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l .O. Inleiding 

Regelmatig komen er indicaties in de literatuur dat bepaalde 

biologische verschijnselen kunnen worden bewerkstelligd door aan 

de lucht ionen toe te voegen of door het aantal ionen te verminderen. 

De juistheid hiervan kan van belang zijn voor het milieu binnenskamer. 

Het doel van dit onderzoek is de juistheid van de biologische experi

menten na te gaan,en, mede doordat de ionen-concentraties in de hand 

gehouden moeten kunnen worden, te bezien in hoeverre luchtsamenstelling 

(vochtigheidsgehalte aanwezigheid van stofdeeltjes) en de aard van I!l.9.

terialen een rol spelen bij ionenconcentraties binnen een gebouw. 

Volgens S. Tyczska (1) hangt deze ionisatiegraad grotendeels af van de 

radioactiviteit van de wanden, terwijl anderen ook invloeden toeschrijven 

aan het geleidend vermogen en porositeit van de wanden, vooral met be

trekking tot ionen-concentraties in kleine ruimtes (9). 

Tevens is het noodzakelijk dat ionenconcentraties kunstmatig veranderd 

kunnen worden, daarom moeten verschillende methodes naast elkaar worden 

bekeken. Tijdens dit werk wordt hiermee al een aanvang gemaakt, waarna. 

dit, in het bijzonder, nog moet worden voortgezet. 

Verstaan wordt in dit verband onder ionen alle geladen atomen, moleculen 

of clusters moleculen, waarbij de verplaatsing in ondergeschikte mate 

afhankelijk is van de zwaartekracht. 

Men kan 3 groepen ionen onderscheiden naar beweeglijkheid (µ) en op 

theoretische gronden naar grootte (straal r) en diffusievermogen (D) 

Lichte ionen 

Middelware of intermediaire ionen 

Zware of langevin ionen 

r (J!l) 

109 

2 .10
7 

s. 10
6 

2 2 
cm re. µ ( · /s.v.) o-, · /s.) 

2 
. 2 

6t10 

5. 10
3 

-2 
l '3. 10 

-3 3,2.10 . 
... 6 

6 ,8·.IO 
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Uit de literatuur moeten we de gevolgtrekking maken dat de 3 groepen ionen 

in de atmosfeer voorkomen, waarbij gebleken is dat de moeilijkheid is de 

concentratie zwaardere ionen te meten. We stellen ons daarom de vraag of 

andere onderzoekers hieraan niet voorbij zijn gegaan en de zwaardere ionen 

helemaal niet gemeten hebben. Een nieuwe constructie zal speciaal op het 

meten van de zwaardere ionen zijn gericht. 

Ionenconcentraties kunnen, afhankelijk van de polariteit worden gemeten met 

een ionenconcentratie~meter .Enkele ionenconcentratie meters 

die in experimenten worden gebruikt zijn in de handel verkrijgbaar, maar we 

zullen zelf een ontwerp maken en uitvoeren, om beter de problemen die hiermee 

samenhangen te kunnen onderkennen • 

• o. Biologische betekenis van luchtionen 

2.1. Historie onderzoek tot+ 1960 

Al in de eerste helft van de 18e eeuw deed o.a. Nollet experimenten om de 

invloed van luchtelectriciteit op planten en dieren vast te stellen. De 

experimenten bestonden uit het plaatsen van o.a. katten en planten in kooien, 

die dan op spanning gebracht werden (zie fig.l). 

Doelgerichte experimenten konden echter pas beginnen nadat in de 19e eeuw 

het bestaan van ladingsdragers (ionen) werd aangetoond, en nadat Elster en 

Geital bij hun experimenten in 1899 het zeer waarschijnlijk hadden gelllaakt 

dat deze ionen in de vrije atmosfeer voorkomen. 

Vooral na de publicaties van Dessauer in 1930, waarbij verschillende fy

siologische veranderingen toegeschreven werden aan ionen, concentreerde 

in de jaren '30- 1 40 het werk zich in het bijzonder bij vier groepen, nl. 

. in Amerika (Herrington), Rusland (Chizhevskii), Duitsland (Rajewski) en 

Japan (Kimura). Deze groepen publiceerden in de periode daarna onder

zoeksresultaten die niet altijd met elkaar in overeeenstemming stonden en 

voor hun draagwijdte, bv. muizen die sterven in een ionenvrije atmosfeer 

(Chizhevskii (8) (Il) , te summier beschreven zijn. 

Ongeveer na 1950 is niets meer van deze groepen vernomen. 

2.2. Recente onderzoekingen 

Na .!. 1960 vond er een opleving plaats en vinden we publicaties uit 

Duitsland, Japan en Amerika. Vooral Krueger en Berkley (U.S.A.) publi

ceerde regelmatig zijn onderzoeksresultaten. 
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Fig • .1 Voorbeeld van een experiment van Nollet, 

waarbij de veranO.eriligvan het uittreden van water 

uit een metalen vat werd bekeken o.i.~. electrische 

verschijnselen. 

(Uit: Memoires de l'Acad. des Sciences de 

l'année 1748 ) 
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Zo stelde Krueger experimenteel vast dat positieve ionen in de lucht de 

concentratie serotonine (5-hydroxytryptamine) in het bloed doet toenemen 

en negatieve ionen zorgen voor een verlaging van deze concentratie (3), 

Serotonine is een enzym dat vooral in bloedplaatjes voorkomt en wordt ge

bruikt bij het opsporen van 'n beJ>aald soort tumor. 

Serotonine wordt in .een zuur omgezet dat in de urine wordt afgescheiden en 

daarom kan het serotonine gehalte bepaald worden uit de concentratie van dat 

zuur in de urine • 

. Aangetoond is dat serotonine van belang is voor de temperatuurregulatie van 

de hypothalamis. (4) 

Verhoging van de concentratie serotonine in het bloed leidt tot het zogenaam

de "Serotonin Irritation Syndrome", dat gekarakteriseerd wordt door bijvoor

beeld gespannenheid en migraine, De invloed van de FÖhn winden e.d. kunnen 

hierdoor verklaard worden.(5) 

In een andere reeks experimenten heeft Krueger laten zien dat de groei van 

zaailingen geremd wordt nàarmate de lucht armer is aan ionen ongeacht hun 

lading. (2) 

De experimenten zijn verricht aan zaailingen van de Hordeum Vulgaris (kwispel

gerst U.S.A., siergras), de Avina Sativa (havet) en de Lactuca Sativa (sla). 

De conclusies zijn bepaald uit het verschil tussen zaailingen onder normale 

condities en zaailingen onder dezelfde omstandigheden uitgezonderd een sterk 

verlaagde of verhoogde concentratie van de ioneu. De verschillen van de groepen 

Zijn bepaald aan de hand van de gemiddelde lengte van de zaailingen, het gemid

delde gewicht van de vers geplukte planten en van de gedroogde planten. 

Ruwweg was er een toename van al deze grootheden met 50 % als de "normale" ne-

. gatieve ionen concentratie van 5000 ionen per cm3 wordt verhoogd tot 3.10
4 

ionen 

per cm3• 

H. Lueder beschrijft een experiment van G. Ritzel (6), waarvan hij de resultaten 

eveneens wil toeschrijven aan de invloed van ionen in de lucht (7). 

Bij deze experimenten is gebleken dat 47 % minder ziektegevallen zich voordoen 

in een aantal klassen met kinderen (195 kindziektedagen tegen normaal 338 kind

ziektedagen op 5910 schooldagen) indien de relatieve vochtigheid van de lucht 

van 40 % naaar 49 % wordt verhoogd. Lueder vermoedt dat deze beperkte verander

ing van de luchtvochtigheid te gering is om het significante verschil in kind;.. 

ziektedagen te kunnen verklaren. Hij meent datbij de verstuiving van ~atet in 

de lucht (0,5 1/uur) ionen worden gevormd die verantwoordelijk zijn voor ge

noemde 47 % verschil met de controle groep. De ionenvorming zou dan berusten op 
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de z.g. waterval electriciteit zoals deze door Lenard wordt beschreven. 

