuis als drager b. ? b. 2·10-3 b. 104 b. 1-9 

3 elektron a. elektronenvangst- a. i.k. met niet ver stralende a. JO a. 3·10-s a. JO a. 1-8 
(elektroncapture-) r.a. bron 

b. massaspectrometer b. hoogvacuUm en elektronen- b. 103? b .• 1 b. 105 b. -
kanon w 

4 atomaire zuurstof vlamionisatie- H2/02/Nz vlammetje 105 10-6 108 1-10 I 

5 atomaire stikstof atoomvlam- vonkontlading 107 5·10-4 100 7-geheel 

6 foton foto-ionisatie- fotonen uit elektrische ont- 104 10-3 ? -
lading 

7 warmte lichtemissie- als vlamfotometer 10 10 103 1-ll 

8 stof zelf radio-activiteits- als een radio-activiteitsdetector - H)-9 J07 1-4 

(9) (neUs) - - - to-u niet lineair en niet repro• 
duceerbaar, subjectief 
(ref. 1913) 
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De primaire ionisatie wordt door het hoog-energetische elektron (f3) of a

deeltje zelve tot stand gebracht. De elektronen welke uit de aanwezige atomen 
losgeslagen worden, bezitten voldoende energie om op hun beurt andere atomen 
te ioniseren. Deze secondaire ionisatie kan ook op andere wijze geschieden. Bij 
de interactie tussen het beta-deeltje of het primaire elektron met het atoom 
kan dit laatste in een toestand met meer energie (aanslag) komen. De extra 
energie wordt na enige tijd (I0-8 à 10-a s) als elektromagnetische straling af
gegeven of bij botsing met een partner overgedragen. Het hangt van de levens
duur van de metastabiele toestand en het aantal botsingen per tijdseenheid af 
welk proces overweegt. 

Beide processen kunnen secondaire ionisatie veroorzaken mits de energie 
welke rechtstreeks of via een foton overgedragen wordt daarvoor voldoende is. 
De ioniserende straling creëert dus positieve ionen, elektronen en fotonen. 
Voor ionisatie en voor vorming fotonen wordt ongeveer evenveel energie ver
bruikt. 

Per ionpaar is immers een energie nodig gelijk aan tweemaal de energie ver
eist voor ionisatie, Fulbright in Flügge 1206). 

De hoeveelheid energie die het hoogenergetische elektron per cm verliest en 
daarmede het aantal ionparen, hangt af van het aantal botsingen. Dit laatste 
aantal zal ondermeer afhangen van de hoeveelheid materie welke het beta
deeltje ontmoet, dus bij gelijkblijvende dikte, van de dichtheid. De invloed van 
de soort stof is maar klein, zie bijv. Friedlander en Kennedy 1aos). 

Een andere beschouwingswijze is dat bij grotere "oppervlakte van de mole
culen" de kans op botsing groter is. Deze "cross-section" bepaalt dan het aantal 
ionparen. In deze grootheid kunnen desgewenst ook andere variabelen, zoals 
verandering in ionisatie-potentiaal, verwerkt worden. 

Na passering van het beta-deeltje zijn er dus elektronen en fotonen gevormd. 
Deze laatste zullen, voor zover ze niet een ionisatie teweeg brengen, ontsnappen. 
De elektronen ondervinden op drie manieren invloed van de omgeving. Is er 
een elektrisch veld aanwezig dan zullen ze bewegen in de richting van de anode. 
Daar aangekomen recombineren ze met een positief ion uit het materiaal van 
de anode. Op hun weg naar de anode bevinden zich enkele hinderpalen. Ze 
hebben een kans om een atoom of molecuul(groep) tegen te komen, waarmee 
ze kunnen reageren onder vorming van een negatief ion. De aanhechtingskan
sen ("electron affinity") lopen, afhankelijk van de reactiepartner, sterk uiteen . . 
Ook kunnen ze reageren met een positief ion onder vorming van een neutraal 
molecuul. Deze hereniging zal op de plaats waar het elektron en positieve ion 
gevormd zijn het sterkste wezen; daar immers is de ontmoetingskans het grootst. 
Uiteraard bewegen de elektronen zich, behalve onder invloed van het elek
trische veld, ook onder invloed van diffusie. Ze diffunderen uit de ladingswolk 
weg. De diffusiesnelheid blijkt afhankelijk te zijn van de samenstelling van het 
gasmengsel, Fulbright in Flügge 1206). 



verliezen 

verlaten systeem 

hereniging 

aanzienlijke hereniging 

stroom uitwendige 
schakeling 

TABEL 1-III 

BELANGRIJKSTE PROCBSSEN WELKE BU DB IONISATIEDETECTOREN OPTREDEN 

"deeltjes" 

~-- beta/alpha --.j. 
metastabielen en energetische elektronen 

~ (fotonen) 

+---~-------+ .j. 
~ bijna thermische elektronen en .j. pos. ionen .j. 

(ruimte lading) 

.j. 
~ neg. ionen 

.j. .j. .j. 
~ verzameling aan anode en katode ............. . 

proces 

absorptie 

ionisatie 

(foto-ionisatie) 

., electron capture" 

diffusie 

beweging in elektrisch veld 

invloeden 

toenemend bij meer massa 

toenemend bij stoffen met 
lagere ionisatiepotentiaal 

komt voor bij combinatie 
edelgas + comp. met ioni
satiepotentiaal kleiner dan 
die van het edelgas 

komt voor bij elektro
negatieve verbindingen 

trager in zuivere edelgassen 

sneller bij hogere veld
sterkte 
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De ladingswolk blijft door het een en ander achter met een positieve lading. 
Deze ruimtelading zallangzaam (naar de katode) bewegen omdat de diffusie
snelheid van de positieve ionen klein is. Door hun grote massa is bovendien de 
bewegelijkbeid onder invloed van het elektrische veld meer dan 1000 maal ge
ringer dan die van de elektronen. Tabel 1-III geeft een schematische voorstel
ling. 

4. Ionisatie door te meten component 

Hierbij zijn de alpha- of beta-deeltjes afkomstig van een interne bron. Dit doet 
zich voor indien het gas( mengsel) beladen wordt met een radio-actief gemerkte 
verbinding. Bij de meeste, in de literatuur vermelde, toepassingen is daarbij 
sprake van koolstof-14 en tritium. Beide isotopen zenden een relatief laag ener
getische beta-straling uit. Deze ~traling kan slecht door de materie dringen 
waardoor aan het detectiesysteem de eis gesteld wordt dat de te meten stof zich 
in de detector bevindt of er in uiterste noodzaak door een dunwandig venster 
van gescheiden is. Verschillende detectiesystemen worden in combinatie met een 
gaschromatograaf toegepast. Er worden dan voor een gemerkte verbinding te
gelijkertijd twee signalen verkregen namelijk ook een van de "normale" detec
tor; een niet gemerkte verbinding roept slechts in laatst genoemde detector een 
signaal op. 

a. Ionisatiekamer 

De door de ioniserende straling gecreëerde elektronen worden zo volledig moge
lijk weggevangen door een voldoend hoge elektrische spanning over de twee 
elektroden van de ionisatiekamer te plaatsen. Er zijn hoofdzakelijk twee me
thodieken in gebruik. Namelijk die waarbij een ionisatiekamer met een volume 
van minder dan 10 ml gebruikt wordt, Wolfgang en Rowland 1219), Cacace 
1210) 1211) en die waarbij er een met een volume van enkele honderden mi's ge
bezigd wordt, Nelson et al1213). 

De ionisatiekamer met klein volume heeft als nadeel dat niet radio-actieve 
componenten doorgaans een piekje geven. Daarbij spelen waarschijnlijk meta
stahielen een rol. Het voordeel is de lage achter~rondstraling. Door het relatief 
kleine volume is geen extra gasstroom vereist om een kleine doorstroomtijd te 
verkrijgen. De ionisatiekamers met groot volume vertonen dit bezwaar niet in
dien van een verdunningsgas gebruik gemaakt wordt om de doorstroomtijd te 
verlagen. Door deze verdunning zijn ze met een grote variëteit van dragergassen 
bruikbaar; ze zullen immers ongevoelig voor de samenstelling ervan zijn. Daar
door ook geven niet radio-actieve componenten bij deze uitvoeringswijze geen 
piekjes. 

Voor dit laatste type geeft Nelson et all213) op dat ca. 10 desintegraties per 
seconde van tritium nog zijn aan te tonen. 
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b. Proportionele telbuizen 

De door de ioniserende straling gecreëerde elektronen worden in een elektrisch 
veld versneld. Ze winnen daarbij voldoende energie om extra ionisatie te ver
oorzaken; ze vermenigvuldigen zich. Het uiteindelijke aantal elektronen is 
recht evenredig met het oorspronkelijke aantal. 

Een nadeel van dit systeem is dat het vermenigvuldigingsproces uiterst ge
voelig is voor de samenstelling van het gasmengseL Dit moet dus zo constant 
mogelijk gehouden worden. De invloed van de gemerkte verbinding op de de
tectie van zijn radioactiviteit is dan zo klein mogelijk. Dit wordt bereikt hetzij 
door verdunning, Lee 1224) hetzij door verbranding tot C02 en H20 gevolgd door 
partiële reductie tot C02 en H 2, James en Piper 1223). 

Een voordeel van het systeem is dat er een lage detectiegrens mee te bereiken 
is. Voor een commercieel verkrijgbaar instrument 1227) wordt opgegeven dat er 
van tritium nog 2 desintegraties per seconde zijn aan te tonen. 

c. Geiger-Müller buis 

De werking ervan is vrijwel equivalent aan die van de proportionele telbuis. In 
plaats van een gelimiteerde elektronenvermenigvuldiging is deze nu onbeperkt. 
Het resulterende aantal elektronen staat niet meer in verband met het aantal dat 
door de primaire en secondaire ionisatie gecreëerd is. Als gunstig gevolg wordt 
een elektrisch signaal verkregen dat makkelijk te meten is. 

Ook de werking van de G.M.-buis is afhankelijk van de samenstelling van het 
gasmengsel, zij het in minder storende mate dan bij de proportionele telbuis. 
Dezelfde oplossingen als hiervoor vermeld worden dan ook in de literatuur aan
getroffen. Door Blyholder 1241) is een methode voorgesteld waarbij de te de
tecteren stof met behulp van vloeibare stikstof op het venster van een telbuis 
wordt afgekoeld. Het gasmengsel stroomt dan langs de buis, welke een perma
nente gasvulling heeft. De detectiegrens is slechter terwijl de activiteiten van 
achtereenvolgende pieken bij elkaar geteld worden. Een elegante, maar in zijn 
gebruik beperkte, oplossing is van Gudzinowicz en Smith 1242) afkomstig. Ze 
werken met kooiverbindingen (clathraten), welke het radio-actieve Kr-85 be
vatten. Is de te detecteren stof een oxidatiemiddel dan zal dit de kooiverbin
ding kapot oxideren en daardoor Kr-85 vrijmaken. Dit kan dan gemakkelijk 
met een G.M.-buis aangetoond worden. 

d. Scintillatiedetectoren 

Hierbij worden niet de gecreëerde elektronen gemeten maar de ontsnappende 
fotonen (tabel 1-111) met een fotomultiplikatorbuis. Door aan het scintillerend 
gas, vloeistof of vaste stof een geringe hoeveelheid van een bepaalde verontrei
niging toe te voegen kan bereikt worden dat een zo groot mogelijk aantal foto
nen ontsnapt. 

Vaste scintillatoren worden door de meeste der in de literatuurlijst genoemde 
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auteurs toegepast in de vorm van anthraceenkristallen. Het gas spoelt langs de
ze kristallen. Radio-actieve straling uit het gas dat het anthraceen bereikt, wekt 
daarin lichtflitsjes op die door een fotomultiplikatorbuis waargenomen worden. 
De systemen zijn betrekkelijk eenvoudig op te bouwen. De detectiegrens zal 
tamelijk hoog zijn terwijl bovendien het gevaar bestaat dat een radio-actieve 
verbinding aan het anthraceen geabsorbeerd blijft. Een interessante uitvoering 
is die van Karmen en Tritch 1252) waarbij het anthraceen kristal in de kolom 
geplaatst wordt. Uiteraard moet dan een glazen kolom gebruikt worden. 

Vloeibare scintillatoren worden toegepast indien een zeer lage detectiegrens 
gewenst is. Onder bepaalde omstandigheden kan het telrendement bepaald 
worden, Nelson en Paull 1214). Een en ander wordt veroorzaakt doordat de in 
fracties verkregen scintillerende vloeistoffen, na afloop van de gaschromatogra
fische scheiding, net zo lang geteld kunnen worden als gewenst is. 

Het opvangen van de radio-actieve componenten kan een probleem zijn. 
Wordt een doorstroomsysteem opgebouwd dan dient rekening gehouden te 
worden met de lange dode tijd, Popjak et aJ1270). 

5. Absorptiemeting 

Bij het systeem dat in Nederland vaak "cross-section-detector" genoemd wordt 
is sprake van een ionisatiekamer waarin de ionisatie veroorzaakt wordt door 
alpha- of beta-deeltjes van een externe bron. Het verschil in absorptie en ioni
satie bij aanwezigheid van een zwaardere component wordt dan bepaald. Een 
dergelijke meettechniek wordt veelvuldig toegepast bij de massameting met be
hulp van radio-actieve isotopen, Broda en Schönfeld 1605). Deisier et al 1304) 
hebben in 1955 al iets dergelijks voor organische gassen beschreven. 

Het verschil tussen de massa en absorptie- + ionisatie-meting maakt fig. 1-1 

u lb 

r -::-

9 IRAOIO ACT. I 

Fig. 1-1. Opstelling voor absorptie + ionisatiemeting in gaschromatografie en voor massa
meting. 
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duidelijk. Bij de ene methode is de functie van absorbens en detector geschei
den; bij de andere, in gaschromatografie gebruikelijke, methode is die gecombi
neerd. De te meten component heeft meestal een lagere ionisatiepotentiaal dan 
die van het dragergas. Bij gelijkblijvende absorptie zou dit toch reeds meer elek
tronen veroorzaken. 

Bij gunstig gekozen afmetingen schijnt het gedrag van de detector redelijk 
beschreven te worden door de formule: 

PV 
!JI = K - (xQm - xQd). 

RT 
(101) 

stroomverandering (A) Hierin is !JI 
K constante o.a. bepaald door bronsterkte en celafmetingen 

p 

V 
R 

(A/cm2) 

druk 
volume van de cel 
gasconstante 

T temperatuur 

in passende eenheden 

x volumedeel van te meten monster 
Qm werkzame doorsnede voor 1 molecuul van het monster (cm2). 

Qd = werkzame doorsnede voor 1 molecuul van het draaggas (cm2). 

De absorptiedetector is onder meer beschreven door Deal et al1303), Love
loek et al 1307), Matousek 1308), Abel en Schmertzing 13°0) en Clark 1302). De 
laatste verstrekt vooral praktische gegevens, zoals lineariteit, gevoeligheid voor 
verschillende verbindingen en dergelijke. Abel en Schmertzing verminderen de 
invloed van druk en temperatuur door twee parallel tegen elkaar in geschakelde 
ionisatiekamers te gebruiken (zie ook 2-3) terwijl Matousek de ruis behandelt. 

De detector in zijn huidige vorm biedt het voordeel dat tot hoge concentra
ties (volgens sommigen tot 100 %) te meten is. Een nadeel is dat lage concentra
ties (minder dan 0,0001 vol. %) niet aan te tonen zijn. Voorts is het signaal even
redig met de hoeveelheid verontreiniging; de detector is niet specifiek voor be
paalde verbindingen, nauwelijks destructief en robuust van uitvoering. Recente 
publicaties 1300) 1312) wijzen op de mogelijkheid het volume verder te verkleinen 
waardoor het euvel van een grote doorstroomtijd tot aanvaardbare proporties 
teruggebracht kan worden. Waarschijnlijk zal in de toekomst op dit punt meer 
resultaat behaald kunnen worden indien de tot dusver gebruikelijke beta-bron
nen vervangen worden door alpha-stralers. De problemen welke zich voordoen 
bij de keuze van een radio-actieve bron voor massameting, is behandeld door 
Platzek en Krugers 1310) en is ook hier van toepassing indien de tot dusver niet 
gebruikelijke scheiding tussen absorber en radio-activiteitsdetector doorge
voerd wordt. In dit geval wordt bepaald hoeveel er minder doorgelaten wordt 
in plaats van hoeveel er meer geabsorbeerd wordt. 
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De absorptie van beta-straling gaat in goede benadering volgens dezelfde 
wet welke de lichtabsorptie beschrijft. 

I = Ioe-mdl (1Ö2) 

Hierin is Io het effect van de bron in de radio-activiteitsdetector zonder 
verontreiniging in het draaggas, uitgedrukt in bijv. A. 

I het effect met verontreiniging. 
m massa-absorptiecoëfficient (cm2/gr) 
d dichtheid (gr/cm3) 

dikte van de absorber (cm) 
Hieruit volgt: 

LJ/ Io e -mdl I LJdm, 

dus LJI = I I LJdm. 

(103) 

(104) 

Voor de meeste stoffen en zeker in een homologe reeks is de massa-absorptie
coëfficiënt constant, Friedlander en Kennedy 1305), Broda en Schönfeld 1605). 
Wordt I constant verondersteld dan geldt dus voor I constant: 

K*(xmdm - xmda). (105) 

Hierin is K* een constante 
x volumedeel van te meten monster 

dm dichtheid verontreiniging 
da dichtheid dragergas 

Vergelijking met formule (101) toont aan dat in plaats van de werkzame door
sneden ook het product md gebruikt kan worden. Door Weissler in Flügge 1206) 
wordt md met name de werkzame doorsnede genoemd. De wet voor absorptie 
gaat voor verschillende stoffen beter op indien de straling hard is, Friedlander 
en Kennedy 1305); reden waarom in het algemeen met Sr-90 betere resultaten 
verkregen zijn dan met minder ver reikende stralers. Overigens zouden dezelfde 
formules voor röntgenstralen gelden. Voor constante massa-absorptiecoëfficiënt 
en bekende verontreinigingsgraad x is na ijking met één stof uit (105) de dicht
heid en dus het moleculairgewicht te berekenen. 

Is de absorptie door de verontreiniging aanzienlijk dan verdient uiteraard 
de bekende schrijfwijze van de absorptiewet de voorkeur: 

In(// Io) = -mdl = K** d. (106) 

Berekening met (105) levert dat voor een 500 mC tritiumbron bij een tijd
constante van enkele seconden I0- 4 g nog waarneembaar moet zijn. 

Een moeilijkheid is evenals bij de gecombineerde ionisatie en absorptie
meting dat Io, de intensiteit voor het "onbeladen" gas, constant moet zijn. De 
te meten variaties daarin mogen niet door instabiliteit slecht meetbaar worden. 
Onder goede omstandigheden wordt de limitering veroorzaakt door de statisti
sche fluctuaties in het desintegratieproces van de radio-actieve bron (par. 2-3). 
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Het zal duidelijk zijn dat dan de druk in de detector vlg. (101) goed constant 
moet zijn, dat thermostering vereist is en dat het radio-actieve verval z'n woord
je meespreekt. Door twee tegen elkaar in geschakelde detectoren te nemen, 
waarbij de ene het dragergas en de ander het dragergas met verontreiniging meet 
is de invloed van druk en temperatuur te verminderen. De statistische fluctuaties 
nemen dan wel toe (par. 2-3). Wordt gemeten aan de hand van formule (106), 
dan moeten, zoals bij spectrofotometers, de twee ionisatiekamers niet in een 
verschil- maar in een deel-schakeling opgenomen worden. 

6. Ionisatie door Metastabielen 

De extra ionisatie wordt veroorzaakt doordat (vooral edel-) gasatomen in een 
aangeslagen toestand andere atomen of moleculen kunnen ioniseren. Absorp
tie speelt niet mee omdat slechts met lage concentraties gewerkt wordt. 

De in tabel 1-III genoemde foto-ionisatie stoort, zo deze al op mocht treden, 
niet daar deze uiteindelijk toch van de metastabielen afkomstig is. De te vermij
den elektronenaanhechting en recombinatie wordt ook nu weer voorkomen 
door de ladingdragers, door voldoend hoge veldsterkte, snel uit elkaar te trek
ken. 

Desondanks gaat evenals bij de voorgaande detector de verzameling van de 
positieve ionen zo traag dat een merkbare ruimtelading op kan treden. Dit heeft 
tengevolge dat de veldsterkte in de buurt van de katode belangrijk verlaagd kan 
worden. Vooral Loveloek 1431) (en 1426) t/m 1432)) die de argondetectoren pro
pageert heeft dit ten voordele weten uit te buiten, zie ook Bothe 1400). Von 
Engel in Flügge 1 702) beschrijft dit effect kwantitatief. 

Als draaggas wordt doorgaans argon gebruikt hoewel door Lipsky en Shahin 
1425) en Gnauck 1415) resultaten met andere edelgassen vermeld worden. Juist 
de edelgassen zijn voor deze toepassing geschikt. Bij deze gassen is de levensduur 
van de metastabiele toestand lang ten opzichte van de tijd tussen twee botsingen. 
Het is daardoor waarschijnlijker dat het aangeslagen atoom zijn energie door 
botsing dan door een stralingskwant kwijt raakt. 

Een schematische voorstelling is in fig.l -2 weergegeven. De nadelen van de 
detector zijn velerlei. Hij is voor vele toepassingen te gevoelig voor verontrei
nigingen, vooral voor water. Dit dooft de metastabiele toestanden. De lineari
teit is vrij gering, doordat de genoemde storende processen niet geheel vermeden 
kunnen worden. Literatuurwaarden lopen uiteen van l : 10 tot 1 : 1000. De ge
voeligheid voor diverse verbindingen is niet goed bekend. Als vuistregel wordt 
gesteld, dat voor een moleculair gewicht groter dan 100, Schomburg 1120), het 
signaal dat verkregen wordt per grammolecuul, constant is. Het signaal wordt 
eveneens sterk beïnvloed door sporen van een permanent gas in het argon. 
Stikstof is bijvoorbeeld door We1ti en WiJkins 1448) welbewust gebruikt om de 
gevoeligheid te verminderen. Dit is ook de reden waarom juist argon en niet 
een ander edelgas gebruikt wordt. Bij argon is die invloed nog het kleinste. 
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Fig. 1-2. Schema van een argondetector. 
Verplaatsen van de staafelektrode beïnvloedt, 
door wijziging van de ruimtelading, de linea
riteit. 

Met enige voorzorg is helium ook bruikbaar, Karmen et a1 1422), Landowne en 
Lipsky 1509), Parish en Parsons 1512), Wiseman 1450) 1451) en Bourke et al 1404). 

Wel is op basis van dit gegeven een toepassing ontwikkeld, Willis 1515), Lesser 
1510) om o.a. H2-02-N2-H20-CO-C02-(CN)2-CH3CN-CH4 en C2H6 aan te tonen. 
Deze geven met argon als dragergas geen signaal omdat hun ionisatiepotentiaal 
groter is dan de extra energie (van 11,3 eV) welke het metastabiel atoom bevat. 
Door het draaggas continu te verontreinigen met een organische stof kan het 
permanente gas wel aangetoond worden. Het zal immers de metastabiele toe
stand doven waardoor minder ionisatie optreedt. Het signaal vermindert dus. 
CS2-H2S-NO-N02-NH3-PH3 en BF3 geven overeenkomstig ook zonder deze 
methodiek een signaal. Met helium als draaggas is voor ionisatie 19,8 eV be
schikbaar. Eerstgenoemde gassen zijn dan zonder meer aan te tonen. Dit is 
vrijwel de enige gevoelige detectiemethode voor de permanente gassen, Karmen 
et al150S), Serpinet 1513), Berry 1500) 1501), Parish en Parsons 1512), Ellis en Por
rest 1502). 

Als radio-actieve bronnen wordt meestal gebruikt: Sr-90 (harde beta-straling), 
Bothe 1401), Mahadeva en Mittal1434), Loveloek 1426), Upham et al1446) en 
Pr-147 (zachtere beta-straling), Frank en Yanovskii 1408), Gasiev et al 1413), Ozi
raner et al 1437). Ook is het mogelijk Kr-85, Roehrig 1438) te gebruiken, of H-3 
(hele zachte straling), Gnauck 1415) 1505), Landowne en Lipsky 1509)en Johnson 
1507). Ra-D (alpha-straler) is door Loveloek 1431) gebruikt. Al deze auteurs geven 
een wat uitgebreidere beschrijving van hun detectiesysteem. Voor de beta
stralers is de bronsterkte meestal 10-100 mC. Volgens Gasiev et al. 1413) heeft 
meer dan 20 me geen zin. 

De te verwachten prestaties zijn ruwweg te berekenen. Wordt een 20 mC 
Sr-90 bron gebruikt dan staan per tijdseenheid 3,7·107·20 beta-deeltjes met max. 
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2 Me V energie ter beschikking. Daar de straling slechts voor de helft in (en 
voor de andere helft uit) de detector straalt komen er dus per seconde 3, 7· 108 
beta's in het detectievolume. Per cm worden ca. 50 ionparen gevormd 1900). 
Dit resulteert in een stroom van 3,7·1010x 1,6·10-19 A, dus ca. 0,6·10-8 A 
indien de hoogte van de detector 2 cm is. De ruis (zie hoofdstuk 2) in dit signaal 
is ca. 1,9·10-12 A, bij een tijdconstante van 0,5 s. De energie van het beta
deeltje wordt ongeveer gelijkmatig verdeeld tussen metastabielen en ionparen. 
Er worden daardoor ongeveer evenveel metastabielen als ionparen gevormd. 
Er staan dus max. 4·101° metastabielen per seconde ter beschikking. Deze kun
nen max. 4·1010 moleculen ioniseren, Gasiev 1413). De stroom zal dan juist ver
dubbeld worden. Is het ionisatierendement 1 : 1000 dan zal het lijken, indien 
alle metastabielen verbruikt worden, of er max. 4·1 013 moleculen aanwezig kun
nen zijn. Bij een moleculair gewicht 100 is dit ca. 7 ·10-9 gram. Volgens tabel 
l-Il is de detectiegrens 5·10-13 gram en de dynamiek 103. Voor meer dan 5·10-10 
gram is de detector dus al niet meer lineair. Berekend is dat voor 70·10-10 gram 
alle metastabielen uitgeput zijn. De getalwaarden zijn goed met elkaar in over
eenstemming daar te verwachten is dat bij I 0 % verbruik van de metastabielen 
de botsingskans merk baar zal verminderen. V oor meer dan 7 · I0- 9 gram is 
de detector overstuurd, Gerson 1414) Sims 1441). Zelfs zal het signaal afnemen 
doordat de organische moleculen de metastabiele toestanden merkbaar gaan 
doven, zonder dat ionisatie optreedt. De ruis is 1,9·10- 12/0,6·10-8 = 3·10-4 
deel van de nulstroom. Er zal dus nog 7·10-9 x 3·10- 4 g = 2·10-12 gram aan
getoond kunnen worden. De praktijkwaarde blijkt 4 maal gunstiger te zijn; 
waarschijnlijk door extra ionisatie van de storende processen. 

Een ander bezwaar is het vrij grote volume van de detector hetgeen in een gro
te tijdconstante (hoofdstuk 2) resulteert. Loveloek 1431) heeft een miniatuur uit
voering beschreven. 

Samenvattend kan gesteld worden dat deze detector, ondanks zijn oorspron
kelijke beloften, niet aan de te hoog gespannen verwachtingen heeft voldaan. 
Zeker niet toen de aanzienlijke prestaties van de vlamionisatiedetector bekend 
raakten. 

De metastabielen kunnen ook op andere wijze gevormd worden. Verschillen
de oplossingen zijn daarvoor geprobeerd. 

Haahti 1556) 1557), Wahlroos 1565) en Karmen et al 1559) passen een methode 
toe waarbij onder invloed van een hoge spanning elektronen uit een metaal 
worden vrijgemaakt. Deze creëeren bij versnelling behalve ionparen ook meta
stabiele atomen. Evrard et aJ1551) en Karmen en Bowman 1560) gebruiken een 
electrische ontlading als bron voor metastabielen. Yamane 1569) 1570) heeft dit 
wat veranderd door de plaats waar metastabielen gevormd worden te scheiden 
van de plaats waar deze ionisatie teweeg brengen. Dit gebeurt door de aange
slagen atomen uit de ontlading in een ionisatievat te blazen. Zie ook Foster 
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1553) 1554). Westermark 1566) vergelijkt radio-actieve bronnen en ontladingen 
voor productie van metastabielen. 

Schmidt-Küster en Wiesoer 1563) gebruiken wel een radio-actieve bron maar 
maken bij het meten van de extra ionisatie gebruik van de gelimiteerde gasver
sterking zoals beschreven bij de proportionele telbuis (l-4b). 

Het tegenovergestelde doen Lefort 1561) en Shahin en Lipsky 1564). Ze gebrui
ken de detector wel als ionisatiekamer, maar vangen niet alle gevormde lading
dragers weg. Een vaak verwaarloosd gegeven, dat bij goed gestabiliseerde lage 
spanning op de ionisatiekamer immer een constant percentage van de lading
dragers weggevangen wordt, passen zij toe. 

Bij de door Findeis 1552) voorgestelde oplossing zal wel een heel complex ver
schijnselen een rol spelen. Hij laat de detector als Geiger-Müllerbuis werken en 
gaat na in hoeverre de afgegeven stroomimpulsen veranderen doordat er afhan
kelijk van de verontreiniging, onder meer door metastabielen, meer of minder 
(doving!) ionisatie optreedt. 

7. Verandering elektronensnelheid 

Zoals vermeld hangt de diffusiesnelheid van de elektronen in een geïoniseerd 
gas af van de samenstelling ervan. Voor zuivere gassen is deze laag, omstreeks 
I cm per f.I.S. Deze waarde kan ca.IO maal groter worden bij introductie van een 
verontreiniging. Wordt tussen de platen van de argondetector een spannings
puls aangelegd met een tijdsduur van enkele microseconden dan zal bij grote 
diffusiesnelheid van de elektronen er slechts een klein deel van verzameld kunnen 
worden. Na een tijdsduur waarin de elektronen weer hun, door diffusie bepaal
de, snelheid hebben verkregen wordt een nieuwe puls aangelegd en herhaalt het 
proces zich. De elektronen verdwijnen nu niet door verzameling aan de elek
troden maar doordat het proces van de hereniging zoveel mogelijk begunstigd 
wordt. 

Bij dit principe dient de extra absorptie door de verontreiniging, de ionisatie 
ervan en de elektronenvangst vermeden te worden. De niet veelbelovende 
resultaten tonen wel aan dat dit niet lukt. 

Detectoren op deze basis zijn onder meer beschreven door Loveloek 1903), 
Hill1895), Smith en Merritt 1910). Bij sommige constructies is nog een derde 
elektrode aangebracht om de gevormde negatieve en positieve ionen weg te 
kunnen vangen. 

8. Elektronenvangst 

De "electron capture" detector is op vele belangrijke punten (lineariteit, tijd
constante een reproduceerbaarheid) een slechte detector. Voor toepassingen waar
bij extreem lage hoeveelheden stof nog gedetecteerd moeten worden is het echter 
het enige beschikbare systeem. Alleen elektronegatieve verbindingen hebben de 
lage detectiegrens van 3·10- 14 g. Dit is een nadeel maar kan voor bepaalde doel-
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einden een voordeel zijn. Bijvoorbeeld bij het onderzoek van insecticiden waar
bij de giftigheid soms gecorreleerd kan zijn met het elektronegatieve karakter, 
Loveloek 1623). Voor noodgevallen kan een verbinding door halogeenadditie 
of substitutie omgezet worden in een verbinding waaraan wel gemakkelijk elek
tronen hechten. Voor sterolen is dat bijv. gedaan door Landowne en Lipsky 
1621). 

De werking is eenvoudig. In een deel van een ionisatiekamer worden met 
een niet ver-reikende ioniserende straling ionparen gecreëerd. fig. 1-3. Ze wor
den onder invloed van een hele lage veldsterkte verzameld. (Spanning over de 
platen is slechts enkele volts). Door de relatieflage snelheid waarmee ze daardoor 
bewegen is de verzameltijd lang. De kans op aanhechting is daardoor groter 
dan bij de eerder besproken constructies het geval was. Bij aanhechting wordt 
een negatief ion gevormd dat 1000 maal langzamer beweegt (1 tot 10 cm/s). 
Hierdoor is de kans op hereniging met een positief ion veel groter. Via het nega
tieve ion gaan dan de elektronen verloren. Het resultaat van een elektronegatie
ve verontreiniging is in dit geval een stroomvermindering. 

