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ONDERZOEK NAAR HOGEDRUKKWIKLAMPEN BU PHILIPS"

In/eiding

Vanaf ongeveer 1915 trokken versehillende Nederlandse bedrijven fysiei en
chemici aan voor het verrichten van wetensehappelijk onderzoek ten behoeve
van technische toepassingen. Dit artikel beschrijft een voorbeeld van het werk
van ceo akademikus in een industrieel laboratorium voor de Tweede
Wereldoorlog en vergelijkt zijn werk met dat van iemand die zich bijna
uitsluitend met de teebnisehe aspekten bezigbield. Het geeft aldus inzieht in
bet karakter van 'wetenschappelijk' onderzoek in dienst van de industrie in de
cerste belft van deze eeuw. Het voorbeeld betreft bet onderzoek naar
hogedrukkwikontladingen van de fysikus dr. W. Elenbaas in bet Natuur
kundigLaboratorium (Nat. Lab.) van Pbilips in bet begin van dejaren dertig
en de techniscbe bijdragen van C. Bol aan de ontwikkeling van bogedruk
kwiklampen.
Al vanaf de uitvinding van de bogedrukkwiklamp (1906) bestond de wens
deze toe te kunnen passen op bet gebied van de verlicbting. De lamp zou dan
een konkurrent kunnen worden van gloeilampen en andere gasontladings
lampen, zoals neonbuizen en natriumlampen. De beoordeling van de
mogelijke toepassingen en daarmee de konkurrentiepositie van een lamp
werd (en wordt) vastgesteld aan de band van de volgende eigensehappen: de
lichtopbrengst. bet rendement. de oppervlaktehelderheid. de kleur en de
levensduur.
De lichtopbrengst wordt uitgedrukt in bet aantal Lumen (Lm) of Kaars (l
Kaars is ongeveer 10 Lumen). Een gloeilamp voor buiskamerverlichting
straalt in de ordegrootte van 1000 Lm uit.
Het rendement is de Jichtopbrengst per toegevoerd vermogen en draagt dus de
eenbeid Lumen per Watt (Lm/W). Het rendement van de eerste kooldraad
gloeilamp van Edison uit 1879 was 1,5 Lm/W. In 1913 werd het rendement
van een wolfraamdraadgloeilamp op IS Lm/W gebracbt. Nu nog is bet
rendement van een gloeilamp niet meer dan 20 LmlW. De voordelen van de
gasontladingslampen Jiggen vooral in hun boge rendement (van een natrium
lamp was bet rendement rond 1930 bijvoorbeeld 40 a70 Lm/W).

·Vakgroep Filosofie. TH Eindhoven, Poslbus 513, 5600 MB Eindhoven.
"Mel dank aan hel Philips Concern Archief(afgekon: PCA) en dr. W. Elenbaas die mij
waardevolle kriliek heeft gegeven op een konseplversie van dil anikel.
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De oppervlaktehelderheid is de lichtopbrengst per oppervlakte-eenheid,
gemeten aan het oppervlak van de licht-uitzendende materie (bijvoorbeeld de
gloeidraad of de boog van een ontlading). De oppervlaktehelderheid is dus
een maat voor de 'felheid' van een lichtbron. De meest gebruikte eenheid van
oppervlaktehelderheid is Kaars/cm2• De maximaIe oppervlaktehelderheid
van een wolfraamdraadgloeilamp bedraagt ongeveer 2000 Kaars/cm2.1
Hiernaast speelt de kleur van het uitgestraaldc licht een zeer belangrijke rol.
De gloeilamp vormde met zijn witte kleur de standaard, waarmee elke nieuwe
lichtbron werd vergeleken. Omdat een gasontlading in het algemeen aileen
bepaalde lijnen binnen het zichtbare spektrum en dus geen wit licht uitzendt,
vonden de meeste gasontladingslampen alleen toepassing voor zeer specifieke
doeleinden. Zo werden neonbuizen alleen voor reklame gebruikt en vonden
de uitsluitend geellicht uitstralende natriumlampen vooral toepassing in de
wegverlichting.
Tenslotte is de levensduur van de lamp een belangrijke eigenschap, die de
marktmogelijkheden bepaalt. In de jaren dertig maakten de fabrikanten
gloeilampen met een levensduur van ongeveer 2000 uur.
Een al dan niet expliciet geuite doelstelling voor het onderzoek naar nieuwe
lichtbronnen was de konstruktie van een lamp met een hoger rendement dan
de gJoeilamp en met een even rijk skala aan mogelijkheden met betrekking tot
de kleur, levensduur, lichtopbrengst en oppervlaktehelderheid.
Tegen deze achtergrond onderzocht men kwikontladingen, onderverdeeld
naar lagedrukkwikontladingen met dampdrukken tussen ]0-4 mm en 50 mm
kwik en hogedrukkwikontladingen met dampdrukken boven 50 mm kwik (1
mm kwik is gelijk aan 1,3.10-3 almosfeer). De eerSle lagedrukkwiklamp werd
rond 1982 gekonstrueerd door Arons. Hewitt te Newark (New York)
verb~lerde deze lamp, die vanaf 1903 voor blauwe reklameletters werd
gebruikt. Hewitts lamp had een druk van I mm kwik en een rendement van ±
15 Lm/W.2

Een hogedrukkwiklamp werd in 1906 voor hel eerst gemaakt door Klich en
Retschinsky. 3 Mel hun lamp van enkele atmosferen haalden zij een veel hoger
rendement dan Hewitt met zijn lagedrukkwiklamp: 50 Lm/W exklusief de

I. W. Elenbaas, "De hogedrukkwiklamp 50 jaar", Philips Technisch Tijdschrijl 18 (J 956)
135-141.

2. Winkler Prins. elektrolechnische encyclopedie dl. I (Amsterdam, 1958) 27; en "De
electrische kwi kdamplamp van H~ \\1 ill", Tijdschrijl der Maarschappij ~'an Nij~'erheid( 1902)
109.