(geen bronvermelding) 

Het is ons niet bekend of een controle meting in deze reeds gedaan is. 

Een ander experiment werd in 1972 verricht op een Zwitserse bank (8). In 

dit experiment werkten 300 vrijwilligers 30 weken in ruimten waarin veel 

negatieve ionen gebracht werden en 362 mensen in onbehandelde lucht. Het 

resultaat was dat het aantal ziektedagen t.g.v. ademhalingsziekten in beide 

groepen zich na 30 weken verhouden als op 16. (t.o.v. 1:1 voor de behandeling). 

Men kan zich verder voorstellen dat de in de lucht voorkomende ionen conden

satie kernen zijn vooJ: aerosolen. Prof. Kistemaker van het F .O.M. instituut 

bracht op een lezing te Amsterdam naar voren dat deze aerosolen onder ge

schikte omstandigheden, zoals een bepaalde pH mogelijk als vervoermiddel voor 

ziektekiemen kunnen dienen. 
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2.3. Conclusies 

De experimenten van Krueger zijn interessant, hoewel hij voor zijn 

experimenten altijd gebruik maakte van een radioactief preparaat als 

ionisator. Het is daarom wenselijk om de onderzoekingen van Krueger te 

herhalen , maar dan met andere ionisatie technieken. 

Voorstellen hiervoor zijn: 

(1) Ionisatiekastjes die in de handel verkrijgbaar zijn. Deze kastjes 

werken op hoogspanning. Een zo'n ionisator die door P.J. Romeijn 

is vervaardigd is in onderzoek. 

(2) Waterdruppèlmethode Deze methode wordt thans onderzocht op zijn 

bruikbaarheid als ionisatietechniek" 

In het algemeen kunnen we over de bestudeerde literatuur opmerken dat de 

experimenten sunnnier worden beschreven, en is het moeilijk de nogal ver

gaande conclusies te verifiëren. Zo worden bv. enkele facetten die van een 

beslissende betekenis kunnen zijn voor de onderzoekingen niet genoemd, bv. 

(a) de vorming van ionen en de daarbij gevormde bijproducten. 

(b) de bepaling welke ionen in een experiment worden gebruikt en 

(c) de verdeling van de ionen in de ruimte. 

Ad (a). De gebruikte technieken voor ionenproductie vormen bijproducten 

die de experimenten kunnen beïnvloeden. Het is daarom van belang 

om van de bestaande of nieuw te ontwikkelen technieken na te gaan 

welke bijproducten ontstaan voor wat betreft hun invloed op expe

rimenten. Een moeilijkheid is dat bijproducten en nevenverschijn

selen (zoals electrisehe oplaadverschijnselen) kunnen voorkomen, 

die als zodanig niet onderkend worden. Een voorbeeld is de concen

tratie ozon en stikstofoxyden. Deze concentraties kunnen slechts tot 

een benedergrens worden gemeten, terwijl niet bekend is welke ef

fecten kunnen optreden bij nog lagere concentraties. Een voorbeeld 

van een neveneffect is het opladen van de plexiglazen wanden van 

de onderzoekruimte bij de muizenexperimenten van Krueger. 

Ad (b). De lading massa verhouding van de ionen kan bepaald worden met 

behulp van een massaspectrograaf. Het gebruik hiervan bij atmos

ferische dichtheden is niet mogelijk. Afgezien van de kleine 

concentratie van de ionen zal bij de overgang naar de lage druk 

kamer in de massaspectrograaf het ion eventueel van vorm kunen 

veranderen. 
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Een mogelijke ontwikkeling om zwaardere ionen te dedecteren is het gebruik 

van 'n fluoriscentie methode gebaseerd op het verstrooien van ingestraald 

resonantie licht of resonantie straling. 

,d (c). Slechts bij Krueger wordt een apparaat voor het meten van de ionenconcen

traties vermeld. Uitgaande hiervan is de bouw van een dergelijk apparaat in 

ontwikkeling genomen. Deze meetapparatuur blijkt twijfelachtig omdat de in 

een ruimte aanwezige electrische velden de metingen beïnvloeden. Bovendien 

beïnvloeden deze velden de verdeling van de ionen over de ruimte. De metingen 

van ionenconcentraties zullen daarom waarschijnlijk gecombineerd moeten worden 

met metingen van de ter plaatse heersende electrische velden. 

Eerst nadat deze facetten nauwgezet bekeken zijn kunnen bevredigende conclu

sies uit de diverse experimenten worden getrokken (zie hiertoe bv. (JO) )•-

1. 0 Ionen in de atmosfeer 

De ionen die voorkomen in de lagere luchtlagen ontstaan hoofdzakelijk door; een 

lekstroom van in meerderheid positieve ionen van de ionosfeer naar de aarde en 

door de natuurlijke radioactiviteit. 

De ionen of geladen deeltjes zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Bij · 

atmosferische drukken en kamertemperatuur voeren zij 10
9 botsingen per secondè 

uit met de omringende gasatomen. 

Loeb (14) geeft in zijn boek "Basic Processes" verschillende veranderingen aan, 

die plaats kunnen vinden en aangepast krijgen we: 

(a) Positieve ionen zullen hun lading overdragen aan neutrale atomen of mole

culen met een lagere ionisatiepotentiaaL dan het ion. (het Kallman-Rosen 

effect) 

(b) Meerdere malen geladen positieve ionen zullen een of meerdere electronen 

overnemen van neutrale atomen waardoor enkelvoudig geladen ionen ontstaan. 

Boven 1 mm druk zal de levertsduur van dubbelgeladen ' ionen niet langer 
. • d 10-4 Z1Jn an sec. 

(c) Oorspronkelijke energierijke electronen zullen op den duur door 'n molecuul 

worden ingevangen, hierbij kunnen negatieve ionen ontstaan waarvan het 

, karakter niet direct bekend is. Of hier ook het Kallmann-Rosen effect op

treedt is uit experimenten niet .bekend. 

(d) Gewoonlijk is de aantrekkingskracht tussen een ion en een molecuul niet 

groot genoeg om een binding aan te gaan. Bij lage temperaturen kunnen 

vooral kleine ionen en grotere polariseerbare moleculen zich verbinden. 
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Dit kan bij hogere temperaturen alleen als het molecuul een groot dipool 

moment bezit. In deze gevallen ontstaan complex ionen of een niet-stabiel 

molecuulion dat in verschillende stukken uiteen kan vallen. 

Mede onder invloed van bovengenoemde invloeden kunnen de ionen in 3 groepen 

worden verdeeld naar grootte: 

(1) Lichte ionen 

Lichte gasionen bestaan uit een enkele atoom of molecuul met een electrische 

lading waaraan enkele atomen of moleculen gehecht zijn, verbonden door ener

zijds de lading van het ion en anderzijds een dipool al of niet geïnduceerd. 

De hiervoor beschreven reactié komt meer voor bij lagere temperaturen, bv. in 

de natuur bij temperaturen beneden o0 c. (watercondensatie bij -to0 c.). 
Loeb schrijft dat deze bindingen onafhankelijk zijn van het teken van de lading 

of het soort atoom of molecuul. Deze ionen hebben vaak een enkelvoudige lading, 

meervoudig geladen ionen leven zo kort dat hun dichtheid t.o.v. de andere 

ionen verwaarloosbaar is. 

(2) Intermediaire ionen 

Grotere groepen moleculen (condensatie kernen van water e.d.) kunnen een 

lading opnemen. Deze vormen dan de zg. intermediaire ionen en bestaan uit 

.!_ 20-104 moleculen, waarschijnlijk met een kristalstructuur. De driftsnelheden•) 

verschillen met leeftijd en vochtigheidsgehalte, Ze hebben gewoonlijk één 

elementaire lading. 