Fig. 1-3. Elektronenvangstdetector met schemati
sche voorstelling van de werking. 
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Extra absorptie door een vreemde component stoort in dit verband niet. In 
alle gevallen wordt de straling immers volledig geabsorb~erd. Wel stoort dat 
meer ladingdragers gevormd worden door ionisatie bij introductie van een stof 
met lagere ionisatiepotentiaaL Ook stoort de meerdere ionisatie door metasta
hielen alsmede de verandering in diffusiesnelheid door toevoeging van een ver
ontreiniging aan het zuivere draaggas. Door geschikte keuze van het gas
(mengsel) kan deze invloed verkleind worden. Door het een en ander is het ver
band tussen concentratie en signaal niet erg linear. Ook blijkt dat de snelheid 
van het draaggas op het signaal van invloed is. 
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Er is nog een andere mogelijkheid om de aanhechting te bevorderen en elek
tronen en negatieve ionen te onderscheiden. Deze reeds langer bekende tech
niek, Von Engel in Flügge 1702) is analoog aan die vermeld in 1-7, waarbij op 
de detector een pulsspanning wordt geplaatst. De duur ervan wordt nu zo lang 
gekozen dat alle aanwezige elektronen verzameld worden terwijl, zoals vermeld, 
de diffusiesnelheid door keuze van een geschikt gas(mengsel) laag gehouden 
wordt. Na een tijdsduur waarin wel aanhechting aan een elektronegatieve ver
binding heeft kunnen plaatsvindeó maar nog geen hereniging tussen positieve 
ionen en elektronen wordt een nieuwe spanningstoot aangelegd. Bij aanwezig
heid van een elektronegatieve verbinding zal de stroom tijdens de spannings
puls vermir.deren, Bortner en Hurst 1604), Landowne en Lipsky 1618) 1619). 

De elektronegativiteit is de kans h dat een elektron dat met een molecuul 
botst door dit molecuul ingevangen wordt, Wentworthen Becker 1635) en Ehren
son 1612). Voert het elektron per cm weglengte N botsingen uit dan is de kans 
op invang per cm Nh =a. Van n elektronen over dx cm verdwijnen er dan-dn 
= nadx. Als de stroom en het aantal dectronen na d cm resp. Îd en nd is, dan is : 

(107) 

Er is sprake van logaritmische absorptie. Hoewel h klein is kunnen 10% 
van de aanwezige moleculen in negatieve ionen omgezet worden omdat er zo
veel botsingen plaatsvinden. Verbindingen welke met deze detector worden aan
getoond in de grootte-orde van I0- 14 gram zijn onder andere: insecticiden, 
Beekman en Bevenue 1602), McCully en McKinley 1608); Dugan et al 1611), 
Gutenmann en Lisk 1615), Hartmann en Dirnick 1616); aethyl- en methyllood ver
bindingen, Barrail en Ballinger 1601), Dawson 1610), Rildebrand et al1617) Lara
my et al 1622), Loveloek en Zlatkis 1628); chloroform en andere halogeen houden
de verbindingen, Landowne en Lipsky 1621), Stewart et al1632); organische fos
forverbindingen, Petitjean en Lantz 1630) en metaalchelaten, Ross 1631). 

Samenvattende artikelen over deze detectiemethoden zijn gepubliceerd door 
Loveloek 1624), Washbrooke 1633), Wenthworth en Becker 1635), Clark 1606), 
Landowne en Lipsky 1618) en Gregory en Loveloek 1614). 

9. Diverse ionisatiemethoden 

De massaspectrometer is in feite ook een ionisatiedetector. Deze zal hier niet 
behandeld worden. Door de eenvoud verdient vermelding het ontwerp van 
Váradi 1916) 1917). Er wordt gebruik gemaakt van een massascheider welke 
uit een serie elektroden bestaat. Door de frequentie van de wisselspanning tussen 
de elektroden te variëren zullen steeds ionen met een andere massa versneld 
worden en energie winnen. Door de ionenstroom welke bij ionisatie gevormd 
wordt niet volledig voor dit proces te gebruiken maar gedeeltelijk op te vangen 
wordt tegelijkertijd ook de totale hoeveelheid ionen gemeten. 
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Vermelding verdient eveneens de vacuumdiode van Ryce en Bryce 1907) 1908), 
Hinkle et al 1558) en Guild et al 1893), welke bestaat uit een vacuümdiode zoals 
bij elektronenbuizen toegepast wordt. De doorstromende gasvulling is helium. 
Door de spanning tussen katode en anode worden de elektronen uit de gloei
draad versneld. De versnelde elektronen creëren metastabiele heliumatomen.Als 
de maximum spanning tussen de elektroden lager is dan de ionisatiepotentiaal 
van helium (24 eV) dan zal er slechts ionisatie optreden indien er verontreini
ging aanwezig is. De ionisatiestroom blijkt evenredig te zijn met de hoeveel
heid verontreiniging. Stabilisatie van diverse spanningen is gewenst om ionisa
tie van het helium te voorkomen zonder de hoeveelheid metastabielen te ver
minderen, Guild et al1893). Het grote nadeel van deze detector is dat ze bij lage 
druk werkt en daarom slecht hanteerbaar is. 

Een andere methode welke in de literatuur vermeld is gebruikt als detector 
een halogeen-lekzoeker. Een halogeenhoudende verbinding kan hiermede aan
getoond worden, Cremer et all892), Goulden 1613). Ionisatie met behulp van fo
tonen is door Loveloek l904) als een mogelijkheid aangevoerd. Ook deze de
tector werkt bij lage druk. 

Ionisatie met atomaire zuurstof wordt hierna besproken. Daarbij rijst wel
licht de vraag of het veel reactievere en langer levende atomaire stikstof niet 
meer of andere mogelijkheden te bieden heeft. Het daartoe uitgevoerde onder
zoek wordt in hoofdstuk 7 beschreven. 

10. Ionisatie door atomaire zuurstof; de vlamionisatiedetector 

a. Opbouw vlam 

De vlam is een chemische reactorwaarin zich een hele serie, goeddeels onbeken
de, reacties afspelen. De begin- en eindproducten zijn bekend maar opheldering 
over de tussenstadia wordt slechts langzaam verkregen. Een daarvan, het door 
pyrolyse gevormde CH fragment, welke voor de ionisatie mede verantwoorde
lijk is, zal uitvoerig besproken worden. 

Het beste bekend is nog de zuurstof/waterstof vlam. De reacties die zich daar
in afspelen zijn onder meer de volgende, Green en Sudgen 1726), Dixon-Lewis en 
Williams 1716): 

Ketenreactie 
~ H + 02~0+0H en H2+0-+H+OH 
( H2+0H~HzO +H (108) 

Stopreactie H+H+M~Hz+M en H+OH+M~H20+M 

Zoals te zien is, kunnen de reacties in drie typen onderscheiden worden, 
namelijk of er radicalen bij gewonnen worden, verloren gaan of dat het aantal 
niet verandert. 

De reacties spelen zich slechts in een beperkt deel van de vlam af, te weten in 
de reactiezone (figuur 1-4) die bij atmosferische druk, slechts 1/ 10 tot enkele mil-
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Fig. 1-4. Opbouw van de diffuse vlam. 
a voorverwarming (minder bij grotere d) 
b reactiezone (ca 0, I mm) 
c naverbranding 
d dikte wand van de brander 
h vlamhoogte (x2~ 2Dt en y = vg t/Tr x2) 

voor vg = I cm3fs en D = 0,5 cm2/s is h ca 
3 mm. 
t: tijd 
k: evenredigheidsfactor, in eerste benadering 
gelijk aan I 

D: diffusiecoëfficiënt 02 (ca 500 cm2/s bij de vlam
temp.) 
vu lineaire gassnelheid (cm/s) 
Su brandsnelheid (cm/s) 

limeters dik is. De dikte ervan wordt bepaald door het type vlam, de brandsnel
heid en de gassnelheden. 

De brandsnelheid is de snelheid waarmede de reactiezone zich door het brand
bare gasmengsel beweegt. Voor een stabiele vlam is de plaats van de reactie
zone gefixeerd; dit wil zeggen dat het gas zich even snel naar boven beweegt als 
de reactiezone naar beneden. Er geldt dan: 

Ob·vg = Su·Or en Ob< Or (109) 

ob oppervlakte brandermond (cm2); 
Vg de gassnelheid (cmjs); 
Su de brandsnelheid (cm/s); 
Or het oppervlak van de reactie zone (cm2). 

De lineaire gassnelheid is dus van belang, Novaken Janak 1808). Op de plaats 
van de reactiezone is Vg = Su. Voor voorgemengde H2/0z/Nz vlammen welke 
minstens 7,5% zuurstof bevatten, varieert de brandsnelheid Su tussen 100 en 
1200 cm/s, Tanford en Pease 1745). Gaydon en Wolfhard 1708), Van Tiggelen 
en Deckers 1747). De brandsnelheid wordt bepaald door de snelheid waarmee 
de vermenigvuldigingsreacties zich door het gasmengsel bewegen.Dit wordt ge
limiteerd door de diffusiesnelheid van H (het 0 is immers veel trager). De 
brandsnelheid wordt ook bepaald door de mate waarin de stopreacties zich af-
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spelen. Stikstof zal als de botsingspartoer M kunnen fungeren hetgeen in lagere 
brandsnelheid resulteert. Evenzo zal het duidelijk zijn dat de brandsnelheid 
drukafhankelijk is en toeneemt bij voorverwarming van het gas, Heirnel en 
Weast 1730). 

Volgens Dixon-Lewis en Wiliams 1716) verandert bij een voorgemengde 
vlam welke 4,55% 02 bevat de brandsnelheid door stikstoftoevoeging van 12 
naar 7,5 cm/s. Dit percentage 02lijkt voor een diffuse vlam, opgevat als "arme" 
voorgemengde vlam, een aannemelijke waarde. Afnemende brandsnelheid, bij 
gelijkblijvende totale gassnelheid, resulteert vlg. ( 109) in een groter oppervlak 
dus in een dunnere reactiezone. Het "reactievolume" verandert dan niet veel. 
Uit een bekende dikte van de reactiezone is bij gegeven gassnelheid de reactie
duur in deze zone te berekenen. Bij de bier te bespreken detector zijn voorko
mende getalwaarden: dikte 0, I mm, Sugden 1706), Green en Sugden 1726), li
neaire gassnelheid 10 cmjs, dus reactietijd 1 milliseconde. De invloed van deze 
factoren op de elektronenopbrengst zal in de hoofdstukken 3 en 4 besproken 
worden. 

In de vlam zijn nog twee andere gebieden te onderscheiden, namelijk de voor
verwarmingszone en het diffuus uitwaaiende naverbrandingsgebied. De diverse 
gebieden kunnen spectroscopisch worden waargenomen. Het blijkt dat ieder 
gebied zijn "eigen licht" uitzendt. Verreweg de sterkste lichtintensiteit komt van 
de scherp begrensde reactiezone. Het licht blijkt grotendeels van OH-radicalen 
afkomstig te zijn, Gaydon 1703) 1848), Child en Wohl1845). 

Twee typen vlammen zijn gebruikelijk. Bij de voor experimenteel fysisch on
derzoek meest gebruikelijke wordt de zuurstof (in het algemeen de oxiderende 
stof) met de waterstof (de te oxideren stof) gemengd alvorens bet te verbranden. 
(Bunsenvlam). Bij het andere type vindt geen voormenging plaats maar moet 
de zuurstof van buiten maar zien door diffusie de reactiezone te bereiken (kaars
vlam). Het zal duidelijk zijn dat de limiteringen bij de voorgemengde vlam ver
oorzaakt worden door reactiesnelbeid en bij de diffuse vlam door diffusie
snelheid. De laatste is dan ook zuurstofarm. De maximaal bereikbare tempera
tuur wordt bij beide bepaald door de temperatuur waarbij naast warmte-gevende 
ook warmte-consumerende reacties beginnen op te treden. Deze temperatuur 
zal dus voor beide vlammen maar weinig schelen. Overigens is ook op andere 
punten minder verschil dan ogenschijnlijk aanwezig is. Ook bij voorgemengde 
vlammen is zuurstofdiffusie belangrijk omdat in de reactiezone de zuurstof 
plaatselijk zo snel verbruikt wordt dat deze door diffusie aangevoerd moet wor
den, Verbrugb 1748). De diffuse vlam is al gedeeltelijk voorgemengd omdat on
deraan de verbrandingskegel zuurstof toegevoerd wordt. De diffuse vlam zou te 
omschrijven zijn als een diffusie gelimiteerde "arme" (aan oxidans) voorgemeng
de vlam. Door verschillende onderzoekers, Bulewicz en Padley 1710), is aange
toond dat niet alleen stikstof of edelgassen als verdunners werken, maar dat 
overmaat zuurstof hetzelfde effect heeft als toevoeging van bijv. stikstof. Tabel 
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TABEL I-IV 

VERGELIJKING TUSSEN DIFFUSE EN VOORGEMENGDE VLAM 

~ Diffusevlam Voorgemengde vlam 

Zuurstoftoevoer diffusie van boven en van 
onderen 

brandsnelheid diffusie 02 
bepaald door 

pyrolyse en oxidatie gescheiden 

02 geïnduceerde moeilijk, afhankelijk 
pyrolyse branderconstructie 

reactiezone dik 

temperatuur 1000-2500 .K 

in brandgas 

reactiesnelheid, 
diffusie H 

gemengd 

gemakkelijk 

dunner 

meer stikstof in brandgas door verdunning lagere temperatuur, lagere brandsnel
heid en dunnere reactiezone. 

meer zuurstof 

meer voorverwarming 

toevoeging halogeen 

hogere brandsnelheid indien [02] < 2 [H2] was 

hogere brandsnelheid 

meer stopreacties = lagere brandsnelheid 

1-IV geeft een korte opsomming van overeenkomsten en verschillen tussen dif
fuse en voorgemengde vlammen. 

Naast chemische reacties zal ook thermische ionisatie door de hoge vlamtem
peratuur (I 000 tot 2500 °K) optreden. De ionisatie kan door de volgende re
actievergelijking weergegeven worden 

X~ X++ e- Vtp eV. 

Hierin is X = willekeurige comp·onent 

e = elektron 
Vtp = ionisatiepotentiaal van X. 

De evenwichtsconstante K4 wordt gegeven door 

Ke = [X+] [e]f[X]. 

(110) 

(111) 

Het verband tussen de temperatuur en de evenwichtsconstante is bepaald 
door de vergelijking van Saha: 

log K = -5050 VtpfT + 2,5 log T- 6,5 + log (gz + ge)/gz. (112) 

Hierin zijngde statistische gewichtsfactoren. Voor de vlam wordt deze verge
lijking onder meer behandeld door Hayburst en Sugden 1729), Sugden 1706), 

Calcote 1701) en Alkemade 1700). Bij vonk- en boogontladingen wordt deze ver-
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gelijking eveneens veelvuldig gebruikt, zie bijv. Boumans 1841) en Roes 1858). 
Voor dissociatie geldt een analoge vergelijking. 

Hiermede is voor gegeven gassamenstelling en temperatuur de ionisatie van 
ieder der aanwezige en der te vormen producten te bepalen. Voor een stochio
metrische propaan-lucht vlam is een dergelijke berekening door Calcote en 
King 1711) uitgevoerd en in tabelvorm gepubliceerd. 

Uit deze tabel is af te leiden dat in een zuivere waterstof-lucht vlam de ionisa
tie hoofdzakelijk door NO (zie 2-2) veroorzaakt wordt. Een kleine hoeveelheid 
van een alkalimetaal, dat voor meer dan 10% geïoniseerd kan worden, doet de 
ionisatie sterk toenemen. 

Geheel anders wordt de situatie in een vlam welke ook koolwaterstoffen be
vat. De ionisatie welke bijv. in genoemde propaan-lucht vlam optreedt, blijkt 
slechts verklaard te kunnen worden indien een component met een ionisatie
potentiaal van ca 4 eV aangenomen wordt. De aard van deze component is ech
ter duister. Door sommigen zijn daarbij koolstofpartikeltjes van enkele duizen
den C-atomen voorgesteld. In 1951 door Sugden en Thrush 1743) en later door 
Thomas 1746). Voor de detector zoals deze in gaschromatografie gebruikt wordt 
is het o.a. aangevoerd door Perkins Jr et al 1768), Littlewood 1114) en Andreatch 
en Feinland 1781). Hoewel het in een roetende vlam mogelijk zou kunnen zijn is 
het in een H2/02 vlam die slechts microgrammen koolstof bevat, moeilijk voor 
te stellen. In de laatste jaren is ter verklaring de mogelijkheid van chemi-ionisa
tie aangevoerd. De reactie die dan het meeste op de voorgrond komt is het on
derwerp van bespreking van de volgende pàragraaf. 

b. CH + 0--+ CHO+ + e + "'OKcal 

Voor deze reactie (no. (113)), Hayburst en Sugden 1729) en vele bijdragen op 
Symp. Comb. 9 1962, zijn CR-fragmenten en atomaire zuurstof vereist. De 
CR-fragmenten worden door pyrolyse (1-lüc) gevormd. De zuurstof ontstaat 
door dissociatie van moleculen zuurstof en door de besproken vermenigvul
digingsreactie. 

Het verloop van de reactie is spectroscopisch goed waar te nemen, Tawde en 
Land 1859). CH zendt voorallicht uit tussen 3900 en 4315 A en CHO tussen 
2500 en 4100 A, Vayda 1860). Voor spectroscopie van de vlam zij verwezen naar 
de overzichtartikelen van Gaydon 1848) 1703) en Alkemade 1840) alsmede Child 
en Wohl 1845). 

Wordt in een buis C2H2 gemengd met, in een ontlading geproduceerde, ato
maire zuurstof dan zal na afbraak van het C2H2 door deze zuurstof ook boven
staande reactie verlopen. In het gasmengsel worden bij kamertemperatuur la
dingdragers geproduceerd, Fontijn en Baughman 1719), Gaydon 1703), welke 
verzameld kunnen worden. Merkwaardig is het dat ook dan voor iedere 104 à 
105 C-atomen een elektron gevormd wordt (verg. tabel l-Il). Dit zou er op kun
nen duiden dat bijv. de reactie 
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CH + 0 --+ (CHO*) --+ CHO + energie (114) 

veel waarschijnlijker is dan de in de kop vermelde chemi-ionisatie reactie en ook 
bij de pyrolyse van CH4 de enige concurrerende reactie is. 

De grote invloed van radicalenvangers, zoals in dit geval NO en 02, wordt 
bij deze proef ook duidelijk. Toevoeging van deze gassen resulteerde namelijk 
in een 100- tot 1000-voudige vermindering van de ladingdragers. 

De reacties, welke het CH met 02 kan uitvoeren zijn, Hayburst en Sugden 1729) 
en Mukherjee 1704): 

CH + 02--+ CHO + 0 en CH + 02--+ CO+ OH*. (115) 

Het is duidelijk dat de eisen voor een optimaal verloop van reactie (113) 
met elkaar in strijd zijn. Aan de ene kant wordt 0 geëist en aan de andere kant 
moet 02 zoveel mogelijk afwezig zijn. 

TABEL I- V 

DEEL VAN DE DENKBARE PYROLYSE EN OXIDATIEREACTIES VAN CH4 IN EEN Hz/02 VLAM. 

De belangrijkste zijn met een pijl aangegeven. De dissociatie- en de tussen haakjes geplaat
ste ionisatie-energieën, welke voor berekening van de reactiewarmten zijn gebruikt, zijn 
ontleend aan Price 1738) en Landolt-Bornstein 1733) 

H H2 0,06 eV 
-+ CH4 +OH-+ CHa + H20 + 0,68 

0 OH - 0,02 

H H2 0,58 eV 
-+ CH3 + OH -+ CH2 + H20 + 1,20 

CH3 + OH -+ CH20 + H2 + 3,63 eV 
-+ 0 OH 7,95 

0 OH 0,50 
CHa CH4 0,52 

H H2 0,03 eV 
-+ CH2 + OH -+ CH4 + H20 + 0,65 

0 OH -0,05 
CHa CH4 - 0,03 

CH2 + OH -+ CHO + H20 + 7,36eV 
-+ 0 CH20 7,45 

02 CH20 2,34 
H H2 1,01 eV 

-+ CH + OH-+ C + H20 + 1,63 
0 OH 0,93 CH +OH-+ CH20 + 7,50 eV CH3 CH4 0,95 -+ 

0 CHO 6,71 CH2 CHa 0,43 02 CHO + 0 1,60 CH CH2 0,98 

Dissociatie-energie (eV) 

0 -0 
H2C = 0 
HC = 0 
H - H 
0 - H 
HO -H 
HaC-H 
H2C - H 
HC -H 
C - H 

5,11 
7,45 
6,71 
4,48 (15,42) 
4,40 (13,1 ) 
5,10 {12,6 ) 
4,42 (12,98) 
3,90 ( 9,84) 
4,45 (10,40) 
3,47 (I 0,64) 
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Bij de diffuse vlam wordt aan deze eis beter voldaan dan bij de voorgemengde 
vlam. De pyrolyse producten zijn bij de eerste van de zuurstof gescheiden door 
een wig van geoxydeerde pyrolyseproducten. Oxidatie voordat de pyrolyse tot 
CH volledig is, wordt daarmede moeilijk. Indien de wig te dik is, zal de ver
blijftijd erin zo lang zijn dat andere reacties kunnen gaan optreden. Kinbara en 
Nakumura 1731) vinden tussen de twee vlamtypen geen verschil. Op dit punt 
zijn ook door McWilliam enDewar 1801) en Sternberg et al1742) metingen ge
daan. Zij vinden in het juiste werkpunt (hoofdstuk 3) wel verminderde elektro
nenopbrengst 

De pyrolyseproducten moeten snel met een bestaand 0/02 mengsel in con
tact gebracht worden. Anders gezegd: een korte contacttijd van pyrolyse-pro
ducten met zuurstof is gewenst maar ook een groot oppervlak (vooral bij hoge 
concentraties van die producten). Zoals betoogd wordt dit bereikt door de 
brandsnelheid te verlagen, bijv. door stikstoftoevoeging. 

Er moge nog op gewezen worden dat vele andere chemi-ionisatie reacties mo
gelijk zijn. Deze worden onder meer vermeld door Calcote 1701), Green en Sug
den 1726), McWilliam 1736), Sternberg et al1742). De massaspectrometrische 
waarnemingen van de laatste jaren (zie bijdragen op Symp. Comb. 9 1962), 
duiden er op dat CHO+ in de grootste hoeveelheid aanwezig is, vergeleken met 
andere ionen die koolstof bevatten. 

c . . Pyrolyse en gevoeligheden voor diverse verbindingen 

De afbraak van de organische verbinding is nog niet goed gekend. Wel is waar
genomen, Smith et al 1741), Fenimore en Jones 1718), Gordon 1725), dat sporen 
zuurstof vereist zijn. In een H2/02 vlam waaraan een spoor methaan is toege
voegd treden onder meer de in tabel 1-V opgesomde afbraakreacties op, Wise 
en Rosser 175°), Knox 1732), Knewstubb en Sugden 1901), Dixon-Lewis en 
Williams 1717). 

Hieruit is het duidelijk dat er sprake is van een door zuurstof geïnduceerde 
pyrolyse. De reactie met OH is waarschijnlijker. VolgensGeiben Harteek 1723) 
zal de reactie met H niet optreden. 

Dat ionisatie van de fragmenten onwaarschijnlijk is maakt de tabel eveneens 
duidelijk. Ionisatiepotentialen voor een groot aantal organische verbindingen 
zijn onder andere gepubliceerd door Steiner et al1911) en Ehrenson 1612). De 
laagste waarden zijn ca. 8 eVvoor grote moleculen met vele onverzadigde ver
bindingen. 

Het is nog verwonderlijk dat blijkens de vele waarschijnlijke oxidatiereacties 
de genoemde chemi-ionisatiereactie optreedt. Het rendement van 1 : 105 valt 
dan mee. Door keuze van andere reactie-omstandigheden in de vlam is het moei
lijk veel te verbeteren omdat zuurstof zowel de oxidatie als de ionisatie ver
oorzaakt. Wellicht dat een pyrolyse gescheiden van oxidatiefionisatie enige ver-
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betering brengt. Een andere oplossing is om een ander actief reagens te nemen 
i.p.v. atomaire zuurstof. Het veel reactievere atomaire stikstof reageert uitste
kend met koolstofhoudende verbindingen en blijkt dan weliswaar niet een ge
ïoniseerd maar wel een aangeslagen molecuul te leveren (hoofdstuk 7). 

Tot slot mogen nog de argumenten voor de genoemde reactie naar voren ge
bracht worden, Bulewicz en Padley 1710): 
- alleen koolstofverbindingen waarin aan de koolstof waterstof zit, geven in 

de vlam een hoge ionisatiestroom; dus een der reagerende fragmenten 
moet koolstof en waterstof bevatten. 

- ook methaan CH4 geeft een hoge ionisatiestroom, evenals acetyleen C2H2; 
het reagerend fragment bevat dus één koolstof- en hooguit twee waterstof
atomen. 

- ook vlammen welke arm zijn aan een organische verbinding, vertonen een 
extra ionisatiestroom welke per C-a toom berekend even groot is als vlammen 
welke rijk zijn aan organische verbindingen; reacties tussen de koolstofhou
dende moleculen zullen dus geen belangrijke rol spelen. 

- vlammen welke een tekort aan zuurstofatomen hebben, geven een stroom 
welke lager is dan de in het vorige punt genoemde stroom per koolstof
atoom. Zuurstof als reactiepartner schijnt dus vereist te zijn. Wellicht dat zo 
een zuurstofbepaling te ontwikkelen is. 

- onderzoek van reacties tussen CH of CH2 enerzijds met 0, 02 of OH ander
zijds leveren wat betreft het exotherme of endotherme karakter slechts één 
mogelijkheid, de hiergenoemde. Aangenomen is dan dat de reactiepartners 
niet in aangeslagen toestand zijn. 

Het verschil in gecreëerde lading per C-atoom zal, afhankelijk van de aard 
van de verbinding, niet veroorzaakt worden door verschillen in de uiteindelijke 
ionisatiereactie. Deze is immers voor alle verbindingen gelijk. Dit wordt be
vestigd door het gegeven dat het toevoegen van een C-atoom aan een keten 
(zoals alkanen, alkenen, alcoholen carbonzuren e.d.) een volkomen additief 
effect is. Dit en de te behandelen effecten van substituenten worden onder meer 
besproken door: Ettre 1762) 1763) 1764) 1765), Andreatch en Feinland 1781 ), 
Gallaway en Burnell 1791 ), Bredel 1760), Carrol Jr. 1785), Durrett et al 1761 ), 
Sternberg et al 1742), Perkins Jr. et al 1768) 1770). Ongkiehong 1705) heeft over
eenkomstig het betoogde gesteld dat de ladingsopbrengst per gram evenredig is 
met M/(n x 12) als M = mol. gew. en n = aantal C-atomen in een molecuul. 
Voor alkanen wordt dit (12n + 2n + 2) /12 n = (14/12) + 1/6 n. Vanaf pro
paan (n = 3) zal dus voor een verdubbeling van het aantal C-atomen een cor
rectie in de evenredigheidsfactor van minder dan 5% nodig zijn. In een homo
loge reeks van gesubstitueerde verbindingen zal dit ook gelden. Zonder een al te 
grote fout te maken kan dus gesteld worden dat de ladingsopbrengst per gram, 
voor verbindingen met 3 of meer C-atomen, constant is. 

Wel zal het verschil uitmaken of de verbinding zuurstof bevat. Voor alcoholen 
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is het verschil in bindingsenergie tussen de koolstof enerzijds en OH of H ander
zijds niet erg verschillend, Landolt-Bornstein 1733). Ruwweg gesteld zal dus in de 
helft van de gevallen de C-O-binding intact blijven. Dit kan dan volgens genoem
de chemi-ionisatiereactie geen elektronen vormen. Per C-OH groep berekend zal 
de ladingsopbrengst dus met de helft gereduceerd worden, hetgeen in overeen
stemming met de waarneming is, Perkins et al 1768). Ook treden dan verschillen 
tussen primaire en secondaire alcoholen naar voren, afhankelijk van het feü of 
ze makkelijker HzO of Hz afsplitsen. 

Aldehyden en zuren zullen wat betreft het aan zuurstof gebonden C-atoom he
lemaal niet aan het ionisatieproces meedoen. Volgens tabel 1-V is de bindings
energie in > C = 0 7,45 eV. Bij de vlamprocessen zal daarom afbraak tot C = 0 
plaatsvinden en niet tot CH. 

Onverzadigde verbindingen geven volgens Bulewicz en Padley 1710) een hogere 
opbrengst aan electrenen gerekend per C-atoom, met name ook benzeen. Vol
gens Dewar 1790) is de opbrengst lager en volgens Sternberg et al1742) hoger. 
Waarschijnlijk spelen hier twee effecten door elkaar. De afbraak van onverza
digde verbindingen gaat gemakkelijker en vollediger, maar daarentegen is de 
kans aanwezig dat aan de dubbele binding een 0-atoom addeert. Daardoor gaat 
een C-atoom voor het ionisatieproces verloren. Afhankelijk van het al ofniet 
aanwezig zijn van zuurstof in de voorverwarmingszone zal het laatste proces al 
of niet het ionisatierendement verminderen. 

Voorgemengde vlammen zullen dan ook zekervoor onverzadigde verbindingen 
een lager rendement te zien geven. Dit is trouwens ook voor alkanenhet geval om
dat, zoals betoogd, de nevenreacties, door de grote overmaat zuurstof, belangrij-
ker zullen worden. · 

Halogeenverbindingen geven volgens Oogkiehoog 1705), Sternberg et al1742) 
en Carroll Jr. 1785) perC-atoom eveneens een verminderde ladingsopbrengst 
per C-a toom. Hoewel bij de tweede het rendement 50% en bij de derde slechts 
ca 15 % te laag is. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat uitwendige variabele 
omstandigheden een rol spelen. Dit kan in dit geval bijvoorbeeld de aanhechting 
van de gevormde elektronen aan het chloor zijn. Lee 1734) neemt spectroscopisch 
waar dat de CR-productie met halogeenhoudende verbindingen niet minder is. 
De chloorionen worden slechts traag verzameld en zullen daarom een grote kans 
op recombinatie met een positief ion hebben. Via de weg van het negatieve ion 
gaan dus de elektronen voor de stroommeting verloren. Het verlies zal afhangen 
van de snelheid waarmede de elektronen uit de gevormde ladingswolk worden 
weggetrokken, dus van de elektrodespanning en vorm (par. 1-lûd). Palroer en 
Seeny 1737) en Garner 1722) merken nog op dat halogenen de brandsnelheid ver
minderen. Dit kan de chemi-ionisatiereactie in gunstige zin beïnvloeden. 

In verband met het voorgaande zal het zonder meer duidelijk zijn dat geen 
of vrijwel geen signaal verkregen wordt van de permanente gassen, CSz, HzS, 
COz, CO, HzO, CHzO, HCOOH, SOz,NO,NzO,NOz,NHa,SiCl4,SiHCla,SiF4, 
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COS en HCN, Bulewicz en Padley 1710), Cropper en Kaminsky 1787), Dal No
gar en Juvet 1103). 

Het signaal dat verkregen wordt zal grotendeels van thermische ionisatie 
afkomstig zijn. Dat kan voor de alkalimetalen (well% ionisatie!) nog een aan
zienlijk signaal opleveren. 

d. Constructie 

Uit het voorgaande volgen de eisen waaraan bij de constructie van de brander 
gedacht is. 
a. Een diffuse vlam verdient de voorkeur boven een voorgemengde (minder 
kans op voortijdige oxidatie). Vlg. Purnellll17) is een voorgemengde beter. 
b. de recombinatie moet zo mogelijk nihil zijn. De reactie-vergelijkingen ervoor 
zijn, Cal co te 1713), Williams 1749), Green en Sugden 1726): 

en 

en 

OH + e-+ OH-+ "'3eV 

CHO+ + H20 -+ CO + H30+ + 1,47eV 

OH-+ CHO+-+ OH+ CHO + "'4,7eV 

HaO+ + e-+ H20 + H + 6,29eV. 

(116) 

Vooral de laatste, sterk exotherme, reactie speelt een belangrijke rol. Wellicht 
dat stikstoftoevoeging, dat in een verlaagde elektronentemperatuur resulteert, 
het belang ervan vermindert. De recombinatie kan ook laag gehouden worden 
door de ladingsoverdracht van CHO+ niet naar H30+ maar naar een ander mo
lecuul, dat zijn lading minder gemakkelijk verliest, te doen plaatsvinden. Onder 
meer komt daarvoor in aanmerking de reactie, Hayburst en Sugden 1729), Sug
den 1706): 

CHO+ +Pb -+ Pb++ CHO 

Pb++ e + M -+ M+ +Pb 
(117) 

De ionisatie-energie van het CHO+ is, afgeleid uit tabel 1-V en reactie (113), 
ca. 6,7 eV. De vlamtemperatuur in aanmerking genomen lijkt het aannemelijk 
dat deze ladingsoverdracht alleen opgaat voor metalen met een ionisatie-energie 
tussen 4 en 9 eV, zoals in de literatuur vermeld staat, Bulewicz en Padley 1843). 
Wellicht dat in de toekomst het optredend verschil in recombinatie ten nutte ge
maakt kan worden, hetzij voor de verzameling van de ladingdragers zelve hetzij 
voor de bepaling van metalen met ionisatiepotentialen tussen de 4 en 9 eV. 