3. Elenbaas, "De hogedrukkwiklamp 50 Jaar". Zie voor details: R. KOch en T.
Retschinsky, "Photometrische und spektralphotometrische Mcssungen am Quecksilber
lichtbogen bei hohem Dampfdruck", Annalen der Physik 20 (1906) 563·583; R. Kiich en T.
Retschinsky, "Temperaturmessungen im Quecksilberlichtbogen dcr Quarzlampe". Annalen
der Physik 22 (1907) 595-602.
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verliezen in de elektroden en het noodzakelijke voorschakelapparaat. Ook
bleek de kleur veel witter te zijr!, dankzij verschuivingen in het uitgezonden
spektrum naar het rode gebied. Konkurrerend met de gloeilamp was de kleur
echter zeker niet. Bovendien was de totale hoeveelheid licht veel groter (orde
van grootte 40.000 Lm) dan van een gloeilamp, zodat mede daardoor de lamp
ongescbikt was voor huiskamerr'erlichting. Tegelijk openbaarden zicb enkele
tecbniscbe knelpunten die voorkwamen, dat de lamp op de markt kon komen.
Het belangrijkste technische probleem vormde de doorvoer van de elektroden
door de glaswand. Om de kwikdampdruk te kunnen verhogen moest de
laagste temperatuur in de buis worden verhoogd, omdat deze temperatuur de
druk van de (verzadigde) kwikdamp bepaalt. Door de toenemende tempera
tuur en bet grote verschil in uitzettingskoefficient tussen de glaswand
(bijvoorbeeld kwans) en het doorvoermateriaal (bijvoorbeeld wolfraam)
traden barsten op in het glas en lekte lucht naar binnen. Klich en Retschinsky
losten dit probleem op met behulp van slijpstukken, maar die waren voor
massafabrikage ongeschikt.4

Voorts was het starten van de ontlading een probleem: de buis van Klich en
Retschinsky moest worden gekanteld om te ontsteken en was dus niet
handzaam in gebruik. Een gedeeltelijke oplossing daarvoor werd in 1910
ontdekt door Claude, de uitvinder van de neonbuis (1915). Hij voegde aan de
kwikdamp een edelgas Ioe, dat de ontsteking vergemakkelijkte.s Voor een
ander deel kwam de oplossing in de ontdekking omstreeks 1930, dat een
oxydkathode, die gemakkelijker elektronen emitteert (uitzendt) dan een
gewone kathode, ook bij hogedrukkwiklampen kon worden toegepast.6

Al met al waren de problemen van een hogedrukkwiklamp rond 1930 als
voigt: een lamp geschikt voor direktc nctaansluiting had een te grote
lichtopbrengst voor huiskamcrgebruik, de kleur was niet wit genoeg en zowel
het starten als de elektrodendoorvoer waren problematisch. Overigens
werden deze lampen wei al voor 1930 toegepast, maar bijna uitsluitend voor
medischc doeleinden. Met een kwartsglasballon straalden deze lampen
namelijk veel ultraviolet Iicht uit dat een geneeskrachtige werking tegen
bijvoorbeeld de 'Engelse ziekte' heeft.

Osram en Spanner

De jacht op een hogedrukkwiklamp voor algemene verlichtingsdoeleinden
kreeg nicuwe impulsen rond 1930. Toen verrichtten Qsram te Berlijn en
onafbankelijk daarvan dr. Hans Joachim Spa-nner met zijn kompagnons

4. Elenbaas, "De hogedrukkwiklamp 50 jaar".
5. Ibidem.
6. Ibidem.
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Ulrich W. Doring en dr. Edmund Germer (eveneens le Berlijn) nieuwe
onderzoekingen aan deze lamp. Spanners lamp was interessant vanwege zijn
redelijk witte kleur en de mogelijkheid 101 direkte netaansluiting. Voor
buiskamergebruik was de kleur echter niet wit genoeg en de hoeveelheid licht
nog steeds tevee!. Bovendien was het rendement van de lamp, inklusief
voorscbakelweerstand, die tevens diende ter opwarming van de elektroden,
zOOat deze beterelektronen emitteerden, slechts IS Lm/W. Oat was dus niets
beter dan het rendement van gloeilampen. De lamp hoefde niet meer te
worden gekanteld om te ontsteken, maar had als nadeel dat hij aileen in koude
toestand ontstak. Als de lamp uitviel duurde bet enige minuten alvorens de
doorslagspanning van de kwikdamp weer zover was gedaald, dat de
aanwezige spanning voldoende was om deze opnieuw te ontsteken.7 Boven
dien bad Spanner nog geen bijdrijfszekere oplossing voor het pro~leem van de
elektrodendoorvoer; nog eind 1931 probeerde hij cen oplossing met zegellak
op de wolfraam elektrodendoorvoer, maar deze lak liep vaak uit, waardoor
bet in de lamp aanwezige edelgas werd verontreinigd.8