(3) Grote of Langevin ionen 
6 -8 

De ionen bestaan uit rond 10 of meer H2o moleculen met doorsneden van 10 -

10-7 m. De ionen hebben vaak één elementaire lading maar de grotere deeltjes 

kunnen ook tot 3 of 4 ladingen hebben. In vele gevallen worden ze gevormd uit 

de intermediaire ionen waarop H2o is gecondenseerd. Het kunnen zelfs zoutbevat

tende mistdeeltjes zijn, welke gedeeltelijk verdampt zijn. 

In tegenstelling tot de gedachte dat lichte ionen ·.aangr~eien tot de zwaardere 

ionen is eigenlijk het hechten van 'n licht ion aan 'n cluster moleculen verant

woordelijk voor de aanwezigheid van intermediaire en grote -ionen. 

In de literatuur worden geen eenduidige getallen van de ionenconcentraties in de 
3 

atmosfeer gegeven. Zo worden getallen genoemd van 500-2000 ionen paren per cm (9) 

en 1200 - 4000 lichte ionen per cm3 (11). 

x)Driftsnelheid is de snelheid dat een ion krijgt o.i.v. een electrisch veld. 
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4.0. Ionisatoren 

4. 1. Inleiding 

Ionisatoren worden ontwikkeld om de concentratie ionen in 'n ruimte 

kunstmatig te wijzigen. De meest gebruikte technieken voor het produceren 

van ionen zijn: 

(a) radio-actief preparaten, zoals o.a. Krueger (3) deze in zijn experi

menten heeft gebruikt. Hij maakte in zijn experimenten gebruik van 

tritium met een zachte "J:_straling. 

(b) Corona ontladingen, de in de handel verkrijgbare ionisatoren berusten 

op dit principe. 

(c) Verstuiven van water. 

De eerste twee ionisatietechnieken hebben het nadeel dat er waarschîjnlijk 

schadelijke bijproducten ontstaan zoals ozon en stikstofoxyden. Krueger 

heeft afgeschat dat de maximum concentratie ozon die in zijn experimenten 

kan voorkomen 7 ~ 10-IO vol. % is (3), over de stikstofoxyden maakt hij 

geen opmerking. 

Er is practisch niets bekend over de invloed van ozon, stikstofoxyden en 

andere eventueel gevormde producten, op biologische processen, maar dit 

is door ons niet in detail bestudeerd. 

Het verstuiven van water maakt uitspraken over ruimtes waar met deze 

techniek ionen ingebracht worden betrekkelijk, omdat het vochtigheidsgehal

te gewijzigd wordt. Het is wel onwaarschijnlijk dat met deze methode 

schadelijke bijproducten ontstaan. 

De bestudering van de invloed van ionen op het milieu maakt ijet nood

zakelijk een ionisatietechniek te ontwikkelen waarbij geen bijproducten 

ontstaan, die biologische processen kunnen beïnvloeden. 

4.2. De kunstmatig gemaakte ionen 

De meeste methoden om ionen te maken, produceren in eerste instantie po

sitieve ionen en electronen, slechts bij enkele methoden worden negati eve 

ionen gemaakt. Dit impliceert dat voor het maken van negatieve ionen we 

veelal, uitgaan van vrije electronen die zich met luchtmoleculen verenigen 

tot negatieve ionen. Het is niet duidelijk welke ionen gevormd worden en 

welke tijden hiervoor nodig zijn. 

Rechtstreeks kunnen negatieve ionen gevormd worden door het verhitten van 

enkele zouten. Dessauer bijvoorbeeld produceerde ionen door het verhitten 

van MrP (9). 
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4.3. Ionenproduktie door ontlading 

Aan een ionisator, die in de handel verkrijgbaar is, zijn oriënterende 

onderzoekingen verricht. Het betreffende apparaat is gemaakt door Drs. 

P. Romeijn die voor de eigenschappen verwijst naar een artikel in het 

tijdschrift Bres (8). De principe schets van dit apparaat wordt gege

ven in fig. 2. 

Bet önderzoek -betreft: 

(a) Produktie ionen 

(b) Ozon produktie 

(c) Radioactiviteit 

Ad (a). De_ naaldjes aan de voorzijde 

van het apparaat hebben ten opzichte 

van de omgeving eert negatieve po

tentiaal van 3200 Volt. Deze elec

trische spanning wordt verkregen met 

behulp van een cascade gelijkrichter. 

Het apparaat produceert ionen en in 

meerderheid negatieve ionen. De re-

sulterende produktie van ionen is 

Fig.2 

3200 v.1--~~~~-

naaldjes aan oor
zijde apparaat _ 

Principe schets 
ionisator 

gemeten door het apparaat geïsoleerd in een metalen kooi op te stellen, 

en de electrische stroon tussen de kooi en aarde te meten. De stroom was 
-8 -~·19 d.1 . - -8 7.10 - /1,6.10 ,-= 4.1 ionen per sec<;>nde, ofwel 7.10 A. 

Produktie 4.1d·\negatieve ·roneii -per seconde ofwel 4 .104 negatieve ionen 

per seconde meer,~dan positieve ionen per seconde. 

Ad (b). Het is een bekend feit dàt bij de corona ontlading in lucht naast 

ionen ook ozon vrijkomt, dit wordt o.a. door Hosselet beschreven 

(15). 

De ozonconcentratie is gemeten met behulp van Drägex:bui.sles 

(Dräger-RÖhrchen Ozon o,os.;'c:it). Met deze buisjes kunnen concen

traties van ongeveer 0,05 p.p.m.03 (d.i. 0,1 mg/m~ o3) als een 

minimum worden aangetoond. 

De metingen zijn verricht door -de opening van de buisjes tussen 

twee hoogspanningspennen te plaatsen. Geen enkele kleuring van 

de meetbuisjes en daarmee geen ozon kon worden aangetoond,- Tevens 

is de ozonconcentratie gemeten in een afgesloten metalen doos 

(met zijden van 60 cm) waarin de ionisator .:!:. 16 uur aanstond, ook 

hier werd geen kleuring en dus geen ozon aangetoond. 
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Dit betekent dat de ozon concentratie kleiner moet zijn dan O,OS 

p.p.m. ofwel O,l mg/m3• De zogenaamde M.A.K. waarde (d.i. de maxi

maal toelaatbare waarde bij langdurige aanwezigheid) 0,1 p.p.m; be

draagt en de reukgrens 0,02-0,05 p.p.m. 

Opgemerkt kan worden dat de waarnemingsgrens (meet-, en reukgrens) 

dicht bij de veiligheidsgrens ligt, en daarom kan bij lagere con

centraties dan de waarnemingsgrens niet de conclusie getrokken worden 

dat deze ozonconcentraties geen invloed uitoefenen op biologische pro-

cessen. 

4.4. Druppelvorming in een electrisch veld 

Geprobeerd is om met behulp van de verfmethode, zoals deze o.a. door 

Bright(l2), (13) is ontwikkeld, een ionisatietechniek te ontwikkelen 

waarbij geen bijproducten vorming plaats vindt en precies bekend is 

welke ionen worden gemaakt. 

De verfmethode berust hierop, dat door een spanningsverschil aan te 

leggen tussen de verfspuit(uitstroom opening) en het geaard objekt, 

dat geverfd moet worden, de verfdeeltjes onder invloed van het elec

trisch veld uit de opening worden gezogen en omdat ze geladen zijn naar 

het objekt toegetrokken worden (zie fig. 3). Voordeel van deze verf

methode is het gering verfverlies, en de gelijkmatige verdeling van de 

verf op het oppervlak. Een variatie op deze verfmethode wordt gegeven 

in fig. 4. 

Het te verrichten experiment heeft tot doel water te ioniseren en wel 

door waterdruppeltjes onder invloed van een electrisch veld uit een ge

aard capillair te trekken. Dit electrisch veld wordt opgebouwd door een 

metalen plaatje op hoogspanning te brengen, dat voor de opening van de 

capillair wordt geplaatst. 

· De geïoniseerde waterdeeltjes worden zichtbaar gemaakt door loodrecht op 

de as capillair-hoogspanninsplaatje een laser te plaatsen. Buiging van de 

laserbundel aan de waterdruppeltjes vindt plaats met het daarbij behoren

de ringenpatroon. De grootte van de waterdeeltjes kan dan bepaald worden 

uit de diameter van de ringen. 