Voor de praktijk is de gemakkelijkste oplossing (voor minimale hereniging) 
de ladingdragers zo snel mogelijk, na de creatie, van elkaar te verwijderen. 
Door voldoend hoge veldsterkte op de plaats van creatie is dit te bereiken. Ver
dunning met N2 vermindert de botsingskans tussen CHO+ en H20. Ook dit zal 
daarom in verminderde hereniging resulteren. 

Wordt de recombinatie niet geheel tegen gegaan dan zal dit zich vooral bij 
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hoge concentraties uiten. Recombinatie verloopt immers volgens, Green en 
Sugden 1726), Matton 1735), Williams 1749) , Calcote 1712): 

dNfdt = -o.NÓ2 (118) 

dus: N =No+ LJNo =No- aNo2·LJtrv-aLJtNo2 voor No~aLJtNo2 • 

Hierin is: a = de recombinatiecöëfficiënt, welke in de vlam ca. I0-7 cm3Js 
bedraagt. 

N1 en No = de concentraties van de positieve deeltjes voor resp. t = t en 
t = 0. 

De opbrengst aan elektronen perC-atoom zal dan bij hoge concentraties lager 
zijn dan bij lage concentraties. Cohen et al 1715) vinden bij hoge concentraties 
een lineair verband tussen log i en log conc. org. stof, dus tussen log N en log No. 
Verondersteld wordt dan dat het primaire aantal positieve ionen recht evenredig 
is met de concentratie. Dit verband tussen de logaritmen klopt met bovenstaan
de formule. Bij een goed ontwerp zal No2LJta echter verwaarloosbaar zijn t.o.v. 
No en niet omgekeerd. 

Uiteraard kan immer een lage concentratie bereikt worden door het "bela
den" gas maar voldoende te verdunnen. Eleganter is om met een kleine vlam 
te werken. De romslomp van verdunning is dan niet aanwezig en door de kleine 
afmetingen van de reactiezone in de vlam hoeft de veldsterkte maar in een klein 
gebied groot te zijn . 

De hoogte van de vlam zal bepaald worden door de snelheid welke voor het 
dragergas bij een gaschromatografische scheiding op zal treden. Deze kan reëel 
op 1 mlfs gesteld worden. 

c. Het verband tussen gassnelheid en oppervlakte van de brandermond wordt 
volgens formule (109) gegeven door de brandsnelheid. Deze formule kan ook 
geschreven worden als Ob·vg > Su·Ob. Ter plaatse is betoogd hoe lager de 
brandsnelheid door stikstoftoevoeging, hoe beter. De brandsnelheid Su voor de 
stabiele vlam is ca. 10 cm/sen het gasdebiet Ob·vg ca 1 cm3js (voor H2 + Nz). 
Dus het oppervlak van de brandermond moet kleiner zijn dan 0,1 cm2 (0< 3,6 
mm). Meestal is de doorsnede 2 mm of kleiner. 

d. Om thermische emissie te vermijden dient de brandermond van een materiaal 
met hoge werkspanning te zijn. Een goede thermische geleidbaarheid ervan ver
laagt de voorverwarming en dus de brandsnelheid. Dan kan metminderstikstof
toevoeging volstaan worden. 
e. Een zo groot mogelijke veldsterkte ter plaatse van de reactiezone, welke 
dichter bij de brandermond zal liggen bij grotere doorsnede ervan, zal bereikt 
worden door deze als ene elektrode te nemen. Daarom ook heeft het zin een zo 
groot mogelijke brandermond te nemen. De tegenelektrode moet dan centraal 
tegenover de branderopening geplaatst worden. Een cirkelvorm zal de beste zijn. 
Het oppervlak ervan dient iets groter te zijn dan die van de branderopening. 
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De vlam wijkt immers iets naar buiten (fig. 1-4). Op deze wijzen wordt een eniger
mate rechtlijnig krachtlijnenverloop tussen de twee elektrodes verwezenlijkt. Bij 
vele andere toegepaste constructies is dit vaak beduidend slechter. 

f. De tegenelektrode kan niet te dicht boven de brandermond geplaatst worden. 
Deze zou door de vlam teveel verhit worden en daardoor thermische elektronen 
gaan emitteren. Hierdoor neemt de ruis toe. 

g. De menging van waterstof en zuurstof dient plaats te vinden voordat de gassen 
aan de vlam toegevoerd worden, om wervelingen erin te vermijden. 

h. De zuurstofrond de vlam kan 100% zijn of verdund worden met stikstof. In 
dit laatste geval zal een luchtmengsel praktische voordelen bieden. Volgens 
Verbrugh 1748) zal de brandsnelbeid van een diffuse vlam bij meer dan 30% 
zuurstof in de omringende atmosfeer nauwelijks toenemen. In hoeverre meer 
dan 20% zuurstof zin heeft zal afhangen van de hoeveelheid stikstof, gemengd 
met waterstof, die aan de vlam toegevoerd wordt. Meer zuurstof in de atmosfeer 
vermeerdert immers de brandsnelheid. De nadelige invloed ervan is in (par. 
I-lOb) geschetst. Indien een hoog stikstofdebiet vereist is kan het zin hebben de 
lucht met zuurstof te "verrijken", Spolnicki en Crooks 1810), Halász en Schoei
der 1792). De laatste vinden daarbij een toeneming van het signaal. 

i. de lucht welke aan de vlam toegevoerd wordt, dient deze in een laminaire 
stroming te passeren om wervelingen erin te voorkomen. 

j . Ook bij gebruik van lucht zal het zin hebben de vlam van de omgeving te 
isoleren. De te gebruiken lucht kan dan voor gebruik van ongerechtigheden be
vrijd worden. De onvermijdelijke ruis (hoofdstuk 2) wordt daardoor verminderd. 
De doorsnede van het afschermingsvat diene niet te klein gekozen te worden. 
Dit zou het gewenste krachtlijnenverloop verstoren. 

k. Vanzelfsprekend dienen er voor de verbrande gassen en de teveel aange
voerde lucht ontsnappingsgaatjes aanwezig te zijn. Werkt de vlam bij kamer
temperatuur dan moet er rekening mee gehouden worden dat de verbrandings
gassen water bevatten (2 mi/uur). Koelen ze, alvorens te ontsnappen, teveel af 
dan zal water in het huis van de vlam of in de ontsnappingsgaatjes condenseren. 
Dit heeft een onrustig branden tengevolge doordat het huis van de buitenlucht 
afgesloten wordt totdat er een zekere overdruk is opgebouwd. De overdruk 
ontsnapt, bouwt zich op, ontsnapt enz. Daarom moeten de ontsnappingsgaatjes 
op enige afstand, maar niet te ver boven de brandermond geplaatst worden. Te 
dicht bij de brandermond zou last geven door verstoring van de laminaire stro
ming van de lucht. Een andere oplossing is gesuggereerd door Leipnitz en Kon
necke 1800). 

1. Een der elektrodes moet een hoge isolatieweerstand (meer dan 1012 ohm) be
zitten om meting van het verkregen signaal (hoofdstuk 6) mogelijk te maken. 

Een oplossing welke aan al deze eisen voldoet is in de werktekening l-5 
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Fig. 1-5. 
Bouwtekening vlamionisatiedetector. 
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·r· 
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weergegeven. Uiteraard zijn andere constructies mogelijk. Vele daarvan, mees
"intuïtief" gebouwd, zijn in de literatuur beschreven en commercieel verkrijgt 
baar. Gegevens daarover, waaronder enkele in de volgende hoofdstukken nog 
te bespreken karakteristieken, zijn in tabel 1-VI samengevat. 

TABEL 1-VI 
KARAKTERISTIEKEN VAN ENKELE BESCHREVEN VLAMIONISATIEDETECTOREN. 

Mcwilliam 1736) vermeldt, zonder verdere gegevens, een lineariteit tot 8% en newar 
1790) tot 17 %. Daar de meeste auteurs de belangrijke grootheid, de detectiegrens, niet op
geven is deze hier n iet vermeld, maar is te berekenen uit de kolommen 6 en 8. 

0 span- propaan lineair 
VN1 VH2 v2 

brander 
ning ruis nulstr. gevoe- tot Ref. mi/min mi/min I/uur brand. A A ligbeid 

mm Volt ~-tC!mg Vol.% 

30 25 1,5 21 naald +300 JO-IS 1,2·10- 11 1,6 I 1781 
50 50 1,0 0,325 - 200 I ,8·10-IS 10-u ~23 I 1803 
1-3 20 0,5(02) 0,2 ? 100 J0- 13 J0- 12 ~o,5 ? 1792 
0,5-3(Ar) 20 0,25 0,25 - 300 J0-13 ? ? ? 1751 
< I 20 0,2à0,5 0,4 + 60 J0- 71-lgr 5· I0- 12 ? ? 1788 
60 60 0,83 ? =f 180 3,9· I0- 14 3·10- 11 ~15 0,5 1705 
- 50 I 0,2 - 90 2,5·J0- 15 2,6· I0- 12 ~0,2 ? 1798 
~7 20 > 0,6 0,35 -120 J0- 14 1,5·10- 12 ~6,0 1789 
50 50 0,52 0,3 +300 5·10- 14 I0-12 30 I 1821 
0,3 0,25 ? 0,5 180 ? ? 2,3 0,6 1812 
50 8,3 0,6 21 naald ? 250 5·10- 13 ? ~3,3 ? 1804 
2-40 10-20 0,5(02) 22 naald ? 90 ? ? ~3 ? 1783 
> 30 26,7 1,5 2,0 -135 4·JO- l4 3·10- 11 I 19 Fig. 

1-5 
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Uit deze tabel blijkt dat de constructies niet erg kritisch zijn. Om het "onder
ste uit de kan" te halen zowel wat betreft het werken met hoge als het werken 
met lage concentraties moet echter wel aan genoemde grootheden gedacht wor
den. 

De voornaamste verschillen liggen in de vorm van de tegenelektrode. De 
invloed ervan is onder meer door Desty et al 1788), Dewar 1790), Spolnicki en 
Crooks 1810), Novák en Janák 1808), Helzhäuser en Kuhl1797), Gallaway en 
Burnell 1791), Carroll Jr. 1785) nagegaan. De invloed van de branderdoorsnede 
wordt kort besproken door Kaiser 1112); de brandsnelheid wordt kort aange
tipt door Sternberg et al 1742). Gegevens over constructie en karakteristieken 
zijn nog gepubliceerd door: Desty et al1788), Cowan en Sugihara 1786), Haruki 
en Itaya 1796). Beperkte gegevens zijn o.a. te vinden bij: Thompson 1811 ), Harley 
et al 1795), Murray en Williams 1806), Oster 1809). Jentzsch en Friedrich 1799), 
Cropper en Kaminsky 1787), McKinney et al 1826), Durrett et al1761). 

Een vergelijking met detectoren met equivalente karakteristieken dringt zich 
uiteraard op. In tabell-Il is die reeds getrokken. Vergelijkingen tussen de vlam
ionisatiedetector en de argondetector zijn onder meer gemaakt door Ettre 1824), 
MeNair et al i827), Morgan 1804). Condon et al 1821), Durrett et al1761). Vrij
wel alle der genoemde auteurs zijn het erover eens dat de argondetector iets 
kleinere hoeveelheden materie kan aantonen maar geen andere voordelen biedt, 
wel vele nadelen. Daarbij hebben de meeste auteurs er nog niet mede gerekend 
dat de opbrengst per C-atoom van de vlamionisatiedetector voor vrijwel alle 
verbindingen binnen ±I 0% constant is, indien voor aanwezige zuurstof, ha
logenen en soms ook dubbele bindingen gecorrigeerd wordt, Halász en Schnei
der 1792). Ook is vaak de lineariteit tussen de elektronenopbrengst en de hoe
veelheid stof niet in de vergelijking betrokken. Hierin is de vlam veel beter dan de 
argondetector (zie hoofdstuk 4 voor lineariteit van de vlam). 

11. Andere mogelijkheden met de "vlam" 

Het is verwonderlijk hoe een waterstofvlammetje van slechts enkele millimeters 
hoogte tot zulke grote prestaties op het gebied van detectiegrens en lineariteit 
(hoofdstuk 2 en 4) in staat is. Desondanks wordt nog niet aan alle verlangens te
gemoet gekomen. Een nauwkeuriger voorspelling van de gevoeligheid voor di
verse verbindingen lijkt in de toekomst, indien meer over de kraakprocessen be
kend wordt, te verwachten. 

Niet te verwachten is dat de vlam veel informatie zal kunnen leveren over de 
aard van de verbinding. De ionisatiereactie is immers voor alle verbindingen ge
lijk. Wellicht dat het mogelijk zal blijken spectroscopisch de pyrolytische af
braak te vervolgen, Child en Wohl1845), Buell1842) om zo informatie te verkrij
gen. Voor lage concentraties zal dit, vanwege de geringe lichtopbrengst, niet wel 
mogelijk zijn. Bovendien is het vlamspectrum reeds rijk aan lijnen en banden, 
Tawde en Land 1859), Weir et al 1861), Gaydon 1848) 1703). Toepassingen als in 
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een vlamfotometer zijn vermeld door: Franc 1846), Grant 1850), Juvet en Durbin 
1852), Gunther et al 1851) en Kaiser 1111). 

De temperatuurmeting van de vlam is enige tijd als detectiemethode in ge
bruik geweest maar wordt nu nog nauwelijks toegepast, Scott 1879) 1880), zie 

literatuurlijst. 
Wel lijken mogelijkheden aanwezig voor gebruik van de chemiluminescentie. 
Hierbij treden bijvoorbeeld de volgende reacties op: 

Cu+ H +X-+ CuH* +X CuH*-+ CuH +foton 

N2* +Na-+ N2 +Na* Na* -+ Na+ foton 

l 
CH + 0 + M -+ (CO + H) + M+ + e 

M+ + e -+ M* enz 

OH* + M -+ OH- + M+ mits Y-tp < 7eV 

(118) 

Er treedt dus voor de metalen een gestimuleerde emissie op. Bij de chemi
ionisatiereacties wordt de extra aanwezige energie voor ionisatie gebruikt. 
Bij dit type reactie treedt de minder energie vragende aanslag van de buitenste 
elektronen op. Dit soort reacties zijn onder andere behandeld door Alkemade 
1840), Bulewicz en Sugden 1844), Bulewicz en Padley 1843), Hayburst en Sugden 
1729), Padley et al1855), Padley en Sugden 1857), G!lbert Jr. 1849), Massey 1905). 

Op de mogelijkheid elementen met ionisatiepotentiaal tussen 4 en 9 eV te 
bepalen en de mogelijkheid een zuurstofdetector te ontwerpen is reeds gewezen. 

Atomaire stikstof als aanslagpartner van organische verbindingen wordt in 
hoofdstuk 7 behandeld. Dergelijke aanslag van metaalatomen is beschreven 
door Garvin en Broida 1847). 
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HOOFDSTUK 2 

BEGRIPPEN EN V ARIADELEN 

1. Overzicht 

Bij detectoren voor gaschromatografie treden enkele grootheden op welke veel 
analogie vertonen met begrippen uit reeds lang bekende takken der chemie, 
Lew in et al 225). Enkele daarvan zijn: gevoeligheid, lineariteit, laagst aantoon
bare hoeveelheid, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid, fluctuaties in de on
dergrond en dergelijke. Overzichten van de betekenis van diverse begrippen 
i.v.m. de vergelijking van detectoren zijn gegeven door Dijkstra 1105), Schoedler 
lll9), Schomburg 1120), McWilliam 237) en Marks et al 227). 

2. Nulsignaal (/0, UJ 
Dit is het signaal dat de detector afgeeft zonder dat er een component aan het 
dragergas is toegevoegd. Voor ionisatiedetectoren kan van nullading of, zoals 
vaak gebeurt, over nullading per tijdseenheid (nulstroom) gesproken worden. Is 
deze te klein om te meten dan is een versterker, met zo mogelijk bekende ver
versterkingsfactor, vereist (hoofdstuk 6). Uitkomsten moeten dan als lading 
(stroom) en niet als spanning opgegeven worden. 

De nulstroom vindt zijn oorsprong in verschillende oorzaken. Velen daarvan 
zijn, met de invloed ervan op de ruis, samengevat door Ongkiehong 1705). De 
nulstroom van de vlamionisatiedetector kan komen door: 
- ionisatie van radicalen, molecuulfragmenten en dergelijke, welke in de 
Hz/Oz/N2 vlam voorkomen, Mukherjee 1704). Vooral zuurstof en NO zullen 
hiertoe bijdragen. Vgl. Calcote en King 1711) worden in een stochiometrische 
propaan/lucht/vlam, per mll,7·107 elektronen van NO gevormd. Deze vlam is 
wat betreft het Nz/02 gehalte enigszins vergelijkbaar met de diffuse H2/0z/N2 
vlam. Wordt per seconde ca. 1 mi N2 toegevoegd dan worden er 1, 7 ·1 07 elektro
nen gecreëerd door vorming van NO (dissociatie energie 6 e V) gevolgd door ioni
satie (Vtp "' 9 eV). Dit is een stroom van 1,7·107·1,6·10-19 A= 2,7·10-12 A. 
Volgens tabel 1-VI is dit de goede grootte-orde. Zo wordt in ieder geval ver
klaard waarom stikstoftoevoeging aan de waterstof de nulstroom verhoogt 
(hoofdstuk 3). Wellicht dat extra waterstoftoevoeging, Ongkiehong 1705), meer 
0 dus meer NO, dus hogere io tengevolge heeft. Eigen experimenten hebben aan
getoond dat N20 de nulstroom in genoemde grootte-orde verhoogt. 
- ionisatie van, als verontreiniging aanwezig zijnde, alkalimetalen, Shuler en 
Weber 1?40), Moyerman en Shuler 1854). Bij veel toegepaste reinigingsmetboden 
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(moleculenzeef) voor de te gebruiken gassen, worden deze niet verwijderd. Een 
atmosfeer nabij de zee kan 0,1 mg NaCl/100 liter of meer bevatten. Dit zijn mi
nimaall013 atomen Nafml hetgeen al een stroom zou geven van ca. 10-10 A bij 
een ionisatierendement van slechts 0,01 % en een luchtverbruik van l ml/s. 
Gelukkig schijnt de situatie gunstiger te zijn. 
- ionisatie van organische verontreinigingen aanwezig in de verbrandings- en 
verdunningsgassen. Deze kunnen van verschillende oorsprong zijn. 

a. Verontreiniging in de gassen zelf. Green en Sugden 1726) komen tot de con
clusie dat de nulstroom verklaard kan worden door aan te nemen dat er 75 ppm 
C2H2 in de gebruikte gassen voorkomt. De nulstroom van argondetectoren is 
hiermede niet in overeenstemming (tabel2-l en par. 2-3). Het lijkt onwaarschijn
lijk dat na een gelijkwaardige zuivering het argon zoveel minder organisch ma
teriaal zou bevatten dan het stikstof. Eigen experimenten hebben bovendien als 
resultaat gegeven dat de nulstroom met "gewone" en met extra zuivere stikstof 
maar weinig scheelt. 
Dit geldt ook voor het volgende punt. 

b. Verontreiniging van de wanden van de aanvoerleidingen. Doordat vrijwel 
alle ionisatiedetectoren op zeer weinig stof reageren is dit euvel vaak moeilijk te 
vermijden. Diffusie door de wanden van de slangen en langzame desorptie (fig. 
4-3) spelen een belangrijke rol. 

c. Organisch materiaal dat het dragergas uit de kolom, waarin de gaschroma
tografische scheiding uitgevoerd wordt, meeneemt, Ettre en Averill 207), Dal 
Nogare en Juvet 11°3), Gerrard et al 213), Teranishi et al 236). Dit materiaal is 
noodgedwongen in de kolom aanwezig omdat dit de scheiding van de compo
nenten, in gas vloeistof chromatografie, bewerkstelligt. Bij de in de kolom aan
wezige temperaturen zal dit materiaal een zekere, zij het lage dampspanning heb
ben. Zonder dat het dragergas de kolom passeert is voor een vlamionisatiede
tector de nulstroom ca. 10- 12 A. Voor de in tabell-VIaangegeven gevoeligheid 
van ca. l fLA/mg/s zal een dergelijke stroom ook veroorzaakt worden door 
I0- 6 mgjs. Bij een dragergassnelheid van l ml/s komt dit overeen met een damp
spanning van ca. I0- 4 mm Hg. 

3. Ruis U, max 

Treden variaties op in de aanvoer van de onder nulsignaal genoemde compo
nenten dan zal zich dit als ruis uiten; dit wordt de stromingsruis genoemd. 

Stabilisatie van gassnelheden tot op meer dan 0, l % is niet gemakkelijk. Bij 
de meeste gaschromatografische opstellingen zijn de variaties in de gassnelheid 
waarschijnlijk een tot enkele tienden procenten. De nulstroom (zonder kolom) 
bedraagt ca. 10- 12 A. De stromingsmis is dan I0-15 tot 3·10-15 A. 

Voor de praktijk wordt een hele belangrijke bijdrage tot de stromingsmis ge
leverd door onregelmatigheden in het verdampen van het in de kolom aanwezige 



TABEL 2-1 

BEREKENDE EN EXPERIMENTELE WAARDEN VOOR RUIS EN NULSTROOM VAN DETECTOREN MET EEN RADJO-ACTIEVE BRON 

Te grote nulstroom kan door elektronenvermenigvuldiging veroorzaakt worden. Te kleine nulstroom kan komen door kleinere afmetingen van de 
detector dan hier aangenomen (I à 2 cm3). Een hogere nulstroom geeft ook hogere ruis en omgekeerd. Er is een tijdconstante van 0,5 s aangeno
men. Zie voor de betekenis van "4u-ruis" par. 2-7. 

io(J0-8A) io(I0-8A) ruis (4u) ruis aanname bij type Bron theor. 
(IQ-12A) (IQ-12A) 

berekening detector ref. exp. theor. exp. 

50 me H-3 1,2 3,0 2,8 1,0 (6000/30 ionparen argon 1431 
100 me H-3 0,8 6,0 3,9 5,0 per beta) elektronenvangst 217 
100 me H-3 1,0 6,0 3,9 50 

" 
argon 1509 

100 me H-3 1,2 6,0 3,9 5 
" 

argon 217 
200 me H-3 0,8 0,12 5,6 1,0 

" elektronenvangst 1624 
500 me H-3 7,0 30 8,8 JO 

" 
argon 1821 

10 me Kr-85 0,5 0,36 0,011 0,2 120 ionpfbeta argon 1821 

10 me Sr-90 1,0 0,3 0,8 5,0 100 ionp/beta argon 1426 
JO me Sr-90 0,4 0,3 0,8 1,0 

" 
argon 1446 

10 me Sr-90 1,0 0,3 0,8 50 
" 

argon 1501 
JO me Sr-90 1,0 0,3 0,8 0,4 

" 
argon 1827 

20 me Sr-90 0,1 0,6 1,0 1,0 
" 

absorptie 217 

50 ILe Ra-226 2,0 2,2 100 ? 150.103 ionp/alpha argon 1423 
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organische materiaal (par. 2-2c). Dit is een limitering, die met een detector 
welke kleinere hoeveelheden stof kan aantonen, niet te omzeilen is! Slechts 
met een detector welke niet op het organische materiaal van de kolom reageert 
zijn dan successen te behalen. Uit eigen ervaring is gebleken dat deze ruis door
gaans 1 % van het "kolomsignaal" is. Dit bewijst dat stromingsmis hier niet de 
oorzaak is maar het onregelmatige verdampen of meevoeren van het verdampte 
materiaal. Deze nulstroom (geeft ook indicatie over kwaliteit kolom!) dient 
daarom zo laag mogelijk te zijn. De bepaling ervan wordt in hoofdstuk 6 be
sproken. 

Bij temperatuurprogrammering zal door de, tijdens de scheiding, op te voeren 
temperatuur van de kolom de ruis en de nulstroom toenemen. Om de verho
ging van de nulstroom, welke dan lastig elektronisch te compenseren wordt, te 
voorkomen maakt men vaak gebruik van een dubbele detector, Teranishi et al 
236), Condon 1822), Ongkiehong 1705), Bothe 1400) 1401), Abel en Schmertzing 
1300), McWilliam 1736), McWilliam enDewar 1801), Jentzsch et al 218), Matousek 
1308). Door de. ene detector stroomt het dragergas dat door een extra kolom ge
leid is. Door de andere detector stroomt het dragergas dat door de altijd aan
wezige scheidingskolom geleid is en dus van tijd tot tijd beladen is met een 
component. Het signaal van eerstgenoemde detector wordt dan afgetrokken 
van het tweede. Loopt de temperatuur van beide kolommen tegelijk op dan zal 
het signaal van beide detectoren toenemen en het verschil binnen zekere gren
zen nul blijven, Ettre et al 240). De ruis zal meestal niet minder worden. Is de 
ruis in beide detectoren vlg. een Gausse verdeling te beschrijven (zie ook 
Brunnee 1891)), dan zal de standaarddeviatie a in het verschilsignaal Va12+a2

2 ~ 

a2Vl zijn. De ruis wordt dus 1,4 maal groter! Wordt de ruis veroorzaakt door 
externe factoren (druk, temperatuur) dan is op dit punt mogelijk wel winst te 
behalen. Twee detectoren, werkend met een radioactieve bron, hebben daarom 
wel zin. Twee vlamionisatiedetectoren, welke immers weinig druk en tempera
tuur afhankelijk zijn, hebben in het algemeen geen zin (afgezien van tempera
tuurprogrammering). 

Bij de argondetectoren dient zich een ander bezwaar op. Door de beperkte 
lineariteit zal bij een hoge nulstroom, welke door het aftrekken niet meer als 
zodanig merkbaar is, alleen maar een hele kleine hoeveelheid stof in het lineaire 
bereik gemeten kunnnen worden, Dal Nogare en Juvet 1103). Verandert de gas
snelheid dan kan dit bovendien de gevoeligheid beïnvloeden. 

De ruis bij detectoren welke met een radioactieve bron werken blijkt bij goede 
constructie geheel verklaard te kunnen worden met de statistiek van het radio
actieve verval. De theorie hierover, Price 1208), zegt dat bij de meting van N-beta 
deeltjes (N> 20) de standaarddeviatie in het meetresultaat VN absoluut of 
VI/N relatief is. 

In (1- 6) is berekend dat een 20 mC Sr-90 bron een nulstroom van 0,6·10- 8 A 
(3,7·1010 elektronen) tengevolge heeft veroorzaakt door 3,7·108 beta's. De 
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standaarddeviatie in het aantal elektronen is V0/3, 7·1 08) + (1/3, 7·1 010). 
100% ~ VI/3)·108· 100% = 5,2·10-3 %, Mott en Sutton in Flügge 1206). Dit 
komt overeen met 3, 12·10-13 A. De zichtbare fluctuaties vallen voor 99,73% 
binnen ±3a. Wordt dit (de uitersten der ruiswaarden) als ruis genomen dan be
draagt deze 1,9·10-12 A. Een dergelijke berekening is voor diverse literatuur
waarden uitgevoerd en met de opgegeven getallen vergeleken, tabel2-l. De over
eenkomst is goed. Te hoge ruis wijst waarschijnlijk op andere ruisbronnen. Ook 
wordt vaak verwaarloosd dat voor kleinere afmetingen van de detector er per 
beta minder elektronen gecreëerd worden. Dan is 1/3,7·1010 niet meer verwaar
loosbaar t.o.v. 1/3,7·108. De nulstroom moet dus hoog gekozen worden om 
een zo laag mogelijke ruis te verkrijgen en niet omdat anders te veel versterking 
nodig zou zijn, Purnell 1117). De ruis kan voorts nog toenemen door emissie van 
thermische elektronen van de materialen welke voor brander en tegenelektrode 
gebruikt worden. Dit zal bij een goede constructie slechts weinig tot de nul
stroom bijdragen maar niet geheel zonder invloed zijn op de ruis. In hoeverre 
de vlam zelftot de ruis bijdraagt is onbekend. Het is denkbaar dat de nulstroom 
veroorzaakt wordt door een beperkt aantal kettingreacties. Het aantal er van 
zal aan statistische fluctuaties onderhevig zijn. Hierdoor zal dan een Gausse ruis 
ontstaan. 

Vanzelfsprekend dient de ruis van de elektronische apparatuur lager te zijn 
dan de zo gemeten ruis. Zie hierover hoofdstuk 6. 

4. Instabiliteit en drüt 

Door verschillende oorzaken kunnen er in het signaal fluctuaties optreden over 
een tijd groot ten opzichte van de meetduur. Bewerken deze fluctuaties een ver
schuiving van het nulsignaal in een bepaalde richting dan is er sprake van drift. 
Drift is dus de gemiddelde verandering in het signaal per tijdseenheid. Is er geen 
bepaalde tendens in de verandering dan kan van instabiliteit gesproken worden. 

5. Tijdconstante RC 

De tijdconstante van de detector kan op twee wijzen veroorzaakt worden. 
Schmauch 232) heeft de invloed van zowel de diffuse als de doorstroomtijdcon
stante berekend. De eerste wordt veroorzaakt indien de te meten stof langs het 
"gevoelige deel" van de detector stroomt en dit deel moet bereiken en verlaten 
door diffusie. De tweede treedt op wanneer de te detecteren stof door het "ge
voelige deel" stroomt. Op de eerste wordt hier niet nader ingegaan daar deze 
bij de meeste ionisatiedetectoren niet optreedt. Bij sommige constructies van 
argondetectoren wel maar dat is dan een punt te meer in hun nadeel. 

Het "gevoelige deel" van de vlam is de reactiezone. De tijdconstante is de re
actieduur welke vlg. 1-10a ca 1 milliseconde is. De tijdconstante van versterker 
en recorder is vaak groter. Die van de recorder is te omzeilen door het chroma
tagram op een katodestraalbuis te laten schrijven. Fourroux et al 210), Maier 
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226), Scott en Cumming 233). Berekeningen ervoor zijn uitgevoerd door 
Giddings 214), Deford et al 205), PurneB en Quinn 231). 

De tijdconstante van een versterker wordt gevormd door condensatoren 
welke door een weerstand ge- en ont-laden worden. De tijdconstante welke 
het gedrag van de bij ionisatiedetectoren gebruikelijke versterkers bepaalt 
wordt gevormd door ingangsweerstand en de ingangscapaciteit (zie hoofdstuk 
6). Deze laatste bedraagt doorgaans minimaal 10 pF. Daarbij moet geteld wor
den de capaciteit van de kabel welke het signaal aanvoert. Deze bedraagt vaak 
60 pF/meter. Voor een kabel van 1,5 meter is deingangscapaciteit plus kabel
capaciteit ei = 100 pF. (terugkoppeling kan dit nog wel verlagen). Is de 
ingangsweerstand van de versterker R = 109 ohm, dan is het product van beide, 
de zogenaamde Re-tijd, 100·10- 12• 109 s = 0,1 s. Voor vele versterkers is dit be
drag, zelfs bij een ingangsweerstand van 108 ohm, enkele tienden tot 1 seconde. 
De ingangsweerstand dient dus zo laag mogelijk gekozen te worden. 

In de berekening in par. 2-3 is het aantal beta's per seconde genomen voor de 
berekening van de nulstroom e.d. Zoals betoogd is nullading een beter begrip. 
Om deze te bepalen moet niet het aantal beta's in 1 seconde maar (algemeen) 
in t seconde genomen worden. De nullading wordt dan 0,6·1 o-s t Coulomb en de 
ruis er in 1,9·10-12Vï/t Coulomb i.p.v. respectievelijk 0,6·10-8 A en 1,9·10-12 A. 

De gebruikelijke metingen lijken stroommetingen te zijn. Door genoemde Re
tijd wordt de lading echter geïntegreerd. De integratietijd is groter dan de Re
tijd omdat de capaciteit een vorige waarde nog enige tijd gedeeltelijk onthoudt. 
Het blijkt, Taylor 235), Overman en Clark 230) dat de tijdsduur t zonder "ge
heugen" overeenkomt met 2Re om tot dezelfde fluctuaties te geraken. Boven
staande ruis zou dus worden 1 ,9·10-12 V1/2Re Coulomb. Gemeten worden de 
spanningsfiuctuaties over de condensator welke zijn: (1,9·10-12 V1f2Re)jC volt. 

Een kleine tijdconstante betekent dat snelle variaties in de toegevoerde hoe
veelheid stof aangetoond kunnen worden, echter ook in het nulsignaal! Met 
andere woorden het nulsignaal wordt over een korte tijd gemiddeld. Een grote 
tijdconstante middelt over een grote tijd en geeft dientengevolge minder fluctu
aties in de nullading te zien. Maar dan zijn snelle fluctuaties, in de gaschromato
grafie voorkomend als scherpe smalle pieken, niet te volgen. 

Door Schmauch 232) is berekend wat de invloed is van de Re-tijd op de piek
vorm. Is de standaarddeviatie van de te meten piek ap (0,423 maal breedte op 
halve hoogte) dan is voor RCjap~0, 1 de verplaatsing van het maximum minder 
dan 0, 1 a en de daling ca. 1 %. 