Tegelijkertijd onderzocbt ook Qsram de bogedrukkwiklamp. Daar maakte
hij echter onderdeel uit van een groter onderzoeksprogramma, waarin de
mogelijkheden van allerleid gasontladingslampen, met kwik, neon, cadmium,
natrium en magnesium, voor een breed skala van toepassingen werden
onderzocbt.9 In zekere zin was Qsram daarmee verder dan Spanner c.s., die
slechts kwiklampen voor grote lichtsterkten ontwikkelden. Toch moest men
met Spanner terdege rekening houden, omdat bij een aanlal belangrijke
oktrooien had aangevraagd. Die hadden betrekking op aile hogedrukont
ladingslampen met een edelgas- en metaaldampvulling, gekenmerkt door een
positieve karakteristiek en een of meer geaktiveerde elektroden. Zowel
Philips als Qsram bescbouwden deze als lastig te bestrijden en besloten deze
gezamenlijk van Spanner c.s. te kopen. 1O De angst dat anders derden deze
zouden kunnen kopen en zij in eindeloze oktrooiprocessen verwikke1d
konden raken, was hiervoor de voornaamste reden. 1I Qsram, Philips,
Spanner, Doring en Germer sloten daarvoor een kontrakt af op 31 mei
1931.12

7. PCA.
8. PCA.
9. PCA.
10. Philips en Osram werkten al jaren nauw samen en waren beide lid van het

gloeilampen kartel Phoebus. Gasontladingslampen vielen in 1930 nog niet onder dat kartel,
maar Philips en Osram slolen een apart kontrakt op 6 mei 1931, waarin hel kostenloos
medegebruik van elkaars oktrooien op het gebied van aile verlichtingsmiddelen werd
geregeld. Het is dus niet verwonderlijk, dat Philips en Osram te zamen de oktrooien van
Spanner c.s. kochten en dat de kontraktdatum daarvan na 6 mei 1931 viel; PCA.

11. PCA.
12. PCA.
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Philips, dat tot dan toe zelf nog niets aan hogedrukkwikontladingen had
gedaan, startle daarmee ook toen nog niet direkt. Het bedrijf liet Spanner
vcrder onderzoek doen en wachttte af wat de onderzoekers van Osram
presteerden. Die testten de lamp van Spanner en ontwikkelden hun eigen
lampen verder. In november 1932 hadden zij een "tot in de puntjes"
afgewerkte hogedrukkwikontladingslamp, die zij op de markt wilden brengen
voor fabrieksverlichting en ultravioletdoeleinden. 13 Het duurde echter nog
tot begin 1934 alvorens Osram daarmee daadwerkelijk op de markt kwam. 14

Philips volgde slechts enkele maanden later in de zomer van 1934 met de
zogenaamde HQ-lamp.ls In hoeverre Philips en Osram met deze lampen alle
moeilijkheden hadden overwonnen, is niet geheel duidelijk. Ook zij waren
nog gebonden aan grote vermogens bij aansluiting op het net: de Philips
HO-Iampen kenden drie uitvoeringen, namelijk 250, 400 en 500 Watt,I6
terwijl de eerste Osram hogedrukkwiklampen vermogens hadden van respek
tievelijk 250, 500 en 1000 Watt,17 Deze straalden teveel licht uit voor
huiskamergebruik. Bovendien waren zij daarvoor niet wit genoeg: hoewel zij
wit leken, ontbrak rood bijna geheel in het spektrum zodat rode voorwerpen
bruinachtig schenen. Het probleem van de elektrodendoorvoer seheen weI
afdoende opgelost. Osram gebruikte wolfraam- of molybdeeninsmehingen in
een glaswand die waarsehijnlijk relatief weinig kiezelzuur (50 a60%) en veeI
aluminiumoxyde bevatte (20%). Onbekend is wat de technische details
daarvan precies waren, maar zeker is weI dat beide firma's nog geen
kwartsglas gebruikten, omdat het te duur en (nog) te moeilijk te bewerken was
vanwege de hoge smelttemperatuur. Door het gebruik van 'gewoon' glas kon
de wandtemperatuur en dus de druk van deze eerste lampen nog niet te hoog
worden opgevoerd: de wandtemperatuur was ongeveer 350°C en de druk
ongeveer I atmosfeer. Het probleem van de ontsteking was nog niet geheel
opgelost. Met een toevoeging van edelgas, het gebruik van oxydelektroden en
een hulpelektrode ontstaken de lampen weliswaar in koude toestand perfekt,
maar na uitvalliet herontsteking ongeveer 5 minuten op zich wachten. 18 Wat
dat betreft hadden zij dus nog hetzelfde euvel als de lamp van Spanner.

13. PCA.
14. Vit een brief van Spanner aan de direktie van Osram d.d. 4-2-'34 blijkl dal Osram

toen nog niel op de markt was mel de hogedrukkwiklamp; in december 1934 produceerde
Osram ongeveer 200 hogedrukkwiklampen per week; PCA.