In fig. 5 wordt de totale opstelling van dit experiment weergegeven. 
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projectiescherm 

objekt om de 1aser
bundel weg te van
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met voeding 
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laserbundel 

Fig.5 

positieve lens 

vloeistof 

capillair 

Waterdruppel experiment 
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Een optimale ionisering zal afhangen van de diverse afmetingen en 

vormgeving van de grootheden van het capillair zoals de in- en uit

wendige diameter, de lengte, de zuiverheid van het oppervlak e.d. en 

het aangelegde electrische veld in een gunstig gekozen gas (bv. FS
6 

(ontlading dovend) .). De grootte van deze factoren zullen experimenteel 

moeten worden bepaald. 

verfspuit 
verf 

te verven objekt~ 

+ ++ + + + 

Fig.3 Verfmethode naar 

Bright (zie tekst) • 

schudbeweging 

metalen staafjes~o 
--~~-fl·~spanning--,Îi 

- '11 ucht 

Fig.4 Verfmethode naar 

Eright ( 12) • 

4.4.1. Verkregen resultaten en de buigings-ringen van geïoniseerde water

druppeltjes 

De vorming van geladen waterdruppeltjes werd verkregen bij spanningen 

· tot 15 KV, en afstanden tussen 0 en 40 nnn. van de capillairopening tot 

het hoogspanninsplaatje. Dit onafhankelijk van de diameter van de ca

pillairopening, mits deze opening tussen 25 ii en 150 ii ligt. In dit 

gebied (25 µ - 150 µ ) ziet de vorm van de mond eruit als geschetst in 

fig. 6, met dien verstande dat hoe kleiner de doorsnede van de opening, 

hoogsp. plaatje 

]_ 
Fig.6 Capillairmond bjj het water ... 

druppel experiment. 

des te kleiner .de druppel is. 

Doorsnedes boven 150 µ hadden 

tot gevolg dat de druppel eraf 

viel, en bij doörsnedes kleiner 

dan 25 ii, werden er geen ionen 

gevorm4~ maar vond een electrische 

ontlading plaats.De ionenpro

duktie was bij een negatieve 

spanning groter en regelmatiger 

dan bij een vergelijkbare positieve spanning. 
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De buigingsringen verschijnen alleen als de waterdruppeltjes groter 

zijn dan het gebruikte licht (HeNe - laser 632,8 mm). Een schatting 

kan dan van de diameter van de waterdeeltjes gemaakt worden uit de 

volgende relatie: 

d = Àf/r 

waarin: d .: de doorsnede van 'n waterdruppeltje 

À de golflengte van het gebruikte licht 

(632,8 mm) 

f brandpuntsafstand van de lens (0,5 m) 

r de diameter van de eerste ring 

In de experimenten verschenen de buigingsringen alleen bij capillairen 

met een inwendige maat > 100 µ waarbij tevens de aftstand tussen het 

capillair en de laserbundel zo klein mogelijk gehouden diende te worden. 

Geconcludeerd kan hieruit worden dat alleen vlak bij de mond van het 

capillair er deeltjes > 3 µ voorkomen, die vervolgens uiteenspatten of 

verdampen waardoor ze kleiner worden dan 1 µ en niet meer via ringen 

te zien zijn, maar wel een oplichting door de laserbundel plaats vond. 

Wegens tijdgebrek moest verder onderzoek hieraan worden stopgezet, daar

om worden tot slot enkele voorste1len gedaan voor .verder onderzoek. 

l. Het zou interessant kunnen zijn na te gaan of afhankelijk van de 

richting van het aangelegde electrische veld, bouwmaterialen meer of 

minder snel uitdrogen (pyramide effect). 

Experimenteel kunnen we dit realiseren door: 

(a) Een brok poreus materiaal (bv. een baksteen) in een electrisch 

veld te plaatsen, en te meten of de vochtigheid aan be~de opper

vlakken verschilt (zie fig. 7). 

(b) Het opstellen van 2 holle bollen van . 'n poreus materiaal waarbij 

een bol geaard is en de ander geïsoleerd is ten opzichte van aarde. 

De vochtigheden in beide bollen kan dan vergeleken worden (zie fig. 

8). In deze meting kan de vochtigheid op een eenvoudiger wijze 

worden bepaald dan in het onder (a) genoemde voorstel. 

+ +++++++ 
baksteen 

electrisch veld 

- - - - ---

Fig.7 Experiment om na 

te gaan de voch

tichhe idsgraad in 

een poreus opper

vlak in een elec

tri sch veld. 
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geaarde bol Lsoleerd opge-
stelde bol 

/ 
veldlijnen 

veldlijnen 

1 
1 1 

Idem fig.7 voor een bolvormig lichaam in het vrije 

veld. 

2. In het kader van dit werk zijn we niet toegekomen aan optimalisering 

zoals bv, die van de produktie van geladen waterdruppeltjes. Een in

teressant alternatief is naast het capillair in de opstelling zoals 

geschetst in fig 4. (Gegevens te vinden bij B right (12) ), 

--- - -- ·-. 
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5.0. Ontwerp van een concentratiemeter van ionen in de lucht. 

5.1. Inleiding. 

Het meten van ionenconcentraties in de lucht geschiedt door een 

ionenverzamelaar (Eng.i Ioncollector) aan te sluiten op een elec

trometer. 

De oudst bekende ionenverzamelaar stamt uit het begin van deze 

eeuw en is ontworpen door Ebert (16) (fig. 9). Dit ontwerp is 

daarna door vele onderzoekers verbeterd. De laatste versie voor 

zover ons bekend, is beschreven door Krueger (2) (fig. 10), en een 

ionenverzamelaar naar dit 

ontwerp wordt tegenwoordig 

in de V.S. gefabriceerd.x) 
Zelf willen we een ionen-

Count<!r 
for 

c;om~t(' ~ 
T ub• longth OutsiOP l"'l.SÎdfo 

cm 
4 183 7·6 7·J 

Large~s 8 17G !> 39 c 182 • ·14 
0 40 4 ·l 4 ·0 

lnl•r~kJte /) 37 3·2 3 ·0 
Ond Small H>n!) < 40 O·:> 

Il 3·:> 2·8 ~6 · 

verzamelaar ontwerpen om ·P IOOOwtla A =omber inktlQtor 

na te gaan welke de meest 

wezenlijke problemen zijn 

bij het meten van de ionen

concentraties in de lucht 

en het onderkennen van de 

diverse typen ionen. 

5.2. Principe schets 

ys t>akelit• insulQtor 

fig. 9 Ionenconcentratiemeter zoals onge

veer het eerste ontwerp uitgezien 

heeft (naar Fleming (17)). 

Het principe van alle huidige ionenverzamelaars is gebaseerd op de 

extractie van de ionen uit een luchtstroom binnen een kanaal door 

middel van .een electrisch veld dat loodrecht op de richting van de 

luchtstroom wordt aangelegd. De ionen worden op een ionenverzamelaar 

opgevangen, hun aantal wordt bepaald met behulp van een electrometer. 

Het electrisch veld wordt aangelegd tussen twee evenwijdige platen, 

waarbij één plaat op hoogspanning wordt gebracht en de ander de 

ionenverzamelaar is (fig. 11). Het i s ook mogelijk een cilindersymmetri e 

te nemen. 

Al naar het teken van de hoogspanningsplaat komen de hieraan tegen

gesteld geladen deeltjes op deze plaat terecht en worden de gelijk-

x)KLYKON., Ine. 7620 N.W. 36th. Ave . Miami FL. 33147 U.S.A. 
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fig. 10 Ontwerp ionenverzamelaar (naar Krueger (2)). 

geladen deeltjes zodanig 

afgebogen dat ze op de io

nenverzame laar, die met de 

electrometer verbonden is, 

terechtkomen. 