De piekbreedte is niet constant maar variëert met het tijdstip tr waarop, na 
het begin van het chromatogram, de piek verschijnt volgens: 

dus geldt: 

ap = tr/VN 
Re~0, 1 tr/VN 

om de piekvervorming binnen de gestelde grenzen te houden, 

(201) 
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Hierin is N voor één kolom redelijk constant (de z.g. schotelhoogte). Zie voor 
een correctie op de ap formule, Blaustein en Feldman 201). Voorkomende getal
waarden zijn Ir = 80-1200 sen N = 1600 dus RC~0,2 tot RC~3. Is de tijd
constante groter dan wordt de piek vervormd. Is de tijdconstante kleiner dan 
zijn de fluctuaties in de nullading groter dan strikt noodzakelijk is. Dit beïn
vloedt de detectiegrens (zie aldaar). 

6. Gevoeligheid S 

Het verband tussen signaal en de hoeveelheid stof die dat signaal veroorzaakt 
wordt gegeven door de gevoeligheid. 

De integrale gevoeligheid S is het signaal (in de vereiste grootheid), dat ver
kregen wordt voor n eenheden van de te meten grootheid, gedeeld door deze n. 

u lAl 

t 

-g/s 0CNJ.. nz n, 

~ WJ ~ 
foutconst. fout const. willekeurige 
in obs. waarde In procenten fout 

Fig. 2-1. Voorstelling van de begrippen: differentiële (Sdur.) en integrale (u1/m en u2/n2) ge
voeligheid, foutenbronnen (3 stuks), ruis (verandert van Uo tot Urmu) nulsignaal ( Uo) en de
tectiegrens (nmin). Deze laatste is de hoeveelheid stof die in het ongunstigste geval een signaal 
geeft gelijk aan het maximumsignaal dat door de ruis veroorzaakt wordt. Zie voor de be
rekening der lijn en der. fouten Koster 239). 

De pijl geeft de grens van het lineaire gebied aan. De dynamiek is nmax/nmin· Zonder indicatie 
zal met S steeds de integrale gevoeligheid bedoeld worden. 
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De differentiële gevoeligheid is het verschilsignaal dat verkregen wordt voor 
een verandering van 1 eenheid in de te meten grootheid. 

Fig. 2-llicht deze definities toe. Op het rechte deel van de curve zijn de inte
grale en differentiële gevoeligheden aan elkaar gelijk. Voor een makkelijk te 
interpreteren signaal zal dit een eis zijn. 

Het begrip gevoeligheid wordt vaak verward met dat van de detectiegrens 
(zie aldaar). De verhoudingen van de gevoeligheden van een serie stoffen t.o.v. 
een standaardstof worden de ijkfactoren genoemd, Kaiser 223). 

Voor ionisatiedetectoren is een veel gebruikte eenheid van gevoeligheid: 

microCoulomb/mg = microAmpere/(mg/s). (202) 

Een geschikte berekeningswijze is het oppervlak Op van een piek te delen door 
het aantal mg dat deze Gausse piek veroorzaakte. In eerste benadering kan 
Op = 1;hpas gesteld worden als hp de piekhoogte en as de breedte aan de basis 
is. Zie ook Dimbat et al 206). 

Onder een bepaalde aanname is uit de gevoeligheid het ionisatierendement 
te berekenen. Deze aanname is dat een bepaalde ionisatiereactie voor 100% 
verloopt (bijvoorbeeld dat ieder molecuul of ieder C-a toom geïoniseerd wordt). 
Hieruit kan een gevoeligheid berekend worden. De experimenteel bepaalde ge
voeligheid blijkt meestal lager te zijn. De factor dat deze lager is, wordt het 
(vaak schijnbare) ionisatierendement genoemd. 

Voor de vlamionisatiedetector kan de volgende berekening opgemaakt wor
den. Ieder C-atoom levert (afgezien van correcties voor CO-groepen) een CR
fragment dat op zijn beurt een elektron en een positief ion levert. Een milligram 
propaangas (ca. 6·1023/44000 moleculen) geeft max. 4,1·1019 CR-fragmenten. 
Dit zou een signaal van 4, I·I 019 elektronen/mg propaan dus 6,55 Cfmg C3H8 
moeten leveren. In de praktijk wordt bijvoorbeeld gevonden 6,55 [LC/mg C3H8; 
het ionisatierendement is dan dus I : I06. 

Doorgaans wordt de boven bedoelde aanname niet vermeld! 

7. Detectiegrens Ll, nmin 

De gevoeligheid en ruis kunnen in één grootheid samengevat worden. Deze 
grootheid is (fig. 2-1) een indicatie voor de ruis/signaal verhouding en wordt 
gegeven door: 

Ll = xUrmax/ S, de eenheid is: 

microampere/(microampere/mg/s) = mgfs (203) 

Deze definitie is onder meer (met x = I, 2 of 3) gegeven door Dijkstra 1105), 
Schomburg 11 20), Ongkiehong 1 705), Dal Nogare en Juvet 1103), Lewin et al225) 
en gehanteerd door Jentzsch et al 218), Fujishima en Takeuchi 212), Condon et al 
204), Y oung 238) geeft een handleiding voor de bepaling. J ohnson en Stross 220) 
ook, maar deze is onpraktisch. 
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De detectiegrens is dus de hoeveelheid stof per tijdseenheid welke een signaal 
geeft gelijk aan x maal dat van de ruis (xUrmax = L1·S). Is de gevoeligheid niet 
constant dan moet uiteraard die gevoeligheid genomen worden welke bepaald 
is in een gebied welk zo dicht mogelijk ligt bij het gebied dat bestreken wordt 
door de detectiegrens. De beste waarde voor x volgt uit de volgende beschou
wing, welke voor Gausse ruis geldt. Hierbij worden de verschillende groot
heden in de eerder gedefinieerde eenheden uitgedrukt. 

Is het nulsignaal Uo met standaarddeviatie ao en het brutosignaal Ubruto ( Uo 
plus het signaal van de juist nog aantoonbare hoeveelheid nmin) dan is het netto
signaal Unetto van nmin: 

U netto Ubruto - Uo met 

U netto 

Meestal is Gbruto ao 

dus a netto (204) 

De uitersten der "ruispieken" zullen 6ao (par. 2-3) uit elkaar liggen, dus: 

Urmax = 6ao en U netto = Urmax· V2/6. 

Een netto-signaal van driemaal deze standaarddeviatie (3anetto = Urmax· y'2/2) 
zal in 0,27 % van de gevallen een fout groter dan het signaal hebben. In 0,135% 
van de gevallen zal de fout dus meer dan -100% zijn. Het signaal wordt dan 
niet waargenomen. Een goede waarde voor x is dus lfV2 als de ruis R bepaald 
wordt door de uitersten der waarden te nemen. Wordt de ruis op meer praktische 
wijze zo bepaald dat 31,7% van de pieken er buiten vallen (± a-grens) dan 
wordt x = 3/V2~2. 

Van een nauwkeurige bepaling is dan uiteraard geen sprake. Is de standaard
deviatie onafhankelijk van de concentratie dan zal deze 0,25% zijn bij een sig
naal van 400 Urmaxv'2!6 (ruis = uitersten der waarden). In het getallenvoor
beeld van 2-3 dus bij een signaal van 400·1,9·10-12 V2!6 A ( = 0,9·10-10 A). 
Dit is nog in het lineaire gebied, Overigens een reden waarom een detector over 
een groot gebied lineair moet zijn. 

Bij eigen experimenten is gebleken dat de ruis afkomstig van de vlamionisa
tiedetector (zonder kolom) in goede benadering aan een Gausse verdeling blijkt 
te voldoen. Bovenstaande theorie kan dus in eerste benadering ook op een vlam
ionisatiedetector toegepast worden. 

Aansluitend aan 2-5 (form. (201)) en form. (203) kan nog de volgende in
vloed van de retentietijd tr op de detectiegrens afgeleid worden. Hierbij wordt 
x = 2 gesteld. 
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RC = ptr/{N a 

Ll* = 2U*rma.x/S = (2U1rma.x/S) (Vl/2RC) b 

dus: Lil (2U1rma.x/S) = LI*·2RC c 
(205) 

Waarin: p constante, vlg. formule (201) moet deze kleiner dan 0,1 zijn 
om piekvervorming te voorkomen. 

N aantal schotels 

U*rma.x = ruis in A bij RC-tijd bepaald vlg. (205 a) 

U1rmax ruis in A voor 2RC = 1 s 

Ll* en Ll 1 = detectiegrens (mg/s) bij deze variabele en vaste RC-tijd 

S gevoeligheid in C/mg 

Formule (205 d) stelt voor de onnodige toename ( = verslechtering) van de 
detectiegrens indien de tijdconstante van de versterker niet lineair met de (re
tentie)tijd toeneemt. De toename is onnodig omdat de variabele RC-tijd de 
piekvorm niet ongunstig beïnvloedt. Voor p = 0,1 en N = 1600 is deze toename 
CV2/20) trt voor een vaste RC-tijd van 0,5 s. Voor tr< 200 lijkt de situatie voor 
de vaste RC-tijd gunstiger. Uit formule (205 a) volgt echter dat dit bereikt 
wordt doordat p > O,l wordt, dus door piekvervorming. 

Voor de minimum waarneembare monstergrootte moet nog in rekening ge
bracht worden dat de pieken bij toenemende retentietijd breder worden ("uit
smering") waardoor deze monstergrootte toeneemt. 
Er geldt: 

0 = 2h tr/{N 

dus mtnh = mtnO*·tr- 1 Ni 2- 1 

Ook geldt 2U*rma.x = mtnh* = LI*S (zie (205 b)) 

Met (205a) en (205b): 

mtnh* = 2 U1rma.x 2-i p-t tr - t Ni 

Dus: mtnO = p-t trt N - i 2t · 2 U1rmax 

a 

b 

c 
(206) 

d 

e 

Waarin: 0 oppervlak Gausse piek in Coulomb. In benadering kan deze 
piek door een driehoek voorgesteld worden. De lengte van 
de basis bepaald door intercept van de buigraaklijnen, is vol
gens theorie der gaschromatografie 4trf(N 

h hoogte van deze piek in A. 

min· = aanduiding voor minimum waarneembare grootheid 
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De minimum waarneembare monstergrootte, bepaald door het minimum waar
neembare oppervlak minO wordt dus beter (kleiner) voor: 
- groterep (te grote p geeft piekvervorming) 
- kortere retentietijd (pieken zijn dan scherper) 
- meer schotels in kolom = beter oplossend vermogen (scherpere pieken) 
- minder ruis 
- variabele RC-tijd 

Mag de piek erg vervormd worden, wat bij lage concentraties meestal toe
gestaan is, dan kan p = 0,9 genomen worden; de winst is dan een factor 3. 
Men vergete echter niet dat zowel met vaste als met variabele RC-tijd de mini
mum aantoonbare hoeveelheid met toenemende retentietijd slechter wordt. 
Zie ook Dal Nogare en Juvet 1103), Purnell1117) en Ohline en Deford 229). 

De term detectiegrens wordt vaak verward met gevoeligheid. Een methode 
wordt dan gevoelig genoemd indien nog heel weinig stof is aan te tonen. Be
doeld wordt dat de detectiegrens laag is. De mogelijke verwarring blijkt ook uit 
minh = Ll·S (form. (206c)). Het zijn echter geheel verschillende grootheden! 

In handboeken van faam is vaak de definitie niet scherp gesteld terwijl er 
soms zelfs van tegenspraak sprake is. 

Zo vermeld Feigl 209) bijvoorbeeld: 
"The limits of identification and the dilution limits are not characteristic con
stauts of the underlying reactions even though they are often employed as nu
merical expressions of the sensitivity". 

Ook in de tekst 209) wordt geen onderscheid gemaakt tussen sensitivity ener
zijds en limit of identification and limit of dilution anderzijds. 

Charlot 203) geeft de volgende definitie: 
"Sensibilité est donnée par accroissement de Ia grandeur Iue par rapport à Ia 
grandeur à deterrniner; limite de sensibilité est Ia concentration à partir de Ia
queUe I'erreur absolue sur la mesure devient égale à la grandeur à determiner". 

In de index staat limite de sensibilité vermeld maar in het boek wordt over 
sensibilité (uitgedrukt in microgrammen, normaliteit e.d.) gesproken, terwijl de 
door de auteur gegeven definitie van "limite de sensibilité" van kracht is. 

In Handbuch der Analytisch en Chemie 211) wordt bij de kwalitatieve methoden 
gesproken over "Erfassungsgrenze" en "Grenzkonzentration"; echter zonder 
nadere definitie. Littlewood 1114) gebruikt eveneens de begrippen door elkaar 
blijkens de opmerking: "sensitivity is expressible as the minimum detectable 
concentration". 

De betekenis van deze begrippen wordt in de spectrochemische analyse be
handeld door De Laffolie 224) en Kaiser 221) 222). Zij nemen x= 3. Zij spreken 
over "Nachweisempfindlichkeit". 

Deze begrippen zijn wellicht als eerste toegepast op de balans. Daarbij is 
immers (bij de slingerbalansen) belangrijk de gevoeligheid (aantal schaaldelen 
per mg) en de kleinst aantoonbare gewichtsverandering te kennen (in mg). 
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Ayres 200) merkt voorzichtig in een voetnoot op: 
"Some writers define: sensitivity = smallest weight difference that can be de
tected. Sensibility = divisionsjmg". Gevoeligheid is hierbij dus niet op de hier
boven vermelde wijze gedefinieerd. 

8. Lineariteit-dynamiek-oversturing 

Een detector is lineair in het gebied waarin (zie 2-6 en fig. 2- I) integrale gevoelig
heid gelijk is aan de differentiële. Meestal is de situatie zoals geschetst in fig. 2-1. 
Daar waar de geëxtrapoleerde lijn van de ijkcurve afwijkt is de detector niet 
meer lineair en wordt deze overstuurd. De verhouding tussen de maximum 
en minimum, met lineair verband, aantoonbare hoeveelheid is de dynamiek. 

De afwijking van de geëxtrapoleerde lijn zal pas hinderlijk zijn indien deze 
groter is dan de fout welke in het meetresultaat verwacht of geaccepteerd kan 
worden. Loveloek 1115) voert hierbij de willekeurige maar praktisch bruikbare 
grens van 3% in. 

Theoretisch is het beter de lijn welke door de meetpunten gaat te bepalen als
mede de foutenbronnen vast te stellen wanneer deze lijn de "tolerantiegebieden" 
verlaat. Zie bijvoorbeeld Koster 239) voor een soortgelijke berekening bij spec
trafotometrische bepalingen en Schomburg 1120) voor toepassing ervan in gas
chromatografie. 

Een methode om de lijn met verwaarloosbare foutenbronnen vast te stellen 
wordt in hoofdstuk 4 besproken. In de zo bepaalde lijn kan een ieder zijn ge
wenste nauwkeurigheidsgrenzen intekenen en zo bepalen tot welke hoeveelheid 
stof de detector voor zijn doellineair geacht kan worden. 

De dynamiek is praktisch een belangrijke grootheid. Een grote dynamiek ver
eist namelijk minder zorg over de te gebruiken monstergrootte en laat toe spo
ren verontreiniging nauwkeurig te bepalen. Juist op dit punt munt de vlamioni
satiedetector bij juiste instelling der gassnelheden (hoofdstuk 3 en 4) uit. 

9. Gassnelheden 

Zoals in hoofdstuk I betoogd is oefenen de gassnelheden grote invloed uit op de 
karakteristieken van de vlamionisatiedetector. Zie hiervoor hoofdstuk 3. Voor 
de invloed ervan op de elektronenvangstdetector zij verwezen naar Washbrooke 
1633). De karakteristieken van argon- en absorptiedetectoren worden door de 
meeste auteurs als onafhankelijk van de gassnelheden beschouwd. 

De meting van de gassnelheden, die doorgaans in de grootte-orde van 1 ml/s 
zijn, gebeurt met de zogenaamde zeepbelmeter (Keulemans 1113), zie voor een 
liggende constructie Smith en Campheil 234)). Voor zeer nauwkeurige metingen 
zou deze voor de waterdampspanning gecorrigeerd moeten worden. Godin 215) 

heeft een vloeistof aangegeven welke in plaats van de zeepoplossing gebruikt 
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kan worden. Deze bezit een lagere dampspanning. Tevens is deze vloeistofbruik
baar voor gassen welke beladen zijn met een damp die in water oplost. 

Voor continue meting van de gassnelheden wordt een venturimeter gebruikt. 
Hierbij wordt het drukverval over een geschikt gekozen capillair gemeten. De 
ijking geschiedt met een zeepbelmeter. 

Zonder nadere specificering wordt steeds de volumetrische gassnelheid be
doeld. In het voorgaande en het volgende wordt de lineaire gassnelheid (cmjs) 
steeds als zodanig aangeduid. 

10. Diverse grootheden 

Op de elektrische karakteristieken zoals isolatieweerstand, polariteit elektrodes, 
elektrode-afstand en dergelijke wordt in hoofdstuk 6 ingegaan. 

De specificiteit van een detector is het vermogen ervan om voor een bepaalde 
stof of serie stoffen een beduidend groter signaal af te geven dan voor andere 
stoffen. Zo is reeds vermeld dat de elektronenvangstdetector specifiek is voor 
elektronegatieve verbindingen. 

Bij de opgave van nauwkeurigheden in een bepaling wordt deze laatste vaak 
in procenten uitgedrukt. Vermelding of deze procenten op de in uitkomst ge
geven procenten (relatieve fout) of op de absolute waarde slaan (absolute fout) 
verdient aanbeveling, Evans en Scott 208). 

11. Vereiste opgave van variabelen 

Om het resultaat verkregen met een detector voor een ieder volledig verstaan
baar te maken, dienen de volgende grootheden opgegeven te worden: 
- detectiegrens; het verdient aanbeveling op te geven hoe de ruis is berekend 
en welke waarde voor x is gebruikt. Een opgave van gevoeligheid en ruis kan ge
schieden voor andere doeleinden maar geeft geen nadere informatie over de 
kwaliteit van de detector evt. wel over de specificiteit. 
- de dynamiek (lineariteit), een belangrijke grootheid voor de bruikbaarheid 
van een detector. 
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HOOFDSTUK 3 

MAKEN VAN EEN GASSTROOM MET BEKENDE 
VERONTREINIGINGEN 

1. Overzicht gebruikelijke methodieken 

Voor het testen van detectoren zijn gasstromen vereist welke een bekende of op 
zijn minst reproduceerbare hoeveelheid van een of meer verontreinigingen be
vatten. Zoals uit tabel 1-II blijkt moet de inerte gasstroom per seconde minimaal 
J0-15 g voor de elektronenvangstdetector en JQ-12 g voor de vlamionisatie
detector toevoeren. De maximum hoeveelheid is 100% "verontreiniging" voor 
de absorptiedetector en 0,1 mg/s voor de vlamionisatie- en elektronenvangst
detector bij een gassnelheid van I ml/s. De hoge (> 0, I %) concentraties zijn 
eenvoudig te maken. Bij lage concentraties is de adsorptie aan wanden een sto
rende factor. Met "inert gas" zal in het hierna volgende een gas bedoeld worden 
waarmee de te testen detector geen signaal afgeeft. 

De in dit en de volgende twee hoofdstukken te beschrijven testapparatuur is 
met de vlamionisatiedetector beproefd, omdat deze het "middengebied" geheel 
bestrijkt en bovendien, vanwege zijn grote dynamiek, sterk uiteenlopende con
centraties kan aantonen. In dit hoofdstuk worden methoden uitgaande van vloei
stoffen besproken en in hoofdstuk 5 methoden uitgaande van gassen. Hoofd
stuk 4 beschrijft een methode om snel een groot concentratiebereik te bestrijken. 

Een voor zichzelf sprekende methode is om de damp van een vloeistof (even
tueel vaste stof) door een gas te laten meevoeren. Is de dampspanning hoog, 
dan is er het probleem van verdunning van het verkregen mengsel. Een eenvou
dige methode om de damp van een vloeistof (of desgewenst een gas) te verdun
den is deze in een gasdichte injectiespuit te mengen. Eerst wordt de damp en 
later het inerte verdunningsgas opgezogen, Lacy en Woelmington 315), Novák 
320). Deze discontinue methode kan continu gemaakt worden door twee gas
stromen met elkaar te mengen (hoofdstuk 5). 

Een continue methode is die waarbij in een cylinder een weinig van de ver
ontreiniging gedaan wordt en dan tot hoge druk met inert gas bijgevuld wordt. 
Door weging kan de toegevoegde hoeveelheid verontreiniging bepaald worden, 
Kanne 312), Kuley 314). Nadelen van deze methode zijn de wandadsorptie en de 
afhankelijkheid van de dampspanning van de ingebrachte verontreiniging van 
de druk van het verdunningsgas. Wordt een gasvormige verontreiniging ge
bruikt, dan hoeft met dit laatste nadeel in het geheel geen rekening gehouden te 
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worden. Door een verontreinigde ruimte "vacuum" te zuigen kan ook verdun
ning verkregen worden, Petitjean 323). 

Eveneens voor de hand liggend is de methode waarbij de vloeistof zover af
gekoeld wordt, dat de dampspanning de vereiste lage waarde bereikt, Scott en 
Stannard 324) of door een keuze te maken uit vloeistoffen welke bij kamer
temperatuur reeds een lage dampspanning hebben. Wel dient er op gelet te wor
den dat de verdampingsnelheid de "consumptie" kan bijhouden. Door de 
vloeistof over een groot oppervlak uit te spreiden kan dit bezwaar ondervangen 
worden. 

Een veel toegepaste techniek is die waarbij niet de damp maar de vloeistof 
sterk verdund wordt met een, zo mogelijk inert, verdunningsmiddel. De zich 
boven de vloeistof bevindende damp bestaat dan voor een heel klein deel uit 
de gewenste component. Het dampmengsel wordt door een inert gas meege
voerd en eventueel van de ongewenste hoofdcomponent (bijv. waterdamp) be
vrijd. In de evenwichtstoestand is volgens de wet van Henry de dampspanning 
van de in lage concentratie aanwezige stof evenredig met de concentratie in het 
verdunningsmiddel. 

Een andere uitvoering is de gewenste verontreiniging( en) in een "niet" 
vluchtige vloeistof op te lossen, Fowlis en Scott 310). Door het inerte gas door de 
vloeistof te laten borrelen in plaats van het erover te leiden wordt de verdamping
snelheid groot gehouden. Het voordeel van het systeem is dat de concentratie 
met de tijd, door consumptie van de toegevoegde verontreiniging, kleiner zal 
worden (voor toepassing van dit principe zie hoofdstuk 4). 

Er zijn ook discontinue methoden mogelijk. Ze zijn echter voor het testen van 
detectoren minder geschikt. Een dergelijke methode is die van de voorlaatste 
alinea welke veel toegepast wordt met water als verdunningsmiddel. Doorgaans 
wordt geen continue gasstroom gebruikt, maar worden met een gasdichte in
jectiespuit monsters genomen van de damp boven de vloeistof ("headspace"). 
Praktische beschrijvingen zijn gegeven door Özeris en Bassette 321), Bassette et 
al 302), Weurman 328), Burnett en Swoboda 306) Bovijn et al 303) . Aan te brengen 
correcties zijn besproken door Van der Craats 307) terwijl Burnett 305) metingen 
in verband met de verdampingsnelheid gedaan heeft. Door aan de (waterige) 
oplossingen zouten toe te voegen zal de onderlinge verhouding der dampspan
ningen, indien meer componenten aanwezig zijn, veranderen. Kepner et al 313), 

Bassette et al 302) . 

Om lage concentraties van permanente gassen te verkrijgen kan de omge
keerde techniek gevolgd worden. Boven een vloeistof worden de gassen ge
bracht. Van de vloeistof kan een monster genomen worden. Hierdoor moet dan 
een inert gas borrelen dat de erin opgeloste gassen meeneemt. Ook deze tech
niek is discontinu, Grune et al 311), Swinnerton 326) 327). Deze techniek wordt 
bijv. gebruikt om de in het bloed opgeloste gassen te bepalen 308). 

Bij de in de volgende paragraaf te bespreken mogelijkheid wordt de damp niet 
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verdund, maar een hinderpaal in de weg gelegd. Deze bestaat uit een capillair 
waar de damp door moet diffunderen. Een membraan geeft geen betrouwbare 
resultaten, Altshuller en Clemons 300). 

2. Theorie diffusiecapillair 

Er zijn twee uitvoeringen mogelijk. Bij de diffusiecel bevindt de onderkant 
van een capillair zich bovenaan een verder geheel gesloten vat. Dit is gevuld met 
een zuivere vloeistof in evenwicht met de verzadigde damp. Aan de top van de 
capillair wordt de ontsnappende damp door een inert gas meegevoerd. Zodoen
de wordt de concentratie van de damp daar nul gehouden. Het is belangrijk bij 
de constructie hiervoor zorg te dragen. Ook dient voorkomen te worden dat in 
de top van de capillair door turbulentie de concentratie door binnenstromend 
inert gas zou verminderen. Onder meer volgens Altshuller en Cohen 301) wor
den met de diffusiecel geen goede resultaten verkregen. 

Beter is de constructie waarbij de vloeistof zich in de capillair bevindt, de 
diffusiecapillair. Deze is voor het eerst in 1871 beschreven door Stefan 325), die 
het apparaat gebruikte om diffusiecoëfficiënten te bepalen. Zie ook Boynten en 
Brattain 304). In de capillair bouwt zich immers een drukgradiënt op onder in
vloed van de diffusie van de damp naar buiten en het gas naar binnen. 

Stefan heeft reeds de formule afgeleid welke van toepassing is. De afleiding 
is daarna op duidelijke en volledige wijze wegeven door Fortuin 309), terwijl 
het principe ook door Partington 322) vermeld wordt. 
Het resultaat is: 

Hierin is G 
D 
M 
p 

0 
R 
T 
h 

p 

DMPO P 
G=-,--ln-

R Th P-p 

aantal g/s dat door gas meegevoerd wordt 
diffusiecoëfficiënt van damp in inert gas (cm2/s) 
moleculairgewicht van damp (g) 
druk van inerte gas (atm) 
oppervlak van capiliair (cm2) 
gasconstante (cm3·atm/graad·mol.) 
absolute temperatuur van vloeistof 

(301) 

diffusielengte, hoogte van bovenkant vloeistoftot top capillair 
(cm) 
dampspanning vloeistof bij r (atm) 

De juistheid van de formule is kwalitatief eenvoudig in te zien. Bij afnemende 
afstand van het vloeistofniveau tot het oppervlak (kleinere h) zal de verdamping 
toenemen, evenals bij toenemende doorsnede van de capillair (grotere 0) en gro
tere diffusiecoëfficient D. De invloed van de temperatuur is niet zonder meer dui
delijk. Alleen de uitzetting van de damp in aanmerking genomen vermindert 
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de gewichtshoeveelheid gas, welke per tijdseenheid uit de capillair diffundeert 
(kleinere G) (factor 1/T). De diffusiecoëfficiënt D wordt bij hogere temperatuur 
groter, volgens McKelvey en Hoeiseher 3l8) met T1/T2 en volgens Boynten en 
Brattain 304) met (T1/T2)2 indien T 1 > T2• In beide gevallen resulteert dit in toe
nemende verdamping (grotere G). Bij toenemende temperatuur stijgt ook de 
dampdruk (de In-factor) waardoor meer damp uit de capillair zal verdwijnen 
(grotere G). Volgens McKelvey en Hoeiseher 3!8) is de hoeveelheid stof, die per 
tijdseenheid verdwijnt, recht evenredig met de temperatuur. In het te beschrij
ven apparaat is echter waargenomen dat voor propanol-I in een beperkt tem
peratuurbereik de wortel uit deze hoeveelheid, bij verder gelijkblijvende omstan
digheden, evenredig is met T (fig. 3-I); dit eenvoudige verband verhoogt de prac
tische bruikbaarheid omdat bij kleine temperatuur-schommelingen de vereiste 
correcties makkelijk in rekening gebracht kunnen worden. 
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Fig. 3-1. Verband tussen de temperatuur en de hoeveelheid damp welke de diffusiecapillair 
verlaat. Uitgezet is het signaal van de vlamionisatiedetector (en de wortel uit dat signaal) dat 
met deze hoeveelheid evenredig is tegen de temperatuur. Experimenteel blijkt hieruit dat in het 
bestreken temperatuurbereik geldt : i = k -T 2• 

Een moeilijkheid welke zich bij het gebruik voordoet, is dat bij nauwe ca
pillairen (0< 2 mm) de vloeistof door capillaire krachten aan de wand blijft 
kleven. Dit geeft onnauwkeurige resultaten. Door Le Blanc en Wuppermimn 
316) is dit opgelost door de wand met lijnolie te behandelen. McMurtrieenKeyes 
319) omzeilen de moeilijkheid door alleen met wijde buizen te werken. Bij de ge-
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gebruikte opstelling zijn goede resultaten verkregen door de capillair voor ge
bruik een nacht met alcoholische loog gevuld te laten staan. 

Het verlies aan vloeistof uit de capillair, waarmee de hoeveelheid verdampte 
stof per tijdseenheid is te berekenen, kan door weging voor en na de proef be
paald worden. Ook kan het hoogteverlies (dat onafhankelijk van de doorsnede 
van de capillair is) met een kathetometer gemeten worden. Als afstand tot de 
top kan het gemiddelde van de waarden voor en na de proef genomen worden, 
Lee en Wilke 317). Beide methoden hebben het nadeel dat er geen rekening mee 
wordt gehouden dat bij het begin van de proef, door een hoger vloeistofniveau, 
meer verdamping plaats vindt. Door Desty et al 1789), welke het apparaat ge
bruikt hebben om een vlamionisatiedetector te testen, is om hiervoor te corri
geren een integratie uitgevoerd. De hier gevolgde methode werkt met een capil
l;ür, welke met een wijde buis in verbinding staat. Het vloeistofniveau blijft daar
door constant. 

Kennis van de anders optredende niveaudaling is dan nog vereist. Deze 
wordt gemeten met behulp van een luchtbel, die met een teflon- of polytheen
capillair ingebracht wordt. Deze flexibele capillair bevat de in de wijde buis aan
wezige vloeistof alsmede deze, van buiten af zichtbare, luchtbel. De tefloncapil
lair wordt onder de glazen capillair gebracht en de luchtbel er voorzichtig uit 
geblazen. Deze laatste stijgt dan naar de onderkant van de glazen capillair. De 
flexibele capillair wordt verwijderd en de glazen wijde buis met vloeistof bijge
vuld. De luchtbel stijgt in de glazen capillair naar boven en drukt een beetje 
vloeistof voor zich uit. Van de kolom vloeistof boven de luchtbel vindt de ver
damping plaats. De luchtbel zal dan mee gaan stijgen omdevloeistofophetzelfde 
niveau te houden. De stijging van de luchtbel is gelijk aan de daling die het 
vloeistofniveau zonder het communicerende vat ondergaan zou hebben. Met een 
kathetometer wordt deze stijging na ca 16 uur bepaald alsmede de afstand 
tussen de bovenkant van de bovenste vloeistofkolom en de bovenkant van 
de capillair. Het vloeistofniveau is enigermate gekromd, waardoor een af
lezing met geen grotere nauwkeurigheid dan 0,1 mm kan geschieden. Bij te 
kleine stijging dient de meetduur verlengd te worden. 

Nagegaan is of de luchtbel in een geheel gesloten, in evenwicht verkerend, 
systeem niet uit zichzelf stijgt. De plaats van de luchtbel bleek in 1,5 dag niet te 
veranderen mits zijn lengte meer dan vijfmaal de doorsnede van de capillair was. 