IS. V.R.P.J. 810m. "Dimibulie en dienslbeloon bij de Stroomverkoop-MaalSchappij"
in: Gedenkboek der NV Provincia/e Limburgsche E/eclricileils-MaalSchappij. Slroomverkoop
Maalschappij. 1909-/934 (z.p., z.j.).

16. "Phi/ora" Quecksi/ber/ampen - "Phi/ora" HO-l.Ampen. Philips, Techn. Commerc.
"Philora" afd.; nr. 12a12S D, 1-10-'34 (aanwezig in PCA).

17. H. Krefft en E. Summerer, "Die neuen Quecksilberdampflampen und ihre
Anwendung", Das Lichl4 (1934) 1-5,23-26,86-89 en 105-108.

18. Ibidem.



247

Hogedrukkwikonderzoek bi} Philips: her werk van Elenbaas

(lOS)

Pas in de loop van 1932 steeg de interesse van dr. Gilles Holst, de direkteur
van het Nat. Lab. van Philips, in hogedrukkwikontladingen dusdanig, dat hij
besloot daaraan onderzoek te gaan verrichten. Waarom Holst daarmee tot
1932 heeft gewacht is niet bekend. Waarschijnlijk speelde een inmiddels met
Osram hernieuwd licentieverdrag een rol. I9 Oaarin was onder andere de
kostenloze overdracht van licenties op kwikontladingsgebied vastgelegd,
maar dat zou bij een eventuele volgende hernieuwing natuurlijk niet
gehandhaafd blijven, als Philips niet intussen ook wat te bieden had.
Holst gaf de jonge fysikus Elenbaas opdracht de hogedrukkwikontlading te
onderzoeken. Elenbaas, geboren in 1906, kwam in 1929 bij het Nat. Lab.2o Hij
had bij Ornstein, hoogleraar in de Theoretische Natuurkunde aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht, onderzoek verricht naar de intensiteit van
helium-spektraallijnen, waarop hij in 1930 promoveerde. Bij Philips kreeg hij
eerst magnetisme als studieonderwerp, alvorens hij overstapte op gasont
ladingen.
Toen Holst hem in 1932 opdracht gaf de hogedrukkwikontlading te
onderzoeken, moest hij, volgens eigen zeggen, niets anders doen dan pogen
deze als fysisch verschijnsel te begrijpen. Elke druk op eventuele toepassingen
ontbrak. 21 Zo stond zijn onderzoek in principe los van de eerder genoemde
HO-Iampen, die Philips in 1934 op de markt bracht. Een van zijn belangrijk
ste theoretische bijdragen, met grote praktische konsekwenties, bestond uit
zijn in 1934 geformuleerde 'gelijkvormigheidswetten' voor hogedrukkwik
ontladingen.22 Hij formuleerde deze wetten, toen hij mathematische verban
den had afgeleid tussen verschillende van belang zijnde grootheden van
hogedrukkwikontladingen. Hij toonde aan dat een hogedrukkwikontlading
in tegenstelling tot een lagedrukkwikontlading in thermisch evenwicht is, dat
wil zeggen dat daarin de temperatuur van eJektronen, atomen cn ionen bij
benadering gelijk is. Omdat sprake is van thermisch evenwicht kon hij
gebruik maken van de in dat geval geldige ionisatiewet van Saha en de wet van
Langevin met betrekking tot de elektronensnelheidsverdeling. Oat leverde
hem een aantal vergelijkingen op, waaruit hij in principe de stroomdichtheid,
het vermogen, het warmteverlies door geleiding en de uitgezonden straling

19. Vergelijk noOl I I.
20. Interview met Elenbaas d.d. 26-9-'84.
21. Ibidem.
22. Deze wetten werden gepubliceerd in 1935 in: W. Elenbaas, "Ahnlichkeilsges':lze der

Hochdruckentladung", Physico 2 (1935) 169-182: de dagtekening van dit anikel is echter
7·12·'34, zodat mag worden aangenomen dat hel desbetreffende onderzoek in de tweede
helft van 1934 plaatsvond.
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kon berekenen, mits het temperatuurverloop van de as tot de buiswand
bekend was. Helaas volgde het temperatuurverloop uit een mathematisch
onoplosbare differentiaalvergelijking, zodat direkte berekening onmogelijk
was. Wei bleek hij die grootheden te kunnen berekenen voor een ontlading,
als deze voor een daarmee gelijkvormige ontlading, bijvoorbeeld door middel
van meting, bekend waren. Gelijkvormigheid definieerde hij als voigt: twee
hogedrukkwikontladingen zijn gelijkvormig, indien zij in geometrisch over
eenkomstige punten in de ontladingsbaan dezelfde temperatuur hebben; dus
voor twee buizen met straal R, respektievelijk n.R moet gelden:

T..(r/R) = T 2 (n.r.ln.R).

met: r = afstand tot de as van de buis (m).
Hieruit leidde hij gelijkvormigheidswetten af, die nader preciseerden wanneer
twee hogedrukkwikontladingen gelijkvormig zijn. De belangrijkste toepas
sing van deze wetten was, dat het rendement van een hogedrukkwikbuis
direkt viet te berekenen, als het voor een andere, maar daarmee gelijkvormige
buis bckend was.23 Anders geformulcerd: Elenbaas kon met zijn gelijk
vormigheidswettcn de totale opbrengst aan straling van cen hogedrukkwik
buis met willekcurige diameter, willekeurige hoeveelheid ge"injekteerd kwik
en willekeurige stroom en spanning bepalen, als deze voor een buis met een
gelijkvormige ontlading bekend was. Op deze wijze legde hij een direkt
verband tussen mikroskopische verschijnselen in hogedrukkwikontladingen
en technisch relevante grootheden van hogedrukkwiklampen.