Het aantal ionen dat per 

tijdseenheid op de ionen

verzame laar terecht .komt 

kan berekend worden uit 

de formule: 

· . . hoogspanningspl. 
f±++++++±++++++J++++++++++++++++++ 

~e 
luchtstroom 

--- --- ionenverzamelaar 

fig. 11 Schematische 

.1--..-. E.M~ 
-=

voorstelling van 

een ionenverz.amelaar gekoppeld aan . 

een electrometer voor het meten van 

ionenconcentraties in de lucht. 

waarin: 

N: het aantal deeltjes. 
dat per seconde op de ionen-

verzamelaar terecht komt. 

i: de gemeten stroom door de 

electrometer. 

De formule houdt in dat de ionen enkelvoudig geladen zijn (n~l. 1,6. to-19 

Coulomb). 
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5.3. Concept ontwerp. • 
Een schets van een eerste ontwerp voor een ionenverzamelaar is weerge

geven in fig. 12. Het omhulsel, het stromingskanaal, is van een gelei

dend materiaal gemaakt, opladingsverschijnselen. en de daarmee gepaard 

gaande electrische stoorvelden worden daarmee voorkomen. De afmetingen 

van het kanaal zijn 26 x 6 cm2 • 

De meetplaàt (ionenverzamelaar) heeft een breedte van 10 cm en een 

lengte van 16 cm, de afstand tussen de meetplaat en de hoogspannings

plaat is 3 cm. 

Omdat we niet weten welke ionen in de lucht voorkomen en dus niet weten 

met welke d:riftsnelheden van de ionen we te maken hebben, zullen we 

nagaan bij welke luchtsnelheden en aangelegde spanningen de verschil

lende luchtionenconcentraties gemeten kunnen worden. 

5.4. Meetseries. 

Bij de metingen is de stroom door de electrometer bepaald voor diverse 

aangelegde spanningen tussen -3000 en +3000 Volt. 

Eveneens zijn metingen gedaan aan de ionen afkomstig van de ionisator, 

zoals in hfst. 4.3. beschreven is, die op een afstand van 50 cm voor 

de opening van de ionenverzamelaar is geplaatst. 

De metingen zijn verricht bij de luchtsnelheden v1 en v2 
(V1 ~40 cm/s, V 2 ~ 100 cm/5 ). Snelheid V 2 werd verkregen bij een vrij 

kanaal, terwijl bij snelheid v
1 

de gasstroom wordt afgeremd door 

watten voor de uitgang vàn het kanaal te p l aatsen. 

De vorm van de ideale grafiek, bij de aanwezigheid van drie soorten 

ionen met verschillende massa, is weergegeven in figuur 13. De hori

zontale gedeelten in de grafiek zijn afkomstig van de verzadigings

stroom van een van de ionensoorten. 
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5.4.1. Eerste serie metingen. 
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fig. 13. Theoretisch verband tussen 

de ionenstroom (i) en de 

aangelegde spanning (V) bij 

de aanwezigheid van 3 soorter 

ionen met verschillende massé 

De horizontale gedeelten rept 

senteren de verzadigingsstroc 

van een enkele soort. . 

De eerste serie metingen zijn verricht met het concept ontwerp zo~ls 

op fig. 12 staat aangegeven, en dè resultaten van deze metingen zijn 

te zien in de grafieken I, II en III. Op de X-as is de spanning (V) 

van de hoogspanningsplaat uitgezet en op de Y-as de gemeten stroom. 

De grafieken I en II hebben van .:_ 100 - 300 V bij luchtsnelheid v2 .· 

een horizontaal gedeelte dat op een verzadiging wijst (zie fig. 13), 

dus er komen niet meer ionen bij verhoging van de spanning in dat 

spanningsgebied op de meetplaat terecht. Na 300 V stijgen de curves 

snel, wat verklaard kan worden uit het feit dat bij spanningen>JOOV 

door de snelheid die de ionen krijgen in het spanningsveld, ze zelf ge

laden deeltjes maken (z.g. doorslag). In de grafieken is geen duidelijk 

te onderscheiden horizontaal gedeelte bij de luchtsnelheid v1 waar 

te nemen en hieruit kunnen daarom geen conclusies getrokken worden. 

Grafiek II!, bij v2 , heeft een optimum bij 40 V. waarna de curve snèl 

daalt. De ionisator maakt hoofdzakelijk èlectronen (zie hfst. 4.3.), 

en door de korte afstand van de ionisator tot de aanzuigopening van 

de ionenverzamelaar zijn deze electronen maar weinig aangegroeid tot 

of ingevangen door clusters (dit in tegenstelling tot de bestaande 

gedachte dát hiervoor slechts tienden van secondes nodig zijn!). 

De deeltjes hebben daarom een relatief grote beweeglijkheid waardoor 

de deeltjes waarschijnlijk bij spanningen >50 V. al voor de meetplaat 

naar het geaard omhulsel afbuigen met als gevolg dat minder geladen 

deeltjes op de meetplaat terechtkomen. 

Conclusie uit de eerste serie metingen is dat de luchtsnelheid niet 

te laag mag zijn, waarbij wel de kanttekening bijgeplaatst moet 

worden dat bij luchtsnelheid v
2 

de stroming in het kanaal turbulent 

is (Re >2300) en dit mogelijk de metingen beïnvloedt. 
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· Een andere conclusie is dat voor de lichtere ionen het spanningsveld 

afgeschermd dient te zijn omdat ze anders bij hogere spanningen voor

tijdig worden afgebogen. 

Geprobeerd wordt daarom het veld af te schermen d.m.v. een metalen kooi, 

aan voor- en achterzijde bestaande uit een metalen rooster. Deze hele 

kooi dient dan als meetplaat. Dit nieuwe ontwerp is te zien op fig. 14. 

5.4.2. Tweede serie metingen. 

Deze metingen zijn verricht met het nieuwe ontwerp zoals aangegeven in 

fig. 14 en zijn alleen bij luchtsnelheid v2 verricht. 

De resultaten zijn te zien op de grafieken IV en V. Op grafiek IV (ne

gatieve spanning) is te zien dat tot + 40 V. de curve onder de nullijn 

ligt (de meter geeft dus een positieve uitslag) en verder stijgt de 

curve continu. De verstoring door het gebruik van een meetkooi is nu 

zodanig dat bij spanningen kleiner als -200 V. een als het ware ver

keerd-om".""stroom gemeten wordt. 

De curve in grafiek V (negatieve spanning met ionisator) toont in te

genstelling tot de eerste serie geen daling en er treedt nu wel een 

verzadiging op. Geen deeltjes worden bij verhoging van de spanning 

voortijdig afgebogen. 

De meetkooi is uitgerust met gaas aan de voor en achterzijde met draad

doorsnede 0,3 mm en opening 1,4 mm. Deze situatie werd nu gewijzigd 

door het gaas aan de voorzijde te vervangen door een draadrooster 

(0 draad: 0,1 mm) en verschillende afstanden (d) tussen de draden te 

nemen (fig. 15), om de invloed van het rooster op de verstoring na te 

gaan. De verschillende afstanden (d) waren: 260; 82,5; 50; 25 en 12,5 

mm. Geen verschil werd ten opzichte van grafiek IV bij deze metingen 

vastgesteld. 

Geconcludeerd kan hieruit wor

den dat de meetkooi als zoda 1 1 1 H 1 Ft-- 0 0, 1 

nig een te grote verstoring mee

brengt zodat wordt teruggegaan 

naar de oorspronkelijke situatie 

zoals die aangegeven is in fig. 12. 

fig. 15. Draadrooster zoals in de twee

de meetserie gebruikt is om 

het electrisch veld af te 

schermen. 
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Om voortijdig afbuigen van de deeltjes tegen te gaan zal steeds een 

stukje van de hoogspanningsplaat afgehaald worden, waardoor de af

stand tussen het omhulsel en de hoogspanningsplaat steeds groter 

wordt. De grootte van het electrisch veld wordt zodoende aan de in

gang steeds kleiner. Verondersteld wordt dat bij een bepaalde af

stand van de hoogspanningsplaat tot het omhulsel het electrisch veld 

zó klein is geworden dat alle deeltjes op de meetplaat terechtkomen. 