Nadat de capillair gevuld is, duurt het enige tijd alvorens een evenwichtstoe
stand is bereikt. Indien de wand van de capillair nog bevochtigd was, dan zal 
de hoeveelheid stof, die verdampt eerst nog te groot zijn. Is dit niet het geval, 
dan wordt bij een te lage waarde gestart. De tijd nodig om de evenwichtsteestand 
te bereiken is berekend door Fortuin 309) en Lee en Wilke 317). Deze is van vele 
factoren afhankelijk. Ruwweg kan gesteld worden dat het evenwicht in 1 uur 
zeker bereikt is. Bij de hier gebruikte opstelling was een half uur doorgaans ge
noeg. 
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3. Constructie diffusiecapillair 

Fig. 3-2 geeft een werktekening van de gebruikte opstelling. Bij het ontwerp is 
op de volgende punten gelet: 
- Met behulp van de vierwegkraan rechts in de tekening kan van de getekende 
op de niet getekende, geheel identieke, arm overgeschakeld worden. Door een 
vierwegkraan te gebruiken is bereikt dat de gasstroom maar even onderbroken 
wordt, waardoor zich in het apparaat geen druk kan opbouwen. Hierdoor zou 
namelijk het vloeistofniveau naar beneden gedrukt worden. Door beide armen 
loopt dus tegelijkertijd een gasstroom. Een stromingsweerstand (stukje capillair) 
in de uitgang van de vierwegkraan, welke niet naar de detector gaat, zorgt er
voor dat de gassnelheden in beide takken even groot zijn. 
- In iedere arm kunnen drie diffusievaten naast elkaar geplaatst worden, 
waardoor ook mengsels van dampen te maken zijn. Door toepassing van een 
slijpstuk kunnen ze gemakkelijk verwisseld worden. 
- De capillair steekt ongeveer halverwege de buis waar het inerte gas door
stroomt. Hierdoor worden de dampen meegevoerd zonder dat door turbulentie 
de effectieve lengte van de capillair op onbekende wijze verkort zou worden. 
- Alle vaten en de gasbuis zijn van een thermostaatmantel voorzien. Zoals 
betoogd heeft de temperatuur grote invloed. Door deze mantel wordt een door
zichtige gethermosteerde vloeistof gepompt. 
- De wijde buis welke aan de capillair is gekoppeld, wordt met behulp van 
een stukje metaalcapillair van de buitenlucht afgesloten. Zo wordt de druk bin
nen en buiten gelijk gehouden zonder dat er teveel vloeistof uit deze buis zou 
verdampen. 
- Na de vierwegkraan wordt in beide stromingscircuits een stukje glascapillair 
opgenomen (indien de doorsnede van de capillair minder dan 0,5 mm is). Het 
drukverval over deze capillair door de gasstroom (die goed constant dient te 
zijn) compenseert dan de capillaire kracht volgens: 

JPc = JPr i 
met .dPc ~ 2y/rc en .dPr = v8TJlf7Tr; ~ 

(302) 

Hierin is .dPc = vloeistofdruk welke ontstaat door capillaire stijging ( dynejcm2) 

.dPr = drukverval over stromingsweerstand (dynefcm2) 

y oppervlaktespanning vloeistof-glaswand (dynejcm2) 

re straal vloeistofcapillair (cm) 
v gassnelheid (cm3js) 

'7 viscositeit (dyne s/cm2) 

I lengte capillair welke als stromingsweerstand dient (cm) 
rR de straal ervan (cm) 

Voor een vloeistofcapillair met straal van enkele tienden millimeters vereist dit 
een stromingsweerstand met straal 0,2 mm en lengte 5 à 15 cm, afhankelijk 
van de gebruikte vloeistof. 
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Fig. 3-2. Bouwtekening van een flexibele opstelling met diffusiecapillairen. 
Menging van 3 componenten is mogelijk evenals omschakeling (mits snel 
verricht) van de getekende weg op een analoge, niet getekende. De thermo
steringsmantels worden aangesloten op een omloopthermostaat gevuld met 
een doorzichtige vloeistof. Wordt maar een diffusie capillair gebruikt dan 
worden de andere gaten afgesloten. 
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In de gasbuis kan al een tegendruk aanwezig zijn doordat het apparaat bij
voorbeeld door een kolom gevolgd wordt. Dan wordt een stuk metaalcapillair, 
dat minstens (bij dezelfde doorsnede) 20 maal zo lang is als de glazen capillair, 
geplaatst tussen de wijde communicerende buis en de uitgang van het apparaat, 
achter de in het vorige punt genoemde stromingsweerstand. De wijde buis is dan 
niet meer met de buitenlucht verbonden, maar wordt onder dezelfde druk ge
houden als er in het apparaat heerst. De capillair moet zo lang zijn om diffusie 
erdoor te beperken. 

De vloeistof in de glazen capillair mag in de hier gebruikte constructie niet 
hoger dan tot 6 cm onder de rand komen. Bij kortere afstanden blijkt de ther
mostering niet voldoende in het bereik van 20-50 °C. 

Het systeem biedt het voordeel dat een continue gasstroom verkregen wordt 
en dat adsorptie effecten niet hinderlijk tevoorschijn treden, afgezien van lange 
insteltijden. Een ander voordeel is een constant vloeistofniveau, dus wordt 
geen ingewikkelde berekening vereist. Met behulp van de vermelde formule kan, 
bij kennis van de diffusiecoëfficiënt, de hoeveelheid stof, welke per tijdseenheid 
verdampt, berekend worden. Daar de diffusiecoëfficiënten vaak op analoge 
wijze bepaald zijn, zullen er redelijke resultaten verkregen kunnen worden. 

Om het aantal onnauwkeurigheden te beperken lijkt het beter het instrument 
zelve te ijken. Dit kan gebeuren door, indien de diameter bekend is, de daling 
van het vloeistofniveau op de beschreven wijze te bepalen. Door bij bekende 
temperatuur de capillair voor het insmelten met kwik te vullen, de lengte van 
de kwikkolom te meten en het gewicht ervan te bepalen, kan de doorsnede be
rekend worden. 

4. Resultaten 

De invloed van de afstand van de bovenkant van de vloeistof tot de bovenkant 
van de capillair werd nagegaan met drie verschillende alcoholen als vloeistof. 
De verwachte omgekeerde evenredigheid bleek te kloppen, zoals uit figuur 3-3 
blijkt. 

Doordat de dampspanning bij de hogere alcoholen vermindert, neemt het 
signaal van de vlamionisatiedetector, welke aan het beschreven apparaat is ge
koppeld, af. Met pentanol wordt met een capillair met 0 = 36· I0-4 cm2 (form. 
(301)) bij kamertemperatuur een nog juist waarneembaar signaal verkregen. 
Meting van de verandering van de plaats van de luchtbel geschiedde meestal 
gedurende de nacht ("nachtmeting"). Bij voorkeur dient dit te geschieden met 
aangeschakelde detector. Mocht er iets mis gaan, bijv. door een drukstoot, dan 
is dit achteraf te constateren. Met deze voorzorg werden de grafieken 3-4, 3-5 
en 3-6 bepaald. Deze geven de invloed weer van de diverse gassnelheden op de 
vlamionisatiedetector. Dankzij de diffusiecapillair kon de verticale as op een
voudige wijze in de eenheid van gevoeligheid uitgedrukt worden. 
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Fig. 3-3. Invloed van de diffusielengte op de hoeveelheid verdampte vloeistof (uitgedrukt in het 
signaal i van de detector) en de verschillen daarbij tussen drie alcoholen. Een analoge grafiek 
ontstaat indien i tegen 0, bij constante h, wordt uitgezet, zoals form. (301) vereist. 

5. Discussie grafieken 3-4/5/6 

Het verloop van deze grafieken kan met behulp van de in hoofdstuk 1 gegeven 
behandeling van de vlamionisatiedetector kwalitatief verklaard worden. Zie 
ook de invloeden van de diverse gassnelheden op de lineariteit (par. 4-4). 

De "waterstofcurve" 3-4 geeft zowel voor de gevoeligheid als voor de nul
stroom een meest gunstige waarde te zien voor de waterstofgassnelheid. 

Deze waarde is ruwweg te berekenen. Wordt de vlam (fig. 1-4) opgevat als 
een cylinder met een diameter van 2 mm (brandermond) en een hoogte van 3 
mm (vlamhoogte), dan wordt de diffusiewet: 
aantal ml 02/s = -(diff. coëf. 02) (conc. gradiënt 02)(oppervl.) 

~ - (0,5 cm2js) (0,2/0,15mm·-l) (27T3 mm2) 
~ - 1,25 ml/s 

Aangenomen is dat de concentratie van zuurstof in de lucht (0,2) terugvalt tot 
nul over 0,15 mm, namelijk wat meer dan de dikte van de reactiezone (0, 1 mm). 
De diffusiecoëfficiënt is op 0,5 cm2js gesteld voor de heersende vlamtempera
tuur. De diffusie door de bovenkant van de" vlamcylinder" is verwaarloosd. Van
zelfsprekend is ook het vlamoppervlak maar ruw benaderd. Volgens deze bere
kening zou het optimum liggen bij 2,50 mljs H2 bij de heersende vlamtempera
tuur (hier gesteld op ~ 1500 °K). Dit komt overeen met 0,5 mljs H2 bij kamer
temperatuur. Gevonden wordt 0,45 mljs. 
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"Links" van het optimum is er te weinig waterstof, dus te veel moleculen en 
atomen zuurstof. Dit veroorzaakt voortijdige oxidatie (lagere gevoeligheid) en 
meer vorming NO (hogere nulstroom). Rechts van het optimum is er te veel 
waterstof, te weinig moleculaire en atomaire zuurstof, dus minder kar.s op 
vorming CHO+, dus lagere gevoeligheid. De nulstroom stijgt minder sterk dan 
links van het minimum. Waarschijnlijk is er een andere oorzaak in het spel, wel
licht OH- vorming. De andere oorzaak blijkt ook uit de detectiegrens, die daar 
maar weinig verandert. Dit betekent dat ruis in de nulstroom en de gevoelig
heid in dezelfde mate veranderen, in tegenstelling met de situatie bij te weinig 
waterstof. Fett 40 2) en McWilliam 1736) vermelden dat bij iedere stikstofgas
snelheid een optimale waterstofgassnelheid behoort. Bij andere snelheden dan 
de hier gekozen stikstofgassnelheid werd echter dezelfde optimale waterstofgas
snelheid gevonden. Halász en Schreyer 1793) vinden genoemde toename in de 
nulstroom ook. In tegenstelling met fig. 3-4 blijft de gevoeligheid tegelijkertijd 
sterk oplopen. De vorm van de curve voor de gevoeligheid uit de hier weerge
geven figuur komt overeen met die gevonden door Andreatch en Feinland 1781), 

Jentzsch en Friedrich 1799), Desty et al 17B9) en Condon et al 1B21). Onderlinge 
verschillen, afgezien van de plaats van het optimum, beperken zich tot kleine 
variaties in de steilheid, waarmee de pieken op- en aflopen. 
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Fig. 3-5. Invloed van de luchtsnelheid op nulstroom (i0), gevoeligheid (S) en detectiegrens 
(det. lim.). 

De "luchtcurve" 3-5 vertoont een plateau, hetgeen te verwachten is, omdat bij 
voldoende toevoer de diffusie limiterend werkt. Een te snelle toevoer kan enige 
turbulentie in de vlam veroorzaken, welke de ruis iet of wat verhoogt en daar
mede ook de detectiegrens. Het plateau begint bij 4,25 ml/s. De snelheid van de 
lucht langs de vlam is dan ca 0,1 van die van de brandgassnelheid. Bij te weinig 
zuurstoftoevoer is er te weinig atomaire zuurstof, dus te weinigCHO+vorming 
(lage S), en is de nulstroom lager. Zoals opgemerkt lijkt de vlamruis nogal op 
een Gausse ruis en dus is het verklaarbaar dat de ruis in de nulstroom (dus ook 
de detectiegrens) zal toenemen indien er minder ladingdragers gecreëerd wor
den. Desty et al1789) vinden een analoge curve. Andreatch en Feinland 1781) en 
Jentzsch en Friedrich 1799) vinden een snellere daling bij toenemende zuurstof
toevoer. Wellicht dat hierbij de doorsnede van het "afschermingsvat" rond de 
vlam een rol speelt. 

De "stikstofcurve" 3-6 geeft bij toenemende stikstofgassnelheid, dus afnemen
de brandsnelheid en dunnere reactiezone, een grotere gevoeligheid te zien. De 
dunnere reactiezone geeft waarschijnlijk minder kans op voortijdige, ongewen
ste, nevenreacties. Daardoor kan meer CHO+ gevormd worden. Een te dunne 
reactiezone resulteert in onvolledige pyrolyse, dus lagere gevoeligheid. De hier 
niet getekende nulstroom blijkt tot ca. 0,3 ml/s Nz op te lopen en voor hogere 
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Fig. 3-6. Invloed van de stikstofgassnelheid op nulstroom (i0), gevoeligheid (S) en detectie
grens (det. lim.). 

gassnelheden vrijwel constant te blijven. Het oplopen is verklaarbaar door de 
NO vorming en het constant blijven doordat de vlamtemperatuur zal teruglopen. 
De detectiegrens blijft over een groot gebied constant. Een stikstofcurve opge
nomen bij de optimale waterstofgassnelheid vertoont een analoog beeld. Con
don et all821) vinden slechts een toename van de gevoeligheid, bij toenemende 
stikstof gassnelheid. 

6. Samenvatting mogelijkheden 

Het diffusie-apparaat volgens de werktekening 3-2 biedt onder meer de volgen
de gebruiksmogelijkheden: 
- absolute ijking van detectoren door een "nachtmeting" 
- mengen van 2 of 3 componenten 
- door verandering temperatuur (20 tot 50 °C), doorsnede capillair (0,1 mm 

tot 1 mm) en diffusielengte kan voor een stof de concentratie met een factor 
200 veranderd worden. 

- de gasstroom over de capillair kan veranderd worden zonder dat de gewichts
hoeveelheid damp, welke per seconde uit het apparaat komt, zich wijzigt. 
Experimenteel is dit geverifieerd in het gebied van 0,1-1,0 mlfs. Het systeem 
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is daarom geschikt om de invloed van wijziging in de dragergassnelheid te 
bestuderen. 
snelle omschakeling van de ene component op de andere 
koppeling met een monstername-kraan 
gemakkelijke verwisseling van de diffusiecapillairen 
goed reproduceerbare invloed van de diffusielengte, indien de capillair een
maal gevuld is. 

Nadelen verbonden aan het beschreven systeem zijn: 
bij te hoge druk in het systeem kunnen de slijpstukken losgaan 
de dynamiek is vrij klein 
voor nauwkeurige absolute metingen dient na iedere vulling van een capillair 
een "nachtmeting" gedaan te worden 
visceuze vloeistoffen geven moeilijkheden bij het vullen 
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HOOFDSTUK 4 

LOGARITMISCHE GASVERDUNNER 

1. Principe 

Om het verloop van het signaal met de hoeveelheid monster, welke per tijds
eenheid aan de detector toegevoerd wordt, na te gaan dienen gasmengsels met 
verschillende concentraties beschikbaar te zijn. De discontinue methode is die 
waarbij in de gaschromatograaf een component wordt geïnjecteerd. Van de 
daaruit resulterende piek wordt het oppervlak in microCoulomb bepaald. De 
nauwkeurigheid waarmede de stof gedoseerd kan worden is dan de limiterende 
factor in de nauwkeurigheid. 

Bij de logaritmische gasverdunner wordt momentaan een bekende hoeveel
heid van een verontreiniging toegevoerd aan een vat waardoor het inerte gas 
stroomt. De toegevoegde hoeveelheid verdeelt zich over het vat en per tijdseen
heid wordt er een bepaald percentage (bepaald door de verhouding van de gas
snelheid en het volume van het vat) weggevoerd. Dit resulteert in een logarit
mische afname van de concentratie. Dit is dus de eerstgenoemde methode maar 
dan continu uitgevoerd. 

Uit de toegevoegde hoeveelheid en het volume van het vat is de beginconcen
tratie te berekenen. Met behulp van genoemde verhouding kan voor ieder mo
ment de concentratie berekend worden. 

Het zo berekende aantal mgjs kan uitgezet worden tegen het gemeten signaal. 
Voor een lineaire detector geeft dit een rechte lijn zoals in fig. 2-1. De lineariteit 
over het bereik dat door de verdunner bestreken wordt, kan zo bepaald worden. 
De dynamiek van de verdunner is de verhouding tussen de hoogste en laagste 
concentratie waartussen een bekend verband bestaat. Het bleek mogelijk met 
twee metingen met verschillende beginconcentraties het totale bereik te vergro
ten omdat binnen zekere grenzen de dynamiek onafhankelijk van de begincon
contratie was. Zo kon de dynamiek van de detector bepaald worden. 

2. Constructie 

Het principe is o.a. genoemd door Loveloek 1431) en later in de praktijk ge
bracht doorRoskeen Fuller 404). Waarschijnlijk doordat niet geheel bevredigen-
de resultaten verkregen zijn, is deze testmethode verder nauwelijks toegepast. 
De moeilijkheid welke zich voordoet, is dat door een vrij aanzienlijke adsorptie '· 
aan de wand van het te bezigen vat de afname in de concentratie van de veront
reiniging slechts over een factor 100 à 1000 logaritmisch verloopt. De dynamiek 
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i!i dus 100 à 1000. Genoemde auteurs kregen dit resultaat met een roerder in het 
midden van het vat. 

Dit is reden waarom in de gebruikte constructie, zoals te zien in de bouwteke
ning 4-1, een roerder is aangebracht waarvan de uitslaande bladen net niet de 
wand raken. De roering in de doorstroomrichting is dan weliswaar vrij slecht 
maar dit stoort niet. Deze roering wordt hoofdzakelijk door het doorstro
mende gas zelf tot stand gebracht. Het signaal dat van de detector verkregen 
wordt verloopt zoals weergegeven in figuur 4-2. De kromme blijkt bij nauwkeu-
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Fig. 4-1. Bouwtekening van de logaritmische verdunner. 
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Er is gebruik gemaakt van een KPG-Iager. Uiteraard zijn ook ande1 
volumina te realiseren . 
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Fig. 4-28. "Opname" met omschakeling van de verzwakker. 
Het volgende valt op te merken: 

Voor hele hoge concentraties(> 30%) is het signaal lager dan bij lagere concentraties. De 
signaaltoename is sprongsgewijs en valt vrijwel samen met het verdwijnen van de zicht
bare gele kleur van de vlam. 
Duidelijk zichtbaar is dat halverwege het xlO.OOO stuk de detector lineair is geworden dus 
voor i= 4.10- 7 A. Met een ruis van4·10-15 A is dus de dynamiek !08 • 

- Eveneens zichtbaar is dat in het x3 stuk de signaalafname per tijdseenheid kleiner wordt. 
Dit komt door adsorptie in het verdunningsvat. · De concentratie is dan ca. 1,5·105 maal 
lager dan in den beginne. 
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rige meting over een gebied van meer dan een factor 100.000 logaritmisch te 
verlopen. 

Bij de constructie moeten wel enige voorzorgen in acht genomen worden. 
Dode ruimten dienen vermeden te worden daar deze de verontreiniging kunnen 
naleveren. De "kop" van het apparaat zou daarom wellicht beter kleiner ge
construeerd kunnen worden. Een goed voorbeeld van een foute constructie van 
de toevoerleidingen blijkt uit fig. 4-3. Er werden teflonleidingen gebruikt omdat 
de adsorptie aan polytheenleidingen te groot is gebleken. Deze werden op de 
Serto-koppeling 4°5) aangesloten door er een koperen busje in en een pyramide
vormig busje om te plaatsen. De twee busjes kunnen tegen elkaar aangeknepen 
worden waardoor een goede afsluiting gevormd werd. Bij deze methode bleek 
het effect van nalekken sterk op te treden. Merkwaardig was dat hiermede een 
vrijwel sinusvormig signaal verkregen werd, fig. 4-3 C. Waarschijnlijk klemde het 
binnenste busje niet geheel tegen de wand van de teflonleiding. Dit busje werd 
daarom weggelaten en het buitenste busje met araldite aan de leiding gekit. Het 
resultaat was dat de dynamiek ca. 10 maal beter werd. 

Om het volume goed te kennen dienen de aan- en afvoerleidingen zo kort mo-

teflon 

•-F bEf '"" 

·+G ~~,. 
Aroldlte 

- 120s) 

Fig. 4-JA. Foute constructie: 
teflon-slang met inwendig koperen busje aan Serto-koppeling vastgemaakt. 

Fig. 4-3B. Goede constructie: buitenste conische busje met araldite aan slang gekit. 

Fig. 4-3C. Effect van de "dode" ruimte bij de constructie A zoals verkregen wordt bij een 
opname vlg. fig. 4-2B bij lage concentratie (ca. 10.000 maallager dan beginconcentratie). 
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gelijk te zijn. Op dit punt is de getekende constructie zeker te verbeteren. Een 
betere roering langs de verticale as kan verkregen worden door een schuin 
geplaatste schijf als "roerblad" te nemen. 

Het glaslager kon niet zoals gebruikelijk met glycerol gesmeerd worden daar 
dit langzaam in het vat druppelde. Daarom werd de bovenste helft van het lager 
heellicht met vet ingesmeerd. Daarna kon het lager met heel weinig water vol
doende "gesmeerd" worden. Een fietsdynamo was voor de aandrijving voldoen
de. De slijtage was groter dan bij glycerol-smering. 

Een aandrijving via een magnetische koppeling zou het mogelijk maken het 
systeem onder druk te laten werken. 

3. Mogelijkheden 

De circuits waarin deze verdunner opgenomen kunnen worden, zijn schematisch 
in fig. 4-4 getekend. Door het vat eerst met de verontreiniging door te spoelen 

-del. 

A 

---<ter. 

B 

Fig. 4-4. Mogelijkheden met de logaritmische verdunner. 
A. Door het siliconenrubber wordt CaHs geïnjecteerd dat in het vat logaritmisch verdund 

wordt. Bij te snelle injectie kan de vlam uitgeblazen worden. 
B. Eerst wordt het vat met CaHs doorgespoeld totdat de concentratie erin 100% is. De toe· 

voer wordt dan afgesloten en die van de N2 geopend. De beginconcentratie is dan 100%. 
Men lette bij de constructie op dode ruimten bij de kranen! 

C. Op het gasmengsel met afnemende concentratie wordt extra CaHs geïnjecteerd. De piek 
daarvan moet voor een lineaire detector altijd even groot zijn. 
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(fig. B) kan gestart worden met de bekende concentratie van 100%. Bij ca. 
0,001% gaan adsorptieverschijnselen een rol spelen. Fortuinlijk genoeg bleek 
deze adsorptie niet een vaste hoeveelheid te zijn maar een vast percentage van 
de beginhoeveelheid. Bij een tweede experiment werd, fig. 4-4 A, via het injectie
stuk met een gasdichte injectiespuit I mi gasvormige verontreiniging geïntro
duceerd. Bij een volume van het vat van 100 mi is de beginconcentratie dan 1 %
Bij de derde mogelijkheid (fig. C), welke niet gebruikt is, wordt na het verdun
ningsvat extra propaan geïnjecteerd. De detector "ziet" dan een hoeveelheid 
stof gesuperponeerd op de gasvormige verontreiniging uit het vat. Is de detec
tor lineair dan zal het extra signaal van de geïnjecteerde stof onafhankelijk zijn 
van de concentratie van het gasmengsel uit het vat. 

Het vat kan voor de start ook gevuld worden met een mengsel gemaakt vlg. 
de methoden beschreven in d~ hoofdstukken 3 en 5. 

Is de detector niet lineair dan zal het verschil uitmaken of een bepaalde hoe
veelheid in korte of in lange tijd eraan toegevoegd wordt. De detector reageert 
immers op mgfs. De piek uit een gaschromatografische kolom kan vrij hoog 
en smal zijn. De top van de piek wordt dan in het niet lineaire deel van de curve 
gemeten. De onnauwkeurigheid in de bepaling van het piekoppervlak is kleiner 
dan zou volgen uit de niet-lineariteit, welke immers betrokken is op alle gedetec
teerde materie. Dit bezwaar wordt met deze verdunner in vergelijking met andere 
lineariteitsmetingen ondervangen. De verontreiniging wordt immers uitge
smeerd over lange tijd aan de detector toegevoerd, zie ook Andreatch en Fein
Iand 1781). In totaal kan dus meer materie gebruikt worden alvorens de "piek" 
uit fig. 4-2 A in het niet-lineaire deel van de ijkcurve terecht zal komen. De op
pervlakte van een piek werd bepaald en daaruit werd de gevoeligheid berekend. 
De resultaten waren goed reproduceerbaar. Het voordeel ervan is dat een grote 
en daarom nauwkeurig bekende hoeveelheid van een component, geïnjecteerd 
kan worden. 

In één meting zijn dus de volgende grootheden te bepalen: 
- gevoeligheid; 
- lineariteit over een bereik van 105; 
- ruis, door aan eind van de "opname" op meest gevoelige stand te meten; 
- detectiegrens, uit beide vorige grootheden. 
Dit zijn met het ionisatierendement, dat uit de gevoeligheid is te berekenen, alle 
belangrijke grootheden van de detector bij een bepaalde instelling. 

De meting van een logaritmische kromme is lastig. Daarom is naar een ver
eenvoudiging gezocht. Deze kan gevonden worden in de stroom uit een conden
sator, welke zich ontlaadt. Deze verloopt immers volgens een logaritmische 
curve. Wordt bet signaal, dat aan de schrijvende potentiometer toegevoerd 
wordt, gecompenseerd met deze condensatorstroom dan zal een niet veranderend 
signaal verkregen worden. Een mogelijke schakeling daarvoor is in fig. 4-5 aan
gegeven. Er zijn twee instellingen vereist; de beginwaarde en de tijdconstante 
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Fig. 4-5. Compensatieschakeling voor gebruik met de logaritmische verdunner. De maximum 
compensatiespanning is ca. 80 mV voor de aangegeven waarden. Dit moet door de versterker 
lineair geleverd kunnen worden. De RC-tijd is instelbaar van 50 tot 300 s (de instelling bein
vloedt de uitgangsspanning enigszins). Rb en Rt zijn potentiometers met een draaiingshoek 
van 3600°. 

welke overeenkomt met de verhouding tussen het volume van het vat en de gas
snelheid. De beginwaarde wordt als de tweepolige schakelaar S gesloten is met 
Rb ingesteld. De schrijvende potentiometer (recorder) wijst dan een spanning 
nul aan. Na openen van S wordt Rt zo ingesteld dat de recorder een spanning 
nul blijft aanwijzen. Dit instellen dient snel te gebeuren doordat steeds een an
dere beginwaarde vereist wordt. Hierdoor is voor het instellen enige vaardigheid 
nodig. De tijdconstante wordt eerst ingesteld bij een beginconcentratie waarbij 
de detector zeker lineair is. Bij een hoge beginconcentratie wordt dan de com
pensatie geregeld. Wordt geen rechte nullijn verkregen dan is de detector niet 
lineair. De afwijking van de rechte lijn, die na een zekere tijd geschreven gaat 
worden, is een maat voor de afwijking van de lineaire curve. Een andere moge
lijkheid welke met dit eenvoudige apparaat gerealiseerd kan worden, is de con
centratie van twee of meer stoffen tegelijk, bij behoud van hun onderlinge ver
houdingen, te laten afnemen. 

Ook voor kinetische metingen kan deze verdunner wellicht nuttige diensten 
bewijzen. Er kan immers gemakkelijk mee bepaald worden hoeveel van een 
component bij een vaste reactietijd ( = doorstroomtijd reactievat) omgezet 
wordt voor sterk uiteenlopende concentraties ervan. 
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4. Resultaten verkregen met vlamionisatiedetector 

In de literatuur zijn maar weinig nauwkeurige metingen over de lineariteit enjof 
dynamiek van een detector vermeld. Evans 401 ), Arndt en Takeebi 1782), Fujishima 
etal 212),Vanden Heuvel406) hebben metingen gedaan. Zieook tabell-VI. Laatste 
auteur constateert verschillende lineariteitsgebieden. Novák en Janák 403) meten 
dat de vlamionisatiedetector lineair is tot 0,6 % (volume) en dat daarboven piek
verdubbeling optreedt. Gezien hun elektrode systeem (twee stuks ter zijde van 
de vlam) wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door hereniging door onvoldoen
de veldsterkte. In overeenstemming met de te bespreken waarnemingen vinden 
zij dat deze grens hoger wordt naarmate de stikstofgassnelheid toeneemt. Ack
man en Burgher 40°), die met helium als draaggas werken vinden een lineariteits
bereik tot 1 % dat stijgt tot 5% bij lagere heliumgassnelheid. De instelling van de 
vlamionisatiedetector wordt niet vermeld. Roske en Fuller 404) vinden voor het 
lineariteitsbereik van de vlamionisatiedetector dat dit loopt tot 1 %en tot 0,1% 
voor de argon-detector. Zij meten overigens ook de tijdconstante van detectoren. 
Loveloek 1624) 1431) heeft metingen gedaan voor de bepaling van de dynamiek 
van resp. de elektronenvangstdetector en de argondetector. Voor de eerste is 
het resultaat 4000 en voor de tweede, afhankelijk van het type, 500 tot 2000; 
Upham et al1446) geven 4000 op. Desty et al1789) en Condon 1820) vermelden 
dat de dynamiek van de vlamionisatiedetector minstens 102 is; Jentzsch en Fried
rich 1799) vermelden 105 à 106 en Halász en Schreyer 1793) en Condon et al 1B21) 
107. McWilliam 1736) geeft voor de dynamiek 108 en Calcote 1713) zelfs 109 op. 
Vlg. fig. 4-2 B is hier gevonden JOB. Het lineaire gebied loopt tot ca. 20 %-

Voor een lineair werkende detector zal gelden dat het verkregen signaal i 
evenredig is met het aantal toegevoerde gjs, dit is cvd, dus i = kcvd. Algeme
ner zal gelden: 

V oor het verdunningsvat geldt: 

Ct = Co • e-Vt/V 

ie = kc . con . e - vtn/V . vn . dn 

io/ie = (ko/kc) evtn/V 

log io/ie = (log ko/kc) + 0,4343vtnfV 

Hierin is ce 
co 
V 

d 

concentratie op tijdstip t in vol. % 
beginconcentratie (t = 0) in vol. % 
gassnelheid in ml/s 
dichtheid verontreiniging (gr/ml) 

(400) 
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V volume van het vat in ml 
kc een slechts van de concentratie afhankelijke constante (met 

dimensie Cfg voorn = l) voort = 0 is kc = ko 
n constante 

In de grafieken 4-6 en 4-8 is log it uitgezet tegen t. 
Voor de helling van de verkregen lijn geldt: 

tg a= [(logit) + (logko/kc)-logio]/1 = -0,4343vnJV (401) 

Bij bekende n (bijvoorbeeld voor een lineaire detector 1) is bij bekende gas
snelheid het effectieve volume van het vat te bepalen. Dit blijkt iets groter te zijn 
dan het werkelijke volume, te bepalen door het vat met water te vullen en het 
water te wegen. Waarschijnlijk spelen de aan- en afvoerleidingen mee. Bij iedere 
gassnelheid is dit effectieve volume constant. Voor de vlamionisatiedetector is 
n = I gesteld in het lineaire deel der curve en het berekende volume van het 
vat gebruikt bij het testen van de in hoofdstuk 7 te beschrijven detector. Met 
deze aanname werd de invloed van vrijwel alle variabelen op de lineariteit van 
de vlamionisatiedetector nagegaan. De teststof was propaan. 

Luchtsnelheid: Een toename van de luchtsnelheid boven 4,25 ml/s blijkt de 
lineariteit niet meer te beïnvloeden. Daaronder (zie ook fig. 3-5) wordt het li
neariteitsgebied kleiner doordat bij hoge concentraties de elektronenopbrengst 
relatief te laag is. De verklaring ligt voor de hand. Vooral bij hoge concentraties 
is zuurstof vereist om CHO+ te kunnen vormen. Voor de vlam zelf is er onder 
de 4,25 ml/s al te weinig zuurstoftoevoer dus zeker voor het propaan. 

Waterstofgassnelheid: Bij een snelheid lager dan de optimale waarde (fig. 3-4) 
blijkt de elektronenopbrengst bij hogere concentraties (voor VH2 = 0,35 ml/s 
bij ca. 0,5 %) relatief te groot en bij te hoge snelheid relatief te klein (vanaf ca. 
3% voor vg2 = 0,80 ml/s), fig. 4-6. Uiteraard verandert ook de gevoeligheid 
alsmede de stroom waarbij de detector niet meer lineair reageert. Een verkla
ring zou kunnen zijn dat de overmaat zuurstof welke door voortijdige oxidatie 
de CR-fragmenten doet verdwijnen bij veel CaHs geconsumeerd wordt door de 
H-atomen van het propaan. Dit maakt bij 3% CaHs immers reeds 10% van het 
totaal uit. Dit resulteert in een relatief grotere gevoeligheid bij hogere concen
traties. Bij hoge waterstofgassnelheid is er te weinig zuurstof voor de ver
branding aanwezig dus te weinig atomaire zuurstof voor CHO+ vorming. Vooral 
bij hoge concentraties zal dit storend werken, dus slechtere lineariteit. 