Hel werk van Bo!

Bol werd geboren rond 1890 en was onder andere technisch assistent in het
Cryogeen Laboratorium van Kamerlingh Onnes te Leiden. In 1907 vertrok
hij naar de Verenigde Staten, waar hij de bachelor of science graad in de
natuurkunde behaalde. In 1916 kwam hij, weer terug in Nederland, als
assistent op het Nat. Lab. terecht. Tegen zijn aanvankelijke bedoeling in bleef
hij daar tot 1936, toen hij weer terugkeerde naar de Verenigde Staten. Daar
werd hij research associate en later research professor aan de Stanford
University, alwaar hij proeven deed met ultrahogedrukkwiklampen tot
10.000 atmosfeer.24

Bij Philips werd Bol alom geprezen om zijn grote technische begaafdheden.
Hij werd hoofd van de werkplaats binnen het Nat. Lab., die in 1933 de

23. Elenbaas, "Ahnlichkeitsge,;etze der Hochdruckentladung".
24. Bol. Karl overzicht opleiding en werk van C. Bal. dec. 1960, peA Geluidsarchief.
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afdeling 'ontwikkeling' werd genoemd.25 Daar werkte hij in het begin van de
jaren dertig aan het produktierijp maken van onder andere hogedrukkwik
lampen.26 Waarschijnlijk heeft hij ook de Philips HO-Iampen zover omwik
keld, dal zij geschikl werden voor machinale fabrikage.
Bol had de naam veel tot stand te brengen, wat volgens de gangbare mening
niet kon. Een voorbeeld daarvan, van groot belang voor de superhogedruk
kwiklampen, was de insmelting van een dikke draad wolfraam in kwartsglas.
Zoals gezegd was kwartsglas moeilijk te bewerken vanwege de hoge
smelttemperatuur. Maar juist daardoor was het glas interessant voor
hogedrukomladingen: bij gebruik van kwarts zou de temperatuur van de
glaswand en dus de druk in de lamp hoger opgevoerd kunnen worden, zonder
dat de glaswand zou smelten. Daarvoor waren dan echter dikke elektroden
doorvoeren nodig, die grote stromen konden toevoeren. Tot 1934 konden
aIleen zeer dunne wolfraamdraadjes in kwarts worden ingesmolten, zonder
dat het grote verschil in temperaluurkoefficient funest werd bij hogere
temperatuur. Om toch grotere stromen te kunnen toevoeren werden tol dan
toe tussen hel kwarts en een dikkere wolfraamdraad enkele glaslagen (tot vier
toe) aangebracht, waarvan de overgang in uitzettingskoefficiem steeds ± 15%
bedroeg.27 Deze oplossing was prima voorlaboratoriumdoeleinden, maar te
duur en omslachlig voor massafabrikage.28 Bol en zijn assistent H.J.
Lemmens experimenteerden onder meer met de doorvoer van bundels dunne
draden in kwarts om een grotere stroomtoevoer te realiseren. Oat bleek echter
moeilijk en onbetrouwbaar. Daarom onderzocht Lemmens, op advies van
Bol, ook de mogelijkheden van een enkele glasovergang tussen kwarts en
wolfraam. Volgens M.J. Druyvesteyn, in de jaren dertig eveneens medewerker
van de gasontladingsgroep van het Nat. Lab. en na 1945 hoogleraar
metaalfysika aan de Technische Hogeschool Delfl, lukte het Lemmens begin
1934 min of meer toevaIlig zo'n enkelvoudige overgang Ie maken, die stromen
tot 10 A .kon toevoeren. De oorzaak daarvan bleek te zijn, dat het door hem
gebruikte wolfraam grotere mechanische spanningen kon verdragen dan
normaal, omdat het was geetst en daarom geen braampjes bevaue.29

25. PCA.
26. 801, Kort overzicht opleiding en lI'erk ~'an C. Bol.
27. Interview mel M.J. Druyvesleyn d.d. 11-9·'84.
28. Jonas, "Over hel doorvoeren van melaal door hard glas, in hel bijlOnder

kwarlsglas", Philips Technisch Tijdschri/t 3 (1938) 120-125.
29. Interview met MJ. Druyvesleyn d.d. 11-9-'84; overigens wekle Bol in Kort Ol'l'rzicht

opleiding en lI'erk van C. Bol de suggeslie, dal hel Lemmens lukle de enkele glasovergang
luss.en kwarts en wolfraam Ie maken, voordal de overgang mel verscheidende glaslagc:n mel
verschillende uilzellingskoefficienl beslond; mij lijkl de hislorische volgorde zoals
Druyvesteyn die vertelt waarschijnlijker, omdal ook Elenbaas zich deze zo herinnert. Dal
Lemmens deze insmelting begin 1934 maakle, leid ik af uil hel feil dal Elenbaas in:
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Watergekoe/de superhogedrukkwik/amp