5.4.3. Derde serie metingen. 

----------...... ~<"-.h_o_o~g-spanningsplaat 
In de oorspronkelijke situatie 

(fig. 12) is de horizontale af

stand van het omhulsel tot de 

hoogspanningsplaat (1): 6 cm 

(fig. 16). 

. --+ ~meetplaat 
L_ /omhulsel 
. 1 1 

fig. 16. Schematische weergave van 

de horizontale afstand tus- Door van de hoogspanningsplaat 

gedeelten af te halen wordt 1 sen de hoogspanningsplaat 

en het omhulsel (1). groter. De curve voor een nega~ 

tieve spanning met ionisator bij 

1 = 10 cm is te zien in grafiek VI. Deze curve heeft duidelijk een ho-

rizontaal gedeelte en krijgt pas bij spanningen >tOOO V. een dalend ver

loop. In vergelijking met grafiek III is dus nu een verbetering opge

treden. Metingen met deze situatie (1 = 10 cm) bij een negatieve en po

sitieve spanning gaven dezelfde resultaten als in de grafieken I en II 

te zien zijn. 

5.4.4. Eindconclusies eerste drie meetseries. 

Uit de drie meetseries kan worden geconcludeerd dat de driftsnelheden 

een belangrijke rol spelen, en dat met het ontworpen instrument alleen 

de lichte deeltjes kunnen worden gemeten (voor de zwaardere deeltjes 

zijn veel hogere spanningen nodig (zie inleiding)). 

Om een indruk te krijgen van de driftsnelheden is aan de 3 meetseries 

nog een meting toegevoegd waarvan de opstelling in fig. 17 geschetst is. 

Beschouwd is als functie van de plaats op de meetplaat, de uitslag van 

de meter. Resultaten zijn alleen bereikt bij een negatieve spanning met 

de ionisator, en in grafiek VII is te zien, als functie van de plaats op 

de meetplaat de meteruitslag bij 2 spanningen (gleuf l cm). 
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Het blijkt dat bij een toenemende spanning de piek naar rechts ver

schuift, waardoor bij een bepaalde spanning de piek gedeeltelijk 

en daarna helemaal buiten de meetplaat komt te liggen. Dit kan de 

verklaring zijn voor het dalend verloop van grafiek III (na 50 V.) en 

grafiek VI (na 1000 V.). 

Voortzetting van dit onderzoek betreft de ontwikkeling van een meter 

waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende 

grootte van de ionen (driftsnelheidsmeter) en waarmee tevens alle 

ionen gemeten kunnen worden. Dit is van belang voör o.a. de experi

menten die de biologische aspecten van ionen trachten na te gaan; en 

waardoor dan bekend iS welke ionen worden gebruikt en gemaakt. 

Tevens kan dan worden bepaald welke ionen in de natuur en in rui.m:ten 

voorkomen. 

Met het ontworpen instrument zoals het gebruikt is in de derde meet

serie (hfst. 5.4.3.) werden reeds oriënterende metingen verricht om 

later een meetprogramma te kunnen opstellen; speciaal met betrekking 

tot het materiaalonderzoek. 

5.5. Ontwikkeling driftsnelheidsmeter. 

Een ontwerp van Ericson (18), (19), heeft in eerste instantie als 

uitgangspunt gediend voor het ontwerp van een driftsnelheidsmeting. 

Dit ontwerp gaat ervan uit dat alleen via het gedeelte A (zie fig. 18) 

ionen in de meetruimte komen en door de spanning van plaat C te va

riëren komen deeltjes met verschillende beweeglijkheden (p) op de 

meetplaat B terecht. De hoogste nauwkeurigheid wordt verkregen bij 

een zo klein mogelijke grootte van A en B. 

v~
=!-/ 

ë7(-- --~.,.-- ........ c 
' ........ ~v. 