Stikstofgassnelheid: Bij te hoge waterstofgassnelheid is de invloed van de stik
stof gassnelheid zoals weergegeven in fig. 4-7. Opvallend is dat de concentratie, tot 
waar de detector lineair is, veel verandert en dat de stroom zich minder wijzigt. 
De stroom is, zoals uit de andere proeven is gebleken, niet door hereniging tot 
deze waarde beperkt. Bij lage stikstofgassnelheid is de brandsnelheid hoger, de 
reactie-zone dikker dus waarschijnlijk grotere kans op voortijdige ongewenste 
onderlinge reacties, vooral bij hoge concentraties. Zoals al bij fig. 3-6 betoogd, 
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Fig. 4-6. Invloed waterstofgassnelheid op lineariteit vlam!onisatiedetector. Bij de optimale 
gassnelheid uit fig. 3-4 blijkt de detector tot 19% lineair te zijn. De afwijking van de lijn voor 
hoge waterstofgassnelheden bij lage concentraties is wellicht een instrumentele fout. De 3 
lijnen zijn om verwarring te voorkomen zo getekend dat de middelste lange rechte stukken sa
menvallen. De figuur geeft daarom geen informatie over verandering in gevoel igheid door 
verandering waterstofgassnelheden. 
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Fig. 4-7. Invloed stikstofgassnelheid op de hoogste concentratie waarbij de vlamionisatiede
tector nog juist lineair is en op de stroom die dan gemeten wordt. De waterstofgassnelheid is 
hoger dan de optimale waarde. 

is er de strijd tussen deze voortijdige reacties en CHO+ vorming. De CH moet 
zo snel mogelijk met 0 in contact gebracht worden om de laatste reactie te be
vorderen. De zone van het thermisch kraken en die waar de meeste 0 is dienen 
dus tegen elkaar aan te liggen. Anders moet zuurstof door diffusie de CR-frag
menten bereiken. Dit zal de atomen zuurstof slechter gelukken dan de mole
culen zuurstof omdat de eerste reactiever zijn en dus sneller wegreageren. Maar 
ook hier zal overdrijving schaden. Wordt de reactiezone te dun dan wordt de 
pyrolyse onvolledig. Doordat aan de "buitenkant" van de reactiezone kennelijk 
een constante hoeveelheid 0 aanwezig is, kan dan meer propaan aangevoerd 
worden aleer eenzelfde hoeveelheid CH deze buitenkant bereikt. De maxi
mum stroom zal daarom niet veel veranderen. 

Bij de optimale waterstofgassnelheid is de invloed geheel anders, fig. 4-8. 
Voor minder dan ca. 0,4 ml/s neemt de gevoeligheid bij hoge concentraties af 
(vanaf ca. 1,5% bij 0,32 ml/s). Voor hogere snelbeden blijft de detector lineair 
(zelfs tot 19 %). De vlam begint dan zichtbaar geel te worden door roetvorming. 
Behalve door voortijdige reacties, welke bij lage en hoge concentraties op zul
len treden, speelt vooral bij heel hoge concentraties hereniging een rol. Het stik
stofgas vermindert dan de recombinatie door verdunning. De stikstofgassnel-

\ 
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Fig. 4-8. Invloed stikstofgassnelheid op de lineariteit van de vlamionisatiedetector bij optimale 
waterstofgassnelheid. Voor VN, > 0,4 mlfs is de detector lineair. Voor VN, = 1,24 ml/s is de 
detectiegrens zeker slechter (fig. 3-6). De lijnen hebben verschillende hellingen omdat bij an
dere stikstofgassnelheden de verhouding Vfv zich wijzigt. De "staarten", (welke ter wille van 
de duidelijkheid slechts voor een lijn zijn aangegeven) zijn de afwijkingen van lineair gedrag van 
het verdunningsvat door adsorptie. De lijnen zijn namelijk samengesteld uit 2 opnamen met 
beginconcentratie 100 en 1 %. Ter controle overlappen ze elkaar gedeeltelijk. 
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heid mag niet te hoog gekozen worden omdat anders de detectiegrens stijgt 
(fig. 3-6). 

Batterijspanning: Deze was steeds 135 V terwijl de brandermond positief was. 
De elektronen welke het snelste te verwijderen zijn hadden dan de kleinste af
stand af te leggen zodat de recombinatie minimaal zou zijn. Zie voor de in
vloed van de polariteit van de spanning ook Ongkiehong 1705), McWilliam 1736) 

en Dewar 1790). De minimaal vereiste batterijspanningen om bij één bepaalde 
concentratie een stroom te verkrijgen die bij toenemende spanning constant 
(plateau) blijft, werd niet bepaald. Wel werd, hetgeen meer zegt, nagegaan vanaf 
welke spanning de vlam tot hoge concentraties lineair bleef, indien de gassnel
heden optimaal ingesteld waren. Dit bleek bij ca. 100 V reeds het geval te zijn. 

Bovenstaande resultaten zijn in overeenstemming met literatuurwaarden. 
Doorgaans wordt niet gesproken over optimale snelheden. Desondanks wordt 
de vlamionisatiedetector tot 0,1 à 1% lineair bevonden (tabel 1-VI). Dit klopt 
redelijk met de hier gevonden laagste waarden indien bij de instelling der gas
snelheden geen zorg betracht wordt. Voor de praktijk is trouwens een betere 
lineariteit dan 1% niet nodig. Wordt toch een lineariteitsgebied tot meer dan 
I % gewenst dan kan dit dus bereikt worden door de optimale gassnelheden te 
bepalen en in te stellen. Eist de gaschromatografische kolom minder stikstof dan 
vereist, dan dient dit aan het eind van de kolom extra toegevoegd te worden. 
Dit is anders ook aan te bevelen omdat de stikstofgassnelheid de gevoeligheid 
beïnvloedt waardoor resultaten verkregen met één detector en met verschillende 
kolommen of met temperatuurprogrammering slecht vergelijkbaar zijn. 

Het lijkt niet onmogelijk dat, indien deze voorzorgen in acht worden genomen, 
de gevoeligheden voor verschillende vlamionisatiedetectoren goed met elkaar 
vergelijkbaar worden. De optredende verschillen in diverse publicaties voor ver
schillende constructies liggen immers in dezelfde grootte-orde als die welke on
der invloed van diverse gassnelheden optreden. Vaak wordt onderschat dat 
stikstof een essentiële toevoeging is voor de vlamionisatiedetector. 
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HOOFDSTUK 5 

LINEAIRE GASVERDUNNER 

1. Doel 

De in hoofdstuk 3 beschreven diffusiecapillair is in staat om, uitgaande van een 
vloeistof, een gas beladen met de damp van deze vloeistof te maken. Voor gas
sen is deze methode uiteraard niet bruikbaar. Dit geldt ook voor het "beladen" 
gas indien verdere verdunning gewenst is. Wordt dit gas bijvoorbeeld 1000 maal 
verdund dan staan tegelijkertijd twee concentraties, welke een factor 1000 ver
schillen, ter beschikking. Hiermede is desgewenst een vrij ruwe lineariteitstest 
mogelijk. 

Een instrument om gassen of dampen te verdunnen met een ander gas is 
gebruikt bij onderzoekingen naar de werking van de neus ("olfactometer"). 
Dit instrument wordt gebruikt om de detectiegrens van de neus, Stuiver 5°3) te 
bepalen. Deze auteur geeft een overzicht van andere, beduidend minder nauw
keurige methoden en een uitvoerige beschrijving van de " olfactometer". Er 
wordt daarbij uitgegaan van een verzadigde damp. 

In gaschromatografie is een analoog apparaat beschreven door Huyten et al 
501) . De vereiste stromingsweerstanden worden in beide apparaten gedeeltelijk 
met capillairen en gedeeltelijk met naaldventielen gerealiseerd. In de te be
schrijven constructie zijn alleen capillairen als stromingsweerstanden gebruikt. 
Een ander type " gasverdeler" is beschreven door Gregory 504). 

2. Constructie 

De toegepaste opstelling is in fig. 5-1 geschetst waarnaar ook zij verwezen voor 
de diverse symbolen. De getekende "spoelen" stellen stromingsweerstanden 
voor waarvoor bij benadering geldt: 

(500) 

Analoog geldt voor een elektrische weerstand: 
L1 V i(R) 

Hierin is L1P drukverval over capillair (dynejcm2) 
V spanningsval over weerstand (V) 

Vg gasstroom door capillair (mlfs) 
i - stroom door weerstand (A) 
87J I/TT r4 = Rs = stromingsweerstand capillair{"pneumatische ohm") 
R weerstand (ohm) 
7J viscositeit (Poise = dyne.sfcm2) 
I lengte capillair (cm) 
r straal capillair (cm) 
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3 del. 

4 

«à 
Fig. 5-I : Schema van de gasverdunner. Met behulp van de naaldventielen N kunnen de lengtes 
I (aangegeven in cm bij een doorsnede van 0,25 mm) der capillairen met stromingsweerstand R 
veranderd worden. De twee niet benoemde weerstanden moeten groot zijn t.o.v. Ra en precies 
aan elkaar gelijk wezen. Uit 2 komt een hoge concentratie propaan, uit 3 een lage concentratie 
en uit 4 zuivere stikstof. De gestippelde capillairen worden in plaats van de detector aangeslo
ten. Ze dienen om drukvariaties, veroorzaakt door de stromingsweerstand van de detector, te 
voorkomen. 

Voor het getekende circuit is dan ook een elektrisch analogon denkbaar. 
Op een belangrijk punt is er een groot verschil. De detector ziet verschil tussen 
moleculen uit v1 (propaan) enerzijds en v2 en va (stikstof) anderzijds. Tussen 
elektronen uit v1, v2 en va is geen verschil. In een elektrisch analogon zal daar
om·bij wijziging van de instelling een variatie op een hoog niveau waargenomen 
worden. Bij de detector wordt dit nulniveau niet door dit apparaat bepaald, 
maar door de er achter geschakelde detector. 

De concentraties in v2 en va zijn als volgt te berekenen: 
(voor symbolen zie de figuur) 

Vl2 p12/Rl2 

v23 P2a/ R2a; deel dat van v2 "weglekt" is Pza/(Rza · v2) 

v1a = P12 · Pza/(R12 · Rza · vz) 

vz = Pz/R2 en va =Pa/Ra dus 

(
R12 · R2a ) 

v1a = P12 · P2a · va/ · P2 · Pa 
R2 Ra 

P2 = P2a +Pa 

R12/ Rz = ( 7]prop/7]stlks) (hz/ /2) 

Rza/ Ra = ha/ la 

Dus Vla = [(P12 · Pza)/Pa (Pa + P2a)] · [(/2 · la)/(h2 ·/za)] • 

[ 7]st,ks/7]prop] • va 

(SOl) 
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aantal ml/.s van v1 dat in va komt Indien v1a 
l lengte der capillairen (met steeds dezelfde doorsnede van 

0,25 mm) die als stromingsweerstanden gebruikt worden. 
Evenzo blijkt door v12 met v2/vz te vermenigvuldigen: 

V12 = P12/R12 = [1'12/(Pa + P2a)] [lz/h2] [ 7]sttks/7Jprop] · vz 

en is v1a = v12 [Pza/Pa] [la/lza] [va/vz] 
(502) 

Bij bovenstaande afleiding zijn enkele veronderstellingen gemaakt. Deze zijn: 
- de snelheid van het gas, dat leiding I en 2 binnenstroomt is gelijk aan die 
welke de leiding uitstroomt. 
- de viscositeit van het gas in de capillairen R2, R2a en Ra is gelijk aan die van 
stikstof. 
- P1> P2> Pa 

De aannames zijn aanvaardbaar indien maar weinig propaan uit leiding 1 
naar leiding 2 "weglekt". 

Voor een nauwkeurige bepaling van de concentraties dienen de drukken goed 
bekend te zijn. Daarom werden Betz micromanometers gebruikt 50°) waarmede 
de druk tot op 0,01 mm waterkolom is af te lezen. 

Ook dient va, de stikstofgassnelheid in de derde leiding, bekend te zijn. 
De combinatie van Ra en de meter, vereist voor meting van Pa, is te gebruiken 
als venturimeter. De aflezing op deze manometer werd daarom met behulp van 
een zeepbelmeter geijkt in ml/s. Voor de gassnelheden welke vereist zijn om de 
concentratie in v2 te berekenen geldt hetzelfde. 

De verhouding der viscositeitscoëfficiënten kan uit literatuurwaarden berekend 
worden en is voor dit geval, bij gebruik van stikstof en propaan, 0,458 bij kamer
temperatuur. 

De verhouding van de lengtes der capillairen is door een "interne" ijking te 
bepalen. Het is nauwelijks te verwachten dat de verhouding van de lengtes der 
capillairen overeen zal komen met de verhouding der stromingsweerstanden. 
De inwendige doorsnede kan immers nogal variëren. Voor de korte stukjes ca
pillair werd dit zoveel mogelijk vermeden door gebruik te maken van enkele 
parallel geschakelde stukken. Deze stukken werden op verschillende plaatsen 
uit een lang stuk capillair gehaald om een zo ·goed mogelijk gemiddelde te krij
gen. De bepaalde verhoudingen bleken dan ook niet meer dan 20% van de, uit 
de lengte's, berekende waarden te verschillen. 

Fig. 5-2 schetst de gevolgde methodiek. Door sommige leidingen af te sluiten 
en maar op één punt stikstofgas te introduceren kan de verhouding van de af
gelezen drukken gecorreleerd worden met de verhouding van de stromingsweer
standen .. De nauwkeurigkeid hangt uiteraard samen met de nauwkeui-igheid 
van de drukmeting. Eenmaal bepaalde verhoudingen blijven geldig. 

Een bèlangrijke eigenschap van het apparaat is de dynamiek, de verhouding 



Fig. 5-2. Schema's om de verhou
ding van de lengtes der capillairen 
door een "interne" ijking te bepalen 
(zie ook fig. 5-1). X = afgesloten 
leiding. 
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tussen de hoogste en laagste te realiseren concentratie. Uit de formule is het dui
delijk dat deze bepaald wordt door de drukken en door de verhoudingen van 
de lengtes der capillairen. Wordt voorzichtig gesteld dat Pz3/P3 kan variëren 
van 0,25 tot 2,5 en voor iedere tussenliggende waarde van deze verhouding 
P1z/Pz van 1,0 tot 20 dan is de totale variatie, die met drukverschillen mogelijk 
is een factor 200. Veel grotere variaties zijn lastig omdat dan niet meer aan de 
eis P1> Pz> P3 voldaan kan worden. Door de verhouding van de lengtes der 
capillairen te wijzigen kan dit vergroot worden. Terwille van een eenvoudige 
berekening is daarom de aangegeven constructie gekozen waarbij de lengte van 
de twee lange capillairen naar keuze 50 of 500 cm is. Bij 50 cm voor R12 moet er 
rekening mee gehouden worden dat bovenstaande aannamen niet meer geheel 
verantwoord zijn. De getekende constructie is gekozen omdat uitwisseling van 
de capillairen geen bevredigende resultaten gaf. Waarschijnlijk was dit te wijten 
aan het feit dat de plaats van de uitmonding van de capillair in de wijde buis 
dan van plaats veranderde. Om nog een iets grotere flexibiliteit te verkrijgen 
werd Rz ook in twee stappen uitgevoerd, waardoor behalve een factor 10 ook een 
factor 10/3 gevariëerd kon worden. 

3. Gebruik 

Uit de derde leiding komt een stikstofstroom waarbij de concentratie eniger
mate onafhankelijk van de gassnelheid is (voor P3« Pz3';. Bij de diffusiecapillair 
was (hoofdstuk 3) de hoeveelheid organische stof per tijdseenheid constant, on
afhankelijk van de gassnelheid. 
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Leiding 4 is uit praktische overwegingen opgenomen. De nulstroom bij de
zelfde gassnelheid, waarmede het propaan toegevoerd wordt, is dan gemakke
lijk te bepalen. 

De apparatuur werd niet gethermosteerd. De temperatuur zal ongetwijfeld 
van invloed zijn door verandering in viscositeiten, doorsneden van capillairen 
en uitzetting gassen. Gelukkig bevat de te gebruiken formule slechts verhoudin
gen. 

Een bezwaar bij het gebruik is dat de insteltijden lang zijn. Wordt aan de hand 
van de optredende drukverschillen de gassnelheden door de lange capillairen 
berekend dan blijken deze zo laag te zijn dat de doorstroomtijd wel 20 minuten 
kan bedragen. Voor R12 is dit geen bezwaar omdat hier toch 100% propaan 
doorstroomt en de snelheidsverandering zich wel snel door de capillair voort
plant. Voor R23 is dit wel een bezwaar omdat zich hier een concentratieverande
ring door de buis moet voortbewegen. De insteltijden, ook lang door de grote 
dode ruimten in de gebruikte watermanometers, bleken doorgaans 2 uur te zijn 
(voor h2 = h3 = 500 cm). 

Voorts dient er nauwkeurig opgelet te worden dat er geen stof of waterdrup
peltjes de capillairen binnendringt. Dit zou de nauwe capillairen verstoppen. 
Door een waterdruppel in de capillair neemt de weerstand van deze aanmerke
lijk toe waardoor uiteraard een onnauwkeurige meting ontstaat. In sommige ge
vallen is dit waar te nemen in een enorme toename van de ruis. Dit onstaat 
doordat de waterdruppel steeds opnieuw a.h.w. "doorbarst". Er doen zich dus 
drukpulsen voor. 

4. Toepassingen en verbeteringen 

Hoewel de resultaten geen grote nauwkeurigheden te zien hebben gegeven is het 
instrument toch goed bruikbaar om bijvoorbeeld de curves 3-4, 3-5 en 3-6 op 
te meten. Zoals ter plaatse en in hoofdstuk 4 betoogd, is dit van groot belang. 
Als extra verdunner na de ditfusiecapillair bewijst het eveneens goede diensten. 

Voor een nieuwe constructie verdienen de volgende punten aandacht : 
- kortere capillairen, bij een nauwere doorsnede, geven een kortere insteltijd. 
Wel zal dan de stroming onder invloed van diffusie aan belang winnen. 
- aansluitingen dienen vrij van dode ruimten gemaakt te worden. De aan
sluitingen zoals geschetst in fig. 4-3 A werden bijvoorbeeld toegepast; ten onrech
te zoals later bleek. Overigens kan de beschreven logaritmische verdunner goed 
gebruikt worden om het apparaat op dode ruimten te testen. 
- drukmeters moeten een minimaal dood volume hebben; in aanmerking ko
men bijvoorbeeld de capacitieve drukmeters, waarbij een membraan maar 
weinig van plaats verandert. 
- capillairen van een ander, niet oxideerbaar materiaal zullen niet" vernauwen". 
Gedacht kan worden aan capillairen van goud of van glas. 
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- een compacte opbouw maakt thermostering mogelijk. 
- om stofdeeltjes geheel te voorkomen kunnen roestvrij stalen filters dienen. 
- een snelle omschakeling, met behulpvan elektrische ventielen, van de detector 
naar leiding 2, 3 of 4 en gelijktijdige inschakeling van de vervangingscapillair 
vereenvoudigt het gebruik. 

5. Resultaten 

Deze waren niet erg bevredigend. De snelheid van het stikstofgas in de derde 
leiding werd constant gehouden om met constante gevoeligheid van de " vlam" 
te werken. Nadat de verhouding der stromingsweerstanden bepaald was, werd 
met bovenstaande formule en de gemeten drukken de concentratie berekend. 
Dit werd met behulp van va omgerekend in een aantal mg/s. Het quotiënt 
van het signaal en deze waarde geeft de gevoeligheid. De gevonden waarden 
liepen meer dan een factor twee uiteen. De laagste waarden stemden overeen 
met de in de figuren 3-4, 3-5 en 3-6 gevonden waarden van iets meer dan 2 
flCfmg js. Te verwachten is immers dat voor propaan (M = 44) de gevoelig
heid tweemaal zo groot is dan voor aethylalcohol (M = 46). Aethylalcohol 
telt immers slechts 1,5 "actief" C-a toom (par. 1-lüc). De gevoeligheid is dus 
evenredig met 1,5 · 12/46 en voor propaan met 3 · 12/44. Deze gevoeligheid 
voor propaan komt goed overeen met vele literatuurwaarden, tabel 1-VI. 

De oorzaak waarom alleen te hoge en riiet te lage waarden werden gevonden 
(ook indien het beladen gasmengsel uit leiding 2 betrokken werd) is niet duide
lijk. Wellicht dat door het voorbijstromende gas het propaan uit de capillairen 
R12 en R23 "gezogen" werd; een methode welke voor verdunning door Saltz
man 502) is toegepast. Een belangrijke bijdrage van de diffusie lijkt bij de grote 
lengte van de capillairen niet erg waarschijnlijk. Volgens hoofdstuk 4 is de 
diffusie immers omgekeerd evenredig met deze lengte. 

De waarnemingen van Huyten et al 501) in een analoog apparaat vertonen vol
gens hun tabel 1 goede overeenstemming. Zij vergelijken gevonden waarden met 
berekende, waarbij deze laatste als juist wordt aangenomen. De vlam lijkt echter 
beter te zijn dan verwacht. Worden namelijk hun waarnemingen gerangschikt 
met de aanname dat de gevonden waarden juist zijn dan blijken de berekende 
waarden beneden een zekere grens te hoog en boven deze grens te laag te zijn. 
Het verschil neemt toe met toenemende afstand tot deze grens. (Wellicht dat 
dit te wijten is aan de naaldventielen welke voor de weerstanden R1, R2 en Ra 
gebruikt werden.) 

Bij het hier beschreven apparaat treedt voor een klein bereik deze afwijking 
niet op. Indien voorts de metingen vlak na elkaar gedaan worden dan kan de 
overeenstemming goed zijn, zoals uit fig. 5-3 blijkt. Het signaal en dus de hoe
veelheid toegevoerde propaan blijft constant indien eenmaal ingesteld is.Voor 
een "verontreinigde" continue gasstroom is het beschreven apparaat dus ge
schikt. 
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Fig. 5-3. Verband tussen signaal van de vlamionisatiedetector en de berekende propaancon
centratie (vN, ~ 1 ml/s). Het gasmengsel werd betrokken uit leiding 3 van fig. 5-l. De detec
tor was op de optimale gassnelheden ingesteld. 
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Fig. 5-4. Het log-log verband tussen het signaal i en de ruis R (R = 2/3 • Urmax). Het CaHs/N2 
mengsel werd zowel uit leiding 2 als uit leiding 3 van fig. 5-1 betrokken. De lijn voldoet aan de 
vergelijking: R = (iO,S76)f32,3. 
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Een ander resultaat was dat de ruis in absolute waarde toeneemt bij toe
nemend signaal. In procenten uitgedrukt neemt de ruis in het signaal, welke 
alleen met een continue gasstroom bepaald kan worden, regelmatigafvaniO% 
bij 10-11 A tot I% bij 10-s A. Bij twee geheel verschillende constructies van het 
apparaat werden ongeveer dezelfde waarden gevonden. Dit zou er op duiden, 
hoewel niet in de literatuur vermeld, dat de ruis van het signaal afhangt. De 
correlatie tussen beiden kan wellicht licht werpen op het reactiemechanisme in 
de vlam. De mogelijkheid dat de ruis van het verdunningsapparaat afkomstig is, 
kan niet uitgesloten geacht worden. Daarom werd aan het in fig. 5-4 weergegeven 
verband niet teveel waarde gehecht. 
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HOOFDSTUK 6 

ELEKTRONISCHE HULPMIDDELEN 

1. Compensatie nulstroom 

Om een variatie in de nulstroom, veroorzaakt door een extra component in het 
inerte gas, nauwkeurig te kunnen meten, dient de nulstroom gecompenseerd te 
worden. Dan kan immers de signaaltoename zoveel mogelijk over de gehele 
schaal van het ter beschikking staande meetinstrument gemeten worden. Een 
reeds genoemde compensatiemethode is die met een tweede "loze" detector 
(par. 2-3). 

In plaats van deze tweede detector kan een stroom- of spanningsbron als 
compensator genomen worden. Bij de allerwegen toegepaste meetmethode voor 
de minieme, door de vlam geproduceerde, stroom wordt deze in een spanning 
over een hoogohmige weerstand omgezet. Met een galvanometer, schrijvende 

A 

B 

Fig. 6-1. Meetprincipe voor kleine stromen met behulp van de in B toegevoegde versterker 
met ingangsweerstand groot t.o.v. 109 n. A demonstreert waarom het meetinstrument met 
inwendige weerstand van 105 n niet zonder versterker gebruikt kan worden. De versterker 
fungeert als "weerstandstransformator". 



-95-

potentiometer e.d. is deze spanning, vanwege de hoge waarde van deze weer
stand en de relatief lage ingangsweerstand van het meetinstrument, niet meet
baar. De parallel aan de hoogohmige weerstand geschakelde meter zou deze 
weerstand immers te veel verlagen. Daarom wordt een versterker tussengescha
keld. Hierdoor blijft de spanning gelijk maar verlaagt de weerstand waarover 
deze spanning staat (fig. 6-1). 

Compensatie van de nulstroom is mogelijk aan de in- en aan de uit-gang van 
de versterker. Compensatie aan de ingang heeft het voordeel dat de versterker 
niet de nulstroom te verwerken krijgt en dat voor het te meten signaal dan het 
volle versterkingsbereik ter beschikking staat. Het nadeel is dat door de hoog
ohmige weerstand dit deel van het circuit uiterst snel stoorsignalen (van bij
voorbeeld netleidingen) kan opnemen. 

Compensatie aan de uitgang van de versterker heeft het voordeel dat tegelijk 
met het gewenste signaal de nulstroom gemeten kan worden. De schakeling 
kan zonder meer op ieder bestaand apparaat aangebracht worden. Deze wordt 
maar weinig toegepast. Bij diverse metingen is de in fig. 6-2 getekende schake• 
ling gebruikt om niet in de versterker een ingreep te hoeven verrichten. 

22,5V 

~--~~~~+-li~lmV 
Rec. 

g 

Fig. 6-2. Compensatieschakeling tussen versterker A en de recorder. De versterker 607) levert 
I ,0 mA, dus I m V over I ,O.Q. Met behulp van de spanningsdeler I ,8 M n- 100 n staat een in
stelbare tegenspanning ter beschikking. Voor de I 00 n potentiometer is een type met een draai
ingshoek van 3600° gebruikt. Met S kan de schrijvende potentiometer kort gesloten worden 
om er het nulpunt van in te stellen. Door de recorder 612) op een meetbereik kleiner dan I mV 
te schakelen kan een bepaalde uitslag "vergroot" weergegeven worden. 

Spanningscompensatie aan ingang versterker: Deze wordt in het merendeel 
der commerciële apparaten toegepast. Een spanning om een stroom te compen
seren, fig. 6-3, geeft een voor de praktijk minder handige oplossing. Bij het ver
anderen (omschakelen) van de hoogohmige weerstand blijft de nulstroom gelijk. 
De nulspanning over de weerstand zal veranderen. De compensatiespanning 
blijft gelijk en zal niet meer equivalent zijn aan de "nieuwe" nulspanning. 
M.a.w. het nulpunt verschuift. 

Dit kan zelfs gebruikt worden om de nulstroom te bepalen zonder dat het nul
punt van het meetinstrument plus versterker bekend hoeft te zijn (wel is een 
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A 

Vp 

Fig. 6-3. Schakeling voor spanningscompensatie voor gebruik tussen (,.zwevende") detector D 
en versterker A. 
Voor een complete schakeling zie o.a. Ongkiehong 1705), Huyten et- al 50l). Bij omschakeling 
van de weerstanden verandert io en Vc niet maar wel Vo. De polarisatiespanning Vp wordt door 
batterijen geleverd. 

eis - waaraan de meeste versterkers voldoen - dat het uitgangsignaal bij 
afgekoppelde vlam, bij omschakeling van de ingangsweerstand, niet verandert). 
Is de nulstroom io A en zijn de twee naar keuze in te schakelen weerstan
den Rn en Rm ohm (Rn > Rm) dan is de nulspanning respectievelijk ioRn en ioRm 
volt. Wordt in het laatste geval de nulspanning gecompenseerd tot een rest
spanning van Vx volt, dan bedraagt de compensatiespanning Vc dus Vx -ioRm 
volt. Na omschakeling zal de "nieuwe" restspanning ioRn - ioRm + Vx volt 
zijn. De nulpuntverschuiving Ll V, die op het meetinstrument afgelezen wordt, 
is dan ioRn - ioRm + Vx- Vx volt. Dus geldt: 

io = Ll Vj(Rn - Rm) A. (600) 

V oorkomende getalwaarden zijn: Ll V = 9 · I 0-2 V; Rn = I 010 ohm en Rm = I 09 
ohm. De nulstroom is dus 10- 11 A. Deze bepaling, welke meestal niet ge
beurt, is van belang omdat de uitkomst een indicatie geeft over vervuiling van 
de detector en een overmatig verdwijnen van organisch materiaal uit de kolom. 

·Zonder een grote ingreep is het mogelijk een schakeling voor spannings
compensatie te vervangen door een andere, waarbij het nulpunt bij omschake
ling van de ingangsweerstand niet hoeft te worden bijgesteld. Bovendien kan 
de nulstroom meteen worden afgelezen. 

Deze schakeling voor stroomcompensatie aan ingang van de versterker wordt 
op enkele commerciële apparaten soa) 616) aangetroffen, fig. 6-4. De compensatie-
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Fig. 6-4. Schakeling voor stroomcompensatie voor gebruik tussen (geaarde) detectorDen ver
sterker A. De meetweerstanden dienen minstens lOO x kleiner te zijn dan de weerstand van 
1012 .n, die de compensatiestroom bepaalt. De potentiometer van 250 k.O kan 10 omwentelin
gen maken. Rz is een storende lekweerstand welke bij onvoldoende isolatie kan optreden. De 
maximum beschikbare compensatiestroom is 1,35 · I0-10 A. 

stroom wordt bepaald door de spanning Vc over de weerstand Re. Door deze 
spanning variabel te maken kan iedere gewenste nulstroom gecompenseerd wor
den. De maximum vereiste compensatiestroom kan, bij gebruik van een kolom 
en een vlamionisatiedetector, op I0-10 A gesteld worden. Detectoren met 
radioactieve bronnen vereisen een compensatiestroom van ca. 10-s A (tabel2-I). 
In het schema zijn tevens de batterijen aangegeven om de vereiste polarisatie
spanning (par. 4-4) over de detector te verkrijgen. De dik getekende verbindingen 
zijn gevoelig voor externe storingen. Ze dienen dan ook tezamen met de polari
satiebatterijen goed afgeschermd en geïsoleerd van aarde (> 1014 ohm) te zijn 
aangebracht. De potentiometer bevindt zich in een laagohmig circuit en be
hoeft dan ook (gelukkig) niet extreem goed geïsoleerd te zijn opgesteld. Is de 
weerstand Re en de maximumwaarde van Vc bekend, dan is de compensatie
stroom uit de stand van de potentiometer te bepalen. 

De getekende schakeling is met iedere versterker, zonder ingebouwde batte
rijen voor de polarisatiespanning, bruikbaar. 

2. Indicatie injectietijdstip en tijdmeting 

Het is van belang de schrijvende potentiometer ook het moment, waarop het te 
onderzoeken mengsel in de gaschromatografische kolom wordt geïnjecteerd, te 
laten aangeven. Dit kan gebeuren door deze schrijver te voorzien van een elek
tromagnetisch bediende hulppen welke bij bekrachtiging van een uitwendig te 
bedienen relais een paar millimeters verschuift. Wordt deze bediening door rnid-
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del van een voetschakelaar uitgevoerd, dan zijn beide handen vrij voor de in
jectie. De tijd welke tussen de maxima van twee achtereenvolgende signalen 
(pieken) verloopt, kan op het papier van de schrijver door een lengtemeting be
paald worden. Voor korte tijden, bij de gebruikelijke snelheden van het papier
transport, is deze meting niet nauwkeurig genoeg. 

Schrijvende potentiometers zonder hulppen kunnen met behulp van de scha
keling 6-5 toch van deze faciliteit voorzien worden. De condensator C wordt via 
R1 opgeladen gehouden. Met behulp van R2 kan de spanning erop en dus ook 
de lading ingesteld worden. Wordt schakelaar Sr gesloten, dan ontlaadt C zich 
over deingangsweerstand Ri van het meetapparaat. Deze is parallel geschakeld 
met de veellagere uitgangsweerstand Ru van de versterker. De spanning over 
Rt en Ru stijgt snel tot de waarde bepaald door R2 en valt dan logaritmisch af 
met een tijdconstante bepaald door RuC. Deze tijdconstante (hier 0,064 s voor 
Ru = 1000 Q) is klein ten opzichte van de tijd die de pen nodig heeft om de 
door R2 bepaalde uitslag te bereiken. Aleer de pen deze uitslag bereikt heeft, zal 
het signaal al merkbaar verminderd zijn. De maximum uitslag is daarom lager. 
De oppervlakte onder de verkregen puls zal altijd dezelfde zijn. Dit kan be
langrijk wezen indien deze indicatiepiek op de top van een piek, waarvan het 
oppervlak elektronisch bepaald wordt, geschreven zou worden. De aan te 
brengen correctie is dan immers constant. 

Voor het voorkomen van het opvangen van storingen in dit circuit, dat ver
bonden is met het circuit waarop het te meten signaal staat, verdient het aan
beveling alles in een goed afgeschermd kastje onder te brengen. Dit kastje is in 
de bestaande uitvoering in de recorder 617) geplaatst vlak bij het ingangscircuit. 
De microschakelaar S1 wordt op afstand mechanisch, met behulp van een voet
schakelaar (zoals bij bandopnemers geleverd wordt), bediend. 