Een tot de verbeelding sprekend lampje was de superhogedrukkwiklamp,
waarvan het ontladingsbuisje sleehts 2 a 3 em groot was. Deze bereikte in
experimentele opstellingen in watergekoelde uitvoering oppervlaktehelder
beden van 180.000 Kaars/em2, hetgeen groter is dan de helderheid van het
zonoppervlakPo .
Volgens Bol verliep de totstandkoming van dat lampje ongeveer als volgt. 31

Hij liep rond met de gedaehte een grote liehtbron te maken van 100.000 Kaars
(10' Lm) om daarmee een toren tc verliehten. Desgevraagd rekende Elenbaas
voor bern uit, dat dat mogelijk was met een hogedrukkwikontlading van 10
kW in een buis met een lengte van I meter en een diameter van 10 em. Bol
maakte zo'n buis en bereikte een liehtsterkte van 105.000 Kaars (en dus cen
rendement van lOS Lm/W). Om de ontsteking te vergemakkelijken gebruikte
Bol een brander, zodat het kwik sneller verdampte, maar tegelijkertijd moest
bij koelen met lueht om de buis niet te laten ontploffen. Oat braeht hem op het
idee van lueht- en watergekoeldc lampen. Hoe hij ertoe kwam om over tc gaan
van deze grote lamp naar een klein superhogedrukkwiklampje van sleehts 3
em lengte, daarover verhaalt Bol niet.
Uit artikelen en persoonlijke uitspraken van Elenbaas voigt een enigszins
andere rekonstruktie van de ontstaansgesehiedenis. Elenbaas had, wederom
op basis van mikroskopisehe eigensehappen van hogedrukkwikontladingen,
berekend dat de gemeten straling S (W/em) als voigt van het toegevoerd
vermogen P (W/em) afhangt32:

S = (I- g).(P - A)

met:
g = koeffieient voor absorptie van lieht tussen de ontladingsboog

en de glaswand (g =0,28)
A = warmtegeleidingsverlies per em buislengte, dat vrijwel konstant

is (A = ± 10 W/em).

Omdat A in deze formule vrijwel konstant is, verwaehtte Elenbaas dat zeer
grote opperv/aktehe/derheden konden worden bereikt door de belasting Pop

Kwikbuizen. Nat. Lab. verslag 8S4, 21·12·'33, nog geen melding maakt hiervan en De Groot
in Zink- en cadmiumbuizen voor ullraviolellichl, Nat. Lab. verslag 882, 19-4-'34, spreekt van
de "nieuwe insmelttechniek"·van Bol en Lemmens.

30. Elenbaas, "De hogedrukkwiklamp SO jaar".
31. Bol, Korl overzichl opleiding en werk van C. Bol.
32. Elenbaas, "De hogedrukkwiklamp SO jaar".

1 ;.
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te voeren. Immers het rendement SIP zal volgens de formule toenemen met
groter wordende Pen uiteindelijk voor P» A asymptotiseh de waarde l-g
aannemen. De door Bol vervaardigde buis van I meter lengte en 10 em
doorsnede had een belasting van 100 Wlem. Elenbaas probeerde zelf de
belasting verder op te voeren via een bolvormige lamp met een diameter van
5,5 em met in het centrum een zeer korte ontladingsboog van 1em lengte. De
bolvorm zorgde voor een zodanige warmteafvoer, dat de glaswand niet te
warm werd. Met deze lamp haalde Elenbaas een belasting van 600 Wlem, een
rendement van 125 Lm/W en een oppervlaktehelderheid van ± 2500
Kaars/em2•33 Daarop werd op naam van Elenbaas oktrooi aangevraagd.14

Een beperking van deze lamp was echter, dat door de grote belasting de
diameter van de bol ook groot moest worden gekozen om de wandtempera
tuur laag genoeg te houden; met toenemende boldiameter nam het explosie
gevaar eehter eveneens toe, zodat de kwikdruk uit veiligheidsoverwegingen
niet hoger dan ongeveer 10 atrnosfeer kon zijn.1S Dat was jammer, omdat
bekend was dat de kleur van het uitgestraalde lieht bij nog hogere drukken
steeds witter wordt. Bij toenemende druk in een kwikontiading treden
namelijk twee daarvoor belangrijke veranderingen op in het uitgestraalde
spektrum: een sterke verbreding van de meeste spektraallijnen naac vooral de
rode zijde van het spektrum en een sterker wordend kontinu-spektrum, dat
zieh uitstrekt van het uiterste ultraviolet (0,23 mikron) tot infrarood (1,2
mikron).16
"De gordiaanse knoop van wandtemperatuur, diameter, druk en explosie
gevaar"17 kon pas worden doorgehakt door te koelen. Naar zijn eigen zeggen
vertelde Elenbaas dat aan Bol, die toen op het lumineuze idee kwam om
waterkoeling toe te passenl& (waterkoeling van lampen bestond nog niet, bij
zendbuizen met grote vermogens werd het wei reeds toegepast). Bol heeft
nadien echter altijd ontkend, dat Elenbaas hem op het idee van koeling heeft
gebraeht, daarbij verwijzend naar zijn koelervaringen met de grote buis van
10 kW. Aangezien het superhogedrukkwiklampje zeer beroemd is geworden,
is het begrijpelijk dat Elenbaas daarover ge"irriteerd was. Hoewel het oktrooi
op het lampje zowel op naam van Bol, als van Elenbaas en Lemmens kwam,19