~ .· - .... ..... ..... -....... 

~~~~~~~~~~~(~--~~~~~~--~~~---...... ~ .... ,~~-B--=~~--~.....--~~~~~ 
1 .. @=;[ -fig. 18. Driftsnelheidsmeter naar Ericsort. (h = 5 cm) 

Wanneer bij een bepaald spanningsverschil de electrometer een uitslag 

geeft, wil dit zeggen dat in de aangezogen lucht een bepaalde con

centratie ionen zit met een beweeglijkheid die kan worden berekend 
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met de volgende formule: 
"" it. v. 

tg~ = ~~. waarin tg h 
1 

=U~ 
h 

Vg.h 
r_ 2 - 1 - l J b · 1 · · kh · d µ~m .V . s : eweeg iJ ei 

vg(cm.s- 1
] : gassnelheid 

h (cm] : hoogte 

V {v] : spanningsverschil in meetruimte 

Evenals het vroegere ontwerp (fig. 12) wordt ook hierbij het elec

trisch veld loodrecht op de gasstroomrichting aangelegd. 

De moeilijkheden bij deze methode zijn: 

(1) de hoge spanningen die nodig zijn om de zware ionen te meten, en 

(2) de noodzakelijkheid van een homogeen veld en een vlak stromings-

profiel. 

Ad(!) Wanneer we uitgaan van een Vg van 30 cm/s, tg ,=}en h = 5 cm 

is voor het meten van zware ionen (met Y. = 5.10-3 cm ·. / V) een spanning 

V van 10.000 V. nodig. 

Het zou mogelijk zijn V_g te verlagen, maar hier zijn we gebonden aan 

het minimum gasvolume dat per seconde binnen moet komen om een uitslag 

op de meter te krijgen. 

Ad(2) Noodzakelijk bij deze methode is dat het spanningsveld in de 

meetruimte homogeen is en dat er een vlak gelaagd stromingsprofiel is. 

Deze problemen kunnen grotendeels worden opgelost door lamellen aan de 

voorzijde te bevestigen en via deze lamellen een spanningsafbouw te 

laten plaatsvinden. 

In gedeelte A mag geen spanningsverschil aanwezig zijn omdat anders 

voortijdig deeltjes worden afgebogen, maar dit geeft weer een versto

ring van het homogeen spanningsveld in de meetruimte. 

Er is daarom overgestapt naar de z.g.n. "tegenstroom"-methode, waarbij 

het electrisch veld tegengesteld aan de gasstroomrichting wordt aan

gelegd. In fig. 19 wordt dit principe nader verklaard. 
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hoogspanningselectroden 

meetplaten 

1 
1 
1 
1 

(VtC =H,E . ,, . 

Door tussen twee roosters een elec

trisch veld aan te leggen wordt be

reikt dat deeltjes tot een bepaalde 

grootte (en drif tsnelheid) tegenge

houden worden, als geldt Vg ~_!J r .E. 

Achter deze roosters wordt een op

vangsysteem gemaakt, waardoor alle 

ionen waarvoor geldt v8 > lJ . E •. op de 

meetplaat terechtkomen en worden ge

meten. Deze methode voldoet alleen 

als tussen de roosters een vlak ge

laagd stromingsprofiel aanwezig is. 

De curve die zou moeten ontstaan 

1 
1 

' 1 
1 
1 
1 

1 

' 

• ) 

1 ,----------

rt--11---f 
" v 

fig. 19. Tegenstroommethode waarbij 

ionen tot een bepaalde grootte door 

een electrisch veld worden tegenge

houden. De grotere ionen worden 

daarna op meetplaten opgevangen. 

i 

V~ Va Vl 
fig. 20. Theoretisch verband tussen 

de gemeten stroom en de aangelegde 

spanning met de tegenstroommethode. 

bij oplopende spanning, wanneer de 

gemeten stroom (i) is uitgezet te

gen de spanning (V), ziet er .dan uit 

als op fig. 20. 

Hoge spanningen zijn ook bij deze 

methode noodzakelijk, maar er .kan 

nu wel van een lage gassnelheid 

gebruik gemaakt worden, bij een 

relatief groot volume. 

In een eerste ontwerp (fig. 21) gebaseerd op dit principe is uitgegaan 

van een expansievat met twee gescheiden meetsecties, waardoor twee ver

schillende groepen (lichte en zware) ionen gemeten kunnen worden. Het 

probleem is echter dat om een goede werking van het expansievat te krij

gen de hoek(X a '-1• moet zijn. Aangezien de lengte van de buis dan bijna 

2 m. wordt (uitgaande van een gasstroomsnelheid van 32 cm/s in meet'

kamer 1, en 2 cm/sin meetkamer 2) is dit om practische redenen niet 

aanvaardbaar. Mede doordat ook niet voldaan zou zijn aan een vlak stro

mingsprofiel, werd van het expansievatprincipe afgestapt. 

In overleg met de groep Warmte en Stroming van de T.H.E. (hr. Nieuwvelt) 

blijkt dat om een vlak stromingsprofiel te krijgen geen aanloopstuk ge-



.U,g. 21 Driftsnelheidsmeter volgens tegenstroommethode, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een expansie
vat. Dit ontwerp voldeed niet aan de eisen 
(o.a. geen vlak stromingspatroon). 
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bruikt mag worden, maar dat de roosters voor de ingang geplaatst moeten 

worden. 

In samenwerking met de heer Nieuwvelt is zo een nieuw ontwerp tot stand 

gekomen, zie fig. 22, waarbij gebruik wordt gemaakt van één meetsectie. 

De spanningselectroden (fig. 19) zi]n in dit ontwerp losgekoppeld van de 

spanningsroosters en bestaan uit halfgeleiders (b.v. opgedampt tinoxyde) 

die aan de voorzijde geáard zijn en aan de achterzijde op spanning ge

bracht kunnén worden. De loskoppeling is nodig om grotere spanningen op 

de spanningselectroden te . k.unnen zetten wanneer de lièhte ionen ge-

meten moeten worden, omdat de spanning op spanningsroosters te klein is 

om alle zware ionen op de meetplaat terecht te laten komen. De voor-

zijde van de spanningselectroden dienen geaard te zijn om geen versto

ring van het spanningsveld tussen de twee roosters te veroorzaken. 

Voor het meten van de zwaardere ionen is uitgegaan van een luchtsnèl

heid van 2 cm/s (kamer 40 x 40 cm2), terwijl voor het meten van de 

lichtere ionen (om het onderscheidend vermogen te verhogen) van een 

hogere luchtsnelheid gebruik kan worden gemaakt. 

Experimenteel zal moeten worden vastgesteld welk stromingsprofiel aan 

de ingang van het instrument aanwezig is omdat dit door o.a. de lage 

luchtsnelheid theoretisch bijna niet te berekenen is. 

Om de luchtsnelheid te bepalen kan gebruik worden gemaakt van een snel

heidsmeter voor lage snelheden (30-0-30 cm/s), met type aanduiding 

DISA 55 D 80-81. 

De verstorende invloed die de roosters meebrengen kan globaal worden 

benaderd door een theoretisch berekening van de grenslaag. De grens

laag is dat gebied waar de invloed van de wand nog merkbaar is. 

Grenslaagdikte Ö op afstand x 

Re(x) 

Ó = 4 , 6 4 1 • x. Re. ( x) - ~ 
Re(x):Reynoldsgetal op 

afstand x 
v . -6 

= x. g/15 ~ 10- bij 20°C waarin: 

· x [mJ afstand 

vg [ms -
1
] luchtsnel.heid 

Voor Re(x) >3. 105 is er een turbulente stroming en kan de formule 

niet worden toegepast. 
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fig. 22 Ontwerp driftsnelheidsmeter met één 
meetsectie, en losgekoppelde spannings
electroden. Essent.ieel is de gestroom
lijnde vorm en de regelbare ventilator. 
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In ons geval gaan we uit van 
_6 2 

gatgrootte 1,2 x 1,2.10 m 

-3 een rooster van 0,6. 10 m. dikte, 
-2 en v8 =2.10 m/s. De grenslaagdikte 

onder invloed van dit rooster wordt dan: 

-3 -2 
b = 4,641.0,6.10-3 {

06
•• 10 • 2 • 10 1 15.I0-6 }-~ ~3,4.10-3m 

Ten opzichte van de gatgrootte ( 1,2.10-3m) is dit hoog. Gesteld 

kan dus worden dat de verstoring relatief groot is, maar defi

nitieve conclusies kunnen nog niet worden getrokken en moeten uit 

de waarnemingen blijken. 
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6.0 Oriënterende metingen. 

Oriënterende metingen zijn verricht met de ionenconcentratie-meter, 

waarvan het ontwerp uit de eerste serie metingen ontstaan is (hfst. 

5.4.4.). 

Deze oriënterende metingen betreffen: 

1) materiaalonderzoek; 

2) ruimtemeting; 

3) buitenmeting. 

Ad(l) Materiaalonderzoek is verricht door 1 cm voor de aanzuigopening 

(zonder het ronde aanloopstuk) een materiaalproefstuk van 

6 x 12 x 0,5 cm3 in een metalen rek op te hangen. 

Bepaald werd de procentuele doorlating t.o.v. normaalwaarde, 

waarbij de normaalwaarde bestaat uit het gemiddelde van lucht

ionenconcentratie voor en na de proef. 

Onderzocht werden de volgende materialen: - baksteen 

- beton 

- hout 

- tempex 

- staal (geaard en 

niet geaard) 

Eveneens werden enige metingen verricht met ionisator. 