Voor tijdmeting is de schakelaar S2 aangebracht. Deze wordt gelijk met S1 ge
sloten en geopend. Sz schakelt een stopklok 6°9), voorzien van een impulsmagneet, 

s, i ~'·~~i'~' "
00

" Fig. 6-5. Sch• ko\iog w"'medo op hot 

1 7 schrijfpapier van de recorder tijdstip-
I + pen gemarkeerd kunnen worden. Tege-

s, 1 OJ , <4oovl lijk met de markering kan de impuls-
I ~< magneet (magn.) met de spanning V_ 
i bekrachtigd worden om een stopklok 

ill 609) aan of uit te schakelen. De schake-
+ 64~-'' 1 1 ling is berekend voor een versterker 

(25Vl : :Ru welke een signaal produceert van 1 mV 
l~J per I 0 !l uitgangsweerstand. De twee 
l condensatoren van 0, I JLF en de weer-
I stand van 4,7 k!l dienen om stoorsig-
1 nalen van de impulsmagneet naar meet-

.___.....__.....__._ _ _ _ __,__ circuit te onderdrukken. 
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in. Bij het eerste "pipje" dat door de schrijvende potentiometer geregistreerd 
wordt, gaat de stopklok lopen en bij het tweede stopt deze. De tijd tussen de 
pipjes kan dus op de stopklok afgelezen worden. Een verdere verfraaiing is 
mogelijk door tegelijk de impulsmagneten van twee stopklokken te bedienen. 
Wordt dit zo gedaan dat tegelijkertijd de ene gaat lopen en de andere stil gaat 
staan, dan kan steeds de tijd tussen opeenvolgende pieken afgelezen worden. 
Op het chromatagram is aan de pipjes bovendien zichtbaar welke tijden gemeten 
zijn. 

3. Semi-logaritmische verzwakking 

Vaak zijn de hoogtes van de pieken, welke door de schrijvende potentiometer 
geregistreerd zullen gaan worden, geheel onbekend. Zelfs is het dan moeilijk 
om te voldoen aan de eis om, door geschikte keuze vandestanden van de ver
zwakker op de versterker1 alle pieken "op het papier" te laten blijven (d.w.z. dat 
er geen signalen optreden groter dan het meetbereik van het meetinstrument). 
De vereiste verzwakker-standen dienen daarom van te voren met een "proef
opname" bepaald te worden. Lopen de pieken in grootte zeer sterk uiteen, bij
voorbeeld 2000 maal, dan zijn verschillende proefopnamen nodig om kleine 
pieken niet over te slaan. 

Fig. 6-6 geeft een schakeling waarbij de signalen semi-logaritmisch verzwakt 
worden, Abel en Dabney 600). Pieken welke meer dan 1000 maal te groot zouden 
zijn, blijven nu nog binnen het meetbereik van de schrijvende potentiometer. 
Hele kleine pieken blijven nog zichtbaar. 

De schakeling maakt gebruik van de tweede sleepdraad in de recorder en is 
makkelijk om te schakelen op gewone lineaire weergave. Wel dient een voor
zorg genomen te worden. Het signaal dat de schrijvende potentiometer per schaal
deel te verwerken krijgt, verandert bij de semi-logaritmische weergave sterk. 
Het instellen van de demping is dan ook een compromis. Deze wordt zo inge
steld dat de dode band (par. 6-4) niet te groot is op het onderste deel van het 
meetbereik en dat op het bovenste deel (boven 85 %) net geen oscillaties optre
den. Het is niet zeker dat dan de demping voor de lineaire weergave ook opti
maal is. De weerstand van 100 k.Q wordt dan zo afgeregeld dat dit wel het geval is. 

De RC-demping (820 Q en 4000 fLF in fig. 6-6) vermindert de neiging tot oscil
leren. Scherpe pieken zullen mede daardoor sterk vervormd weergegeven 
worden. Om met goedkope middelen een eerste indruk te verkrijgen van de di
verse piekhoogten is dit geen bezwaar. 

Sleepdraad 1 (fig. 6-6B) is in 100 gelijke delen verdeeld (aanwijzing schrijver). 
Sleepdraad 2 is ook in 100 gelijke delen verdeeld te denken. Ze zijn zo geconstru
eerd dat x voor beide sleepdraden het procentuele deel van de weerstand links 
van de aftakking voorstelt. Rv voegt aan de tweede sleepdraad Rd a.h.w. enkele 
schaaldelen toe; isRv = Rd/n dan wordt het aantal schaaldelen 100 (1 + 1/n). Rd 
wordt immers (I + 1/n) maal groter. Er geldt dan: 
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Fig. 6-6 A. Schakeling voor semilogaritmische verzwakking m.b.v. een recorder 61') en een 
meetversterker 613) . De onbenoemde weerstand wordt zo bemeten dat de meetversterker I mV 
ingangsignaal krijgt. Voor een 20 mV recorder bij een maximum verzwakking van 21 maal 
(zie tekst) is dus een signaal van 420 m V vereist, dit staat over een weerstand van 420 n. De 
"zwarte" potentiometer is de 2e sleepdraad in de schrijvende potentiometer (2700 0). De om
schakelaar maakt lineaire weergave mogelijk. Is het uitgangsignaal van de versterker A groot 
genoeg dan kan de meetversterker achterwege blijven. 

Fig. 6-6 B. Principe van de methode; 2 = 2e sleepdraad in schrijver; 1 = meetpotentiometer 
van schrijver; Vret is gelijk aan het meetbereik, hier 20 mV. 

100(1 + lfn)- x 
Vt = Vt · --------

100 (1+1/n) 

x 
en Vt = V,._ 

re 100 

dus isVt 
x(l+ 1/n) 

Vret·---------
100(1 + 1/n)- x 

x 
V oor n» 1 : Vt "' Vret · 

100 
_ x 

x 
V oor n = 20 Vt = 1,05 · 

105 
_ x · Vref 

In de schakeling van fig. 6-6A is dus: 

(601) 
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Voor volle schaaluitslag (x = 100) van de recorder is bij linaire weergave een 
ingangspanning Vret vereist. Vret stelt dus het meetbereik van de recorder voor. 
De maximum extra verzwakking is daarom voor de gegeven dimensionering 21 
maal. Als voorbeeld zijn twee chromatogrammen weergegeven, fig. 6-7 A en 6-7B, 
respectievelijk semi-logaritmisch en lineair geschreven. Ter vergelijking moge 
de c&romatogrammen 6-7C en 6-7D dienen, welke respectievelijk lineair en loga
ritmisch geschreven zijn met een commmercieel verkrijgbare versterker 611). 
In deze versterker wordt om een logaritmische karakteristiek te verkrijgen ge
bruik gemaakt van een diode. Het resultaat blijkt veel overeenkomst te vertonen 
met de semi-logaritmische weergave. Dit blijkt uit de in de figuren weergegeven 
experimenteel en theoretisch bepaalde schaalverdelingen. De pijlen op deze 
schaal duiden de omschakel punten, vooreen verzwakker met factoren 3 en 10 aan. 

De schakeling kan ook gezien worden als een waarbij kleine pieken vergroot 
worden ten opzichte van de grote pieken. Figuren 6-7E en 6-7F geven weer een 
vergelijking tussen lineaire en semi-logaritmische weergave. Een zelfde verge
lijking, maar dan gemaakt met de genoemde "logaritmische" versterker, is te 
vinden in de figuren 6-7G en 6-7H. De semi-logaritmische verzwakking blijkt 
voor dit doel in het voordeel te zijn. In alle acht laatstgen0emde figuren geven 
pijlen overeenkomstige punten aan. De kleine pieken worden of blijven bij de 
semi-logaritmische weergave zichtbaar terwijl de grote pieken er veel minder 
"van af lopen". 

Fig. 6-7. Vergelijking tussen lineaire, logaritmische en semi-logaritmische weergave van chro
matogramrnen. Gebruikt is een mengsel van butanol, pentanon, heptaan, tolueen, butylace
taat, octeen en enkele onbekende verontreinigingen. De scheiding gebeurde op een I % squa
laankolom (zie de pagina's 102 - l06). 
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4. Instellingen schrijvende potentiometer 

Een overzicht van meer dan 2000 commercieel verkrijgbare schrijvende po
tentiometers is gepubliceerd door Nelson 615) . Door Daneman en Talbot 606) 

en Daneman en Ross 605) worden de verschillende belangrijke grootheden van 
deze instrumenten besproken. In diverse fabriekdocumentaties 608) 617) 614) 

zijn ook gegevens over instellingen en werking te vinden. 
Sommige schrijvende potentiometers hebben twee instelknoppen, te weten 

voor regeling van de versterkingsfactor ("volumeregelaar") en van de RC-dem
ping. Bij andere, waarbij een tachogenerator als dempingselement gebruikt 
wordt, is de instelling tot een knop beperkt. Bij de eerste uitvoering beïnvloeden 
beide instellingen elkaar. 

Het een en ander moet zo geregeld worden, te beginnen met de "volume
regelaar", dat de dode band niet te groot is en dat geen "doorschieten" op
treedt. Fig. 6-8A en 6-8B geeft weer hoe voor een stapvormig signaal respectie
velijk de juiste en de te trage instelling zichtbaar wordt. Pieken met stijgtijden 
korter dan de aangegeven waarden van 0,3 en 0,6 s zullen vervormd geschreven 

A 

B 

.f'ig. 6-8 A. Juiste instelling van een schrijvende potentiometer voor een stapvormig signaal. 
Dit werd verkregen door de nulstroom van de detector niet geheel te compenseren. Bij om
schakeling van de verzwakker op de versterker wordt een stapsignaal verkregen. Omschake
ling van deingangsweerstand van de versterker geeft in het algemeen geen signaal met een daal
ofstijg-tijd klein t.o.v. die van de schrijver. 

Fig. 6-8 B. Te trage instelling; let op het verdwijnen van de kleine "doorschietpiekjes" van 
fig. A en het "kruipen" van de pen. De dode band (hier niet gedemonstreerd) is eveneens groter. 
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worden; d.w.z. de piekhoogte wordt minder en de stijgtijden bereiken de ge
noemde getalwaarden. 

Om een regelbaar stapvormig signaal te krijgen is gebruik gemaakt van de 
schakeling van fig. 6-9. De kortsluitmogelijkheid is aanwezig om te kunnen 
waarnemen hoe de schrijvende potentiometer zich gedraagt indien zijn ingangs
weerstand minder wordt. Meestal gaan dan oscillaties optreden. Opgemerkt 
moge worden dat R2 in dit testapparaat de ingangsweerstand voor het meet
apparaat vormt. De afregeling ervan geschiedt dus bij een waarde van de 
ingangsweerstand van 1000 n. Wordt op het meetcircuit overgeschakeld, dan 
dient de weerstand daarin net zo groot te zijn als die waarde. 

Door Thompson 621) en Roske en Fuller 404) is een schakeling gepubliceerd 
waarmede een piek te simuleren is en diverse instellingen te verrichten zijn. 

22,5V S, 

r--------4!±---

Roe. 

Fig. 6-9. Schakeling om meetbereik schrijvende potentiometers te testen en om dode band in 
te stellen (door S1 aan/uit te schakelen). Met S2 is ompolen mogelijk en met Sa kortsluiten van 
de recorder. De 1000 n potentiometer maakt 10 omwentelingen en zorgt ervoor dat binnen 
het gekozen meetbereik iedere spanning instelbaar is~ De andere potentiometers dienen om de 
meetbereiken afte ijken. Met R1 kan voor spanningsdaling in de batterij (met Mte controleren) 
gecorrigeerd worden. 
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5. Mogelijke circuits voor de vlamionisatiedetector 

In fig. 6-10 zijn de diverse mogelijkheden aangegeven waarop een vlamionisatie
detector met batterijen voor polarisatiespanning en hoogohmige meetweerstand 
geschakeld kan worden. De storende lekweerstanden zijn gestippeld aangege
ven. Een lekweerstand zal zich als storend uiten indien hierdoor een stroom niet 
afkomstig van de vlam, door de meetweerstand kan gaan lopen ("blanke" 
weerstanden). De constructies B en E zijn in dit opzicht het beste. Een nadeel is 
dat de brander zwevend t.o.v. aarde moet zijn opgesteld om bij B kortsluiting 
van de batterij te voorkomen. Een "zwevende" brander wordt o.a. geleverd 
door 602). 

i 
A 8 

r"ï 
I I 
I I 
I I 
I I 
LTJ 

I 
I 
I 
I 
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Fig. 6-10. Schematische voorstelling van schakelmogelijkheden van brander, tegenelektrode, 
batterijen en meetweerstand (in de versterker aanwezig). De brandermond kan zwevend op
gesteld zijn (B, C, E, F), de tegenelektrode (A, B, D, E), de polarisatiebatterijen (A, F) of de 
versterker ( C, D). Schakeling Everdient de voorkeur. Schakeling A wordt vaak om praktische 
redenen gebruikt hoewel D iets beter is. B, C en F zijn met dezelfde middelen slechter. 
De gestippelde weerstanden treden op als de isolatie niet voldoende is. Ze veroorzaken óf eea 
extra stroom door de meetweerstand ("blanke") óf een vermindering van deze weerstand "op
gevulde"). 

Een lekweerstand is ook storend indien deze de meetweerstand in waarde 
zou verlagen ("gevulde" weerstanden), hetgeen bij B het geval is. Constructie 
E is dus te prefereren. 

Indien geen "zwevende" (elektrisch t.o.v. aarde) brander ter beschikking 
staat, dan verdient D de voorkeur. De getekende lekweerstand is makkelijk te 
verhinderen. Isolatie van de tegenelektrode biedt geen practische problemen. 
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Maar voor D is een "zwevende" versterker nodig, welke slechts door enkele 
firma's geleverd wordt 622). 

Indien uitsluitend een geaarde brandermond en eenzijdig geaarde versterker 
ter beschikking staan, dan is A de enige oplossing. Mogelijkheden B, C en F 
zijn altijd slechter dan de andere mogelijkheden die met dezelfde middelen te 
realiseren zijn. Geprobeerd werden de constructies A enD. Er was geen verschil 
merkbaar; de isolatieweerstanden waren dan ook in goede conditie. In de litera
tuur en bij sommige fabrikanten vindt men soms voorkeur voor "zwevende" 
branders. Indien schakeling E toegepast wordt is deze voorkeur te begrijpen, 
hoewel voldoende isolatie van de brander een probleem blijft. 

Sommige versterkers bezitten een derde aansluitpunt, de z.g. "guard", de 
afschermelektrode. Deze wordt door de versterker op een spanning gehouden ge
lijk aan die van een der andere twee elektrodes. Lekstromen door onvoldoende 
isolatieweerstand zullen dan niet optreden. Er is immers geen spanningsver
schil aanwezig. Deze afschermelektrode wordt doorgaans niet tot aan de 
detector gevoerd omdat deze niet van een dergelijke afschermelektrode is voor
zien. Er werd een constructie geprobeerd (zie ook fig. 1-5), waarbij rond de 
staafvormige elektrode een afschermelektrode aangebracht werd in combinatie 
met een "zwevende" versterker. Er was een lichte verbetering in de ruis vooral 
bij hogere temperaturen merkbaar. Overigens kan het principe van deze tegen
koppelspanning voor de meting nog verder benut worden, zoals beschreven is 
door Middlehurst en Kennett 1803). 

6. Opsporen van fouten 

Optredende fouten worden vaak aan de elektronische apparatuur geweten, 
terwijl dan doorgaans blijkt dat elders in de apparatuur een fout zat. De 
meeste klachten betreffen een te grote dode band in de schrijvende potentio
meter en te veel ruis. 

Het eerste is onder 6-4 besproken. Is geen goede instelling te bereiken zoals 
daar besproken, dan kan een slechte of onjuiste aardverbinding er de oorzaak 
van zijn dat de schrijvende potentiometer te veel stoorsignalen opvangt. Ont
koppelen van de signaalleidingen aan de ingang van dit meetinstrument geeft 
dan uitsluitsel. 

Te veel ruis blijkt vaak van de kolom afkomstig, welke dan een hoge nul
stroom en dus te veel ruis (2-3) afgeeft. Meting van de nulstroom geeft dan de 
gewenste informatie. Het ontkoppelen van de verbinding van detector naar de 
versterker aan de kant van deze laatste geeft antwoord op de vraag of de ver
sterker de schuldige is of niet. Uitblazen van de vlam gevolgd door waarneming 
van de nulstroom geeft informatie of een slechte isolatie in de detector de schul
dige is of niet. Door de gasstroom door de kolom even stop te zetten en waar te 
nemen of dit in een vermindering van de ruis resulteert, is een definitief ant-
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woord te verkrijgen op de vraag of de kolom aansprakelijk gesteld moet worden 
voor de te hoge ruis. Te veel ruis bleek zich ook voor te doen indien er in het 
injectiestuk een klein lek in het afsluitend siliconenrubbertje was. Waarschijnlijk 
is dit een soort lek waar zich een lichte overdruk kan opbouwen, waarna het 
lek "doorbarst", weer een overdruk opbouwt enz. Bij sommige vlamconstruc
ties behoort kortsluiting tussen de brandermond en de tegenelektrode tot 
de mogelijkheden. Ruis bleek in sommige gevallen afkomstig te zijn van de bat
terijen. Deze bleken desondanks nog geheel geladen te zijn. 

Het is daarom aan te bevelen ieder jaar de batterijen, welke de polarisatie
spanning voor de vlam leveren, te vernieuwen. Periodieke schoonmaakbeurten 
van de vlamionisatiedetector (schuren) zijn evenzo aan te bevelen. Het opsporen 
van fouten voor één bepaald apparaat is besproken door Johnston 610). 

7. Versterker 

Zoals betoogd is deze op te vatten als een impedantie-omvormer, waarbij de in
en uitgangspanningen gelijk zijn, maar de weerstand waarover deze spannin
gen verschijnen een factor 1010 kunnen verschillen. Aan de uitgang van de ver
sterker is een spanningsdeler (verzwakker) opgenomen, om toch onder sterk 
uiteenlopende waarden van de ingangspanning een bepaalde maximum uit
gangspanning niet te overschrijden. Deze laatste waarde moet dan het meet
bereik van de te gebruiken schrijvende potentiometer zijn. Is dit meetbereik n 
maal lager, dan lijkt de versterkingsfactor van de gehele combinatie n maal 
groter. Eisen waaraan de versterker moet voldoen zijn geformuleerd door 
Halász en Schreyer 1793). 

De dynamiek van de versterker is de verhouding tussen het grootste signaal 
dat deze met een lineair verband tussen in- en uitgangspanning kan afgeven en 
de ruis; zie de analoge definitie voor detectoren, fig. 2-1. Bij een ruis van 10 !-'-V 
is het maximumsignaal dat aan deze eis voldoet afhankelijk van het merk 1000, 
2000 of 3000 mV. De dynamiek is dus resp. 105, 2·105 en 3·105. Dit is dus 
slechter dan de vlamionisatiedetector! Heeft het registrerend meetinstrument 
een dynamiek overeenkomend met die van de vlamionisatiedetector (elektroni
sche integrator), dan is de versterker voor een volledig gebruik van het dyna
misch bereik van de vlam de limiterende factor! Bij voorkeurdienemen dan 
ook een versterker met zo groot mogelijke dynamiek te gebruiken. Een ander 
voordeel is dat het omschakelen van de hoogohmige ingangsweerstand dan tot 
het minimum beperkt blijft. 

Dit heeft zeker voordelen. De waarde van deze weerstand is bij de precisie
uitvoeringen slechts met een nauwkeurigheid van ± 1 % bekend, terwijl de tem
peratuurcoëfficiënt 0,05 %tC is 623). Wordt gestreefd naar metingen met een 
nauwkeurigheid van 0,1 % dan is thermostering van deze in gangsweerstand een 
eis, waaraan in commerciële apparaten niet voldaan wordt! In deze versterkers 



-112-

is de situatie vaak nog erger omdat niet van precisie weerstanden gebruik ge
maakt wordt, maar vaak van weerstanden met een tolerantie van ±20 %. 
Voor nauwkeurige meting, welke met een vlamionisatiedetector zeer wel moge
lijk zijn, dienemen dus de ingebouwde weerstanden te vervangen. De beschre
ven waarnemingen zijn dan ook alle uitgevoerd met weerstanden, aan de in
gang van de gebruikte versterkers, in de ± 1 % tolerantie klasse. 

De gebruikelijke versterkers (in combinatie met een recorder) geven een ruis af 
van 10 f.l V bij een dynamiek van minimaal105. Versterkers met een ruis van bijv. 
0, l f.l V en een zelfde dynamiek, welke (nog) niet verkrijgbaar zijn, zouden de 
voorkeur verdienen. De eerste belangrijke factor, de dynamiek, is gelijk geble
ven. Er kan nu echter met een I 00 maal lagere ingangsweerstand volstaan wor
den. Deze moet namelijk minimaal zo gekozen worden, dat de ruis van de vlam 
over deze weerstand groter is dan die van de versterker. (Deze keuze is mogelijk 
indien de versterker spanningsmis afgeeft en de vlam ladingsmis of zo men wil 
stroomruis). Voor een versterkerruis van 10 [LV en een stroomruis van 10-14 A 
moet deingangsweerstand dus minimaal 1011 ohm zijn! Wordt een kolom voor 
de detector geschakeld, dan wordt de stroomruis bijv. 10- 12 A en kan met een 
weerstand van 109 ohm volstaan worden. Dit alles uiteraard indien de uitgangs
verzwakker van de versterker op minimale verzwakking staat. Deze verzwakt 
immers zowel het signaal als de aan de ingang van de versterker opgewekte ruis. 
Zou de ruis van de versterker slechts 0, l f.l V zijn, dan kan met een 100 maal 
lagere weerstand volstaan worden, dus respectievelijk 109 en 107 ohm. De isola
tieproblemen worden dan geringer. 

Bovendien wordt de voor de gehele versterker bepalende tijdconstante 
kleiner. Zoals betoogd in 2-5 hangt deze lineair, tot een bepaalde waarde 
overigens, samen met deze ingangsweerstand. Bij de ingangsweerstand van 
107 ohm en een kabelcapaciteit van 100 pF zou de tijdconstante van de Re
kring maar 1 milliseconde zijn. Dit is in dezelfde grootte-orde als die van de 
vlamionisatiedetector! Zoals in 2-5 opgemerkt is verdient het aanbeveling de 
tijdconstante variabel te maken om deze bij de verschillende piekbreedtes aan 
te kunnen passen. Een tijdconstanten welke lineair met de tijd na het injec
tietijdstip toeneemt (zoals formule (201) aangeeft), is vanzelfsprekend het 
beste, maar commercieel niet verkrijgbaar. 

Een versterker met stroomcompensatie is voor de praktijk verreweg te pre
fereren boven die met een spanningscompensatie (6-1). Wordt aan de uitgang 
van de versterker apparatuur gekoppeld met een kleine tijdconstante (snelle 
schrijver, oscilloscoop, integrator) dan dient men er op te Ietten dat de ver
sterker geen brom (50 Hz signaal) afgeeft. Deze wordt door de normale schrij
vende potentiometers met een tijdconstante van 1 s niet gezien, maar door deze 
apparatuur wel. 

In de gaschromatografische literatuur zijn enkele versterkers beschreven, o.a. 
door Böhm 604) en Smith 620). Littlewood 1114) heeft enkele schema's samenge-
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vat. Ter uitbreiding van het dynamisch bereik kan van een automatische ver
zwakker gebruik gemaakt worden, zie bijv. Baumann et al 601). De twee typen 
versterkers welke gebruikt worden, trilplaatelektrometerversterkers en verster
kers met elektrometerbuis aan de ingang (wel of niet getransistoriseerd), lijken 
voor de gestelde doelen vrijwel analoge eigenschappen te bezitten. Voor hele 
kleine tijdeonstantes is een versterker met elektrometerbuis in het voordeel. 
Voor gebruik met oscilloscoop of elektronische integrator kan de trilplaatelek
trometerversterker in het nadeel zijn. Het uitgangsignaal bevat namelijk een 
wisselspanning met een frequentie gelijk aan die waarmede de "trillende con
densator" vibreert. Hierop kan genoemde apparatuur reageren. 
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HOOFDSTUK 7 

DETECTIE MET BEHULP VAN ATOMAIRE STIKSTOF 

1. Overzicht 

Bij enkele der in hoofdstuk 1 besproken detectoren wordt een organisch mole
cuul geïoniseerd hetzij door een metastabiel argon atoom hetzij, na afbraak tot 
het CR-radicaal, door een zuurstofatoom. De vrijkomende reactiewarmte 
bleek in dit laatste geval immers genoeg om het gevormde molecuulfragment 
tot ionisatie te brengen. Uiteraard is het resultaat van de ionisatie, een stroom 
in het uitwendige circuit, voor alle moleculen en fragmenten gelijk. 

Atomaire stikstof heeft evenals argon een metastabiel niveau. De energie 
ervan is niet hoog gep.oeg om het merendeel der organische moleculen te kunnen 
ioniseren. Het reageert wel met organische verbindingen. Tot merkbare (chemi-) 
ionisatie komt het niet. De gevormde fragmenten bezitten daarvoor een te hoge 
ionisatiepotentiaal. 

Wel treedt aanslag op; hiervoor is minder energie vereist. Bij de aanslag wordt 
een electron van het fragment in een hoger energie-niveau gebracht. Onder 
lichtemissie kan dit terugvallen van de aangeslagen toestand naar het nulniveau. 
De golflengte van het licht is karakteristiek voor het fragment. 

Deze aanslagverschijnselen treden ook in een vlam op. De lichtemissie van 
de vlam is, zoals vermeld in I-JOb en l-Il, uitvoerig bestudeerd. De dissociatie
energie van stikstof is 4,65 eV hoger dan die van zuurstof (5,1 eV). Reacties met 
en aanslag door atomaire stikstof zijn bij de vlamprocessen daarom van onder
geschikt belang. 

Anders wordt de situatie in een elektrische ontlading. De daarbij optredende 
temperaturen zijn veel hoger dan die bij de vlam, waardoor meer atomaire 
stikstof gevormd wordt; met een hoogfrequentontlading kan dit overigens even
eens bereikt worden, zie bijv. Broida en Golden 705). 

Sommige der in 1-6 en 1-11 genoemde detectoren werken met behulp van een 
ontlading om metastabiele edelgasatomen te produceren. 

Een dergelijke, nog niet genoemde, detector is beschreven door Karmen en 
Bowman 718). Ze maken in een He- of Ar-atmosfeer een gelijkstroomontlading 
door over een cel (bijv. die van fig. 1-1) 2000 V te plaatsen. Een organische ver
ontreiniging in het edelgas uit zich in een, zonder versterking, meetbare span
ningsverandering. Ook zuurstof (en argon in een heliumatmosfeer) geeft dit 
effect. Ook nu kan een hoogfrequentontlading dienen om de aangeslagen atomen 
te produceren 717). 
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Sternberg en Poulson 738) gebruiken een (glim)ontlading maar meten geen 
spanning- of stroomverandering. Met een CdS cel meten ze de lichtintensiteit. 
Deze en de kleur van de ontlading veranderen namelijk bij introductie van een 
verontreiniging. Ze merken op dat dit principe gecombineerd kan worden met 
een analoge cel waarin de stroom met behulp van twee, in de ontlading geplaat
ste, electredes gemeten wordt. Voor koolstofboudende verbindingen meten ze 
de lichtemissie van C2. Stikstof als draaggas bleekslechts bruikbaar bij verlaag
de druk (350 mm Hg). Sternberg en Kajzer 739) beschrijven een methode waarin 
een te onderzoeken waterige oplossing als een der twee elektrodes fungeert, zie 
ook West en Hume 752). Een principe dat wellicht in vloeistof-vloeistof-chromato
grafie mogelijkheden biedt. 

De lichtemissie van organische verbindingen in een glimontlading bij lage 
druk is uitvoerig beschreven door Schüler 735) 736). Hij nam in het spectrum 
licht van OH, Cz, CH, CO en CN waar. Een interessant punt is dat door het 
kiezen van "milde" ontladingscondities de totale afbraak van de organische 
verbinding voorkomen kon worden. De grote fragmenten welke overblijven zen
den een lichtspectrum uit dat voor een groep van stoffen specifiek is! Dit opent 
mogelijkheden voor kwalitatieve analyse. 

Glimontladingen bij lage druk, zonder van deze kwalitatieve mogelijkheid ge
bruik te maken, zijn als detector in gaschromatografie beschreven door Basson 
et al 701), Pitkethly 730), Riley 731), Harley en Pretorius 714). 

Ze hebben alle het nadeel gemeen dat ze slechts over een beperkt gebied 
lineair zijn en dat de detectiegrens hoger ligt dan die voor de vlamionisatie
detector. Uiteraard is het handhaven van een vacuum een praktisch bezwaar 
temeer daar door bet vacuum de te meten gasstroom geleid moet worden. 
Andere problemen, zoals gevoeligheid voor drukvariaties en wandeffecten, zijn 
nog niet opgelost. Een verdere ontwikkeling ervan is niet uitgesloten. 

2. Atomaire stikstof 

Deze is voor het eerst in 1911 beschreven in een serie artikelen door Strutt 
740) 741). Hij constateerde dat stikstof uit een ontlading nog lange tijd "na
gloeide". Tijdens dit "nagloeien", dat door zuurstoftoevoeging gedoofd kon 
worden, traden metsommige stoffen heftige en kleurrijke reacties op. Met jodium 
en blauwzuurgas ontstond een blauwe "vlam" evenals met vele organische 
verbindingen. Ook geeft hij op dat de blauwe kleur, gevormd door menging van 
actieve stikstof met een organische verbinding, hoofdzakelijk uit licht van het 
cyaanradicaal bestaat (sterkste emissie bij 3883 À). Gestimuleerde lichtemissie 
van metaalatomen (o.a. natrium) nam hij ook waar. 

In een recent overzichtsartikel heeft Mannella 723) een goede samenvatting 
gegeven van vele facetten van atomaire stikstof. In overeenstemming met eerder 
gemaakte opmerkingen wordt in dit artikel aangegeven dat atomaire stikstof 
te bereiden is met een radioactieve bron en met een ontlading(boog-, vonk-, glim-, 
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HF-, e.d.). De lange levensduur blijkt uit het "nagloeien" dat ontstaat bij recom
binatie van atomaire stikstof. Het kan uren duren bij lage druk en seconden in 
voldoend zuivere stikstof bij atmosferische druk. Bij voldoende afkoeling kan 
zelfs vaste atomaire stikstof verkregen worden. Door de lange levensduur is 
transport van atomaire stikstof mogelijk. Productie- en reactieruimten kunnen 
daarom gescheiden zijn. In de reactieruimte wordt op het punt van menging 
van de reactiepartners een soort vlam gevormd, de atoomvlam. De reactie met 
organische verbindingen, in dit geval CzH4, is gebruikt om de hoeveelheid ato
maire stikstof in moleculaire stikstof te bepalen door het licht van het geprodu
ceerde CN-radicaal te meten. Merkwaardig genoeg schijnt ook CO, dat een 
hogere dissociatie-energie heeft dan CN, dit radicaal te kunnen vormen. Deze 
auteur merkt op dat de snelheid van de reactie tussen N en een organische com
ponent groot is en afhangt van de aard van de verbinding. Met methaan treedt 
een inductie-effect op, d.w.z. dat pas het cyaan radicaal gevormd wordt indien 
een zekere hoeveelheid CH4 aanwezig is, zie ook Gartaganis en Winkier 712), 

Zabolotny en Gesser 748). De eerstgenoemde auteurs vermelden nog dat voor 
een bepaalde waterstoftoevoeging de HCN opbrengst recht evenredig is met de 
methaanconcentratie. 

Veel experimenteel werk met atomaire stikstof is verricht door Winkler, zie 
bijv. 745). Hij merkt op dat de productie van CN stopt indien alle N verbruikt 
is. De activeringsenergie voor reactie met de lagere alkanen is laag (minder dan 
0,5 eV) en nog Jager voor de hogere alkanen. Voor propaan, dat met 40% van 
het maximale rendement in HCN omgezet kan worden, is het volgende 
reactiemechanisme opgesteld : 

CaHs + N ~ CaH?N + H 

CaH1N ~ H + HCN + CzH5 

C2H5 + N ~ HCN + CHa + H 

CHa + N ~ HCN + 2H 

(700) 

Het genoemde inductie-effect zou dan verklaard worden doordat de reacties: 

H+CaHs ~ CaH1 + H2 

NH2 + CaHs ~ C3H7 + NH3 
(701) 

makkelijker verlopen dan die tussen N en C3Hs. Toevoeging van waterstof 
verhoogt daarom het reactierendement bij lage C3Hs concentraties. 

Teveel waterstof schaadt doordat 

N+H~NH 

2 NH~Nz + H2 
(702) 
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gaan verlopen. De reactie tussen NH en C3Hs is energetisch minder gunstig 
dan tussen N + C3Hs. De dissociatie-energieën van NH, NH2 en NH3 zijn n.l. 
resp. 4,0- 3,5 en 4,5 eV. Overigens vermelden ze nog dat het reactierendement 
met stijgende temperatuur toeneemt. 