33. Elenbaas, "Ontladingen in kwikdamp van hoogen druk", De lngenieur 50 (1935)
E83-E90.

34. Interview met Elenbaas d.d. 26-9·'84.
35. Elenbaas, "De hogedrukkwiklamp 50jaar" en Elenbaas, "Ontladingen in kwikdamp

van hoogen druk".
36. W. de Groot, "Het emissie- en absorptiespectrum van kwikdamp bij zeer hooge

drukken (tot 300 atm.)", De lngenieur 50 (1935) E92-E94.
37. Elenbaas, "De hogedrukkwiklamp 50 jaar".
38. Interview met Elenbaas d.d. 26-9-'84.
39. Ibidem.
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beette bet lampje in de beginjaren in de wandelgangen: 'Bol-lamp.' VanaC
begin 1936 kwam bet lampje op de markt en werd bet toegepast waar veellicbt
zinvol was (vliegveldverlicbting) of waar zeer heldere puntbronnen nodig
waren (filmprojektoren en zoeklichten).
Streden Bol en Elenbaas om de eer wie bet idee van de koeling bet eerst had
geformuleerd. over cen ding waren zij bet wei eens: gezien de grote
stroomsierkte (1 A) was bet lampje nooit ontstaan zonder de uitvinding van
Bol en Lemmens met betrekking tot de insmelting van wolfraam in kwarts.
Op 22 maart 1935 werd voor het eerst de superbogedrukkwiklamp publiekelijk
getoond. Dezc eer vie) te beurt aan de Afdeling voor Electrotechniek en
Technisehe Natuurkunde van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs.
waarbij zowe) Bol als Elenbaas een lezing verzorgden.40 Bol toonde daar 'zijn'
lampje. dat cen rendement had van 50 LmIW en een belasting van om en nabij
600 W/cm. De oppervlaktehelderbeid van de ontlading bedroeg 40.000
Kaarslem%. De elektroden-afstand was 2 em en de kwansglasbuis had een
inwendige diameter van 2 DUD en een uitwendige diameter van 6,5 mm.·· In
gebruik liep de druk op tot cokele honderden atmosferen.4%Elenbaas vertelde
over de door bem ontwikkelde theorieen met betrekking tot de bogedruk
kwikontlading. Vooral de gelijkvormigheidswetten kwamen uitgebreid aan
bod en de kraebt daarvan bij zijn onderzoek naar het vergroten van de
oppervlaktebelderheid.4' Zij zijn een krachtig hulpmiddel geweest voor bet
ontwerpen van allereerst de bolvormige lamp met korte ontladingSboog,
waarop Elenbaas oktrooi had aangevraagd. en vervolgens bet superhoge
drukkwiklampje, dat Bol konstrueerde. Verscbillende uitvoeringsvormen
daarvan waren gelijkvormig aan Elenbaas' lamp.·· De oktrooiaanvraag van
Elenbaas werd overigens ingetrokken ten faveure van een oktrooiaanvraag
op de watergekoelde superbogedrukkwiklamp, omdat deze anders onmogelij k
was geweest.45

Wetenschap versus techniek in een industrieellaboratorium

Bij de introduktie van hogedrukkwiklampen voor verliebtingsdoeleinden in

40. Bol, "Een nieuwc' kwiltlamp", De Ingenieur SO (1935) E91-E92; Elenbaas,
"Ondadingen in kwikdamp van hoogen drult"

41. Bol, "Een nieuwc kwiltlamp". .
42. O.a.: Dc Groot, "Het emissie- en absorpticspcctrum van kwikdamp bij zeer hooge

drukken (tot 300 atm.)"
43. Elenbaas, "Ondadingen in kwikdamp van hoogen druk".
44. Mondclingc mcdcdcling van W. Elenbaas.
45. Dc oktrooiraad was dHrmce altkoord gcgaan op voorwaardc, dat Philips allc

kopi«n van Elenbaas' aanvraag zou vcrnietigcn, zOOat daarvan officiccl gecn opcnbarc
publikatics mcer zouden bcstaan; interview met Elenbaas d.d. 26-9-'84.
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de jaren dertig speelden drie, onderling samenhangende faktorcn een TOI: de
marktverwachtingen, de technische mogelij kheden en de theoretische kennis.
Technische problemen hielden de introduktie lange tijd tegen. Vanaf 1906
was al duidelijk, dat een hogedrukkwiklamp aantrekkelijk was vanwege zijn
hoge rendement en redelijk witte kleur. Het waren echter technische
problemen, zoals de insmelting van de elektroden en het ontsteken van de
ontlading, die verhinderden dat deze lampen op de markt konden komen.
Nadat de onstekingsproblemen op bevredigende wijze waren opgelost,
leverde BoJ een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de technische
problemen door een elektrodendoorvoer door kwans te maken die geschikt
was voor grote stromen en die onmi!:baar was voor de totstandkoming van de
superhogedrukkwiklamp. Bol was voornamelijk geinteresseerd in het maken
van goed funktionerende lampen. Theoretische achtergronden interesseerden