Door de niet precies gedefinieerde opstelling kunnen slechts 

zeer oriënterende conclusies uit deze metingen worden getrokken. 

De resultaten zijn vermeld in tabel 1, n.l. de gemeten stroom 

zonder en met materiaal bij -200 V. en de daaruitberekende 

procentuele "doorlating". Tevens zijn de condities ( temp, .R. V.) 

aangegeven. De resultaten zijn gr~fisch weergegeven in fig. 23. 
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Tabel 1 - Invloed van materialen op de "doorlating" van 

- meting (-I0- 14A) 

zonder met materiaal 
Materiaal materiaal 

proc.doorl. waarde 

!baksteen 6,4 74 4,7(4,5-4,9) 

8,0 85 6,8(6,6-6,9) 

~eton 6,3 59 3,7(3,6-3,8) 

7,8 80 6,2(5,9-6,4) 

hout 6,3 71 4,5(4,2-4,8) 

8,1 80 6,5(6, l-6,9) 

tempex 6,0 5 0, 3(0""'.0 ,5) 

8,4 2 0,2(0-0,4) 

staill 5,9 81 4,8(4,6-5, I) 

(ge 1ard) 8,4 86 7,2(6,8-7,5) 

4,8 83 4,0(3,8-4,1) 

sta:1l 5,9 53 3,1(2,8-3,4) 

(niet geaard) 4,8 85 4, 1 (3,8-4,3) 

met ini0sator 

baksteen 3,2 6 0,2(0, l-0,3) 

hr ton 3,2 47 1,5( 1,4-1,6) 

llOUt 3,4 16 0,55(0,5-0,6) 

tempex 3,4 1 0,03(0,04-0,02) 

staal (geaard) 3,3 44 1,45(1,4-1,5) 

staal (niet geaard) 3,3 1 0,02(0,01-0,02) 

------. 

n• 6 6, 13 (128 

nc 6 6,3 (131 

n= 2 

n= 2 4,8 ( 100 

) 
ionen/ cm3 

- · --- - - - - - --

~· ?O () 
0 
'Cl 

ç --- ~ 
Ql "d t F--l 
<l' ~ H 0 Q) 

+> s:: Q) rl ro rl Cll Q) 

Cl] 0 +> p. ro ro ro ." rl 
~ +> ;::::! s ro Q) ro Q) 

ro Q) 0 Q) .µ Q(' .µ !<il 
p ,D .s::: +> Cll....__.. Ul'-•' 

- -·- ----- --- -- . -· 

luchtionen. 

~ meting (-IO-l 4A) 
temp. R.v. gr.vocht 

zonder met materiaal oc ;; bij 
materiaal droge 

prot. doorl. wa11rde lucht 

8,2 83 i• ,8(6,5-7,0) 23 15 6,2 

9,2 86 7,5(7,1-7,9) 16 53 6,0 

7,9 92 7 ,3(7 ,0-7 ,5) 23 35 6,2 

9,1 79 7,1(6,8-7,3) 16 53 6,0 

7,5 89 6,7(6,5-7,0) 23 35 6,2 

9,0 79 7,1(6,6-7,4) 16 53 6,0 
i 7,3 45 3,3(3, 1-3,5) 23 35 6,2 

i 9, 1 36 3,3(3, l-3,7) 16 53 6,0 

1 7,3 89 6,8(6,6-7,0) 23 35 6,2 

9,2 75 6,.9(6,5-7,3) 16 53 6,0 

6,8 85 5,8(5,6-5,9) 25 35 7,0 

6,5 72 4,7(4,4-4,9) 23 37 6,5 

7,3 93 6,5(6,3-6,8) 23 35 6,2 

6,8 82 5,6(5,4-5,8) 25 35 7,0 

6,5 71 4,6(4,4-4,8) 23 37 6,5 

24 34 6,4 

24 34 6,4 

24 34 ' 6,4 

24 34 6,4 

t 
24 34 6,4 

(j) 

9' 24 34 6,4 
' -

10\ -
7 ,58(158) 1,24 23 '.'-5 6,2 

24 34 6,4 

6,5(135) 23 37 6,5 

6;8(142) 1,41 25 35 7,0 

. . . ----- .. --·-- -- · - ----- ---

e bi,i 23°C en 35% 
)l.~----;c;f. © b~j 23°c en 35slo 
n.o-----oo e met ionisator bii 24 °c en 34' 

fig. 23 Hesultaten betreffende 
invloed van materialen 
op de "doorlatendheid" 
t.a.v. luchtionen. 
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Uit de metingen, die in de W-hal van de T.H.E. zijn verricht, kunnen 

de volgende conclusies getrokken worden: 

a) De verschillen in "doorlat,ing" tussen de materialen baksteen, 

beton, hout en staal zijn gering, alleen het materiaal tempex 

vertoont een duidelijk geringer "doorlating". 

b) Het aarden en isoleren van het stalen proefstuk had geen effect 

in de normale atmosfeer, terwijl met de ionisator aan, wel een 

duidelijk effect te bespeuren is. 

Aanmerkelijk minder deeltjes kwamen bij het geïsoleerde staal

proefstuk op de meetplaat terecht dan bij het geaarde staa1proef

stuk 

c) Bij gebruik van de ionisator blijkt van alle materialen de 11door

lating11 sterk te zijn verminderd, van beton en (geaard) staal 

(en tempex) tot ongeveer de helft van de "doorlating" zonder 

ionisator, van hout tot ong~veer 1/6 deel, van baksteen zelfs 

tot ongeveer 1/15 deel. Nietgeaard staal vertoonde evenals tem

pex practisch gesproken bijna totale "ondoorlatendheid". 

d) Negat1eve ionen werden meer tegengehouden of geabsorbeerd dan 

positieve ionen, vooral bij het tempex was dit het geval, ter

wijl bij geaard staal nagenoeg geen verschil aanwezig was. 

e) Uit de metingen zonder materiaal lijkt het erop dat het aantal 

gemeten luchtionen afneemt naarmate er meer vocht in de lucht 

aanwezig is. 

Ad(2) Ruimtemetingen zijn verricht in een vrijstaand houten keet met 

diverse glasvlakken. De maten van deze ruimte worden gegeven op 

fig. 24. 

Op 3 verschillende dagen zijn metingen verricht volgens Oost

Westrichting, t.p.v. het midden van de ruimte en op afstanden 

van één meter onderling (zie fig. 24). De meetresultaten voor 

de positieve ( © ) en negatieve ( e ) stroom zijn te zien op 

de figuren (25), (26) eri (27). 

De balkjes in deze figuren geven de maximale uitslag weer. 

Geconcludeerd kan worden dat het verloop steeds gelijk is, 

alleen de waarden verschillen met de temperatuur en vochtig

heid. Er lijkt in eerste instantie een ongeveer rechtlijnig 

verband te zijn tussen de hoeveelheid vocht in de lucht en 

ionenconcentratie terwij !. de verhouding ~ lijkt af te nemen 

bij toenemende luchtvochtigheid .(:tie fi'g. 28). 
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Verder is een invloed te zien van de glaswanden; n.l. een ver

hoogde negatieve ionenconcentratie. 

Dit kan wellicht worden verklaard door dat glas zich negatief 

oplaadt. 

14 
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ionen/cm 

J 
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cm 

plaats 4 
© ionenconcentratie 

î~ plaats 4 e ionenconcentratie 

~·5 ,25 - -.é j verhouding 
,6 

4 6 8 10 12 14 16 "----7> gr. vocht/kg droge 1 uchi 

fig. 28 Ionenconcentratie als 
23oe/39% R.V 

12oC/60% R.V. 
34oc/3596 R.V. 

functie van de lucht
vochtigheid. 
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.10-14ÎA. 
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l 2 3 4 5 Mee~ptfuten 
fig. 27 Meting ionenconcentratie in houten keet bij 23°C en 39% R.V. 

Ad(3) Op een windstille dag zijn buitenmetingen verricht, waarbij d.e 

aanzuigopening in de 4 windstreken werd gehouden. Geen verschil 

werd hierbij vastgesteld. 

Gemeten werd bij een negatieve spanning van 200 V. een negàtieve 

stroom van 5.Jo-14A 
14 5 0-10-14 -19 5 

(4,4-6,4x10- A)Z ' /1,6.10 ~3.10 ionen/sec. 

Bij 3000 cm3/sec. z1Jn dus in de lucht 100 neg.ionen/cm3 gemeten. 

Bij een positieve spanning van 200 V. is een positieve stroom 

gemeten van ~ 8. 10-J 4A (5, 6-9, 6xl 0-14A) 
-14 

d.i. S.IO /1,6.10- 19 = S.105 ionen/sec. of ca. 160 ionen/cm3• 
0 (Metingen bij 29 C en 29% R.V.) 

Conclusie: de gemeten luchtionenconcentraties zijn aanmerkelijk 

lager dan in de literatuur wordt vermeld, ook is een hogere 

verhouding tussen de concentratie van de positieve ionen en 

de negatieve ionenconcentratie gevonden dan de literatuur vermeld. 

7.0. Samenvatting. 

Een literatuuronderzoek is verricht naar de biologische betekenis van de 

luchtionen, en hieruit blijkt dat nog geen eenduidige uitspraken gemaakt 

kunnen worden omdat nog verschillende ongedefiniëerde factoren in de ex

perimenten meespelen. 

Een ongedefiniëerde factor is o.a. de ionenproductie en de hierbij optre

dende bijverschijnselen. Gemeten is de ionen~ en de ozonproductie van het 

apparaat dat ionen produceert door middel van een corona ontlading. 

Tevens is een methode bekeken waar bij ionen worden geproduceerd door ge

laden waterdruppeltjes o.i.v. een electrisch veld uit een capillair te 
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trekken. 

De ionenconcentraties kunnen gemeten worden met een ionenconcentratie

meter, en met een zelf ontworpen instrument zijn metingen verricht. 

Uit deze metingen blijkt dat de driftsnelheden een belangrijke rol 

spelen waardoor o.a. de zwaardere ionen moeilijk te meten zijn. 

Geprobeerd is daarom een nieuw ontwerp te maken waarbij de verschillende 

driftsnelheden van de ionen en de concentraties bepaald kunnen worden. 

Dit vooral met de bedoeling meer gedefiniëerde experimenten naar de 

biologische betekenis van luchtionen te kunnen verrichten. 

Tot slot zijn enkele oriënterende metingen, zoals materiaal en ruimte

metingen verricht met de oorspronkelijke ionenconcentratiemeter. 
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