Dewhurst 707) heeft de reactieproducten van N met enkele organische stoffen 
kwantitatief gaschromatografisch bepaald. Voor de meeste onderzochte stoffen 
ligt de opbrengst tussen 5 en 30%. De reacties werden bij lage druk uitgevoerd. 

Phillips 729) heeft nog de gestimuleerde emissie van metaalatomen onder
zocht. Hij concludeert dat deze onder andere tot stand komt via het mechanisme: 

N + N ~ N2* ( 

N2* + PbCh ~ PbCl *+Cl+ N2 

PbCl* ~ PbCl + lichtkwant 

(703) 

3. Cyaanradicaal 

Gegevens over het spectrum van het licht, dat door het CN-radicaal wordt 
uitgezonden, zijn te vinden in Pearse en Gaydon 728). Het spectrum bevat het 
z.g. rode en violette syste~m. Het eerste strekt zich uit van 4373,8 tot 15050 A 
en het tweede heeft bandhoofden bij 3690,4- 3883,4- 4216,0 en 4606,1 A. Van 
-het violette systeem, dat in vergelijking met het rode systeem altijd voorkomt en 
lichtintensiever is, bevindt de sterkste lichtemissie zich bij 3883,4 A. 

In een ontlading in een gasmengsel dat C, N2 en 02 bevat zijn de belangrijkste 
lijnen welke omstreeks 3880 A in het spectrum verschijnen: 3893,1 (van CO) -
3871,4 (van CN)- 3871,1 (van CH)- 3889,2 (van N2) en 3884,3 (van N2+). 

De spectra van een koolboog in lucht, waarin uiteraard CN gevormd wordt, 
zijn in verband met emissie-spectrografie uitvoerig bestudeerd, zie bijv. Y oung 
et al 747), Roes 732), Roes en Smit 733). De emissie van cyaan-licht kan ver
hinderd worden door de ontlading tussen de koolspitsen in een gasatmosfeer, 
waarin geen stikst0f voorkomt, te doen plaatsvinden, zie bijv. Kingsbury en 
Temple 721), Margoshes en Scribner 724). 

Kiess en Broida 720) werken met een atoomvlam. De atomaire stikstof 
wordt gevormd in een hoogfrequent ontlading en op korte afstand van de ont
lading gemengd met de organische stof. Uit het cyaanspectrum kunnen ze zelfs 
conclusies trekken omtrent de aard van de organische damp. Het cyaanradi
caal ontstaat namelijk in geactiveerde toestand en zendt dan het "rode licht" 
uit. Het "blauwe licht" ontstaat na de vorming door activering (vereiste energie 
slechts 3,2 eV). De intensiteit van het rode spectrum hangt daarmede af van de 
soort stof waaruit het CN gevormd wordt en het blauwe spectrum van de reactie
omstandigheden. Worden deze laatste constant gehouden dan is de verhouding 
van de lichtintensiteiten van twee lijnen in de twee systemen een indicatie voor de 
aard van de verbinding. Zo kunnen zij bij halogeensubstitutie in de organische 
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verbinding de verschillen tussen de vier halogenen waarnemen. Dit gaat alleen 
naar wens bij lage drukken (zij werken tot max. 40 mm kwikdruk). De intensi
teit van het rode licht vermindert bij hogere drukken omdat vóór de emissie 
ervan al excitatie van het aangeslagen radicaal op zal treden. Volgens Broida 
en Golden 705) komen per seconde bij 1 mm kwikdruk 106 botsingen voor en is 
de levensduur van de aangeslagen toestanden 10- 8 tot 10-7 s. Dit verklaart waar
om bij hoge drukken eerder excitatie dan deëxcitatie op zal treden. Ook de in
tensiteit van het CN-licht bij 3883 A hangt samen met de soort stof, Wager 743). 
Kiess en Broida 719) geven daarover getallen voor 4 mm kwikdruk. De meeste 
lichtemissie treedt op voor halogeenhoudende verbindingen (CHCl3 en CCl4 
e.d.). De minste voor verbindingen welke veel waterstof bevatten (Cfu- C2Hs 
e.d.). Verbindingen met een drievoudige binding (C2H2) geven ook een hoge 
lichtopbrengst. De relatieve intensiteiten zijn resp. 200 tot 1000, 5 tot 10 en 500. 
CO komt in deze schaal op 30 uit. Hieruit is duidelijk dat het "gemak" waarmede 
een stikstofatoom kan aanhechten een belangrijke rol speelt. Bij hoge drukken 
zal dit wellicht minder naar voren treden omdat dan het aantal botsingen groter is. 

4. Bepaling van C, Oz en Nz 

Het licht van het cyaanradicaal kan gebruikt worden om koolstof en stikstof
te bepalen. Zo bepaalt Dennen 706) koolstof in gesteentes door dit in een gelijk
stroomboog als CO en/of C02 vrij te maken, waarna met het aanwezige 
stikstof CN gevormd wordt. De detectiegrens voor koolstof is 0,1 %. De moge
lijkheid van koolstofbepaling met een wisselstroomboog in lucht wordt aan
gestipt door Wiberley en Richtol 744). Mathieu en Hans 725) signaleren in 
een overzichtsartikel de mogelijkheid om Oz en N2 in staal te bepalen door het 
om te zetten in CO en CN en de lichtemissie ervan te meten. Het bepalen 
van, in een organische verbinding gebonden, stikstof met behulp van een 
zuurstof/waterstof vlam is beschreven door Honma en Smith 716). In de vlam 
vormt alleen het zo gebonden stikstof het CN-radicaal (de atmosferische stikstof 
stoort dus niet). De methode werd voor 65 stoffen getest en werkt het beste 
indien het gehalte aan stikstof 0,1 tot 15% is. Ook zij meten bij 3883 A. 

Uiteraard is ook de lichtintensiteit van het spectrum van de elementen kool
stof, stikstof en zuurstof te meten. Zo meten Harvey en Mellichamp 715) de 
(niet erg lichtintensieve) koolstoflijnen bij 3876,2- 3920,7- 4074,5 en 4267,0 A. 
Romand et al 734) meten zuurstof bij 760 en 790 A en stikstof bij 765,14 A. Om 
absorptie van de straling door lucht te voorkomen moeten ze in vacuum werken. 
De detectiegrens is 0,0002% voor de gebruikte titaanmonsters. Wijnen en Van 
Tiggelen 746) meten stikstof bij 3159,3 A en CO bij 3127 A. Scribner en Mulli
gan 737) gebruiken voor de aanslag een glimontlading. Fassel 709) 710) bepaalt 
zuurstof door in een argonatmosfeer de verhouding van de lichtintensiteiten 
van 2 lijnen van zuurstof en argon omstreeks de 7770 A te meten. Een andere 
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mogelijkheid is gevolgd door Krauss en Prugger 722) die de absorptie van zuur
stof meten bij 1440 A. 

5. Cyaandetector voor gaschromatografie 

a. Meetopstelling 

Ook de organische componenten waarmede het dragergas uit de kolom van 
tijd tot tijd beladen is, zullen in cyaan omgezet kunnen worden. Het licht dat 
dit cyaan uitzendt, kan wellicht dienen voor de kwantitatieve bepaling van deze 
component. Zoals in het voorgaande betoogd werd, is het rendement van de 
omzetting in cyaan aanzienlijk. De lichtemissie zal eveneens groot zijn daar de 
vereiste aanslagenergie laag is. Het aantal C-atomen dat in een foton resulteert 
zal daarom naar verwachting groot zijn in vergelijking met meting van het door 
koolstof zelf uitgezonden licht. 

Bij deze detector wordt het nulsignaal veroorzaakt door lichtemissie van 
andere aanwezige elementen in het spectrale gebied dat waargenomen wordt. De 
ruis kan teweeg gebracht worden door fluctuaties in de ontladingscondites. 
Wordt met een smalle spectrale bandbreedte gewerkt in een zo zuiver mogelijke 
atmosfeer dan is dit wellicht tot nul te reduceren. 
Voor de reactie-omstandigheden zijn twee mogelijkheden denkbaar. Bij de ene 
mogelijkheid worden de reactie-ruimten waarin atomaire stikstof geproduceerd 
wordt en waarin het cyaan gevormd wordt, van elkaar gescheiden. Er wordt een 
atoomvlam gevormd, Mavrodineau 726), Ferguson en Broida 711). Indien bij 
atmosferische druk gewerkt wordt is de hoeveelheid atomaire stikstof welke 
uiteindelijk de andere reactieruimte bereikt, vrij klein. De levensduur ervan is 
immers bij een hoge druk nogal kort. Bij lage druk zal dit geen bezwaar op
leveren. De lage druk vormt een praktische complicatie temeer omdat de druk 
constant gehouden moet worden. Wel kan werken bij lage druk het voordeel 
hebben dat (par. 7-3) informatie over de aard van de koolstofhoudende ver
binding verkregen kan worden. 

Een voordeel van gescheiden reactieruimten is dat de omstandigheden erin 
beter gecontroleerd kunnen worden. De ontlading welke de atomaire stikstof 
produceert kan immers door de toegevoerde verontreiniging beïnvloed worden. 
De stroom door de ontlading bleek, afhankelijk van de hoeveelheid koolstof 
erin, te dalen van 30 naar 20 mA. Stroomstabilisatie is dus een eis maar werd hier 
niet toegepast. 

Gescheiden reactieruimten zullen dus betere resultaten opleveren maar meer 
praktische moeilijkheden stellen. De te beschrijven experimenten zijn daarom 
uitgevoerd met één reactieruimte. Ook is het onderzoek beperkt gebleven tot 
experimenten bij atmosferische druk. Dit lijkt trouwens voor gebruik als detec
tor in gaschromatografie een vereiste om een moeilijke bediening te voorkomen. 

De in fig. 7-1 afgebeelde reactieruimten werden geprobeerd. Met behulp van 
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Fig. 7-1. Toegepaste elektrodenconstructies voor de cyaandetector. Het principe toegepast in 
constructie 3 bleek het hoogste lichtrendement te gevèn. Het overspringen van de ontlading 
werd met de constructie van fig. 7-3 zoveel mogelijk voorkomen. 

0-ringen waren ze van de buitenlucht afgesloten. De constructie 1 werd gepro
beerd met een ontlading zoals gebruikelijk in de emissiespectrografische analyse 
(fig. 7-2a), de z.g. hoogspanningsvonk. De energie van de wisselspanning wordt 
hierbij korte tijd opgezameld en dan voor de ontlading gebruikt. De elektroden 
worden aanzienlijk verwarmd en er verdampt elektrodemateriaaL Bij de emissie
spectrografie is dit gewenst omdat het elektrodemateriaal onderzocht wordt. 
Bij het hier gestelde doel moet het gasmengsel onderzocht en het verdampen 
van het elektrodemateriaal vermeden worden. De energie van de vonk dient in 
het gas verloren te gaan. Lichtemissie van andere bronnen (bijv. elektrodemate
riaal) dan het cyaan wordt daardoor tegengegaan. Daarom werd de veel eenvou
diger elektrische schakeling b. gebruikt. In een later stadium werd de "dure" 

a b 

Fig. 7-2a. Elektrische schakeling om een ontlading tussen de rechts in de figuur getekende 
elektrodes op te wekken. Deze schakeling wordt veel in emissiespectrografie gebruikt. 
b. Schakeling waarmede voor de cyaandetector aanzienlijk betere resultaten verkregen wer
den. De zelfinductie en condensator (met de transformator van fabrikaat Hilger and Watts, 
England) werden weggelaten. Als transformator is met succes een type gebruikt zoals toege
past wordt bij de ontsteking van een groot aantal "TL"-buizen. 
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hoogspanningstranformator vervangen door een transformator welke bij de ont
steking van een groot aantal "TL"-buizen gebruikt wordt. Deze bleek 35 mA 
te kunnen leveren in vergelijking met 25 mA voor de getekende transformator. 
De resultaten met de goedkope transformator waren dan ook beter. Voor vrij
wel alle waarnemingen was toen reeds de "dure" transformator gebruikt. 

De stabiliteit van de ontlading was onvoldoende bij constructie l. Daarom 
werd de in 2 afgebeelde constructie geprobeerd. De dunne koperen draadjes 
in een edeler metaal trekken de ontlading naar zich toe. Door de sterke verhit
ting was de levensduur ervan kort. Bij deze constructie werd het te meten gas
mengsel langs de ontlading geleid. Bij 1 moest de organische verbinding door 
diffusie de ontlading bereiken. De lichtopbrengst was bij constructie 2 dan ook 
groter. Constructies 3 en 4 zijn andere pogingen in deze richting. 

Bij 3 werd getracht de ontlading, door gebruik van spitse punten, te stabili
seren. Het gas werd door de ontlading geleid. De instabiliteit (welke zoals steeds 
met het blote oog waargenomen kon worden) was aanzienlijk; d.w.z. dat de 
ontlading steeds op andere punten van de elektroden aangreep. Het gasmengsel 
"blies" de ontlading van tijd tot tijd naar een andere plek. Bij constructie 4, 
waar het gasmengsel alleen centraal afgevoerd werd, was dit iets beter. De 
lichtopbrengst voor een bepaalde hoeveelheid C3Hs was minder. 

Besloten werd daarom een constructie te gebruiken overeenkomend met die 
van fig. 7-1-3. Het "wandelen" van de ontlading zou dan voorkomen moeten 
worden door de elektroden met een isolator af te schermen zodat de ontlading 
geen keus meer zou overblijven. Kwarts bleek als isolator te voldoen. Het bleek 
geen extra lichtemissie te veroorzaken. Het resultaat was de constructie van 
fig. 7-3. 

IJ Qu ~Cu • Araldite • Sold.(hardl ~ Kms 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 mm 

Fig. 7-3. Electrodenconstructie welke in combinatie met schakeling 7-2b voor de metingen ge
bruikt werd. Met perslucht werd gekoeld. Het detectievolume is slechts 3,2 11-l! Om lichtemissie 
rond de elektrodes niet waar te nemen werd de kwartsbuis gedeeltelijk mat geslepen of zwart 
geverfd. 



-122-

De actieve ruimte met een doorsnede van I mm en een hoogte van 4 mm heeft 
slechts een volume van 3,2 tJ.l, hetgeen voor een detector in gaschromatografie 
weinig is (het voordeel ervan is in 2-5 behandeld). Het kwartsbuisje was ge
deeltelijk mat (gestippeld) gemaakt om de lichtemissie rond de elektroden 
tegen te houden. Dit licht bleek namelijk een ongewenste bijdrage te leveren in het 
te onderzoeken spectrale gebied. 

In het nullicht van de ontlading bleken langzame fluctuaties voor te komen. 
Dit werd geweten aan temperatuurvariaties in de ontlading welke (7-3) het 

anode 

IOmV 
Rec. 

Fig. 7-5. Spanningsdeler (I % weerstanden) met compensatieschakeling voor het nulsignaaL 
Op de recorder 742) werd het nulpunt op 100 geplaatst omdat de fotomultiplikatorbuis een ne
gatief signaal afgeeft; de registratie liep dus in werkelijkheid van 100-0 i.p.v. 0-100. 
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rendement van de cyaanvorming beïnvloeden. Daarom werden de elektroden 
met perslucht gekoeld. In overeenstemming met de literatuur bleek daarbij de 
lichtopbrengst per C-atoom te dalen. Het voordeel van onderdrukking van de 
langzame variaties woog echter zwaarder. De snelle fluctuaties namen wel wat 
toe. Een doelmatiger thermostering zal dit waarschijnlijk verhelpen. Als elek
trodemateriaal werd zilver gebruikt. Dit bleek bij proeven een stabielere ont
lading te geven. 

Een nadeel van deze constructie is dat de kwartswand langzaam maar zeker 
vervuilt. Continu gebruik gedurende 5 werkdagen was mogelijk voordat de 
detectiecel vernieuwd diende te worden. 

De ontladingscel werd met een 5,5 cm kwartslens op de collimator van een 
monochromator 749) afgebeeld. Het monochromatische licht werd met een foto
multiplikatorbuis met kwartsvenster 708) in een stroompje omgezet. De houder 
voor de buis is in fig. 7-4 getekend. De spanningsdeler ervoor was opgebouwd 
uit 120 k.Q weerstanden met uitzondering van de weerstand tussen fotokatode 
en eerste dynode welke 220 k.Q was. De voeding voor de buis werd betrokken 
uit een 5000 V hoogspanningsapparaat 700). Het signaal van de anode werd na
dat het door de in fig. 7-5 geschetste spanningsdeler verzwakt en de nulstroom 
gecompenseerd was, geregistreerd. 

De lineariteitsmetingen werden uitgevoerd met behulp van de in hoofdstuk 4 
beschreven logaritmische verdunner. De golflengte-instelling van de mono
chromator kon met behulp van een links en rechtsomdraaiende gelijkstroom
motor, die op een gestabiliseerde voeding liep, aangedreven worden. 

De stikstof werd zuurstofvrij gemaakt door het over een BTS katalysator 75°) 
en moleculenzeef 5 A 751) te leiden. De complete opstelling omvatte daarmede 
de volgende onderdelen: cylinder met zuivere stikstof-BTS katalysator-mole
culenzeef 5 A-injectiestuk + logaritmische verdunner (fig. 4-4A)-detectiecel 
(fig. 7-3) - kwartslens - monochromator 749) - fotomultiplikatorbuis 708) (fig. 
7-4)- hoogspanningsapparaat 70°)- verzwakker (fig. 7-5)- schrijvende potentio
meter 742)- voeding voor ontladingscel (fig. 7-2b). 

6. Resultaten 

Bij voorlopige experimenten werd het spectrum van de ontlading gefotogra
feerd. Zo werd de bevestiging verkregen dat onder de optredende reactie-om
standigheden het systeem nabij de 3883 A het meeste licht cyaanlicht uitzond. 
Dit blijkt ook uit fig. 7-6 waarin het, met de vermelde apparatuur geschreven, 
spectrum gereproduceerd is. De aandacht zij erop gevestigd dat intensiteiten bij 
verschillende golflengten niet goed vergelijkbaar zijn. De fotomultiplikatorbuis 
zal immers niet bij alle golflengten een even grote gevoeligheid bezitten. Opval
lend in de spectra is dat propaantoevoeging aan de stikstof in cyaanlicht resul
teert maar ook in een vermindering van het licht uitgezonden door de stikstof. 
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d. Spectrum (3800-3900-3800-enz. A) van stikstof met Logaritmische afnemende pro
paanconcentratie. 

De intensiteit van de 3801 A stikstoflijn blijkt vooral bij hogere concentratie met de propaan
concentratie (zie 3883 A) samen te hangen. 

De grote invloed van lO% waterstoftoevoeging is eveneens duidelijk. Figuur d 
demonstreert de invloed van het propaan in het gebied van 3800-3900 A.Dit 
deel van het spectrum werd continu heen en weer afgetast, terwijl de hoeveel
heid toegevoerde propaan uit de logaritmische verdunner steeds verminderde. 

Het nullicht bij de gewenste golflengte werd minder bij waterstoftoevoeging, 
evenals het cyaanlicht. Waarschijnlijk zal er voor een bepaalde hoeveelheid wa
terstoftoevoeging een optimum zijn in de verhouding tussen het signaal voor 
een bepaalde hoeveelheid propaan en het nullicht. De ruis in het nullicht bleek 
enkele procenten te zijn. Vlg. reacties (701) wordt de opbrengst aan cyaanlicht 
hoger doordat C3Hs met atomaire waterstof makkelijker ontleedt. Het nullicht 
daalt omdat N wegreageert tot NH. Waarschijnlijk reageert N2+, dat bij 3884,3 
A emitteert, ook weg met H of H2. 

Tegelijk met het propaan werden in het logaritmische verdunningsvat andere 
gassen geïnjecteerd. De verhouding tussen dit derde gas en het propaan bleef 
dus constant. Diverse verhoudingen werden geprobeerd voor argon, helium 
en lucht. De eerste twee hadden geen invloed; de laatste (dus zuurstof) vermin
derde het cyaanlicht tot vrijwel nul. De kleur van de ontlading, welke bij zuivere 
stikstof rose is, werd blauwachtig. Waarschijnlijk zal door meting bij de geschikte 
golflengte zo ook zuurstof te bepalen zijn. De atomaire stikstof reageert hierbij 
tot NO met 0 of 02. 

De invloed van de stroom door de ontlading is in fig. 7-7 weergegeven. Hoe 
groter de stroomsterkte, hoe groter het signaal. Opvallend is dat de "verzadi-
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Fig. 7-7. Invloed stroomsterkte op lineariteit van de cyaandetector. Conclusie: grootste 
stroomsterkte verdient de voorkeur. 



-128-

ging", Winkier en Schiff 745), van de detector bij een zelfde concentratie van het 
propaan optreedt onafhankelijk van de stroom. Deze concentratie ( ~ 0,5 %) 
is in overeenstemming met het beschikbare aantal stikstofatomen. Bij een tem
peratuur van 5500 oK in de ontlading is ca. 3% atomaire stikstof aanwezig, 
Roes 732). Dit betekent dat max. 1 % propaan tot cyaan kan reageren. 

De knikken bij lagere concentraties treden op bij een zelfde signaal onafhan
kelijk van de stroomsterkte. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door het 
reeds in 7-3 gememoreerde inductie-effect. Het onttrekken van het waterstof 
aan het propaan moet "op gang komen". Is eenmaal een voldoende hoeveelheid 
waterstof aanwezig, dan kan het vrijgemaakte waterstof voor een betere dehy
drogenatie zorgdragen. De dehydrogenatie stap moet daarvoor bepalend voor 
reactiesnelheid zijn. 

Om dit te controleren werd waterstof aan de stikstof toegevoegd. Het afge
geven signaal, zoals ook al uit fig. 7-6d bleek, werd kleiner, maar de knikken 
bij lage concentraties verdwenen. De helling van de lijnen bleek sterk afhanke
gen van de hoeveelheid waterstof die bijgemengd werd. De indruk werd verkre
lijk dat voor een juiste bijmenging een lineair verband (n = 1) tussen signaal en 
concentratie verkregen kon worden met een dynamiek van minstens 100. 

De invloed van de druk in de detector op de lineariteit werd eveneens nage
gaan. Hiertoe werd aan de uitgang van de detector een nauwe capillair bevestigd 
waarover door de gasstroom een tegendruk werd opgebouwd. In grafiek 7-8 is 
deze druk, althans die waarde waarmede de druk in de detector groter is dan de 
barometerdruk B, aangegeven. Het blijkt dat bij lagere druk het systeem een 
groter signaal afgeeft. 

De invloed van de gassnelheid geeft fig. 7-9 weer. Hieruit blijkt dat bij hogere 
snelheidden één gaat naderen. Bij lage snelheid is het signaal beduidend kleiner. 
De verblijftijd in de detector verandert voor de aangegeven snelheden van 5 tot 
30 ms. Iedere 10 ms vindt een vonkoverslag plaats. Het verschil zou verklaard 
kunnen worden door aan te nemen dat nog aanwezig waterstof van de "pro
ductie" van een vorige vonk Of het signaal vergroot door het inductie-effect te 
verminderen, Of het signaal verkleint door atomaire stikstof weg te vangen. Dit 
laatste zal overwegen indien meer waterstof geproduceerd wordt, dus bij lagere 
gassnelheden. Dit demonstreert duidelijk dat bij dit type detectoren analyses 

van goed bepaalde en korte duur gemaakt kunnen worden. Door het een en ander 
kan de n vele verschillende waarden aannemen. 

Voor een detectorcel met een tweemaal zo groot volume, dus een tweemaal 
zo lange verblijftijd, bleken dan ook de gassnelheden verdubbeld te moeten wor
den om dezelfde n-waarden te verkrijgen. Ook bleek dan het signaal waarbij de 
detector verzadigd raakte tweemaal zo hoog te liggen; dit is in overeenstemming 
met het hiervoren betoogde. Er kon immers ook tweemaal zoveel atomaire 
stikstof gevormd worden. 

Om de mogelijkheid van het gebruik van deze detector in gaschromatografie 
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Fig. 7-8. Invloed druk in de detector. B is de barometerstand, evenals bij de andere figuren. 
Conclusie: lagere druk is gewenst. Zie voor verklaring van n hoofdstuk 4. 
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Fig. 7-9. Invloed gassnelheid op de cyaandetector. 
Conclusie: hoge gassnelheid is gewenst. 
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aan te tonen werd het chromatogram van fig. 7-lOa opgenomen en tevens een 
identiek chromatogram met een vlamionisatiedetector, fig. 7-lOb. De afplatting 
van de pieken, door verzadiging van de detector, is in fig. lOa duidelijk zicht-
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Fig. 7-lOa. Chromatagram opgenomen met cyaandetector. 
b. Chromatagram ter vergelijking opgenomen met vlamionisatiedetector. 

A = butanol; B = pentanon; C = heptaan; D = verontreiniging; E = tolueen; F = butyl 
acetaat. 
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baar. Niet goed zichtbaar is dat de pieken onder het verzadigingspunt scherper 
zouden moeten zijn. De detector is immers (omdat n> 1) voor hogere concentra
ties "gevoeliger" dan voor lagere, hetgeen in scherpere pieken zou moeten 
resulteren. Dit kan voor de plaatsbepaling van de pieken voordelen bieden. 
Bovendien zou dan "staartvorming" niet meer zichtbaar zijn. 

7. Verbeteringen 

Uit het voorgaande blijkt dat de detector lineair zou kunnen zijn indien: 
- de gassnelheid t.o.v. het detectorvolume hoog genoeg gekozen wordt, 
- een juiste hoeveelheid waterstof bijgemengd wordt, 
- de stroomsterkte hoog genoeg is, 
- de druk in de cellaag genoeg is; waarschijnlijk is atmosferische druk, indien 

de andere factoren juist zijn ingesteld, mogelijk. 
De detectiegrens kan m.b.v. grafiek 7-9 berekend worden. De ruis was min

der dan 1 schaaldeel bij de opname van de lijn met V = 0,57 mljs. Voor log 
sign. = 3 is de concentratie ca 0,05 %. Voor I schaaldeel uitslag volstaat dus 
een concentratie van 5 · 10-5 %. Voor de gegeven gassnelheid is dit ca 3 · 10- 7 

mi C3Hs per seconde dus ca 6 · 10- 10 gfs. De ruis, welke mede deze grens be
paalt, kan bij stabilisatie van de stroom door de ontlading en bij een betere me
thode van thermostering, ongetwijfeld verlaagd worden. Uit grafiek 7-9 blijkt 
ook dat voor log sign. = 2 de concentratie ca 0,0075% is voor V = 0,57 mlfs. 
Deze 100 schaaldelen komen overeen met 10 mV over 105 Q (fig. 7-5) dus met 
10- 7 A. De fotomultiplikatorbuis werd voor deze opname ingesteld op een 
spanning van 1250 V. De versterking van de buis is dan ca 106. De stroom uit de 
fotokatode is daarom 10-13 A; dit zijn ca 106 elektronenfs. Vormt de foto
katode voor iedere 10 fotonen 1 elektron, dan bereiken 107 fotonen de katode. 
Bereikt 1 % van het licht van de detectiecel via de monochromator de 
fotokatode, dan worden dus 109 fotonen uitgezonden. Een concentratie van 
0,0075 % propaan betekent 4 ·1015 atomen koolstof per seconde. Het aanslag
rendement is dus 2,5 · 10- 7. De ruis in een goede fotomultiplikatorbuis is ca 
5 foto-elektronen per seconde uit de fotokatode. Dit komt overeen met ca 2 · 1010 
C-atomen ; dit is 4 · 10- 13 g koolstof. Hierbij is de ruis in de ontlading verwaar
loosd. Verbetering door meer licht op te vangen is mogelijk. In hoeverre dit te 
realiseren is door de gebruikte bandbreedte (5 Á) te vergroten, is een probleem 
dat samenhangt met de ruis in de ontlading. 

De resultaten ook in verband met het laatste punt, waren niet erg bevredigend. 
Betere resultaten en meer informatie kunnen verwacht worden indien: 
- twee reactie-ruimten gebruikt worden, 
- de optimale waterstoftoevoeging bepaald wordt, 
- de ontlading (waarschijnlijk is HF-ontlading het beste) gestabiliseerd wordt, 
- de koppeling monochromator-detector beter wordt, zodat een hogere licht-

opbrengst verkregen wordt, 
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op meer dan een golflengte tegelijk gemeten wordt om de verhouding van 
lichtintensiteiten te bepalen, hetzij om de te meten waarde met een interne 
standaard te vergelijken, hetzij om meer elementen tegelijk te meten. Me
taalatomen kunnen immers, zoals betoogd in 1-11 en 7-2, door atomaire 
stikstof in aangeslagen toestand gebracht worden. In dit verband is ook te 
denken aan de aanslag van metaaldamp, welke verkregen is met een laser, 
Hagenah 713), Brech en Marling 704), Wiberley en Richtol 744). 

Hoewel de detectiemethoden met atomaire stikstof, vergeleken met die met 
atomaire zuurstof (vlamionisatiedetector), nog geen betere resultaten hebben op
geleverd lijken de mogelijkheden, om op sommige punten wel tot bevredigende 
resultaten te komen, aanwezig. Vooral voor het verkrijgen van kwalitatieve 
informatie zijn nog vele niet onderzochte mogelijkheden aanwezig. 
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SUMMARY 

A short description of the more important types of ionization detectors in gas 
chromatography is given. Their function is related to phenomena well known in 
nuclear radiation detectors. These, too, are dealt with as far as they are used in 
combination with a gas chromatogr.aph. As this type of detection is not reviewed 
in the literature on gas chromatography the literature survey on this point is as 
complete as possible. 

The references are obtained from four different fields of information, namely 
gas chromatography(A), combustion (B), nuclearphysics(C) and, partly, spectro
scopy (D). A and B are combined to explain the ftame ionization detector quali
tatively. A and D are used for tbe development of a new mode of detection, the 
cyanogen detector. 

A series of instruments for the testing of detectors bas been further developed 
A description is given in such a manoer tbat construction of them by a techni
cian will be possible. In the same way a few electrooie aids are dealt with. 
Results obtained with these instruments are given. 

The conclusions drawn are: 
- the flame ionization detector is a nearly ideal detector; its simple operation 

seems to have excluded its complicated mechanism. 
It is necessary to introduce the burning velocity, the width of the reaction 
zone and the presence of a radical CHO+. The efficiency of this detector 
seems to be determined by the competition between the oxidation of CH 
by 02 and the chemi-ionization by 0. 

- The importance of adjustment (e.g. for the dynamic range) of the gas velo
eities for the flame ionization detector to optimum valnes bas been under
estimated. A large dynamic range appeared to dernaad a minimum critica! 
value of the nitrogen gas velocity. It is therefore recommended to supply 
the detector always with a hydrogen/nitrogen mixture containing a minimum 
amount of nitrogen. 

- Detectors giving a Gaussian noise require an amplifier with a variabie time 
constant to provide the minimum detection limit for every peak width. 

- A logarithmic gas dilution system bas been further developed; its improve~ 
ment was of great value in measuring the response of a detector as a function 
of the concentration of the component. This function gives also information 
about reaction mechanisms. 
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- A detector using an excitation reaction instead of an ionization reaction 
may have better characteristics · than existing detectors. A few preliminary 
experiments have indicated the method which may be followed to realize 
this. 



STELLINGEN 

I 
Het door Kremer voorgestelde reactiemechanisme voor de katalytische wer
king van ferri-ionen op de ontleding van waterstofperoxide lijkt aannemelijk 
maar vereist en verdient een aanvullend onderzoek. 

M.L. Kremer, G. Stein, Trans. Faraday Soc. 55,959, 1959. 

11 
Een voor de hand liggende methode om tè miniaturiseren is konsekwent een 
bekende techniek op verkleinde schaal uit te voeren. 

A. J. P. Martin, Inaugurale rede THE, 13-3-1964. 

III 
De gasscintillator, waarbij de door een hoog energetisch deeltje in een edelgas 
opgewekte lichtflits gemeten wordt, verdient aandacht als detectiemethode 
voor verontreinigingen in dat edelgas. 

P.J. Pasma, Ned. T. Nat. 23, 56, 1957. 

IV 
Het is niet nodig te veronderstellen dat bij de kationogene polymerisatie van 
propeen vertakt polypropeen ontstaat. 

E. H. Immergut et al. J. Pol. Sc. 51, S 57, 1961. 

V 
De door Toren Jr. et al beschreven integrator voor coulometrie is slechts elec
tronisch getest. De meetresultaten doen verwachten dat de integrator niet aan 
de eisen van genoemde analysetechniek zal vold9en. 

E. C. Toren Jr. et al, Anal. Chem. 35, 1809, 1963. 

VI 
De bepaling, met behulp van absorptiefilters, van de maximum energie in een, 
door een radio-actief isotoop uitgezonden, beta-spectrum is onnauwkeurig. 
De door Daddi en D' Angelo voorgestelde rekenwijze brengt hierin geen ver
betering. 

L. Daddi, V. D 'Angelo, Int. J. Appl. Rad. Is. 14, 97, 1963. 

VII 
Bij de Europese integratie is het primair van belang dat mensen, die dezelfde 
taal spreken, elkaar beter leren waarderen. 