. hem hoogstens in zoverre zij hem de mogelijkheid boden technisch relevante
details te berekenen, zoals de benodigde hoeveclheid kwik en de afmdngen
van de ontladingsbuis. Zijn werk kan daarom als 'technisch' worden
gekwalificeerd.
De marktverwachtingen speelden op twee manieren een rol. Ten eerste
bepaalden zij of de hogedrukkwiklamp uberhaupt op de markt werd
gebracht. Bij deze lamp werd de konkurrentiepositie bepaald door zijn prijs
en zijn kwaliteit, die op zijn beurt afbing van het rendement, de kleur, de
levensduur, de Iichtopbrengst en de oppervlaktehelderheid. Hel moment
waarop Philips besloot bij te gaan dragen aan de ontwikkeling van
hogedrukkwiklampen lijkt vooral bepaald door ontwikkelingen bij konkur
renten (Spanner c.s. en Osram). Philips stapte pas in de boot toen zij hun
lampen bijna geheel hadden uitontwikkeld. Ten tweede speelden marktver
wachtingen op de achtergrond een rol bij het starten van het onderzoek van
Elenbaas naar hogedrukkwikontladingen. Oktrooien van Spanner, Germer
en Doring en een Iicentieverdrag met Osram vormden indirekte aanleidingen
daartoe.
Elenbaas leverde vooral een bijdrage aan de theoretische kennis over
hogedrukkwikontladingen. Zijn primaire doel was het begrijpen van de
fysische verschijnselen die zich in de ontlading afspelen. In die zin verschilde
zijn werk niet met dat van zijn akademische kollega's, zodat zijn werk in
tegenstelling tot dat van Bol 'wetenschappelijk' kan worden genoemd. Het
hier beschreven onderzoek van hem verschilde echter weI in zoverre van dat
vanzijn ·akademische kollega's, dat hij theoretisch gefundeerde verbanden
aangaf tussen technisch relevante grootheden als Iichtopbrengst, rendemenl,
hoeveelheid kwik en temperatuur. In deze technische grootheden waren
universitaire wetenschappers niet in eerste instantie geinteresseerd. De
gelijkvormigheidswetten van Elenbaas konden het gedrag van hogedruk
kwikontladingen nauwkeurig voorspellen. Zij gaven de mogelijkheid tot
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optimalisatie met betrekking LOt gewenste technische eigenschappen en waren
daarom van direkt belang voor het ontwerpen van hogedrukkwiklampen.
Vooral voor het ontwerpen van superhogedrukkwiklampen. die naar op
pervlaktehelderheid waren geoptimaliseerd. bleken zij een krachtig hulp
middel. In tegenstelling tot de gasontladingstheorieen van zijn akademische
kollega's was de door Elenbaas ontwikkelde kennis dus direkt technisch
relevant. Desondanks omvatte deze kennis meer dan een gestruktureerde
verzameling empirische relaties in de vorm van tabellen ofgrafieken. De door
hem gepresenteerde relaties waren mathematisch afgeleid uit en dus verankerd
in natuurwetten uit de gasontladingsfysika.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat in industriele laboratoria soms theorieen
worden ontwikkeld die anders van aard zijn dan die van de universiteit. In de
literatuur worden die soms 'intermediaire theorieen' genoemd46 om aan te
geven, dat zij een intermediair (tussenstap) vormen tussen kennis van
bepaalde natuurwetten en technische toepassingen. Ik geefechter de voorkeur
aan de term: 'technqlogische theorieen' om elke indruk dat wetenschappers in
een industrieellaboratorium slechts met t:lssenstappen bezig zijn te vermijden.
Meer studies naar technisch w~tel1schappelijke ontwikkelingen in industriele
laboratoria zullen nodig zijn om het karakter van deze technologische
theorieen preciezer te kunnen beschrijven.

SUMMARY

Research into high pressure mercury discharge lamps at Philips

In this study the work of C. 801 and the physicist dr. W. Elenbaas in the Physical
Laboratory of Philips in the period 1930-1940 is described. The paper treats their
contributions to high pressure mercury discharge lamps, especially the water cooled super
high pressure mercury discharge lamps with a pressure of a few hundreds of atmosphere.
Because of their rather white colour and high efficiency, high pressure mercury lamps were,
from 1906 on, a potential rival of the incandescent lamps, especially for street and square
lighting. However, severe problems with the ignition of the gas discharge and the lead-in
wires prevented the introduction of these lamps at that time. In the early thinces Bol
contributed to a great extend to the solution of the problem of the lead-in wires, after which
super high pressure mercury discharge lamps were technically feasible. Elenbaas theoretical
ly derived mathematical relations between technically important variables, such as
efficiency, candlepower and luminence, which were instrumental in the invention and
development of super high pressure mercury lamps.
Some remarks are made on the differences between scientifically and technically oriented
theories. It is concluded that in an industrial context a special kind of theories is developed
which could be denominated 'technological theories'.

46. Loet Leydesdorff e.a., Philips en de wetenschap 5 (Amsterdam, 1980) 21.
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